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اهللا    أطالإلـى الوالدين العزيزين    واالمتنانأرفع أسمى آيات التقدير والطاعة   

    .في عمرهما
  ....إلى من تعجز الكلمات عن الوفـاء بحقهم    

  أمي   و  أبي                                                                 
  . األطروحةهذه    وآمال المآزوجي الذي قـاسم معي   إلى

  .في عمرها  وأطالحفظها اهللا  " قطر الندى"إلى قرة عيني وبهجة قـلبي ابنتي  
   إلى إخوتي وأخواتي الذين لم يبخلوا علي بدعمهم وتشجيعهم المعنوي  

  والزمالء األصدقـاء و  األهلجميع    إلى
                           كل طالب علم وباحث عن المعرفة  إلى

  .....أهدي عملي هذا
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رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل  ....[

  ....صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
النمل19ية                  .سورة

  

وبفضله   وفقني في مشواري العلمي أشكر اهللا سبحانه عز وجل الذي  
 وإن فمن اهللا وفقت فـإن األطروحة هتمكنت من إتمام هذ ،ومنه علي بالصحة
  . و نفسي وهذا أكيد فمن الشيطان وجدت به نقـائص

إتمام   دعمهما لي من أجل على  كريمينال  نوالديال وأقدم شكري الخالص إلى
  .هذا العمل

لتفضله   "محمد يعقوبي"ثم أتوجه بالشكر والتقدير واالعتزاز لألستاذ الدكتور  
ة ولما منحني من وقته وجهده الشيء الكثير  بقبول اإلشراف على هذه األطروح

  .مما ساهم في إنجاز هذا العمل بالشكل الذي ظهر عليه
شكري ألساتذتي األفـاضل رئيس وأعضاء لجنة    أقدموببالغ االعتزاز واالحترام  

قراءة األطروحة ومناقشتها وإبداء المالحظات  لمن جهد    هسيبذلونالمناقشة لما  
  .أخطاءمن    القيمة وتصويب ما اكتنفها

هذه    إلعدادبعيد    أواشكر كل من ساهم من قريب    أنكما ال يفوتني  
  .األطروحة
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ص   : م

استهدفت هذه األطروحة دراسة تأثیر التضخم على المتغیرات االقتصادیة الكلیة من خالل دراسة   
تم استعراض  و لتحقیق هدف الدراسة. 2012إلى  1970الممتدة من الفترة قیاسیة لحالة الجزائر خالل 

الجانب النظري لمختلف النظریات المفسرة لظاهرة التضخم، أهم مؤشراته و آثاره و السیاسات المعالجة 
كما تناولت الدراسة بالعرض و التحلیل واقع التضخم في الجزائر خالل الفترة المعنیة بالدراسة، حیث . له

إلى  1970لجزائر خالل الفترة الممتدة من االقتصادیة الكلیة في ا تمّ عرض مسار تطور أهم المتغیرات
االقتصادیة  أما الجانب التطبیقي القیاسي، فقد تناولنا فیه تأثیر التضخم على أهم المتغیرات. 2012
ي، سعر صرف الدینار معدل النمو االقتصادي، البطالة، معدل الفائدة على الودائع، المیزان التجار (الكلیة 

  .VARاستخدام نماذج متجه االنحدار الذاتي  لتحقیق ذلك، تمّ و ). الجزائري
تشیر النتائج المتوصل إلیها إلى وجود عالقة سببیة أحادیة االتجاه من التضخم إلى معدل النمو   

أما فیما یخص تأثیر . سعر صرف الدینار الجزائرياالقتصادي، البطالة معدل الفائدة على الودائع و 
اختیار معدل تغطیة الصادرات للواردات كمؤشر یعكس وضعیة  المیزان التجاري من خاللالتضخم على 

كما خلصت الدراسة إلى . المیزان التجاري، تمّ التوصل إلى عدم وجود عالقة سببیة في أي من االتجاهین
االقتصادیة الكلیة المستهدفة في  وجود عالقة توازنیة طویلة األجل بین معدل التضخم و باقي المتغیرات

تساعد هذه الدراسة أصحاب القرار على رسم سیاسات اقتصادیة تقّلل من درجة التذبذب حیث . الدراسة
  .في المتغیرات االقتصادیة الكلیة في فترات التضخم المرتفع

الناتج المحلي اإلجمالي  ، معدل النمو االقتصادي ،المستوى العام لألسعار ،التضخم:  الكلمات المفتاحیة
نموذج متجه االنحدار  ،سعر صرف  ،الواردات ،لمیزان التجاري، الصادرات البطالة، معدل الفائدة، ا ،

  .VARالذاتي 
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Résumé: 
 
 Cette thèse est consacrée à l'étude de l'effet de l'inflation sur les variables 
macroéconomiques à travers une étude standard de la situation de l'Algérie durant la 
période de 1970 à 2012. Pour atteindre l'objectif ciblé, nous avons mis en exergue 
l'aspect théorique des différentes théories afin d'élucider le phénomène d'inflation, ses 
principaux indicateurs et les effets politiques mises en route pour y remédier. La 
présente étude a en outre englobé un exposé et une analyse de la réalité de l'inflation 
en Algérie durant la période concernée par l'étude, et le cours de l'évolution des 
principaux variables macroéconomiques les plus importantes en Algérie durant la 
période de 1970 à 2012. Dans le chapitre destiné à l'étude économétrie, nous avons 
examiné l'incidence de l'inflation sur les plus importantes variables macroéconomiques 
(taux de croissance économique, le chômage, le taux d'intérêt sur les dépôts, la balance 
commerciale, le taux de change du dinar algérien). Pour atteindre cet objectif, nous 
avons adopté les modèles du vecteur d'autorégression (VAR). 
 Les résultats indiquent la présence d'un lien de causalité (de cause à effet) à 
sens unique de l'inflation vers la croissance économique, le chômage, les taux d'intérêt 
sur les dépôts et le taux de change du dinar algérien. Quant à l'impact de l'inflation sur 
la balance commerciale à travers le taux de couverture des importations par les 
exportations à titre d'indicateur qui reflète l'état de la balance commerciale, il a été 
conclu qu'il n'y a aucune relation de causalité dans les deux sens. L'étude a également 
conclu l'existence d'une relation d'équilibre de long terme entre le taux d'inflation et le 
reste des variables macro-économiques ciblées dans l'étude.  
La présente étude peut servir aux décideurs à l'élaboration d'une politique 
économiques dans le sens de réduire le degré de fluctuation des variables 
macroéconomiques dans les périodes de forte inflation. 
Mots-clés: l'inflation, le niveau général des prix, taux de croissance économique, le 
produit intérieur brut (PIB), chômage, taux d'intérêt, balance commerciale, 
exportations- importations, le taux de change, modèle de vecteur d'auto-régression 
(VAR). 
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Abstract: 
 
 This thesis is a study of the effect of inflation on macroeconomic variables 
through a standard review of the situation in Algeria in the period from 1970 to 2012. 
To achieve the objective of the study, We insert the theoretical aspects of different 
theories to elucidate the inflation phenomenon, its main indicators and political effects 
set to remedy them. This study also included a presentation and an analysis of the 
reality of inflation in Algeria during the period covered by the study, as well as the 
evolution of the most important macroeconomic variables in Algeria during the period 
from 1970 to 2012. In the chapter econometrics, we examined the impact of inflation 
on the most important macroeconomic variables (economic growth, unemployment, 
interest rates on deposits, trade balance, the exchange rate of the Algerian dinar). To 
achieve this objective, we adopt the models of vector autoregression (VAR). 
 Results indicate the presence of a causal relationship in one-way direction from 
inflation to economic growth, unemployment, interest rates on deposits and the 
exchange rate of the Algerian dinar. As for the impact of inflation on the trade balance 
through the rate of backing of imports by exports as a choosen indicator that reflects 
the state of the balance of trade, it was concluded that there is no causal relationship in 
both directions. The study also found the existence of a long-term equilibrium 
relationship between the inflation rate and the rest of macroeconomic variables took in 
consideration in the study. 
 This study would serve decision makers to set an economic policy in the sense 
of reducing the degree of fluctuation of macroeconomic variables in periods of high 
inflation. 
Keywords: inflation, the general price level, economic growth, gross domestic product 
(GDP), unemployment, interest rates, trade balance, exports, imports, the exchange 
rate, auto-regression vector model (VAR). 
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ـــقدمامل ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــةـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   : ةالعامـ

إن استراتیجیات التنمیة المنتهجة في كثیر من الدول النامیة ومنها الجزائر خالل عقدي   
كبیرة في  السبعینات والثمانینات من القرن الماضي، والتي نتج عنها اختالالت اقتصادیة واجتماعیة

 االجتماعيمیزان المدفوعات، تراكم الدیون الخارجیة، تفاقم الوضع  اختالل: الوطني أهمها االقتصاد
ل الدولة في بسبب طبیعة الملكیة والتخطیط الموجه و كذا تدخ .الخ..البطالة المتزایدة والتضخم الحاد

عدم تالئم : تالالت لعدة أسباب منهاهذه اإلخ االقتصادیونأرجع  االجتماعیة، حیثالحیاة االقتصادیة و 
الرقابة على برامج اإلنتاج والتمویل  انعدامالبرامج التنمویة مع الواقع المعاش آنذاك، الفوضى في التسییر، 

ولكن هذا ال یعني  بأنه ال توجد . الكبیر على المحروقات في خططها التنمویة اعتمادهاباإلضافة إلى 
  .بناء قاعدة مهمة وغیرها و ة االقتصادیةانجازات في مجال توسیع الطاق

الجزائري منذ بدایة عشریة الثمانینات بأزمة حقیقیة، فعدم نجاعة السیاسات  االقتصادقد تمیز و     
أدى في تلك الفترة إلى ظهور عدة مشاكل مست التوازنات المالیة، وبالتالي سببت إعاقة  االقتصادیة

غیر متماسكة كانت سائدة في  اقتصادیةمیة، ناتجة عن سیاسة حقیقیة في مواصلة برامج اإلصالح والتن
بسبب استمرار ضعف اإلختالالت التي تزید حدتها األسباب السابقة  االعتبارتلك الفترة، مع األخذ بعین 

الجزائر في ظل التحوالت العالمیة إلى محاولة الخروج من هذه الوضعیة  اضطرتوقد . أسعار البترول
بالعمل على توفیر  1988السوق، فقد بدأت منذ سنة  اقتصادجدید متمثل في  تصادياقبتبنیها لنظام 

اإلجراءات التنظیمیة والقانونیة للعمل على انتقال االقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق، وكضرورة 
اإلنعاش  ،لالقتصادحتمیة لتطبیق السیاسة الجدیدة قامت بوضع برنامج التعدیل واإلصالح الهیكلي 

 االقتصادالحكومة إلى تحریر  اهتماماتحیث توجهت  قتصادي والبرنامج التكمیلي لدعم النمو،اال
األجنبي، إعادة هیكلة البنوك والمؤسسات المالیة  االستثمارالوطني، تحریر التجارة الخارجیة، تشجیع 

 االقتصادیةكل فهي تسعى جاهدة إلى مجابهة المشاولنجاح برامجها سیاساتها . الخ...وتحریر األسعار
الهامة، أبرزها مشكلة التضخم الذي یعتبر من أهم المؤشرات الرئیسیة لمدى تحكم الدولة في أوضاع 

یهدد و الیومیة،  االقتصادیةیمثل أحد الحقائق الحیاتیة  العالم دولواقع تعیشه معظم فهو . الكلي االقتصاد
ات التجارة الخارجیة لة إلى أخرى نتیجة عملیلذي قد ینتقل من دو ا و للفرد والمجتمع االقتصاديالكیان 

 لما لهو  یستحق الدراسة المعمقة، اوحساس امعقد الذا فإن التضخم یعتبر موضوع. خاصة في الدول النامیة
   .الوطني ومؤشراتهعلى اقتصاد  تأثیر من

الية   :البحثإش

أن أغلب النشاطات لم تمیز االقتصاد الجزائري في عقد الثمانینات بأزمة حادة و جدیة، حیث   
تكن تشتغل بالكفاءة المتعارف علیها دولیا، وهو ما انعكس منذ ذلك الوقت على التوازنات المالیة الداخلیة 
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تضخمیة ظهرت في السوق جراء التطبیق السلبي للسیاسة االقتصادیة  اتجاهاتحیث تولدت عنها 
، وذلك في ظل %29.8 ـب قدرل بمعد 1995سنة  حیث بلغت نسبة التضخم أقصاها. المنتهجة

التي كان یعاني منها االقتصاد الوطني، وبانتهاج سیاسات اقتصادیة بتوجیه من المؤسسات  اإلختالالت
الدولیة استطاعت الجزائر أن تكبح جماح الضغوط التضخمیة إلى أن وصل معدل التضخم إلى ما یقارب 

اقتصاد السوق یستخدم ألن ى اقتصادیات السوق، تأثیرا سلبیا علوالتي لها  .2000سنة  0.34%
األسعار كمؤشر لقیاس القیم االقتصادیة، وخالل الفترات التي ترتفع فیها األسعار بسرعة یفقد هذا المؤشر 

یبتلع مداخیلهم، كما یقود التغیر السریع لألسعار الذي  في قلق دائم من التضخم األفرادقیمته، ویصبح 
   . المتغیرات االقتصادیة الكلیة مجمل اختالالت في ظهور إلىیؤدي مما . تصادیةإلى عدم الكفاءة االق

 المتغیرات االقتصادیة بعضعلى  التضخم ثرأتتمحور حول إبراز  سوف تنادراسن ومن هنا فإ   
  : ، ولذا یمكن صیاغة اشكالیتنا على النحو التالي الكلیة

كنمو الناتج المحلي  قتصاد الجزائريدیة الكلیة لالالمتغیرات االقتصا بعض لتضخم علىتأثیر ا ما مدى
  ؟، معدل البطالة، معدل الفائدة، المیزان التجاري و سعر صرف الدینار الجزائرياإلجمالي

 : عنها من خالل هذا البحث اإلجابةفرعیة والتي سنحاول  أسئلة اإلشكالیةجانب  إلىتتفرع 

 ؟ في الجزائر اإلجماليالناتج المحلي بالتضخم  هي عالقة ما .1
 في الجزائر؟معدالت البطالة بالتضخم  هي عالقةما  .2
 ؟في الجزائرالفائدة  معدلبالتضخم هي عالقة  ما .3
 ؟ لالقتصاد الجزائري التجارة الخارجیةومعدل تغطیة  المیزان التجاريا هي عالقة التضخم بم .4
  الدینار الجزائري ؟ سعر الصرفب التضخم هي عالقة  ما .5

   :البحثفرضيات

 أهمعلى  تأثیرهعلى التنمیة االقتصادیة من خالل م التضخ ثرأ االقتصادیةتبین األدبیات      
المتغیرات وعلیه  على هذهر التضخم یثتحاول هذه الدراسة معرفة مدى تأو الكلیة  االقتصادیةالمتغیرات 

  :  وضع الفرضیات التالیة ارتأینا
 ؛ضخم ومعدل نمو الناتج المحلي اإلجماليمعدل الت بین االتجاه تبادلیة سببیة عالقة وجود .1
 ؛القصیر األجلفي بین معدل التضخم ومعدل البطالة  سببیةجود عالقة و  .2
 ؛التضخم ومعدل الفائدة في الجزائروجود عالقة سببیة متبادلة في االتجاهین بین معدل  .3
ن على كل م التأثیرإلى  أدى اإلنتاجيارتفاع معدالت التضخم مع عدم مرونة الجهاز  .4

 ؛الصادرات والواردات
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   ؛سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدوالر ؤثر علىتارتفاع معدالت التضخم  .5
  :البحثحدود

لهذه  البد من حدود، التضخم على المتغیرات االقتصادیة الكلیة دقیقا تأثیرلكي یكون تحلیل   
خالل  الجزائر في ت االقتصادیة الكلیةالمتغیرابعض القیاسیة على وعلیه ارتأینا أن تكون الدراسة  ،الدراسة

قد اعتمدنا هذه الفترة نظرا ألن التقنیة المستعملة  ،2012غایة  إلى 1970من سنة  الزمنیة الممتدة فترةال
وفي ذات الوقت ، اإلصالحات المالیة البرامج التنمویة و فترةتشمل هذه الو  .في الدراسة تتطلب طول الفترة

  . ا اقتصادیا واجتماعیا صعباالجزائر عاشت وضع نجد أن
داف   :البحثأ

 :  إلى إدراك األهداف التالیة من خالل بحثناسعى ن 
إجراء لتفسیر هذه الظاهرة قصد  االقتصاديالتي یعتمدها الفكر  االقتصادیةبالنظریات  االستعانةمحاولة -

  . بحث ذا نزعة تطبیقیة
  . الوقوف على واقع التضخم ومؤشراته في الجزائر-
  . متغیرات االقتصاد الجزائري أهمإبراز -
 . الجزائري یة الكلیة لالقتصاداالقتصادلمتغیرات ابعض  والتضخم  قیاس العالقة السببیة بین-
النمو (  ثر التضخم في الجزائر على المتغیرات االقتصادیة الكلیة المستهدفةأتحلیل وتقدیر درجة واتجاه -

 . )سعر الصرف، المیزان التجاري، معدل الفائدة، البطالة، االقتصادي
 . إثراء البحوث والدراسات السابقة التي تناولت هذه الدراسة-

مية    :البحثأ

ا موضوًعا تعالج كونها من الدراسة هذه أهمیة تأتي    بتأثیریتعلق ، االقتصاد الجزائري في هامً
 تحقیقو  سیاسات االقتصادیةذلك في وضع ال ألهمیة انظر  التضخم على المتغیرات االقتصادیة الكلیة

 . االقتصادي االستقرار
تساعد المؤسسات المالیة و النقدیة في الجزائر في  أنها هو أیضا أهمیة الدراسة هذه یكسب ومما  
مما یساعدها في وضع السیاسات ، سلوك المتغیرات االقتصادیة للتضخم على المتوقعة التأثیراتمعرفة 
 .االقتصادي االستقرار تحقیق إلى الوصول جلأ من لمتغیراتا هذه تستهدف التيو  ،المناسبة
 :  املوضوعاختيار أسباب

  :  أسباب لعل أبرزها ما یليهذا الموضوع لعدة ل نااختیار یعود   
  .ارتباط الموضوع بتخصص اقتصاد تطبیقي الذي زاولت فیه دراستي لما بعد التدرج -
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معظم أفراد المجتمع، والتي تؤدي إلى اختالل با على اإلحساس بخطورة هذه الظاهرة التي تنعكس سل -
 .مجمل المتغیرات االقتصادیة الكلیة

على المتغیرات  أثرهخاصة الدراسات القیاسیة التي تبین  قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع -
  . الجزائرفي  وأثره على هذه المتغیرات من هذا المنطلق تناولنا موضوع التضخم، االقتصادیة الكلیة

من البحث السابقةموقع  :  الدراسات

هناك العدید ، اطالعنا وفي حدود ما توفر لدینا من معلومات ومراجع حول موضوع البحثحسب   
وتناولت موضوع التضخم في الجزائر وفي بقیة  والتي تمكنا من االطالع علیها، من الدراسات والبحوث

التضخم على المتغیرات  تأثیر إلىفي معظمها لم تشر  هذه الدراسات أنغیر ، الدول محل الدراسة
     ومن هذه الدراسات على سبیل المثال. إلیهاتعرض ال األطروحةفي هذه حاولنا االقتصادیة الكلیة والتي 

 :  یلي ال الحصر نذكر ما
 فترةال السوداني خالل االقتصاد في النقود وعرض التضخم بین العالقة دراسة"، نورین األمینمجدي  -

 )السودان، 2008مارس ، 47العدد (، واإلحصاءالبحوث  إدارة، مجلة المصرفي، " 2007- 2005من 
 على النقود عرض في تحدث التي التغیرات أثر ضعف هو نموذج تحلیل بعد الدراسة توصلت حیث
 اأهمه أخرى عوامل إلى یعزى قد التضخم معدل في یحدث الذي التغیر وان التضخم معدل في التغیر
 أسعار على وبالتالي الصرف سعر على یوثر میزان المدفوعات في العجز أن إذ ،الصرف سعر تغیر
 . الصرف أسعار في بالتغیرات المستوردة للسلع المحلیة األسعار تتأثر حیث المستوردة السلع

ت العلوم دراساجامعة مؤتة لمجلة ، "على عناصر المیزانیة العامة وأثرهالتضخم "، یاسین احمد العیسى -
التغیر في مستوى  تأثیرمعرفة  استهدفت هذه الدراسة، )األردن، 1998، 2العدد، 25المجلد (، اإلداریة
إعداد القوائم المالیة للشركات أن النتائج  أظهرتوقد ، األردنعلى عناصر المیزانیة العامة في  األسعار
نظر عن التغییر الحاصل في القوة الشرائیة التكلفة التاریخیة بغض ال أساسیتم على   ،المساهمة األردنیة
التضخم تكون غیر ممثلة  فتراتخالل للشركات والمراكز المالیة  األعمالفان نتائج ، وبناء علیه، للدینار
نماللواقع  وبالتالي ال ، األعمالمضللة ال تعكس بصورة عادلة وصادقة حقیقة المركز المالي ونتیجة  وإ

عدم استخدام محاسبة  أنالدراسة  أظهرتكما . ي العالقة في ترشید القراراتتحقق الغرض من توفیرها لذو 
ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة وعدم تجاهل  إلىوقد خلص الباحث ، األرباحتضخیم  إلى أديالتضخم 

 . في البیانات تأثیرها
المؤسسات التضخم احد معوقات النمو االقتصادي وتعبئة المدخرات في "، عادل محمد خلیفة غانم -

التضخم على معدل  ألثرالتعرف على المحصلة النهائیة  أساسیةیستهدف هذا البحث بصفة ، "التمویلیة
وقد قام الباحث . 1995-19970االدخار المحلي وبالتالي على معدل النمو االقتصادي خالل الفترة 
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خالل فترة  اإلجماليحلي بحساب معامل االستقرار النقدي وعالقته بمعدل النمو السنوي في الناتج الم
كما قام بدراسة العالقة بین معدل التضخم ومعدل المدخرات االختیاریة من ناحیة ومعدل االدخار ، الدراسة

               :التالیةللنتائج الباحث وقد توصل . واثر ذلك على معدل االدخار المحلي أخرىمن ناحیة  اإلجباري
حركة النمو والتنمیة االقتصادیة في  إحداثتقرار النقدي احد معوقات التضخم معبرا عنه بمعامل االس أن

. خالل فترة الدراسة اإلجماليسلبي على معدل النمو السنوي في الناتج المحلي  تأثیرلما له من ، مصر
التضخم على معدل االدخار المحلي تكون موجبة خالل  ألثرالمحصلة النهائیة  أن إلىكذلك توصل 

فان هذا  األخرىفي الفترات  أما. 54. 0حیث قدر معامل االرتباط بینهما بحوالي ، 1979- 1970الفترة 
                  بین معدل التضخم ومعدل االدخار المحلي بحوالي حیث قدر معامل االرتباط، یكون سالب األثر

 . 1995- 1991خالل الفترة  0.79-بینما بلغ حوالي ، 1990-1980خالل الفترة  0.15-
دراسة للعالقة بین معدلي التضخم السعودي : االنتقال الدولي للتضخم"، حمد بن سلیمان البازعي -

التكامل  أسلوبحیث استخدمت هذه الدراسة ، )السعودیة، 1العدد ، 37المجلد (العامة  اإلدارة، "واألمریكي
السعودیة والوالیات لفحص العالقة بین معدلي التضخم في المملكة العربیة  األخطاءالمشترك وتصحیح 

لفحص ) Hsiao(زیاوكما استخدمت منهجیة . المستهلكین ألسعارمقاسا بالرقم القیاسي  األمریكیةالمتحدة 
عالقة سببیة في اتجاه واحد  ویتبین من النتائج وجود. العالقة السببیة بین معدلي التضخم في البلدین

وتؤكد هذه النتیجة ، نظیره السعودي دون اثر في االتجاه المعاكس إلى األمریكيتنطلق من معدل التضخم 
مما یستدعي من متخذي ، االقتصاد السعودي عرضة للتغیرات الكلیة التي تحدث في العالم الخارجي أن

وهذه النتیجة قد تعني عدم استقاللیة السیاسة ، عند تصمیم السیاسة المحلیة االعتباربعین ذلك خذ آالقرار 
بعین االعتبار تفاعل االقتصاد  یأخذوا أن كل المهتمین بهاته الظاهرةالباحث  دعيلذا ، المحلیة الكلیة

 . عند تصمیم النماذج االقتصادیة األخرىاقتصاد الدول المحلي مع 
للفترة  األردندراسة حالة ، العجز في الموازنة الحكومیة وعرض النقود والتضخم"، ولید محمد شواقفة -

 العالقة طبیعة قام الباحث بفحص، )األردن، 2012، 1العدد، 18المجلد(جلة المنارةم، "1970-2009
 التكامل غرانجر و وتحلیل سببیة باستخدام اختبار، والقصیر الطویل األجلین في، الدراسة متغیرات بین

 طویلة مشترك تكامل عالقة وجود إلى تشیر اإلحصائیة الدالئلحیث ،  الخط تصحیح ونموذج المشترك
 وأسعار الموازنة عجز من تتجه وأخرى المستهلك أسعار إلى النقود وعرض الموازنة عجز من تتجه األجل

 األجل طویلة سببیة عالقة عدم وجود إلىوقد توصل الباحث في نتائجه . النقود عرض إلى المستهلك
 فقد، الطویل عكسب، القصیر األجل في أما. الموازنة عجز إلى النقود وعرض المستهلك أسعار من تتجه
 وعجز النقود بعرض یتأثر ال)التضخم وبالتالي( المستهلك ألسعار القیاسي الرقم في التغیر بأن وجد

 خالل من )القصیر األجل في( تمویلها یتم ال الموازنة عجز في التغیرات بأن توصل إلى أن كما. الموازنة
 . أخرى بوسائل ولكن، النقود خلق
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 ،"2005-1990للدینار العراقي للمدة  التوازني الصرف سعر على تضخمال ثرأ"،صباح نوري عباس -
في  هذه الدراسة أهمیةوتكمن ، )بغداد، 2008، 17العدد(، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة

 السلبي على سعر التأثیرأخرى ساهمت في  أسبابالتضخم كسبب مهم من بین  تأثیرالوقوف على 
وقد توصلت الدراسة بعد بناء نموذج خطي لسعر الصرف التوازني بطریقة ، موازیةالصرف في السوق ال
جراءادیة المربعات الصغرى الع واضح للتضخم على سعر الصرف  تأثیروجود  إلى، االختبارات القیاسیة وإ

تیجة وبارتفاع معدالت التضخم ن. خالل فترة دراستها األمریكيالتوازني للدینار العراقي مقابل الدوالر 
 2003قامت السلطات النقدیة باستبدال العملة الوطنیة القدیمة بعد سنة ، الحصار االقتصادي على العراق

كما . في السوق الموازیة األمریكيلها اثر ایجابي في رفع قیمة الدینار العراقي مقابل الدوالر  بعملة جدیدة
في تحقیق نوع من  األجنبیةني لبیع العملة مزاد عل إقامةالسلطات النقدیة المتمثلة في  إجراءاتساهمت 

 . االستقرار لسعر الصرف
مجلة ، "المالیة العربیة األوراق أسواقالتضخم على  تأثیر"، مفید ذنون یونس و رغید عماد الدین -

تهدف ، )العراق، 2009، 93العدد ، 31المجلد (جامعة الموصل، واالقتصاد اإلدارةتنمیة الرافدین لكلیة 
وهي القیمة ، المالیة للدول العربیة األوراق أسواقالتضخم على مؤشرات  تأثیرقیاس  إلىة هذه الدراس

وعدد الشركات المسجلة في السوق ومعدل ، بوصفها نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي لألسهمالسوقیة 
 األوراقوعدد ، اليالمالیة المتداولة كنسبة من الناتج المحلي اإلجم األوراقوقیمة ، الدوران ومؤشر األسعار

ومتوسط ، قیاسي تضمن متغیرات تفسیریة أخرى هي سعر الصرف أنموذجضمن ، المالیة المتداولة
المالیة  األوراقسالبا على مؤشرات قیمة  تأثیراللتضخم  أن إلى الباحث توصلوقد . وعجز الموازنة، الدخل

یؤثر معنویا في في حین لم ، مالیة المتداولةال األوراق وعدد، المتداولة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
 . األخرىمؤشرات السوق 

العالقة بین التضخم وعرض النقود وسعر الصرف في االقتصاد اللیبي خالل  دراسة"، رمضان شنبیش -
حیث قام الباحث في ، )لیبیا، 2013، 15العدد ، 1المجلد(، المجلة الجامعة، ")2008-1992(الفترة

 العالقة الكمیة بین التضخم معبرا عنه بالمخفض الضمني للناتج المحلي اإلجماليهذه الدراسة بقیاس 
أسعار الصرف الدینار ، MS1مثل عرض النقود بالمعنى الضیق  األخرىوبعض المؤشرات االقتصادیة 

وتوصل الباحث إلى وجود عالقة طردیة بین كال ، GDPالحقیقي اإلجماليالناتج المحلي ، اللیبي للدوالر
ووجود عالقة طردیة بین مستوى ، مستوى التضخم وعرض النقود بالمعنى الضیق في االقتصاد اللیبيمن 

 . التضخم وبین أسعار صرف الدینار اللیبي
  أطروحة ،")2005- 1970(البطالة والتضخم في الجزائر خالل الفترة  إشكالیة"، ملیكةیحیات  -

،حیث قامت الباحثة )2007جامعة الجزائر، الجزائر، -كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر(دكتوراه ،
والكشف عن طبیعة العالقة بینهما  بتحلیل كل من ظاهرتي البطالة والتضخم والسیاسات المرتبطة بهما،
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من خالل اختبار العالقة اإلحصائیة لمنحنى ) 2005-1970(وذلك في االقتصاد الجزائري خالل الفترة 
وجود عالقة طردیة بین البطالة والتضخم في الفترة السابقة لتنفیذ  إلىصلت وتو  فیلیبس خالل فترة الدراسة

وأصبحت عكسیة في الفترة الالحقة على  تطبیقه، اذ ترتب عن السیاسة االقتصادیة  برامج االصالح،
االنكماشیة التي استهدفت تخفیض التضخم ارتفاعا ملموسا في البطالة ووضوح العالقة العكسیة بین 

ن وقد سمح التطبیق الفعلي لبرامج التصحیح المقترن بالسیاسات المحفزة للنمو وتحسین المناخ الظاهرتی
االقتصادي على زیادة قدرة االقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جدیدة قللت تدریجیا من معدل 

  .البطالة السائدة
التضخم  تأثیرزت على رك األخیرةكون هاته ، ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أهم نإ    

حیث ركزت على اتجاه ، والبطالة  المالیة واألسواقعلى عرض النقود والموازنة العامة وسعر الصرف 
بشكل ال یترك مجاال لم تعالج جمیع عناصر المشكلة  أنها إال .المتغیراتالعالقة بین التضخم وهذه 

. باستثناء حالة الجزائر، من الدول فقد عالجت بعض عناصر المشكلة في مجموعة، للبحث في الموضوع
التي تمت بالجزائر تبحث في المتغیرات االقتصادیة المحددة للتضخم  الدراساتفمعظم  ،بحثنا أفمن هنا بد
 تأثیرهو البحث في ، ما یمیز دراستنا هذهو . التضخم على المتغیرات االقتصادیة الكلیة تأثیرولیس في 

معدالت ، دیة الكلیة والتي تم حصرها في معدل النمو االقتصاديالمتغیرات االقتصا أهمالتضخم على 
 هذاإضافة إلى . سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدوالر، المیزان التجاري، معدل الفائدة، البطالة
مسار تطور هذه المتغیرات في االقتصاد الجزائري خالل فترة الدراسة التي تعتبر  إلىتم التطرق  التأثیر

وقد تم استخدام نموذج االنحدار الذاتي ، ارنة بالفترات التي تم استخدمها في الدراسات السابقةطویلة مق
VAR  التأثیرلدراسة هذا . 

دوات البحث من   :املستخدمة و

الذي ، الوصفي التحلیلي األسلوبتم استخدام كل من ، الدراسة إلیهاالتي تسعى  األهدافلتحقیق   
وكذا  ،هذه العالقة ةعریة بین التضخم و المتغیرات االقتصادیة الكلیة وطبیللعالقة النظتضمن عرضا 

تحلیل اتجاهات التضخم والمتغیرات  إلى إضافة. متغیر من المتغیرات المستهدفة التضخم على كل تأثیر
  . )2012- 1970(االقتصادیة المستهدفة في االقتصاد الجزائري خالل الفترة 

وكل  التضخمتقدیر العالقة الكمیة بین  أساسالذي یقوم على ، الكمي التحلیل سلوبأاعتمدنا كما   
 النظري و العملي األساس وبناء نموذج اقتصادي یعتمد على، متغیر من المتغیرات المستهدفة في الجزائر

 نموذج االنحدارمع استخدام  ،قید الدراسة الكلیة االقتصادیة راتالمتغیبین التضخم و  التأثیرلعالقة 
یتم إذ . االقتصادیةوالذي یعد من النماذج القیاسیة الحدیثة لدراسة العالقات بین المتغیرات ، VARتي الذا

الة خطیة بقیم المتغیر نفسه في الفترات السابقة دكفي هذا النموذج كتابة كل متغیر من متغیرات الدراسة 
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على  احدید متغیرات النموذج بناءتم اختیار وت كما .أیضا في الفترات السابقة األخرىوبقیم المتغیرات 
 بیتطلو ، االقتصادیةالقات االقتصادیة المتبادلة بین التضخم وكل متغیر من المتغیرات حسب النظریة عال

على دقة تقدیرات النماذج القیاسیة  إیجاباینعكس مما  ،تحدید عدد فترات التباطؤ الزمني للمتغیرات األمر
 األدواتمن بمجموعة  باالستعانةیة القیاس والتطبیق قمنا وبخصوص عمل. المستخدمة في الدراسة

 رنامجبباالستعانة بال ،التحلیل االقتصادي الكميو  اإلحصائیةالنظریة  التي توفرها لنا مبادئ اإلحصائیة
  . "Eviews8.0" الشهیر اإلحصائي

البحث بيانات   :  مصادر

التقاریر و والكتب والدوریات المراجع في والمتمثلة  األولیةاعتمدت هذه الدراسة على المصادر   
الواردة في  اإلحصائیةالبیانات في بحثنا على  اعتمدناكما . وضوع الدراسةلت مالتي تناو تصادیة قاال

و قاعدة بیانات ، صندوق النقد الدوليفضال ، لإلحصائیاتالدیوان الوطني وكذا ، بنك الجزائرتقاریر 
  . البنك الدولي

ل ي و   :البحثخطة

تقسیم هذا  ارتأینا، ضیات ولتحقیق أهداف هذه الدراسةالفر  اختبارإلجابة على إشكالیة البحث و ل   
  . عامة وتتبعها خاتمة عامة تسبقها مقدمة فصول ستةالبحث إلى 

 األولیتناول المبحث ، مباحث ةویتضمن ثالث"تفسیر التضخم في النظریات التقلیدیة": األولالفصل -
ثم في المبحث الثاني تناولنا تفسیر التضخم في النظریة  ،االقتصادي الكالسیكي تفسیر التضخم في الفكر

  . اإلختالالت التضخمیة أهمفیه  فأبرزناالمبحث الثالث  أما، الكینزیة
األول یستعرض مباحث  ةأربع إلىوینقسم بدوره "تفسیر التضخم في النظریات الحدیثة" : الفصل الثاني-

المبحث وقد خصص ، نظریة التوقعاتفقد تناولنا فیه  ثانيبینما المبحث ال، نظریة كمیة النقود الحدیثة
التضخم المستورد في  بظاهرةالمبحث الرابع واهتم ، الركود التضخمي والمدارس المفسرة لهلدراسة  الثالث

  . الدول النامیة
األول  ،مباحث ةثالث إلىوتم تقسیمه " آثاره والسیاسات المعالجة له، مؤشرات التضخم" :الثالثالفصل -

اآلثار االقتصادیة و االجتماعیة  أهموتناولنا في المبحث الثاني ، تطرقنا فیه لمؤشرات ومقاییس التضخم
  . للتضخم المعالجة في حین خصص المبحث الثالث لدراسة السیاسات، للتضخم

 ةأربعتقسیمه إلى تم " 2012-1970التضخم ومؤشراته في الجزائر خالل الفترة  تطور" : الرابعالفصل -
المبحث الثاني  أما، تطور األسعار ومؤشرات التضخم في الجزائر المبحث األولتناولنا في ، مباحث

في حین ، التضخم في الجزائر آثارالمبحث الثالث  وبینا في، فتطرقنا فیه ألسباب التضخم في الجزائر
 . ي الجزائرلسیاسات المتبعة لمكافحة التضخم فل واألخیر الرابعالمبحث  خصص
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" 2012-1970المتغیرات االقتصادیة الكلیة في الجزائر خالل الفترة  مسار تطور" :الخامسالفصل -
في  وحاولنا، لتحلیل الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر األول المبحثفي  تعرضنا مباحث ةأربعیضم و 

  .معدالت الفائدة في الجزائر علىمركزین في المبحث الثالث ، البطالة في الجزائرالمبحث الثاني تحلیل 
سعر ل فقد خصصالمبحث الخامس  أما، میزان المدفوعات وأرصدته في الجزائرعلى المبحث الرابع وفي 

  . الصرف في الجزائر
القیاس االقتصادي لتأثیر التضخم على المتغیرات االقتصادیة الكلیة في الجزائر ": الفصل السادس-

 باختبار استقراریةفي المبحث األول قمنا ، مباحث ةقسیمه إلى خمستم ت "2012-1970:خالل الفترة
القیاس االقتصادي لتأثیر التضخم على الناتج  إلجراءفخصص المبحث الثاني  أما، السالسل الزمنیة

القیاس االقتصادي لتأثیر  المبحث الثالثوقدمنا في ، 2012-1970الفترة خالل اإلجمالي المحلي 
القیاس االقتصادي  بإجراءقمنا المبحث الرابع في أما ، 2012 –1970ي الفترة التضخم على البطالة ف

لقیاس فقد خصص لالمبحث الخامس وفي  ،2012- 1970الفترة خالل لتأثیر التضخم على معدل الفائدة 
المبحث في حین خصص ، 2012 –1970الفترة خالل  االقتصادي لتأثیر التضخم على المیزان التجاري

 الفترةخالل  الجزائريالقیاس االقتصادي لتأثیر التضخم على سعر صرف الدینار  ءإلجرا السادس
1970 -2012 .  

في  االقتراحاتمن عرض بعض  مكنتنافیها عدة نتائج  استخلصنا عامة ونختم دراستنا بخاتمة  
 فیهاتواصل ن بأالتي تسمح  بطرح بعض اآلفاق قمناجدید البحث من  وبغیة فتح باب، هذا الموضوع

  . الدراسة
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ـــد يـ    : تم

تم ضمن بحوثهم  إنما ،دراسة الظواهر التضخمیة وتحلیلها من قبل مفكري النظریات التقلیدیة إن
 تاحتلفقد ، وتغیراتها األسعارالعوامل المؤثرة في حركات تلك  ومن ثم بیان القوى و لألسعارالعامة 

التقلیدیة  التي قامت بها النظریات وحركتها مكانة هامة في الدراسات األسعار دینامیكیةالنظریة العامة ل
بتحلیل الظواهر التضخمیة كجزء من هذه التطورات في تفسیر الحركات  حیث تهتم، للتطورات االقتصادیة

 . المسببة لهاوالقوى  لألسعارالعامة 
القرن العشرین لم  أوائلسع عشر حتى افي القرن الت الرأسمالیةاالقتصادیات  أنومن المعروف     

ونظرا لتحول هذه االقتصادیات من ، األسعارالظواهر التضخمیة وارتفاعات ى تكن تعاني كثیرا من قو 
 قد كان االهتمام الكبیر للنظریات التقلیدیة ینصبف .صناعیة رأسمالیةاقتصادیات  إلىاقتصادیات تجاریة 

 أنباعتبار  على دراسة وتطورات النشاط االقتصادي وما یصاحبه من مشاكل في الفترات الطویلة،
 . تلك المشكالت الرئیسیة إحدىالتضخم یشكل 

تفسیر  األولمباحث، نستعرض في المبحث  ةثالث إلى، سیتم تقسیم هذا الفصل بناء على ذلك
المبحث  أما، النیوكالسیكیةو  مدارسه الكالسیكیةمن خالل التضخم في الفكر االقتصادي الكالسیكي 

              الكینزیة من خالل تحلیل كینز للمتغیرات االقتصادیة  نظریةالفي تفسیر التضخم  إلىالثاني فنتطرق فیه 
  خصص واألخیر، وفي المبحث الثالث وكذا بناءه لنموذج الفجوة التضخمیة ،ولعرض النقود والطلب علیها

   .ختالالت التضخمیةاإل همأل
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ي :ول املبحث الكالسي قتصادي الفكر م الت   .تفس

العالقة بین كمیة النقود  الدراسة والتحلیلبظهرت الكثیر من اآلراء والنظریات التي تناولت  قدل   
ما یسمى بثورة عففي القرن السادس عشر أسفرت الدراسات النقدیة  .والمتغیرات االقتصادیة األخرى

، وقد )الكمیة نظریةال(وفي الحقیقة أن هذه اآلراء ما هي إال بدایة للنظریة النقدیة الكالسیكیة ، األسعار
ت هذه النظریة تحلیلها على أساس العالقة بین كمیة النقود وكمیة السلع والخدمات التي یمكن شرائها بن

لق بأثر التغیر في كمیة النقود على المستوى العام بدرجة أكبر فیما یتعلذلك فقد تركز اهتمامها ، بها
  . لألسعار

أن النقود  حیث وضعوا صیاغتهم علىأبعد من هذا التحلیل، ن إلى ما هو جاریو قد ذهب التو 
بمعنى أن أثر النقود ینصب على  ،متغیر اقتصادي هام یؤثر على المستوى العام للنشاط االقتصادي

رضت ویمكننا القول أن اآلراء السابقة قد تع .جمیع قطاعات االقتصاد، وبذلك كانت أفكارهم أكثر واقعیة
بالرغم من أن العالقة بین النقود . وكذلك بین النقود والظواهر الحقیقیة ،للعالقة بین النقود واألسعار

وهذا ما استحوذ  .إال أنها لیست األثر الوحید لتغیر كمیة النقود ،ارهاكنوالمستوى العام لألسعار ال یمكن إ
عادة  ،على اهتمام االقتصادیین والمفكرین وأدى إلى إعادة مناقشة عالقة النقود باألنشطة االقتصادیة وإ

  . صیاغتها بما یتماشى مع احتیاجات العصر الحدیث
ثم نأتي إلى  ،لتحلیل الكالسیكيلاألولى وسوف نتعرض في هذا المبحث إلى المنطلقات الفكریة 

   .اإلضافات التي ساهمت بها المدرسة النیوكالسیكیةأهم 

النقود :ول املطلب ن ب سعار العالقة الكالسيكيةو املدرسة   . قبل

دت نبیة، لذلك أسو في األسعار في معظم الدول األور  یز القرن السادس عشر بارتفاع واضحتم
لستروا اقام بها موقد  .1563بباریس سنة  الحساباتمهمة إجراء تحقیق حول هذا االرتفاع إلى غرفة 

)Malestroit(، النخفاض كمیة المعدن التي  الذي توصل إلى أن االرتفاع في األسعار لیس إال نتیجة
تحتویها الوحدة النقدیة، وأنه إذا انخفضت كمیة المعدن التي تحتویها هذه الوحدة النقدیة فإن األسعار 

لقیت الكثیر من االنتقادات من طرف الفیلسوف ) Malestroit( إال أن تفسیرات .المعبر عنها بها سترتفع
 لثمینةألول مرة تفسیر أثر تدفق المعادن ا لذي استطاع وا ،1568سنة  )J. Bodin( الفرنسي جون بودان

 وبلین )Plutarque(على بلیتارك  إثباتهعلى ارتفاع األسعار، واعتمد في  الجدیدمن العالم  المتأتیة
)Pline( رتفاع السریع في األسعار نتیجة التدفقات الكبیرة للمعادن النفیسة إلى روما اال ناللذان تحدثا ع

  . لمقدونیابعد غزوها 
معالم هذا االرتفاع في اسبانیا مع المضاربة العقاریة، وارتفاع أسعار المعادن حیث ظهرت أول 

حیث أغنى الحرفیین الفرنسیین والتجار  ،حاء أوروبامن اسبانیا انتقل الذهب إلى كل أنالثمینة، و 
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 األوروبیة ارتفعت بارتفاع النقود فإن األسعار )J.Bodin(وحسب ،یارفة االیطالیینصاالنجلیزیین وال
  . 1 األوروبیة دولالمعدنیة التي بحوزة هذه ال
في كتاباته الفكرة التي كانت منتشرة  )William Petty(عشر طور ویلیام بتي وفي القرن السابع 

دیفد  قدم 1752 وفي سنة .والتي مفادها أن الزیادة في الكتلة النقدیة لها تأثیر تضخمي ،في تلك الفترة
عرضا میكانیكیا لتأثیر تغیر مخزون النقود على األسعار، والذي یقترب من  )David Hume(هوم

من النقود في بریطانیا فإن األسعار  5/4بین أنه إذا اختفت ات الحدیثة للنظریة الكمیة، حیث الصیاغ
 أظهر قد .1755سنة )Richard Cantillon(كونتیون ریشارد  وعكس ذلك فإن .ستنخفض بنفس النسبة

 فسر هیكون بنفس نسبة الفائض في النقود التي تدخل إلى البالد، كما أن ال األسعارأن ارتفاع 
التي یؤثر من خاللها التغیر في الكتلة النقدیة على األسعار، فاالرتفاع في األسعار یكون  المیكانیزمات

النفقات المتتالیة لألعوان االقتصادیین الذین یتلقون نظرا للزیادة في الطلب نتیجة بصورة تدریجیة، وهذا 
  . النقود اإلضافیة

في تشكیل المحور الرئیسي للتحالیل النقدیة  )R. Cantillon & D. Hume( وقد ساهم كل من
طورت وأدمجت من طرفهم في التي  للنقود أن النظریة الكمیةالكالسیكیة في القرن التاسع عشر، حیث 

وفرت إطارا ومفهوما مؤثرا في تفسیر األحداث المالیة في ذلك القرن، وتعتبر  ،يسوكدو ثاالر الفكر النقدي 
  . 2 رئیسیا لوصف وتوضیح السیاسة الكالسیكیة المعتمدة على قاعدة الذهب عنصرا

ياملطلب للنقود :الثا الكمية ة اضا النظر   . اواف

تعد النظریة الكمیة للنقود من أهم النظریات التي سادت في الفكر االقتصادي الكالسیكي، وقد 
التحول في تزامن ظهور هذه النظریة مع التحوالت االقتصادیة التي عرفتها الدول األوربیة، والتي تمثلت 

رأسمالي القائم على أساس النظام الإلى من النظام اإلقطاعي القائم على االكتفاء الذاتي ونظام المقایضة 
وقام بوضع هذه النظریة وتطویرها كل من  . 3اإلنتاج الموجه نحو السوق والمعتمد على استخدام النقود

واالقتصادي  )Mill(ثم میل ، )David hume(دافید هیومو  ،) Jean.L( االقتصادي االنجلیزي جون لوك
  . Montesquieu( 4(الفرنسي مونتسكیو

ومن ثم في تحدید  قیمة النقودالكمیة للنقود دورا رئیسیا في تفسیر التقلبات في  قد لعبت النظریةو 
  التي اعتمد علیها الفكر الكالسیكي في تفسیر هذه التغیرات العوامل النقدیةهذه القیمة، ذلك كإحدى 

                                                
1   - Michelle de Mourgues, Macroéconomie Monétaire, édition économica, Paris, 2000, P 291. 
2  - Humphrey. Thomas.M ,  the quantity theory of money, economic review federal reserve bank of  
Richmond, USA,1974, P2. 

، الھیئة المصریة العامة للكتاب، أسبابھا ونتائجھا مع مقترحات لمكافحة الغالء :مصرمشكلة التضخم في رمزي زكي،  -3
  .37، ص1980القاھرة، 

 .93ص ،1989الجزائر، بیلیوس،أدار البعث للطباعة والنشر، نشر  ،النظریات النقدیة:مقاییس اقتصادیةن، مروان عطو -4
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إلى  رعش واآلثار الناتجة عنها، وتفسیر الظواهر التضخمیة وتحلیلها وخاصة منذ منتصف القرن التاسع 
الدراسات الفكریة الكالسیكیة للظواهر االقتصادیة  فقد كانت محور. ما بعد الحرب العالمیة األولى

المختلفة، وتحلیل هذه الظواهر، وتفسیر نشوئها ومنها الظواهر التضخمیة وارتفاعات األسعار، وتنقل 
 . الثروات وتوزیعها وغیرها من اآلثار

من أهم مبادئ النظریة الكالسیكیة، ) ,1803Jean.B.Say( ن باتست سايویعتبر قانون المنافذ لجی       
، فهو المنتجاتتتم بین التي وعملیة التبادل  دالتبالمفحسب ساي النقود لیست إال حجابا یخفي حقیقة ا

لق طلبه أن كل سلعة هي منفذ لسلعة أخرى وأن العرض یخ ذلك یبعد النقود عن عملیة التبادل، ویعتبرب
متناسبة مع العمل الالزم  للمنتجاتفإنه یعتبر أن القیمة التبادلیة  )Ricardo,1817(أما ریكاردو .الخاص

فإن األسعار المطلقة دالة لكمیة النقود،  ة هذا العملیمعرفة بكمة یإلنتاجها، وأنه إذا كانت األسعار النسب
لكنها تؤثر على المستوى العام  لها تأثیر على اإلنتاج والتجارة أي أن الزیادة في كمیة النقود لیس

وهذا یتطابق مع  ة مع كمیته، شأنه شأن باقي السلعفهو یرى أن قیمة النقد ترتبط بعالقة عكسی. لألسعار
مدت الدولة إلى التخفیض من كمیة العملة فسوف إذا ع ذلك كسللنقود، وعلى ع مبدأ النظریة الكمیة

  . 1 یؤدي ذلك إلى رفع قیمتها
 Richard(فقد اعتمد على أفكار ریشارد كونتیون ) .1817J.S.Mill(میل  تتیوار سأما جین 

cantillon(،  ،حیث أنه یرفض فكرة أن الفائض في النقود یؤدي إلى ارتفاع فوري وتناسبي لألسعار
  . فالتأثیر التضخمي ال یمكن أن یظهر إال عند استعمال هذه النقود اإلضافیة

وضع االقتصاد الكالسیكي عالقة  ،)J.S.Mill(ومیل  )Ricardo(وریكاردو )J.B.Say( ومع ساي
ترتكز على التفریق بین االقتصاد  للنقود میكانیكیة بین كمیة النقود ومستوى األسعار، فالنظریة الكمیة

تأثیرا  ، أي أن للزیادة في مخزون النقودة التي تؤثر على االقتصادحضالحقیقي والظواهر النقدیة الم
  . تي اإلنتاج والتبادلیأوتوماتیكیا على األسعار دون التأثیر بعمل

 للنقود رات التي أحاطت بالنظریة الكمیةفسیعن مدى صحة االدعاءات والت وبغض النظر
 في ألمانیا حیث شكل مادة خصبة 1923لمختلف الظواهر التضخمیة، خاصة التضخم الذي حصل سنة 

إثر التوسع في اإلصدار النقدي، وكثرة التداول النقدي في األسواق  ،ریة الكمیةألنصار النظمؤیدا وأساسا 
هبطت القوة الشرائیة لتلك النقود  حیثحتى كانت األسعار ترتفع بشدة بین لحظة وأخرى، األلمانیة 

  . المتداولة لدرجة أنها فقدت قیمتها كوسیط للمبادلة
االعتماد على هذه النظریة كإحدى الدعائم التي ارتكز  یمكن التساؤل إلى أي مدى یطرحوهنا 

  . علیها الفكر الكالسیكي في تفسیر الظواهر االقتصادیة المختلفة، وعلى رأسها الظواهر التضخمیة
  

                                                
1 - D. Ricardo, Des Principes de l'économie politique et de l’impôt, édition Flammarion, Paris, 1977, 
P312. 
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  :  تقوم النظریة الكمیة للنقود على عدة أسس وافتراضات یمكن ترتیبها كما یليو 
للنقود على افتراض تقوم النظریة الكمیة :  بتغیر كمیة النقودارتباط تغیر المستوى العام لألسعار  -1

تغیر في كمیة النقود المتداولة سیحدث تغیر بنفس النسبة واالتجاه في المستوى العام  أي أن أساسي مفاده
 .وبنفس النسبة ارتفاع في مستوى األسعار السائدةلألسعار، فإذا زادت الكمیة النقدیة المتداولة یترتب علیه 

، أي أن هناك عالقة طردیة بنفس النسبة وكذلك في حالة انخفاض الكمیة النقدیة ینخفض مستوى األسعار
ذلك بافتراض ثبات ، و الشكل للنظریة بالجامد بین كمیة النقود ومستوى األسعار بنفس النسبة، ویسمى هذا

  . عند مستوى التشغیل الكامل لالقتصاد حجم المعامالت وسرعة دوران النقود
في واقع األمر زیادة في  ينالزیادة في كمیة النقود إنما تع یستند أصحاب هذا الرأي إلى أن
نما وسائل الدفع، وحیث أن النقود ال تطلب لذ على شراء السلع والخدمات التي ستخدم في  إلنفاقهااتها وإ

سوف یترتب ل هذه النقود في تبادلها ثابتة إشباع الحاجات، فإذا كانت كمیة السلع والخدمات التي تستعم
نظرا لوجود كمیة أكبر من النقود لشراء نفس الكمیة ، ائل الدفع هذه ارتفاع في األسعارعلى زیادة وس

أن المستوى العام لألسعار السائد في فترة  ومنه ترى النظریة الكمیة للنقود. الثابتة من السلع والخدمات
حیث كمیة النقود  سببا لمقدار وكمیة النقود، أي أن كمیة النقود هي دالة زمنیة معینة هو نتیجة ولیس

  . والمستوى العام لألسعار متغیر تابع متغیر مستقل
تحلیلها على فرضیة أن حجم المعامالت في تقوم النظریة الكمیة للنقود :  ثبات حجم المعامالت - 2

حجم القوى  ،تخصیص الموارد:  بعوامل موضوعیة مثل ماومستوى النشاط االقتصادي یتم تحدیده
وأن النقود لیس لها أي تأثیر في تحقیق . مدى توفر رؤوس األموالو العاملة، ومستواها الفني، التكنولوجیا، 

 "حیادیة النقود"عبر عنه بمبدأ یالتوازن االقتصادي في األجل الطویل باعتبارها وسیط للمبادلة، وهو ما 
وهذا التحلیل  ،ى عمل القوى االقتصادیة الحقیقیةد حجاب یخفي الحقیقة، لكن ال تؤثر علوبذلك فهي مجر 

 للنقود وعلى ذلك فإن حجم المعامالت یعد وفقا للنظریة الكمیة ،د إلى قانون العرض والطلبإنما یستن
  . بمثابة متغیر خارجي

دوران النقود ثابتة على األقل في  تقوم هذه النظریة على أساس أن سرعة:  ثبات سرعة دوران النقود -3
المدى القصیر ألنها تحدد بعوامل بطیئة التغیر ومستقلة عن كمیة النقود مثل درجة نمو الجهاز المصرفي 
والمالي، عادات السداد وتسویة المدفوعات ودرجة كثافة السكان وتوزیعهم، ودرجة التكامل بین المؤسسات 

ة أو على األقل تتسم بقدر كبیر من االستقرار النسبي في األجل وهي عوامل مستقلة وثابت ،اإلنتاجیة
  . القصیر

تعتبر كمیة النقود العامل الرئیسي والهام في التأثیر على :  تناسب كمیة النقود عكسیا مع قیمتها -4
للنقود التي القوة الشرائیة للوحدة النقدیة، بمعنى أنه إذا زادت كمیة النقود المتداولة انخفضت القوة الشرائیة 

  . تمثلها
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بمعنى أنه إذا زادت كمیة :  طردیا مع الطلب على السلع وعكسیا مع العرض تناسب كمیة النقود -5
  . النقود المتداولة فإنه یترتب علیه ارتفاع في معدل الطلب على السلع، ونقصه في العرض علیها

  .ة التشغیل الكامل لعناصر اإلنتاجتفترض هذه النظری -6

النيوكالسيكية:  الثالثاملطلب للمدرسة املبادالت شر(صورة ف   . )Fisherمعادلة

ت تساؤالت عدیدة حول أسباب ارتفاع األسعار، ومن ثم أثیرت حوفي القرن السادس عشر طر 
 جون بودان منها دراسة سات في هذه المسألـة متعددة نذكرمسألـة الظاهـرة التي تتعلق بدراسـة النقود، والدرا

)J.Bodin(،  والذي یرجع ارتفاع األسعار إلى زیادة كمیة النقود المتداولة، وكذلك الدراسة التي جاء بها
والمستوى  )M(بین كمیة النقود المتداولة  طردیة والتي استنتج منها وجود عالقة ،)D.Ricardo( ریكاردو

أن التوازن في االقتصاد :  النظریة هيوالفكرة األساسیة التي یمكن استخراجها من هذه  .)P(العام لألسعار
الكلي یتحقق بأسباب حقیقیة تتعلق بالموارد المتاحة والتقنیات المستخدمة في اإلنتاج واألذواق هذا التوازن 

وطریقة توزیعه أو تخصیصه على أوجه االستخدام المختلفة، مما  )Y(من شأنه أن یحدد حجم اإلنتاج 
یة للسلع والخدمات وعناصر اإلنتاج، ویقتصر دور النقود في هذا التوازن یترتب علیه تحدید األسعار النسب

  . 1على تحدید المستوى العام لألسعار
ویتخذ الكمیون من معادلة التبادل أداة لشرح نظریتهم وذلك بمحاولة إیجاد العالقات المختلفة بین 

لقد تم إدراج هذه المعادلة سنة متغیراتها، وبصفة خاصة بین كمیة النقود والمستوى العام لألسعار، و 
التي أخذت شكلها النهائي والحقیقي من  .Irving Fisher.(2 1911(رثر فیشرآمن قبل االقتصادي  1911

  . "لفیشر"خالل معادلة التبادل 
التبادل:  ول الفرع ملعادلة ا الر   . التعب

آرثر فیشر في نظریته للطلب على النقود لغرض المبادالت یؤكد على وظیفة النقود كوسیلة 
بین البائع والمشتري تتطلب للمبادلة، وتقوم نظریته على مطابقة حسابیة أساسها أن أي مبادلة تجري 

أن قیمة النقود یجب  مفادها ویترتب على ذلك حقیقة، استبدال النقود بالسلع أو الخدمات أو األوراق المالیة
  . أو األوراق المالیة التي تم تبادلها بالنقود أن تساوي قیمة السلع أو الخدمات

المالیة مع عدد  قیمة السلع والخدمات واألوراق تتساوىففي أي لحظة من الزمن یجب أن 
PT)(وعلى ذلك فإن قیمة  ،P)(مضروبا في المستوى العام لألسعار في تلك اللحظة T)(المعامالت

                                                
 .84، ص 2007، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، االقتصاد الكليبریبش السعید،   -1
2- Irving Fisher )1868-1948 ( االقتصادیینیعتبر من  1930سنة اقتصادي أمریكي، صاحب كتاب نظریة الفائدة 

 .األوائل الذي میزوا بین النقود الورقیة والنقود المصرفیة وبین سرعة دوران كل منھا
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مضروبا في سرعة  M)(ستكون مساویة إلى قیمة التدفق النقدي الذي یتمثل في كمیة النقود المتداولة 
  . V1)(تداول النقود 

                :  یةوتتمثل هذه العالقة في المعادلة الجبریة التال
TPVM ..   

تعتبر T)(، لذلك فإنالكاملمستوى االستخدام عند وطالما یفترض الكالسیكیون أن الدخل یكون دائما 
),,(ثابتة ومستقلة عن باقي المتغیرات األخرى  )V( و. القصیر جلثابتة في األ MPT  على ألنها تعتمد

داریة بطیئة التغیر لذلك یفترض ثباتها في األ   . 2القصیر جلعوامل فنیة وإ
  :  وتقوم معادلة التبادل لفیشر على أساس الفرضیات التالیة

)(التعادل بین عرض النقود - 1 SMوالطلب على النقود)( dMق التوازن في سوق النقد أيوهذا یحق  :
MMM dS  

TPM:  الطلب على النقود یساوي القیمة النقدیة للمبادالت ویكون على الشكل- 2 d  
  . المستوى العام لألسعار:  P)( :أن حیث

          )(T  :مجموع المبادالت المحققة خالل فترة معینة من الزمن .  
 :  أخذ الصیغة التالیةی) عرض النقود(ل النقدي داو إن الت- 3

2211 VMVMM S  
) 2Vو 2M(.وسرعة دورانها على التوالي) النقود الجاریة(تمثالن كمیة النقود القانونیة ) 1Vو 1M(:  حیث

بقیمتها  Mdو MSوبتعویض. وسرعة دورانها على التوالي) الودائع الجاریة(كمیة النقود المصرفیة  تمثالن
  :  3حصل على معادلة التبادل لفیشر على الشكل التالين

    TPVMVM  2211  
أن نسبة كمیة النقود القانونیة في التداول إلى مجموع الودائع  (Fisher)وكذلك بالنسبة لفیشر 

  . یمكن أن تكون ثابتة المصرفیة
)( تغیر الكتلة النقدیة تبعی 1M تغیرا نسبیا للنقود القانونیة )( 1M ، فقط یعطي التفسیر آلي ألنه

نسبة ثابتة توجد بأنه  كذلك ،ثابتتان V2 و V1لقد افتـرض في الواقع أن ،M)(نقدیةاألفضلیة لعمل الكتلة ال
 هكذا تلعب. تزاید بنفس النسبةی P)(فإن M)(تزایدت  لو ،ثابتة في فترة عادیة (T)وأن 2Mو 1Mبین 

  .وحده الذي یتحمل تغیراته P)(و الكتلة النقدیة الدور الواحد الفاعل في المبادالت
  

                                                
 .یمكن تعریف سرعة دوران النقود بأنھا عدد المرات التي تدورھا وحدة النقد في المتوسط خالل فترة زمنیة معینة -1
ت الجامعیة، ، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعااالقتصادي الكليالتحلیل : النظریة االقتصادیة، ضیاء مجید الموسوي -2

 .59ص ، 2005الجزائر، 
3  -  Pierre Bezbakh , Inflation et Désinflation, 4eme édition la Découverte, Paris, 1996, P 33. 
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  :  1فیما یلي وجزهاالستناد إلى فروض معینة یمكن أن نوالواقع أن هذه النظریة قد قامت با
 ؛تعتبر النقود وسیلة للتبادل فقط   
  وعدم وجود اكتناز لدى  ،مباشر إنفاقمن قیمة النقود تتحول إلى كل زیادة في الكمیة المعروضة

 ؛أفراد المجتمع
 ؛حالة التشغیل الكامل والدائم لالقتصاد  
  ؛اتجاه النشاط االقتصادي النقودحیادیة  
  ؛اي لتوازن األسواقسسیادة قانون 
 ؛سیادة المنافسة الكاملة للنظام االقتصادي  
  والبطالة الفنیة ر االقتصادي یكون مصدرها جمود األسعار واألجو أیة أزمة عارضة في النظام

  ؛العالیة في نظام األسعار واألجوروعلیه یقترحون المرونة 
 ة ویتحدد في ظل توازن االدخار واالستثمار وكل معاملة فيییعتبر سعر الفائدة ظاهرة عین 

   ؛االقتصاد تتم بواسطة النقود
يالفرع تفس :الثا ة التبادلصعو   . معادلة

ولكن  ،وأنها حقیقة ال تقبل الجدل، قد تبدو معادلة التبادل على أنها متناهیة في الدقة والوضوح
الصعوبات عند محاولة التعمق في تفسیر هذه  نا في عالم الواقع سرعان ما تنشأفي ضوء مشاهدات

  :  2المعادلة، وتتمثل فیما یلي
معادلة-أوال رموز    :التبادلغموض

P)(خذنا الرمزأفإذا  ،من الغموض اتكتنف الرموز الجبریة الواردة في معادلة التبادل بعض

فلیس هناك من سعر واحد یمكن أن تشیر إلیه هذه المعادلة بل هناك عدد كبیر  ،المستوى العام لألسعار
 د تستخدم النقود في شرائهاالتي قمن مستویات األسعار، یتوقف على المجموعات الخاصة من السلع 

 ع التامة الصنعیشیر بوضوح إلى مستوى أسعار السل P)(زهو أن نجعل الرم ،یسعنا أن نفعله وكل ما
المبیعات من السلع  بأنه مجموع T)(ووفقا لهذا یمكننا أن نعرف الرمز ،ننفق علیها دخولنا كمستهلكین

ام أو السلع غیر التامة الصنع، أو األوراق المالیة، لن تشمل مبیعات المواد الخ T)(، أي أنالتامة الصنع
على ذلك المقدار - Pتبعا للتعریف الخاص بالرمز -فهو یدلنا M)(أما الرمز. أو خدمات عناصر اإلنتاج

ذوي الدخول لغرض إنفاقه على السلع والخدمات، ومن ثم فإن هذا المقدار من  بهمن النقود الذي یحتفظ 
أما  .واالستثمار الدخاروا، لإلنفاق على العملیات اإلنتاجیة بهاالمحتفظ النقود سوف ال یشتمل على النقود 

                                                
 .40، مرجع سابق، ص مشكلة التضخم في مصر أسبابھا ونتائجھا مع مقترحات لمكافحة الغالءرمزي زكي،  -1
القاھرة  ،دار الفكر العربي ،المشكلة االقتصادیة والسلوك الرشید تحلیل جزئي وكلي:  مبادئ علم االقتصادحسین عمر،  -2

 . 449،بدون سنة نشر، ص 
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هذا الوضع إلى سرعة تداول جمیع النقود المتداولة بل إلى سرعة تداول فهو ال یشیر في مثل  V)(الرمز
أن لمعادلة حسب هذا التعریف الخاص، ولو سلمنا ب M)(ذلك الجزء من كمیة النقود الذي یحتویه الرمز

الموجه لإلنفاق أن نقف على مقدار ذلك الجزء من كمیة النقود حدودة، فمن الصعوبة فیشر هذه الداللة الم
   .على أغراض االستهالك فحسب

زیادة  إلىمن النقود ستؤدي  اإلجمالیةفي الكمیة زیادة  أي ، أنحال بأیة نفترض أنیمكن وال 
الكساد مثال قد  أوقات، ففي االستهالك أغراضعلى  لإلنفاق ذلك الجزء من كمیة النقود الموجهمماثلة في 
على  اإلنفاقزیادة طفیفة في كمیة النقود المتداولة لغرض  إلى إالالزیادة الكبیرة في كمیة النقود ال تؤدي 

 ویصبح .إنفاقهایفضل الناس في هذه الفترة اكتناز النقود على  إذ .شراء السلع االستهالكیة والخدمات
  . من النقود اإلجمالیةعامة ال یتناسب مع التغیر في الكمیة  األسعارالتغیر في مستوى 

التبادل-ثانيا معادلة رموز ن ب ية السب العالقة وضوح   :  عدم

TPVMالمعادلة إن ..  والتي یمكن كتابتها من الشكل 
T

MVP  ال تدل قط على العالقة  فإنها

TPVMالسببیة بین   اآلتيكتابة المعادلة السابقة على النحو  أعدنا فإذا ،...
V
PTM ،   

TPVاستنتاج القوى الثالث  إلىفقد یدفعنا ذلك التعادل الجبري   اإلجمالیةالتي تتحكم في الكمیة ..
ددان الكمیة یح هما من الحكومة و النظام المصرفي أنلكن في الواقع نعرف تماما  ،Mوهي للنقود

العوامل الحقیقیة التي تحكم كمیة النقود ال تظهر في معادلة فیشر  أنوهذا یبین النقود،  من اإلجمالیة
دلت التجارب  إذ، ابة متغیر مستقل هو فرض غیر صحیحمثاعتبار كمیة النقود بو  .اإلطالقعلى وجه 

یتوقف على تقلبات  النقد الذي تصدره السلطات النقدیة المركزیة أوراقحجم  أنعلى  األحیانفي كثیر من 
كمیة النقود المتداولة هي  أنالذي ینطوي على ، عكس منطق النظریة الكمیة للنقود وهو .األسعارمستوى 

  . لألسعارالتي تقرر المستوى العام 
ن حجم المعامالت إكذلك ف   

P
MVT  وبالتالي ما یتوقف على ما یتوقعه المنتجون من الربح

سرعة التداول  أما .األسواقه من السلع للبیع في ینتجون
M
TPV  تتوقف على العادات النقدیة  فإنها

الذي ال یمكن معه  الدورة االقتصادیة بالشكلتتغیر في فترات الرخاء والكساد على مدار  فهي، للمستهلكین
  . بما تصبح علیه فعال تنبؤال

اض-ثالثا اف ة اأنصعو مت النقود ع    :املرونةالطلب

نقود وبین التغیر في قیمة في صیغة معادلة التبادل ثمة تناسبا محكما بین التغیر في عرض ال
 لألسعارارتفاع المستوى العام  إلىتؤدي  أنالضعف مثال البد  إلىزیادة كمیة النقود  أنبمعنى  ،النقود
ثبات الحجم الحقیقي  إلىوهذا استنادا  .النصف إلىتنخفض قیمة النقود  وبالتالي، أیضاالضعف  إلى

وان الحجم الحقیقي للمبادالت ثابت  ،للتبادل أداة ألنهاالنقود ال تطلب لذاتها بل  أنلما افط ،للمبادالت
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، أیضاها الحقیقي ثابت انقود في معنن الطلب على الللنقود فإكمیة النظریة ال أنصارحسبما ینادي به 
شاهدة لكن الحقائق الم .والخدمات لثابت من السلعفي كمیة النقود سوف تستخدم في شراء القدر ا فالزیادة

، آخر إلىحجم الناتج والمعروض من السلع والخدمات یتغیر من حین  أنفي الحیاة العملیة تدل على 
 إذا .االقتصادیة السائدة األوضاعفي ظل  األرباحتحقیق  حول مدى األعمالبناء على توقعات رجال 

هذا یهدم فرض تكافئ مرونة الطلب على النقود في  ات الحجم الحقیقي للمبادالت فإنرفضنا فرض ثب
   .صیغة معادلة التبادل

التبادل :الثالثالفرع معادلة نقد العلمية   . عتبارات

یرى بعض الكتاب في نقدهم لهذه المعادلة أنه من الممكن أن یسلم بصحة معادلة التبادل في 
معنى معین فالمدفوعات الكلیة عن جمیع أنواع السلع والخدمات واألصول في فترة معینة البد أن تتعادل 

عالقة السبب  عةیه فكرة عن طبالواضحة في شكل معادلة ال یحمل أیمع جملة أسعارها، لكن في الحقیقة 
  . والنتیجة بین النقود واألسعار

  :  ومن بین االنتقادات العدیدة التي تعرضت لها هذه المعادلة نذكر  
 إن التغیر في كمیة النقود ال یؤثر دائما على مستوى األسعار، فهناك من األمثلة في التاریخ -1

قت في رفع األسعار، وهناك أیضا من االقتصادي ما یدل بوضوح على أن الزیادة في كمیة النقود قد أخف
 ؛األمثلة ما یدل على أن األسعار قد تغیرت بنسبة أكثر من نسبة التغیر في كمیة النقود

إن معادلة التبادل تفصح عن أن التغیرات في كمیة النقود تؤدي إلى تغیرات مماثلة في مستوى  -2
بذلتها السلطات النقدیة في فرض الرقابة على كمیة األسعار بنفس النسبة، لكننا نجد أن المحاوالت التي 

  ؛نجحت في تحقیق أغراضهاثبات مستوى األسعار، قلما  على النقود، بغیة المحافظة
إن عالقة السبب والنتیجة بین النقود واألسعار عالقة واهیة جدا، فضال عن أن االعتماد علیها ینطوي -3

النقود في الواقع إال ألنها قوة شرائیة إزاء السلع والخدمات على شيء من الخطورة، ونحن ال نعنى بقیمة 
إن اإلجراء الصحیح ف، ه تغیرات قد تحدث لهایاسنا لمستوى هذه القوة الشرائیة وألیالتي نحتاج إلیها، وفي ق

وبین ، يلوطنالنقدیة التي تؤثر في االقتصاد افي هذا الشأن هو إیجاد عالقة السبب والنتیجة بین العوامل 
أو ال توجد عالقة سببیة كهذه التي ، التي یشتریها السكان في المجتمع وقد توجد أسعار السلع االستهالكیة

ذا ما وجدت فإن درجة السببیة التي یعزوها األستاذ فیشر إلى النقود قد ال توجد  نعنیها في هذا الصدد، وإ
ود لن یكون ألن یوحي بأن النقود ومجرد تعبیر الناس عن سلوكهم االقتصادي عن طریق النق، بالضرورة

 ؛1أداة فعالة في تغییر مستوى األسعار
في الوقت الذي تتغیر فیه  T)(وكذلك حجم المبادالتV)(ثبات كل من سرعة دوران النقود  افتراضها -4

كمیة النقود، وفي نفس الوقت یجب أن تكون مرونة الطلب على النقود تساوي الوحدة وهذه الفروض غیر 
                                                

 .456سابق، ص المرجع لا -1
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 1929 سنةواقعیة، والدلیل على ذلك اآلثار التي خلقتها األزمة االقتصادیة العالمیة والكساد العظیم في 
 ؛1 حیث أن ما افترضته ثابت قد تغیر فعال

إنها لم تأخذ بعین االعتبار في بناء النظریة النقدیة، متغیرات أخرى هامة كسعر الفائدة، حیث  -5
  ؛اعتبرت هذه األخیرة ظاهرة حقیقیة ولیست ظاهرة نقدیة كما هو الشأن في تحلیل النظریة النقدیة الكینزیة

یة فقد أشار االقتصادي أو تناسب العالقة بین كمیة النقود وبین مستوى األسعار لیست مباشرة إن -6
إلى أن العملیة التي تعقب حدوث زیادة في النقود سوف تصبح أكثر تعقیدا من ، 2 (D.Patinkin) كننبات

ویذهب بتحلیله إلى القول أنه قد تكون هناك عالقة عكسیة ، العالقة البسیطة التي تصفها النظریة الكمیة
  ؛شروطبین كمیة النقود واألسعار في بعض الحاالت وفق 

 بین األسعار وعرض النقود هي عالقة خطیة وآلیة تماما، ذلك أن زیادة كمیة النقودترى أن العالقة  -7
أما الدخل الحقیقي فیتحدد بعوامل أخرى مثل التكوین الرأسمالي،  .تعني زیادة األسعار بنفس النسبة

مستقل على اإلنتاج الحقیقي والدخل لنقود أي أثر أن ل ترىال إذن فهي والتقنیة ومهارة القوى العاملة، 
  ؛3 فیوالتوظ

ع الرا دجمدرسةمعادلة:  املطلب   . النقديةلألرصدةكم

إن معادلة التبادل لفیشر تدور في جوهرها حول إیجاد العالقة بین التغیرات في كمیة النقود وبین 
ت نوعا أخر من لفكرة الطلب على النقود للمعامالت، وأهمل تالتغیرات في مستوى األسعار، وقد تعرض

  . ال وهو الطلب على النقود للسیولةالطلب على النقود أ
لنجد  ،)Arthun.Pigou(وبیجو )A.Marshall(وقد جاء التقلیدیون المحدثون من أمثال مارشال

أن الطلب على النقود ال یقتصر على معنى واحد، فقد عرفوا أن الطلب على النقود هو نتیجة لقیام النقود 
بوظیفتها كوسیط في المبادالت، كما قد ینشأ الطلب على النقود بالنظر إلى وظیفة النقود كمستودع 

  . للقیمة
كل من مارشال وبیجو وأعضاء جاءت معادلة كمبردج التي یعود الفضل في صیاغتها إلى لذلك 

مدرسة كمبردج النیوكالسیكیة، وتعتبر هذه المعادلة الوجه الثاني للنظریة الكمیة للنقود بعد معادلة التبادل، 
  .4 غیر أنها في هذه المرة تركز على جانب الطلب على النقود كمحدد أساسي لحجم الدخل النقدي

                                                
كندریة، شباب الجامعة، اإلس، مؤسسة النقود والتوازن االقتصاديأحمـد فرید مصطفى، سھیـر محمد السید حسن،  -1

 .104ص  ،2000
     -P 1, 1975,PF, Paris, P.U.La monnaie: l'intérêt et les prix, Don Patinkin-  .15:ذلك لتعمق أكثر انظر في   -2
، ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمان و عبد االختیار العام والخاص:االقتصاد الكليریجارد استورب،  ،جیمس جوارتیني -3

 . 417، ص1988العظیم محمد، دار المریخ للنشر، الریاض ،
 .197، ص 1976، دار الجامعات المصریة، مصر، دراسات في النقود التطبیقیة، علي عبد المنعم السید -4
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ي تحدد طلب األفراد على النقود لالحتفاظ بها على ویرتكز تحلیل مدرسة كمبردج على العوامل الت
، ویذكر اقتصادیو مدرسة كمبردج من أمثال مارشال وبیجو بعض هذه العوامل سائلةشكل أرصدة نقدیة 

الشراء، التوقعات في المستقبل حول أسعار الفائدة  تالیهئدة، مقدار ثروة الفرد، وسائل تسر الفاسعمثل 
وأسعار السلع، حیث أنه من شأن هذه العوامل التأثیر على قرارات األفراد في االحتفاظ بالنقود على شكل 

القصیر، أو أنها تكون بنفس  جل، إال أنهم یعتقدون أن التغیرات في هذه العوامل تكون ثابتة في األسائل
  .1 خول األفرادنسبة التغیر في د

  :  ویمكن التعبیر عن معادلة األرصدة النقدیة على النحو التالي
  

   ؛مستوى األسعار:  P ؛كمیة النقود بكافة أنواعها:  M :أنحیث 
          K  : ؛ب األفراد في االحتفاظ بها في شكل أرصدة نقدیة سائلةغنسبة الدخل النقدي التي یر  
          Y  :؛الدخل الوطني الحقیقي   

اإلنتاج الوطني  وأفي معادلة كمبردج تركز االهتمام على كمیات المعامالت في اإلنتاج النهائي 
تكون  وبما أن القیمة النقدیة للدخل الوطني) كمیات المنتج النهائي من السلع االستهالكیة واالستثماریة(

PyY:  على النحو التالي .  
YKM   فتصبح معادلة كمبردج في صورة أبسط .  

 نستنتج النسبة المعادلة هذه من خالل  
Y
MK یعني أن النسبة بین األرصدة النقدیة التي  ا، وهذ

یحتفظ بها األفراد والدخل النقدي، لیست في الواقع سوى مقلوب سرعة تداول النقود بالنسبة للدخل والتي 
:تمثل

M
YV         

 :أنأي 
V

K 1
   

  
Y:  العالقة اآلتیةحصل على نكمبردج  معادلة الفي  (K) قیمةوبالتعویض 

V
M .1







  

YMV   :أنأي     
  :  لمعادلة كمبردج ما یلي ناویمكن أن نستخلص من تحلیل

  العالقة بین التفضیل النقديKومستوى األسعارP؛هي عالقة عكسیة  
 تبینبینما معادلة التبادل لفیشر ، بین كمیة النقود والدخل النقدي معادلة كمبردج تقرر وجود عالقة 

نظریة (ن معادلة كمبردج فإأو بعبارة أخرى  .وجود عالقة بین كمیة النقود والمستوى العام لألسعار
تسمح للتغیرات النقدیة بالتأثیر على حجم اإلنتاج والمستوى العام لألسعار، بینما ) األرصدة النقدیة

قتصر أمرها على المستوى قدیة بالتأثیر على حجم اإلنتاج ویتبادل لفیشر ال تسمح للتغیرات النمعادلة 
  ؛العام لألسعار فقط

                                                
 .63ص  ،مرجع سابق ،التحلیل االقتصادي الكلي: النظریة االقتصادیة، ضیاء مجید الموسوي -1
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 بینما معادلة التبادل تركز على جانب ، مبردج تركز اهتمامها على جانب الطلب النقديامعادلة ك
  ؛العرض النقدي

ا عن معادلة التبادل لفیشر، إال أنه توجد وبالرغم من أن معادلة كامبردج تختلف اختالفا جوهری
هي العالقة من المعادلتین، ظاهرة مشتركة تجمع بینهما، وهي أن العالقة األساسیة التي تستند إلیها كل 

بین الطلب على النقود وعرض النقود، وهذه العالقة تحدد المستوى العام لألسعار طبقا لفیشر، وتحدد 
   .شال وبیجومستوى الدخل النقدي طبقا لمار 

امس ا الكمية:  املطلب ة للنظر ة املوج   . للنقودنتقادات

على الرغم من النتائج التي توصلت إلیها نظریة كمیة النقود من خالل معادلتي فیشر، كمبردج، 
تحدد نتیجة التغیر في كمیة النقود، إال أن یواللتان توصلتا إلى أن المستوى العام لألسعار متغیر تابع 

وبصفة خاصة االفتراضات األساسیة التي قامت ، هناك عدد من االنتقادات التي وجهت إلى هذه النظریة
علیها النظریة، وكذا عجزها عن تقدیم تحلیل نقدي لعدد من الجوانب التي تضمنتها النظریة، ویمكن أن 

  :  نجمل هذا النقد في الجوانب التالیة
  ثبات سرعة تداول النقود، بما أنها تتوقف، أساسا على عادات لقد تبنى أصحاب نظریة كمیة النقود

وینطبق نفس هذا  .رات إال في المدى الطویلیاإلنفاق، وهي من العوامل التي ال تكون عرضة للتغی
التي رمزنا إلیها بالرمز ، المجتمعالتبریر على األرصدة النقدیة السائلة التي یحتفظ بها أفراد 

V
K 1 

ي بأن األرصدة النقدیة وسرعة تداول النقود حغیر أن الممارسات العملیة تو ،في معادلة كمبردج 
 .1 النظریة الكمیة للنقود تتبناهعرضة للتغییر عكس ما 

   لألسواق الذي یتضمن أن العرض یخلقإن افتراض مستوى التشغیل الكامل في ضوء قانون ساي 
الطلب علیه، وأن أیة بطالة عارضة یمكن أن تعالج عن طریق خفض معدالت األجور التي تتسم 

وبالتالي ، ثابت وطنيوتبعا لذلك فإن الحجم الحقیقي للمعامالت، أو الحجم الحقیقي للدخل ال .بالمرونة
هذه الحالة تأثیر مباشر على المستوى العام لألسعار، لكن ذا تغیر في كمیة النقود یكون  أي فإن

فإذا فرضنا أن االقتصاد الوطني یعمل دون ، لالقتصاد الوطني ال یمكن أن تكون إال حالة استثنائیة
مستوى التشغیل الكامل، فإن زیادة كمیة النقود ال تنعكس كلیة على شكل ارتفاع في المستوى العام 

  .2لألسعار
 ستویات األسعار تعتمد على التغیرات في إن نظریة كمیة النقود تقوم على اعتبار أن التغیرات في م

كمیة النقود، بمعنى أن الزیادة أو التوسع في عرض النقود یترتب علیها زیادة في الطلب على السلع 

                                                
 .461صمرجع سابق، ، حسین عمر - 1
  . 229، ص 2004، الدار الجامعیة للنشر، اإلسكندریة، مبادئ االقتصاد الكلي، )وآخرون(أحمد رمضان نعمة هللا   - 2
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لألسعار، حیث یرى ناقدو هذه النظریة بأنه لیس من والخدمات، مما یؤدي إلى ارتفاع المستوى العام 
إلى التغیر في المستوى العام لألسعار وبنفس النسبة حیث  الضروري أن یؤدي التغیر في كمیة النقود

  :  1 قد تزید كمیة النقود دون أن یترتب على ذلك زیادة في مستویات األسعار لعدة أسباب نذكر منها
 ؛ص ببساطة في شكل اكتناز عقیمتلنقود الجدیدة أن تمیمكن ل  
   الفائدة المحفزة بواسطة زیادة التوسع یمكن لإلنفاق أن یكون غیر متجاوب مع تغیرات أسعار

  ؛النقدي
  یمكن لمخزون النقود أن یكون محددا بواسطة الطلب، وفي هذه الحالة ال یمكن أن یوجد فائض في

 ؛عرض النقود حتى یتسرب للسوق السلعیة في شكل فائض في الطلب على السلع
 للنقود عنصر سعر الفائدة الذي یشكل عامال مهما في تحدید اآلثار المترتبة  الكمیة تجاهلت النظریة

فهو یلعب دورا حساسا في تبیان الحركات العامة للمستوى العام ، على المتغیرات في التداول النقدي
من فإذا كانت الزیادة في الكمیة النقدیة المتداولة تؤثر في المستویات العامة لألسعار فترید  .لألسعار
ولكن باتجاه مخالف فتزید من  ذلك في المستویات العامة لألسعارفإن ارتفاع سعر الفائدة یؤثر ك، ارتفاعها

 انخفاضأن  لألسعار ذلكبینما یترتب على انخفاض سعر الفائدة ارتفاع في المستوى العام ، انخفاضها
تراض فتزید الكمیات النقدیة قمما یزید من فرص اال، معدل سعر الفائدة یشجع على فتح باب االعتمادات

القطاعات االقتصادیة المختلفة  یترتب علیه حقن، المتداولة بطرح كمیات كبیرة من هذه النقود في األسواق
 .ارتفاع في المستوى العام لألسعاروخاصة اإلنتاجیة فتنشط حركات اإلنتاج والرواج مما یؤدي إلى 

مما یرتب ،وعكس ذلك یحدث عند ارتفاع معدل الفائدة فتقل االعتمادات ومن ثم تقل فرص االقتراض 
 .2 علیه انخفاض في الكمیات النقدیة المطروحة فتتجه المستویات العامة لألسعار نحو االنخفاض

 عري ن الحركات العامة لألسعار ال تتمثل بمستوى سألوذلك  غموض فكرة المستوى العام لألسعار
ففي أوقات الرواج مثال ال ترتفع  ،واحد، فقد تتماثل هذه المستویات نسبیا في بعض األحیان وقد تختلف

نما بنسب متفاوتة،جمیع األسعار  وكذلك في أوقات الكساد والركود االقتصادي، فاألسعار  بنفس النسبة وإ
  . ألخرى تویاتها ارتفاعا وانخفاضا من سلعةبصفة عامة تختلف في مس

النظریة الكمیة للنقود لم توضح الظروف التي تتكون فیها األسعار وال العالقات التي تحكم مستویات هذه 
األسعار، وذلك الختالف الظروف الخاصة بإنتاج السلع والبضائع نفسها، فقد تتمتع بعض هذه السلع 

بحیث تنخفض ، هابنوع من اإلعانات الحكومیة بینما تعاني غیرها من عبء الضرائب المفروضة علی
، أسعار السلع األولى عن مستوى تكلفتها الحدیة بینما ترتفع أسعار األخرى عن مستوى تكلفتها الحدیة هذه

لألسعار، وعدم تمثیلها في الواقع للمستویات العامة  مما یرتب علیه عدم وضوح مفهوم فكرة المستوى العام
  . لألسعار

                                                
1   - Humphrey. T.M, Money Banking and Inflation, Cambridge University Press, London, 1993, P 85. 

 . 41، ص 2000، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، التضخم الماليغازي حسین عنایة،  -2
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  الطلب علیها وذلك الفتراضها أن غرض النقود إنما هواهتمت النظریة الكمیة بعرض النقود دون 
القیم مثال وذلك الفتراضها أن  الختزانكأداة ، عملیة التبادل فقط دون أن یكون للنقود غرض آخر جراءإ

  .1  الطلب على النقود یتصف بمرونة الوحدة
النقدیة التقلیدیة وتوازیا مع هذه االنتقادات وغیرها أظهرت الوقائع قصور النظریات والسیاسات 

أزمة الكساد الكبیر (خاصة في األزمة االقتصادیة العالمیة ، عن معالجة مختلف األزمات السیما التضخم
لي وهبوط في مستوى اإلنتاج والدخل الوطني رغم زیادة وما أعقبها من نقص في الطلب الفع ،)1929

ي الجمهور في شكل عاطل، ولم یتوجه نحو إال أن الجزء األكبر من الزیادة استقر في أید ،كمیة النقود
محاوال إعطاء تفاسیر جدیدة للمفاهیم ) J.M.Keynes(اإلنفاق، وهنا ظهرت أفكار جون مینارد كینز

آراء كینز فیما یخص االقتصادیة واقتراحات لعالج األزمات، وفي المبحث القادم سوف نتعرف على 
  .التضخم

  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .45سابق، ص المرجع ال -1
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ي الثا ية:  املبحث الكي ة النظر م الت   .تفس

النظام االقتصادي الرأسمالي خالل القرن التاسع عشر عدة أزمات اقتصادیة صغیرة  دولشهدت 
أزمة الكساد (عارضة، التي لم تلبث أن تراكمت وشكلت فیما بعد األزمة االقتصادیة الكبرى 

ست آثارها على بقیة دول العالم األخرى وقد أ، وانعك م لتي شملت دول أوربا الغربیة والو، ا)1929الكبیر
، بعد أن عجزت عن تقدیم )نظریة كمیة النقود(أدت هذه األزمة إلى انهیار النظریة االقتصادیة التقلیدیة 

ة لعالج مثل هذه األزمة، وتحول اهتمام النظریة النقدیة من دراسة المستوى العام لألسعار عالحلول الناج
مجمل النشاط ها نظریة كمیة النقود إلى دراسة سلوك النقود، وأثر هذا السلوك في وتغیراته التي اهتمت ب
التحلیل الكلي الشامل للمتغیرات االقتصادیة األساسیة، فظهر اتجاه تحلیلي نقدي  االقتصادي في إطار

، ثم أضافت مجموعة من J.M.Keynes(1(جدید حل محل النظریة الكمیة للنقود صاغه االقتصادي كینز
  .بعض اإلضافات وأصبحت األفكار الكینزیة بمثابة مدرسة اقتصادیة قائمة بذاتها ،فیما بعد .االقتصادیین

بتحلیل ودراسة األزمة االقتصادیة واستخلص منها ما یثبت عدم  )J.M.Keynes(لقد قام كینز
  .صحة التحلیل التقلیدي الذي ظل سائدا حتى حدوث األزمة

ن أن موضوع  "رسالة عن النقود"اهرة النقدیة في كتابه وتحلیله للظ تهدراس أوقد بد حیث نجد أنه بیَ
النظریة النقدیة یتمثل في تحلیل دینامیكیة مستوى األسعار وكیفیة انتقال هذا المستوى من مركز توازن إلى 

إلى  "النظریة العامة للتشغیل والفائدة والنقود"آخر، ثم حول دائرة اختصاص النظریة النقدیة في كتابه 
دراسة كیفیة تحدید مستوى الدخل والتشغیل، وكیفیة انتقال هذا المستوى من مركز توازن إلى آخر، وقد 
شكلت أفكاره نقلة نوعیة في فهم وتفسیر میكانیزم عمل مجموعة هامة من المتغیرات، سواء في سلوكها 

نظر كینز التحلیلیة لتفسیر الذاتي أو تأثیرها على بعضها البعض، وما یهمنا في هذا اإلطار هو وجهة 
  .التضخم

ية:  ول املطلب الكي ة النظر   .بناء

أزمة الكساد  بسببالفضل في إنقاذ النظام الرأسمالي من االنهیار  )J.M.Keynes(كان لكینز
التي حلت به، ومنه تخلیص الفكر التقلیدي من األخطاء التي وقع فیها، بسبب اآلراء التي طرحها  1929

وطریقة التحلیل التي استخدمها و المتغیرات االقتصادیة التي أدخلها، فكانت نظریته بمثابة ثروة في علم 
  .ي والفكر االشتراكياالقتصاد، وثورة على الفكر االقتصادي التقلیدي الرأسمال

                                                
مؤسس النظریة الكینزیة من  ).1946-1883(، اقتصادي إنجلیزي John Maynard Keynes جون مینارد كینز -1

التي كانت من المسلمات  الكالسیكیةالنظریة  وعارض ،)1936. النظریة العامة في التشغیل والفائدة والنقود( كتابھخالل 
حیث انھ حاول تسلیط الضوء على سبب ھذه  ،الكساد العالمیة أزمة 1929لكینز مساھمة كبیرة سنة  كانو .في ذلك الوقت

 .وما ھو المخرج منھا األزمة
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انطلق كینز في تحلیله من فرضیات تختلف تماما عن فرضیات التقلیدیین، ویمكن إیجاز ذلك  
  :  في النقاط التالیة

الطلب قد  برهن على أن هذام عن طریق الطلب الكلي الفعال، و ركز على تحلیل الدخل واالستخدا -1
مستوى التوازن االقتصادي لالستخدام واإلنتاج  ال یكون كافیا لتصفیة السوق من اإلنتاج الكلي، وأن
 .1 والدخل قد یكون فیما هو دون مستوى االستخدام الكامل

الجمع بین االقتصاد العیني واالقتصاد النقدي في تحلیله الذي كان في بدایته تحلیال نقدیا بحتا  -2
ختالالت في عالج اإلدام هذا التحلیل واستخ بخالف الكالسیكیین الذین عملوا على الفصل بینهما،

 .االقتصادیة التي تواجه الحكومات
وقد ذهب إلى أن األفراد بشكل " تفضیل السیولة"اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود " كینز"وجه  -3

عام قد یفضلون االحتفاظ بالنقود عاطلة، أي دون إنفاقها على االستهالك أو على االستثمار وذلك بدافع 
طلب على النقود من حیث هي مستودع الثروة أسماه الطلب الحاصل على النقود تفضیل السیولة، أي ال

 .ن النظریة التقلیدیةعبدافع المضاربة، وهذا أهم ما یمیز نظریة كینز 
من أهمیة سیاسة مرونة األجور واألسعار كعوامل مهمة في توجیه النشاط االقتصادي، " كینز"قلل  -4

ؤسسي السائد الیوم المتمثل في التشریعات الحكومیة المحددة ویؤكد على جمود األجور في الوضع الم
لألجور، وفي النقابات التي تمنع تخفیض األجور حتى تحت أقصى الظروف االقتصادیة غیر 

  .2المالئمة
استخدم أدوات تحلیل جدیدة، تتصل بالدخل واإلنفاق أو باالدخار واالستثمار، وقد أكد كینز أن  -5

قتصاد نتیجة لقصور الطلب الكلي عن العرض الكلي، یمكن أن تستمر إذا ما البطالة التي تحدث في اال
استمر األفراد في اكتناز جزء من الدخل على شكل أرصدة نقدیة عاطلة مكتنزة، دون أن تنفق على 
االستهالك أو االستثمار، وهو ما یؤدي إلى تحدید الدخل الوطني عند مستوى أقل أو دون مستوى 

كما افترض التقلیدیون، وقد أدى هذا التطور في التحلیل إلى فهم مهمة النقود في التشغیل الكامل 
 .ختالالت االقتصادیةوعالج اإل االقتصاد الوطني

وبین عدم وجود قوانین طبیعیة تعمل " ساي"في تحلیله لألوضاع االقتصادیة قانون " كینز"رفض  -6
دوث التوازن عند أي مستوى من مستویات على إعادة التوازن الكلي كلما حدث اختالل، كما أقر بح

األزمات االقتصادیة فعمل على تحدید  التشغیل، وعلى ذلك طالب بضرورة تدخل الدولة لعالج أسباب
معالم السیاسة االقتصادیة الجدیدة التي ینبغي أن تتبع حتى یصل االقتصاد إلى التشغیل الكامل ویتحقق 

  .التوازن للدخل الوطني

                                                
 .102مرجع سابق، ص  ،التحلیل االقتصادي الكلي: النظریة االقتصادیة، ضیاء مجید الموسوي -1
 .نفس المرجع والصفحة سابقا  -2
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كینز أنه من الضروري تدخل الدولة عن طریق السیاسة المالیة والرفع من مستوى ولعالج ذلك یرى 
ما یسمى سیاسة النقود الرخیصة نقدیة بزیادة المعروض النقدي، أو اإلنفاق الحكومي، والسیاسة ال

  .1والتمویل عن طریق التضخم
میع الكلیة، كالدخل فالمتغیرات التي یستخدمها تدور حول المجا ،التحلیل الكینزي هو تحلیل كلي -7

 .الخط...االستهالك الكلي و الوطني، اإلنتاج الوطني، الطلب الكلي، العرض الكلي، االستثمار الكلي
یعتبر كینز أن مستوى التشغیل الكامل حالة استثنائیة ولیس عامة، وأن الوضع االقتصادي في  -8

 . حالة التوازن قد یحدث دون مستوى التشغیل الكامل
ثمن التضحیة "أو " سعر الفائدة"بمثابة سلعة عند كینز، وسعر النقود هو ما یسمى النقود تعتبر  -9

جانب النظام المصرفي البنك المركزي (، ویتحدد سعر الفائدة هذا بتفاعل قوى عرض النقود من "بالسیولة
سعر  ، وقوى الطلب على النقود أو التفضیل النقدي الذي یرتبط في عالقة عكسیة مع)والبنوك التجاریة

سوف ) التفضیل النقدي(الفائدة، ویمكن القول بأنه عند انخفاض سعر الفائدة فإن الطلب على النقود 
صول أخرى یزداد، بمعنى أن األفراد سوف یفضلون االحتفاظ بالنقود في شكل سائل على االحتفاظ بأ

 .على النقودأي أن ارتفاع سعر الفائدة سوف یؤدي إلى نقص الطلب  ،والعكس صحیح .أقل سیولة

ي الثا قتصادية:  املطلب ات للمتغ كي   .تحليل

  .سوف نحاول استعراض تحلیل كینز للمتغیرات االقتصادیة المختلفة التي تتأثر بالتغیر في كمیة النقود   

الفعال :ول الفرع الك   . الطلب

الوحدات االقتصادیة، ومعنى یمكن أن نعرف الطلب الكلي الفعال بأنه الطلب الحقیقي لجمیع   
الطلب الحقیقي هو الطلب الذي یترجم فعال إلى قوة شرائیة وال یقتصر على مجرد الرغبة في الشراء ویرى 

ثمن العرض  بعض االقتصادیین أن الطلب الكلي الفعال، ما هو إال ثمن الطلب الكلي والذي یساوي فعال
نفاق الكلي للوحدات االقتصادیة، أي تیار اإلنفاق النقدي فهو یمثل اإل .الكلي محققا بذلك وضعا توازنیا

  : 2 على السلع االستهالكیة واالستثماریة، وهو الذي یعكس لنا متحصالت جمیع عوامل اإلنتاج ولذلك فإن
  .اإلنفاق الوطني= الطلب الكلي الفعال

  .اإلنفاق حكومي+ اإلنفاق استثماري + اإلنفاق استهالكي = اإلنفاق الوطني
الطلب الحكومي على السلع + الطلب الخاص على السلع االستهالكیة واالستثماریة = الطلب الكلي الفعال

  .االستهالكیة واالستثماریة
  .مجموع دخول عوامل اإلنتاج= القیمة النقدیة للناتج الوطني= الدخل الوطني النقدي

                                                
، أطروحة دكتوراه دولة غیر أثر تغیر سعر الفائدة على اقتصادیات الدول النامیة حالة الجزائربلعزوز بن علي،  -1

 . 64، ص 2004، الجزائرجامعة الجزائر، -  كلیة الـعلـوم االقتصادیة و عـلوم التـسـییر، منشورة
 . 113ص ، مرجع سابق ،السید حسند مصطفى، سھیـر محمـد حمـد فریـأ -2
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  .االستثمارياإلنفاق + اإلنفاق االستهالكي = مجموع دخول عوامل اإلنتاج
  .الناتج الوطني= الدخل الوطني= الطلب الكلي الفعال

ونخلص من هذا أن الطلب الكلي الفعال یعتبر عامال هاما ومؤثرا على مستوى العمالة، فزیادة       
االستثمار مثال تؤدي إلى زیادة اإلنتاج وبالتالي زیادة العمالة، فضال عن أن زیادة اإلنفاق االستهالكي 

  . لى زیادة الطلب على السلع والخدمات االستهالكیة من ثم زیادة اإلنتاج والعمالةتؤدي إ
وبالرغم من اهتمام كینز باإلنفاق كمتغیر اقتصادي هام، إال أنه أغفل اإلنفاق الحكومي وأهمیته   

ننا اآلن وأثره، وقد یرجع ذلك إلى قلة أهمیة اإلنفاق الحكومي في الفترة التي وضع فیها كینز نظریته ولك
  .ال یمكن أن نغفل أثر هذا المتغیر الزدیاد أهمیته حتى في الدول الرأسمالیة

يالفرع ي :الثا ال س دخارنفاق و ثماري س ،  

ي-أوال ال س   :نفاق

یعتبر كینز أو من اهتم بشكل جدي ومنتظم بدالة االستهالك الكلیة، وذلك وفقا للمشكلة 
طرحها، وقد ركز في بناء نظریته على ربط االستهالك بالدخل، فإذا كان الكالسیك  االقتصادیة التي

یعتبرون أن مستوى الدخل الحقیقي متغیر غیر مهم لكونه محددا بظروف العرض، مع كون االقتصاد في 
ذا ما انحرف االقتصاد عن وضع توازن التشغیل الكامل، تتدخل آلیات ذاتیة  حالة التشغیل الكامل، وإ

فتراضه أن االقتصاد یمكن أن یبتعد ولمدة طویلة عن إصححة لتعیده إلى وضع التوازن، أما كینز وبم
مستوى التشغیل الكامل، فإن هذا یعني أن مستوى اإلنتاج الكلي الحقیقي أو الدخل الكلي الحقیقي یكون 

ي ولیس العرض الكلي أدنى من المستوى الذي یترتب عن حالة التشغیل الكامل، كما یعني أن الطلب الكل
هو الذي یحدد مستوى اإلنتاج الحقیقي الكلي، وبما أن االستهالك جزء هام من الطلب الكلي، فال بد أن 

  .یولى كل األهمیة
إذ تظهر أهمیة دالة االستهالك عند كینز، بأنها الحجر األساسي في بناءه وتحلیله النظري، حیث 

مستقرة بین استهالك مجموع العائالت ودخلها الكلي المتاح یعتبر كینز دالة االستهالك بأنها عالقة 
  :  وتتمیز دالة االستهالك عند كینز بما یلي

  .أن استهالك العائالت دالة مستقرة للدخل الكلي المتاح بعد اقتطاع الضرائب الحكومیة - 1
       : 1وتكتب دالة االستهالك  dYCC   

 : أن حیث dY المتاح يیمثل الدخل الحقیقTYYd   
و Y و ؛یمثل الدخل الحقیقي الكلي T مقدار الضرائب الحقیقي، وبما أننا لم ندخل الدولة في الحسبان

YYd: بعد فإن    

                                                
  . 158، ص 1994، منشورات برتي، الجزائر، محاضرات في التحلیل االقتصادي الكليمحمد الشریف إلمان،  - 1
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أماولذلك ال نفرق بینهما  C فیمثل االستهالك الحقیقي الكلي.  
وهو میل األفراد إلى إنفاق جزء :  أن سلوك المستهلكین یتلخص فیما یسمى بالمیل الحدي لالستهالك - 2

من دخلهم على السلع والخدمات االستهالكیة النهائیة، فهو یمثل عملیا نسبة تغیر الطلب على هذه السلع 
  .الدخل الذي تسبب فیهإلى تغیر 

إذا كان االستهالك  C وتغیره C  والدخل(Y)  وتغیره Y  یكونفإن المیل الحدي لالستهالك :   

Y
CC




  
حیث تكون قیمة  C 10:  موجبة وأقل من الواحد  C  

وذلك وفقا للفرضیة القائلة بأن تغیر االستهالك أقل من تغیر الدخل الذي تسبب فیه وتكتب دالة  
   : نوعاالستهالك في المدى القصیر بدالة خطیة من 

0CCYC   
 :أن  حیث 0C  األدنى لالستهالك، إذا لم یكن الدخل االستهالك المستقل عن الدخل، ویعبر عن الحد

  .الخ...ار السابق أو عن طریق االستدانةالجاري كافیا، فیتم عن طریق السحب من االدخ
بالتالي فإن االستهالك المستقل ال یمكن وجوده إال في األجل القصیر ألنه ال یمكن االعتماد ال        

  .على االدخار وال على االستدانة في األجل الطویل
یعرف المیل المتوسط لالستهالك  :لالستهالكأن المیل الحدي لالستهالك اصغر من المیل المتوسط  - 3

 :عملیا بأنه الجزء المستهلك من الدخل منسوبا إلى الدخل نفسه أي
Y
C   

  .ویالحظ أن المیل المتوسط لالستهالك یتناقص كلما زاد الدخل
و - ثانيا ثمار   :دخارس

یعتبر الطلب على االستثمار أحد مكونات الطلب الفعلي أو أحد مكونات اإلنفاق الكلي، وبالتالي یعتبر 
ذا رمزنا للدخل بـ                  واالدخار  (I)، واالستثمار بـ (Y)أحد محددات الدخل الوطني والتشغیل والعمالة، وإ

بـ S  واالستهالك بـ C واإلنتاج بـ Q.  
  :  1وعلیه حسب نظرة كینز للعالقة بین هذه متغیرات تظهر العالقات اآلتیة  

QY..........)...1( قیمة اإلنتاج= الدخل  
ICY..........)....2(االستثمار+ االستهالك = الدخل   

CYI..........).......3(االستهالك –الدخل = االستثمار    
SCY..........).......4(االدخار + االستهالك = الدخل     

CYS..........).......5(االستهالك  –الدخل = االدخار     

                                                
 .67ص ، مرجع سابق، بلعزوز بن علي - 1
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  نجد) 5(و (3)ومن العالقة 
IS االدخار= االستثمار  

شرنا أن المستهلك هو الذي یحدد الجزء الذي سوف ینفقه من دخله على السلع أفكما سبق وأن 
والخدمات االستهالكیة ومن ثم الجزء الذي سوف یدخره، ولذلك فاالدخار دائما هو متبقي من الدخل، ومن 

صة بالرغم من انفصال القرارات الخا. هنا نجد أن االدخار واالستثمار دائما متعادالن، خالل فترة معینة
لكل منهما ولكن هذا یدعونا إلى التمییز بین مصادر االستثمار حیث أن تعادل االدخار مع االستثمار 
یعني االستثمار المحقق عن القوى الداخلیة، ولذلك وقبل التعرض ألراء كینز عن االستثمار نود أن نشیر 

  ). استثمار تلقائي، واستثمار تابع(أن هناك نوعین من االستثمار 
ثمار  -1 يس    :التلقا

وهو االستثمار المستقل عن الدخل ویمثل قیمة ثابتة، معنى هذا أن هناك حد أدنى لالستثمار 
البد أن یحققه االقتصاد الوطني، حتى ولو كان ذلك على حساب االقتراض من الخارج أو االدخار 

اصة برأس المال االجتماعي ال فعلى سبیل المثال لو قررت الدولة تنفیذ مشروعات ضروریة خ .اإلجباري
  .یمكن تأجیلها، بل البد من تحقیقه في حینه ولو استدعى األمر االقتراض من الخارج

املستقل  - 2  غ ثمار ع(س    : )التا

هذا النوع من االستثمار ما هو إال نتیجة للتغیر في مستوى الدخل الوطني، أي أن هناك عالقة 
وهذا النوع من االستثمار إنما یقوم أساسا  .الدخل وحجم االستثمارات المحققةدالیة ذات میل بین مستوى 

على االدخار المحلي، ومن هنا نجد أن االستثمار المحقق بفضل القوى المحلیة، ما هو إال الوجه األخر 
االستهالك، اإلنتاج، (المحلي كما أنهما یؤثران معا في جمیع المتغیرات االقتصادیة األخرى  لالدخار

  ...).عمالة، دخل
لذلك فقد ، وقد جاء اهتمام كینز باالستثمار على أساس أنه أداة لتحقیق مستوى مرتفع من العمالة  

  . )، سعر الفائدةالكفایة الحدیة لرأس المال(اهتم بالعوامل التي تحدد حجم االستثمار 
املال :ثالثالالفرع لرأس دية ا   .الكفاية

یقصد بالكفایة الحدیة لرأس المال، النسبة بین العائد السنوي المتوقع الحصول علیه من سلعة   
  .رأسمالیة معینة خالل مدة حیاتها بعد طرح التكالیف وبین ثمن هذه السلعة الرأسمالیة في الوقت الحاضر

عرف الكفایة الحدیة لرأس المال على أنها تعادل سعر الخصم الذي یجعل القیمة أما كینز فقد 
الدوریة التي توفرها العوائد المتوقعة من األصل الرأسمالي على مدار  الحالیة للغالت لسلسلة الدفعات

ة ویمكن عندئذ النظر ألكبر هذه الكفایات الحدیة على أنها الكفای .عمره مساویة تقریبا لسعر عرضه
بشكل عام، فلو حدثت زیادة في استثمار أي نوع معین من رأس المال أثناء أي مدة  الحدیة لرأس المال

معینة من الزمن، ستنخفض الكفایة الحدیة لهذا النوع من رأس المال مع زیادة االستثمار فیه بسبب 
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المال، وثانیهما أن النوع من رأس  أولهما أن العائد المستقبلي سیزداد مع زیادة عرض هذا .عاملین
عادة ما  .الضغط الواقع على المنشآت إلنتاج هذا النوع من رأس المال سیؤدي إلى رفع سعر عرضه

  .1یكون العامل الثاني هو األكثر أهمیة في أحداث التوازن في األجل القصیر 
من االستثمار الغلة المتوقعة  بأنها نسبة :عامةوبالتالي تّعرف الكفایة الحدیة لرأس المال بصفة 

  .في أصل من األصول إلى ثمن عرض هذا األصل أو تكلفة إحالله
ولتكن هذه العوائد خالل  ،إذا افترضنا آلة سوف تعطي عوائد مستقبلیة سنویًا عن طریق تشغیلها

nRRRR                   :كما یلي عمر المشروع ............,.........,, 321 
  تشغیل اآللة في السنة األولى هي عائد 1R :أنحیث 
  .nهي عائد تشغیل اآللة في السنة  nRو        

ولحساب الكفایة الحدیة لرأس المال، نحسب معدل الخصم الذي یجعل مجموع القیم الحالیة للفوائد   
تمثل الكفایة  e)(تمثل ثمن رأس المال، و KPنفترض أن  .اآللةمساویة إلى ثمن رأس المال أي ثمن 

  : الحدیة لرأس المال تكون لدینا المعادلة التالیة
  :أنثمن رأس المال، أي = القیم الحالیة للفوائد المتوقعة المخصومة 

n
nK e

R
e

R
e

R
e

RP )1(..............)1()1()1( 3
3

2
2

1
1

  

إذا تم معرفة قیم
nRRRR .,.........,,   .e)(یمكننا معرفة قیمة الكفایة الحدیة لرأس المال  KPو  321

)(إذا كانت الكفایة الحدیة لرأس المـال أكبر من معدل الفائدة السائد في السوق، أي - ie فإن المستثمر
  .في هذه الحالة یقدم على االستثمار

)(إذا كان معدل الفائدة- iأكبر من الكفایة الحدیة لرأس المال)(e، أي)( ie فإن المستثمر في هذه
 .2 الحالة یتوقف عن االستثمار

عالالفرع   .الفائدةسعر : را

یعتبر سعر الفائدة إحدى محددات حجم االستثمار المرجو تحقیقه، وطبقا لمفهوم كینز فإن سعر 
هو األداة التي تستخدمها السلطات النقدیة للتأثیر على تفضیل األفراد للسیولة، بمعنى أن سعر الفائدة 

  .الفائدة هو المعدل الذي یحقق التوازن بین تفضیل السیولة وبین االستثمار النقدي
نما  وبذلك فإن مفهوم سعر الفائدة حسب كینز لیس جزاء االدخار أو نظیر الحرمان واالنتظار، وإ

الفائدة على أنها الثمن الذي یجب دفعه لحث حاملي " كینز"هو ثمن التنازل عن السیولة، ومنه یعرف 
                                                

 ي، ھیئة أبو ظباألولى، الطبعة جمة الھام عیداروس، ترالنظریة العامة للتشغیل والفائدة والنقود، جون ماینارد كینز -1
 .184، ص2010للثقافة و التراث، الكلمة ، أبو ظبي، 

أطروحة دكتوراه ، سیاسة االستثمارات في الجزائر وتحدیات التنمیة في ظل التطورات العالمیة الراھنة عبد القادر بابا، -2
 .16-15، ص ص 2004 ،زائر، الججامعة الجزائر -دولة غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر 
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 .أكبر األموال للتنازل عن أصول سائلة في صورة نقدیة أو الحصول على أصول أخرى تحمل مخاطر
فإذا كانت الزیادة في سعر الفائدة قد تكون عامال هاما الستقطاب وجذب المدخرات، حیث یقبل األفراد 

 .على األصول النقدیة والمالیة للحصول على عائد یعوضهم عن ارتفاع األسعار
وقد اعتبر كینز أن سعر الفائدة ظاهرة نقدیة، ویؤثر في تكلفة االستثمار إلى جانب العوامل 

، لذلك حذر كینز من ارتفاع سعر الفائدة )الكفایة الحدیة لرأس المال وتكلفة األصل الرأسمالي(ألخرى ا
بالدرجة التي تؤدي إلى زیادة تكلفة االستثمار وانخفاض الكفایة الحدیة لرأس المال، مما ینتج عنه 

خفاض سعر الفائدة یمكن تخفیض في حجم االستثمارات عن المستوى المطلوب، وبالتالي یعتقد كینز أن ان
  .1 أن یكون له دور هام في زیادة حجم االستثمارات وتنشیط المتغیرات االقتصادیة

ورغم ذلك یجب أن ال نغالي في تقییم سعر الفائدة كأساس لزیادة األموال المعروضة لالستثمار،        
یكون أداة فعالة للتأثیر على إال أنه ال یمكن أن  .ألنه فعال قد یكون ضروري لجذب مدخرات األفراد

  .قرارات المنظمین والمشروعات ألن هذا یتوقف على الكفایة الحدیة لرأس المال

الثالث النقود:  املطلب قيمة تحديد ي الكي التحليل   .متضمنات

 (I.Fisher)إن ما آثاره كینز من انتقادات موجهة ألنصار نظریة كمیة النقود وفي مقدمتهم فیشر
، یدعونا إلى اإلشارة إلى أبعاد الفكر الكینزي فیما یخص )A.Pigou(وبیجو )A.Marshall(مارشال

فإذا كان الطلب على النقود عند فیشر ومارشال هو  ".التفضیل النقدي"الطلب على النقود، أو ما یسمیه 
بدافع المعامالت، وأنه عند بیجو بدافع المعامالت، ودافع االحتیاط، فهو عند كینز بدافع المعامالت، دافع 

  . االحتیاط، ودافع المضاربة
وحسب كینز فإن تفاعل الطلب على النقود وعرض النقود یحدد لنا سعر الفائدة، وقبل عرض   

  .هوم الطلب على النقود عند كینز البد من التطرف لمفهوم عرض النقودمف
النقد :ول الفرع   .عرض

یعرف عرض النقد بأنه كمیة النقود أو مجموع الوحدات النقدیة المتواجدة في حوزة األشخاص 
النقدیة المتمثلة في ، والتي تتحدد عادة من قبل السلطات النقدیة، أو هي الكمیة 2 خالل فترة زمنیة معینة

  :  وسائل الدفع بجمیع أنواعها، ویمكن التمییز بین ثالث أنواع أو مفاهیم أساسیة
الضيق-أوال باملع النقد   :  M1عرض

وهو یمثل إجمالي كمیة النقود المستعملة كوسیط للمبادلة والمصدرة من قبل المؤسسات المالیة 
التي تكون لها القدرة على خلق النقود، أي أنه یشمل على كمیة النقود التي یصدرها البنك المركزي 

                                                
 . 127حمد فرید مصطفى، سھیر محمد السید حسن، مرجع سابق، ص أ  -1
  .106، ص 1990، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، بغداد، النقود والبنوكعوض فاضل إسماعیل الدلیمي،   -2
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طلوبات النقدیة باإلضافة إلى نقود الودائع التي تقوم بخلقها المصارف التجاریة، فهو یمثل مجموع الم
  ).النقود الورقیة اإللزامیة والمساعدة والودائع الجاریة الخاصة(للجهاز المصرفي في أیة لحظة 

الواسع-ثانيا باملع النقد    : M2عرض

ویعرف عادة بمصطلح السیولة المحلیة أو الداخلیة، ویمكن حساب عرض النقد بالمعنى الواسع من           
 .1 اآلجلة وودائع التوفیر لدى المصارف التجاریة إلى مكونات عرض النقد الضیق خالل إضافة الودائع

   :منأو بعبارة أخرى أن عرض النقد بالمعنى الواسع یتألف 

  ؛صافي العملة في التداول 
   ؛)ودائع تحت الطلب(الودائع الخاصة الجاریة 
  ؛الودائع الزمنیة 
   التجاریة بحیث یطلق على المكونین الثالث والرابع أي ودائع االدخار أو التوفیر لدى المصارف

، بسبب تمنعها بسیولة عالیة، أي یمكن )أشباه النقود(الودائع الزمنیة وودائع االدخار مصطلح 
  ؛تحویلها إلى نقود بسرعة كبیرة

وسع-ثالثا باملع النقد   :  M3عرض

االقتصادي ككل، إذا أنه یحدد عرض یشیر مفهوم عرض النقد بهذا المعنى إلى سیولة المجتمع 
النقد على أساس السیولة المحلیة ولكنه یمتد إلى أبعاد أوسع لیشمل الودائع األخرى، حیث یتم تحدیده 
بإضافة االدخارات المودعة خارج المصارف التجاریة أي المودعة لدى مؤسسات االدخار مثل جمعیات 

هذا المفهوم إلى توسع تدخل الحكومة في النشاط  یرجع و .2االدخار واإلقراض، وصنادیق االدخار
االقتصادي وجعل المؤسسات المالیة العامة تمارس نشاط ال یختلف عن نشاط القطاع الخاص، وما نتج 

  .عنه من زیادة كبیرة في عدد المؤسسات المالیة الوسیطة وتعدد أشكالها
لطات النقدیة وفقا لعدة عوامل منها والنتیجة أو كمیة النقود المعروضة یتم تحدیدها من جانب الس

حالة النشاط (، ومرحلة الدورة االقتصادیة )معدل التضخم(لكمیة النقدیة على مستوى األسعارأثر ا
، معدل النمو ومستوى الرفاهیة االقتصادیة، وهي كلها متغیرات أقوى من سعر الفائدة، وعلیه )االقتصادي

یر على حجم النقود الورقیة، كما یؤثر في حجم النقود الكتابیة یعمل البنك المركزي بشكل مباشر في التأث
سة السوق التي تصدرها البنوك التجاریة من خالل عدة أدوات أهمها تغیر المعدل النقدي القانوني، سیا

  .3 الخ...المفتوحة معدل الخصم

                                                
  :انظر في ذلك  -1

  .111سابق، ص المرجع ال -      
 .285، ص 2000 ،عمان ،دار وائل للنشر ،مبادئ االقتصاد الكليخالد واصف الوزني، أحمد حسین الرفاعي،  -      

 . 115عوض فاضل إسماعیل الدلیمي، مرجع سابق، ص  -2
 . 74بلعزوز بن علي، مرجع سابق، ص  -3
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يالفرع النقود :الثا ع   .الطلب

، باعتبارها عامل من عوامل "تفضیل السیولة"یركز كینز في تحلیله للطلب على النقود على 
  .1 الطلب المباشر أو الطلب الذاتي على النقود، فطبقا لكینز أن النقود أصل كامل السیولة

  :إلى ثالث دوافع هي) الطلب على النقود لذاتها(ولقد أرجع كینز تفضیل السیولة 
املعامالت-أوال بدافع النقود ع   :  الطلب

النوع من الطلب على النقود ینشأ نتیجة عدم وجود تزامن بین فترات استالم یرى كینز أن هذا 
الدخل وبین إنفاقه ولهذا یستهدف هذا الطلب على النقود تغطیة الفجوة الزمنیة الفاصلة بین فترة استالم 

ألفراد ، أي لمواجهة حاجات التبادل التجاري في السوق سواء بین المشاریع أو بین ا2 الدخل وفترة إنفاقه
وتعد النقود المطلوبة لغرض المعامالت أرصدة نقدیة فعالة أو نشطة وذلك ألن هذه النقود المحتفظ بها 
تكون مهیأة لالستعمال في سوق السلع والخدمات، لإلنفاق في أیة لحظة زمنیة، ویعتمد هذا الطلب على 

حجم الدخل الكلي سوف یؤدي أي أن أي تغیر في  (Y)وحجم اإلنتاج  (P) النقود على مستوى األسعار
إلى تغیر حجم الطلب على األرصدة النقدیة لغرض المعامالت سواء كان هذا التغیر ناتج عن الدخل أو 
األسعار أو كالهما، وبالتالي یعتمد هذا الطلب على النقود على حجم الدخل واالستخدام والنشاط 

نفاقه ، فكلما ازداد الدخل وطالت الفترة الزمنیة الفاصلة االقتصادي وطول الفترة الزمنیة بین تسلم الدخل وإ
نفاقه كلما ارتفع الطلب على األرصدة النقدیة لغرض المعامالت والعكس صحیح  ،3 بین استالم الدخل وإ

  .4 مرینثسواء تعلقت هذه المعامالت باألفراد كمستهلكین وبالمنظمین كمنتجین ومس
حتياط-ثانيا بدافع النقود ع   :  الطلب

یستخدم هذا الطلب لمواجهة الحاالت الطارئة وغیر المتوقعة التي قد تقع للفرد، كالبطالة والمرض 
واألحداث االجتماعیة األخرى، ویتوقف حجم األرصدة النقدیة المحتفظ بها بدافع االحتیاط على الظروف 

في االحتفاظ ببعض الموارد  المادیة التي یعیشها الفرد، إذ كلما كان دخل الفرد كبیرا زادت قدرته ورغبته
  .في صورة نقدیة تحت تأثیر هذا الدافع

یتوقف الطلب على النقود بدافع االحتیاط على مستوى الدخل فیزید بزیادته، وینقص بنقصانه، 
باإلضافة إلى عوامل أخرى اقل أهمیة كمستوى النشاط االقتصادي وطبیعة الفرد وظروفه النفسیة، ودرجة 

                                                
 :  انظر في ذلك - 1

-J. M. Keynes, the general theory of Employment: Interest and Money, Macmillan Cambridge 
University, Press, London, 1936, PP 165-174.    

  ،1999 دار المریخ للنشر، الریاض، ، ترجمة محمد إبراھیم منصور،النظریة والسیاسة: االقتصاد الكليمایكل ابدجمان،  -2
 .233ص 

 . 139، ص 1984 ،لالجامعة، الموصمطبعة  الثاني، ء، الجزمبادئ االقتصادي الكليعبد المنعم السید علي،  -3
  :انظر في ذلك -4

  .750- 749حسین عمر، مرجع سابق، ص ص  -     
 . 132 - 131احمد فرید مصطفى، سھیر محمد السید حسن، مرجع سابق، ص ص  -     
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ویمثل الطلب على النقود بدافع االحتیاط . الخ...في المجتمع في أوقات األزمات السائدةعدم التأكد 
وبدافع المعامالت الجزء األكبر من مجموع الطلب على النقود، حیث یعتمدان على حجم الدخل الكلي 

ن العالقة واالستخدام وتوقعات المستقبل، وال یتأثران بسعر الفائدة إال في حالة ارتفاع كبیر فسوف تكو 
  .بینهما عالقة عكسیة

ة-ثالثا املضار لدافع النقود ع   :  الطلب
لقد اهتم كینز بدافع المضاربة اهتماما كبیرا، وفضله على الدافعین السابقین، وأطلق علیه تعبیر 

نما تفضیل السیولة و  یعني أن یحتفظ األفراد بالنقود لیس لمواجهة الحاجة إلى المعامالت واالحتیاط، وإ
لالستفادة من فروق األسعار وتحقیق الربح أو تفادي الخسارة، بسبب ما یحدث من تطورات في الحیاة 
االقتصادیة وخاصة في سعر الفائدة، حیث تكون العالقة عكسیة بین هذا النوع من الطلب على النقود 

لطلب على النقود، إذ یزداد ا) ارتفاع أسعار السندات(وبین سعر الفائدة، أي أنه بانخفاض سعر الفائدة 
یقل ) انخفاض أسعار السندات(یفضل المضاربون االحتفاظ بأرصدة نقدیة كبیرة، وبارتفاع أسعار الفائدة 

الطلب على النقود، أي یحتفظ المضاربون بسندات أكثر ونقود أقل، حتى یمكنهم بیع السندات في 
  .من عملیة المضاربةالمستقبل عندما ترتفع أسعارها، وبذلك یكسبون فروق األسعار 

ولكن كینز حدد هذه العالقة ولم یجعلها حرة حیث أكد على أن هناك حدا أدنى لسعر الفائدة ال 
یمكن أن ینخفض دونه، وذلك ألسباب تتعلق بالمصارف التجاریة، فعندما یكون الطلب على النقود ذات 

زیادة في كمیة عرض النقود لن تؤثر مرونة النهائیة بالنسبة لسعر الفائدة، فسوف یؤدي ذلك إلى أن أي 
في سعر الفائدة، إذ سوف یستوعب الطلب على النقود كل الزیادة الحاصلة في عرض النقود بصورة 

   .1 أرصدة نقدیة وهذا هو ما یدعوه كینز بفخ السیولة أو مصیدة السیولة
وعرض النقود، ومن وكما ذكرنا سابقا بأن سعر الفائدة یتحدد بالتوازن بین الطلب على النقد 

  .خالل الشكل اآلتي یمكن توضیح مفهوم مصیدة السیولة وتحدید سعر الفائدة
  
  
 
 
 
 
  
  

                                                
 . 323، ص 1970 بغداد، المستنصریة، ، الطبعة األولى،دراسات في النقود والنظریة النقدیةعبد المنعم السید علي،  -1
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  .مصیدة السیولة و تحدید سعر الفائدة:  )1-1( رقم الشكل

  
  . 548ص ،1990، بغداد ،الموصل، دار الحكمة للطباعة والنشر ،النقود والبنوكعوض فاضل إسماعیل الدلیمي، -:المصدر

  
سیكون ) %4(عند سعر الفائدة  (MS)مع عرض النقود  (Md)عندما یتقاطع الطلب على النقود 

سیبقي مستوى التوازن ثابتا في حالة بقاء عرض النقود على حاله، وأي زیادة في  (A)التوازن عند النقطة 
یؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة  سوف (MS2) إلى (MS1) منعرض النقود من قبل السلطات النقدیة 

وهكذا كلما  ،(B)إلى النقطة  (A)، هذا سوف یؤدي إلى انتقال التوازن من النقطة )%3(إلى ) %4(من
استمرت الزیادة في عرض النقود سوف یؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة وانتقال مستوى التوازن إلى الیمین 

أیة زیادة في عرض النقود سوف ال تؤدي إلى أي ، ولكن )%2(أي سعر الفائدة  (C)إلى النقطة 
، لذلك فإن مستوى التوازن )%2(انخفاض في سعر الفائدة وسوف یبقى ثابتا عند مستواه السابق 

وهذا ما دعاه كینز بفخ أو مصیدة ) %2(، أي عند مستوى الفائدة (D)یتحقق عند  MS4) و ( Mdالجدید
لسیاسة النقدیة تكون غیر فاعلة بالعمل لوحدها ومن دون أن حیث یشیر هذا المفهوم إلى أن ا .السیولة

ألن أیة زیادة في عرض النقود من جانب السلطات النقدیة سیقابله مستوى  ،مالیةتستند إلى السیاسة ال
واحد من معدل الفائدة، ولهذا یجب دمج السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة لیعمالن معا في سبیل تحقیق 

  .یتطلبها النشاط االقتصادياألهداف التي 

عاملطلب مية :الرا الت   .الفجوة

التحلیل الكینزي للتضخم، ابتعد عن أساسیات الفكر الكالسیكي في العالقة الكمیة بین عرض  إن              
 (Inflationary gap) ن لالقتصاد أن یظهر فجـوة تضخمیةالنقود والمستوى العام لألسعار، مبینا أنه یمكـ

ولو كان العرض النقدي ثابتا، إذا ما ارتفع المیل الحدي لالستهالك عندما یكون االقتصاد في حالة 
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ویفسر كینز التضخم على أساس التقلبات التي تحدث بین الطلب الكلي والعرض  .1 التشغیل الكامل
) االستثمار واالستهالك(الكلي، ولقد أوضح كینز أن مستوى الدخل التوازني یحدد بتساوي الطلب الكلي 

مع العرض الكلي، إال أن هذا المستوى التوازني للدخل قد ینطوي على ضیاع اقتصادي للمواد اإلنتاجیة، 
 Deflationary(إذا ما تحقق دون مستوى التشغیل الكامل األمر الذي یقضي إلى ظهور فجوة انكماشیة

gap( 2في االقتصاد.   
أي اإلنفاق (من خالل التقلبات في مستوى اإلنفاق الكلي  كما ینطلق كینز في تفسیر التضخم

كمحدد رئیسي لمستوى األسعار والتوظیف، وذلك ) االستهالكي واإلنفاق االستثماري واإلنفاق الحكومي
باستخدام أدوات تحلیلیة جدیدة كالمضاعف والمعجل، بدال من التغیرات التي تحدث في كمیة النقود، حیث 

نزیة في تفسیر المستوى العام لألسعار عن النظریة الكمیة من خالل استخدام وسائل تختلف النظریة الكی
ویفرق كینز بین . 3 مختلفة، وهذه الوسائل تتبلور في التفاعل بین قوى العرض الكلي وقوى الطلب الكلي

  :  حالتین
   األولىالحالة:   

والطاقات اإلنتاجیة غیر مستغلة وهي حالة ما قبل مستوى التشغیل الكامل، حیث أن الموارد 
استغالال كامال وخاصة األیدي العاملة، حیث یتمتع اإلنتاج بمرونة تامة، ومن ثم فإن أي زیادة في الطلب 

الناشئة نتیجة زیادة في كمیة النقود، ستؤدي بدورها إلى زیادة تناسبیة في حجم  )الطلب الكلي(الفعال 
االستخدام واإلنتاج، أي أن زیادة في الطلب الفعال المتولدة نتیجة زیادة كمیة النقود سوف تؤدي إلى زیادة 

  . نتاجيفي مستوى االستخدام و اإلنتاج دون زیادة في مستوى األسعار وذلك بفعل مرونة الجهاز اإل
وعلیه فإن أي زیادة في كمیة النقود سوف لن یكون لها أي أثر في ارتفاع األسعار طالما هناك 
بطالة وأن مستوى التوظیف سوف یزداد بنفس نسبة الزیادة في الطلب المترتب على زیادة كمیة النقود 

ن لم یكن ومع ذلك فقد أشار كینز أنه من التوقع أن تبدأ االتجاهات التضخمیة في الظهو  ر حتى وإ
االقتصاد قد بلغ مستوى التشغیل الكامل، وأطلق كینز على هذا النوع من التضخم بالتضخم الجزئي، إذ 
ینشأ هذا النوع من التضخم بسبب ظهور االختناقات التي تصیب الجهاز اإلنتاجي، أو نتیجة ضغط 

مع معدل زیادة اإلنتاجیة، وكذلك نقابات العمال على أصحاب األعمال لرفع األجور بطریقة ال تتناسب 
  . وجود بعض المیول االحتكاریة في بعض الصناعات التي تمكنهم من رفع أسعار منتجاتهم

  
  

                                                
1- J. A. Trevithick, Inflation a Guide to the Crisis in Economics, Cox & Wy man Ltd, London, 1977, 
P44.  

  .Ibid., P41 - :انظر في ذلك  -2
 . 157، ص 1982، شركة كاظمة للنشر والتوزیع، الكویت، النظریات والسیاسات النقدیة والمالیةسامي خلیل،  -3
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  الحالة الثانیة :  
زیادة في  فأيأما في هذه الحالة فإن األجهزة اإلنتاجیة تصل إلى أقصى طاقاتها في اإلنتاج، 

الطلب الكلي الفعال الناشئ بسبب زیادة كمیة النقود، سوف یؤدي إلى زیادة مناظرة في مستوى األسعار 
وذلك بسبب عدم مرونة الجهاز اإلنتاجي ووصوله إلى الطاقة القصوى، حیث تبلغ مرونة عرض السلع 

  .والخدمات صفر تماما عند مستوى التشغیل الكامل
زیادة في كمیة النقود قد تؤدي إلى زیادة في مستوى األسعار في حالة  لكن هذا ال یعني أن أي

التشغیل الكامل، فقد یصاحب هذه الزیادة زیادة في میول األفراد لالدخار واالكتناز، مما یؤدي إلى عدم 
ومن هنا تخلص النظریة الكینزیة، إلى أن التغیر في كمیة النقود ال یعتبر . ارتفاع حجم الطلب الفعال

نصر فعال في تحدید المستوى العام لألسعار عكس ما أقرته النظریة الكمیة للنقود، فالتضخم عند كینز ع
هو زیادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقیقي زیادة محسوسة ومستمرة مما یؤدي إلى حدوث 

والتي یقصد ، (Inflationary gap)زیادة في المستوى العام لألسعار وبالتالي حدوث الفجوة التضخمیة 
 .1بها االختالف بین اإلنفاق الكلي المخطط واإلنتاج اإلجمالي عند مستوى التشغیل الكامل في وقت معین

  :تاليالالشكل  فيكما یتضح ، ASالعرض الكلي  نأكبر میمیل إلى أن یكون  ADأي أن الطلب الكلي 
  .الفجوة التضخمیة:  )2-1(الشكل رقم 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : -James, Anthony Trevithick & Charles Mulvey, The Economics of Inflation, First published, 
printed in Britain at the Pitman Press, Bath by : Martin Robertson & Co.Ltd, 1975, PP15-17. 

   

                                                
  :انظر في ذلك -1
  .58، ص مرجع سابق، ابھا ونتائجھا مع برنامج مقترح لمكافحة الغالءبأس:مشكلة التضخم في مصر، رمزي زكي - 

- M. C. Vaish, Monetary theory, Fifteenth édition, vikas publishing house Pvt Ltd, 2000, PP 179-181.  
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، إذ یناظر *eyلمستوى التوازني للدخل الكلي یساوي بیانیا المسافة أن ا أعالهیتضح من الشكل  
، ay1، في حین أن مستوى التشغیل الكامل یساوي بیانیا المسافة ADمع  ASنقطة تقاطع  eالنقطة 

              وعلى ذلك فإن مستوى التشغیل الكامل في وضع أدنى من المستوى التوازني للدخل الكلي 
ay*  ay1 .  

) العرض الكلي(فإن التعبیر البیاني عن قیمة الناتج الكلي  ay1عند مستوى التوظیف الكامل و        
1byAS(والفجوة التضخمیة ) الطلب الكلي(واإلنفاق الكلي   ،1cyAD  (ومنه الفجوة التضخمیة هي            

)cb( ویعني ذلك أن اإلنفاق الكلي على الناتج الكلي ،)یمیل أن یكون أكبر قیمة الناتج ) الطلب الكلي
   .الكلي عند مستوى التشغیل الكامل هو منشأ الفجوة التضخمیة

وإلزالة الفجوة التضخمیة یقتضي األمر أن تنتهج الحكومة كال من السیاسة الضریبیة والسیاسة  
DAإلى الوضع الجدید ADالنقدیة، الكفیلة بخفض منحنى الطلب الكلي من الوضع    المار بالنقطةb ،

هذه النقطة وضعا توازنیا جدیدا، یصبح عنده مستوى  كما هو موضح في الشكل البیاني السابق، لتمثل
وتتمثل السیاسة الضریبیة في زیادة  .1ayالتشغیل الكامل، هو نفسه المستوى التوازني للدخل، أي المستوى

فیتناقص بذلك الدخل القابل للتصرف في أیدي ) بزیادة أسعارها أو استحداث أنواع منها(حصیلة الضرائب 
األفراد، مما یدعو إلى نقص اإلنفاق على االستهالك، أما السیاسة النقدیة فتتمثل في رفع سعر الفائدة مما 

لواضح أن تماثل مستوى التشغیل الكامل والمستوى التوازني للدخل ال ومن ا. یؤدي إلى نقص االستثمار
  .یتحقق إال بإزالة الفجوة التضخمیة

امس ا ية:  املطلب الكي ة للنظر ة املوج   .نتقادات

لقد تعرضت نظریة كینز إلى االنتقاد، مثل غیرها من النظریات االقتصادیة األخرى، فهناك عدة 
  :یمكن حصر أهمها في ما یليانتقادات وجهت إلیها 

اعتبر كینز سعر الفائدة أنه ظاهرة نقدیة، یتحدد بنقطة التقاء منحنى عرض النقود مع منحنى   -1
الطلب على النقود بدافع السیولة ولم یشیر إلى التغیرات في مستوى الدخل التي یمكن أن تؤثر في سعر 

السیولة النقدیة دون أن یعرف مستوى الدخل  الفائدة، فمن الصعوبة أن یحدد الطلب على النقود بدافع
 .الذي یؤثر بدوره في الطلب على النقود بدافع المعامالت وبدافع االحتیاط التي ذكرها كینز

یعتبر كینز سعر الفائدة متغیرا مستقال یؤثر بصورة مباشرة على تفضیل السیولة الذي یكون شدید   -2
، وعن طریق هذا التأثیر یمكن أن یتم تمویل االستثمارات الحساسیة والمرونة ألي تغیر في سعر الفائدة

التي تؤثر بدورها على الدخل والعمالة، أي أن سعر الفائدة هو أداة یمكن أن توجه تفضیل السیولة لدى 
. األفراد وتسیطر على الطلب على النقود، باعتبار أن هذا األخیر یتناسب تناسبا عكسیا مع سعر الفائدة
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أنه ال یمكن اعتبار أن " هیكس"حركة سعر الفائدة وفق هذا الفكر كانت محل انتقاد یرى إال أن آلیة 
 .1 سعر الفائدة هو حلقة الوصل الوحیدة بین عملیات التمویل والقطاعات االقتصادیة

القصیر، ولم یتناول العوامل التي تحدده  األجلاكتفى كینز بالعوامل التي تحدد سعر الفائدة في   -3
الطویل، ویعتبر هذا استبعاد لعنصر الزمن وأثره في تحدید سعر الفائدة في األسواق النقدیة في األجل 

وهذا ما یتضح من . والمالیة واالئتمانیة، لذلك تعتبر نظریة كینز نظریة سكونیة ولیست نظریة حركیة
لزمن، دون أن یهتم خالل التركیز الذي أواله كینز إلى العالقة بین الدخل واالستهالك في مدة معینة من ا

 .بتغیر النمط االستهالكي مع مرور الزمن
، وحجتهم "عامة" ایعتقد البعض أن نظریة كینز لیست نظریة عامة رغم أن عنوانها یدل على أنه  -4

في ذلك أن هذه النظریة ال تصلح إال ألحوال الكساد، فقد وضع كینز نظریته إبان فترة الكساد العظیم 
وكان متأثرا بالظروف التي عاصرها أثناء كتابتها، ولهذا فقد أهمل في كتاباته عالقة النفقة باألسعار، كما 

اب االقتصادیین المعاصرین إلى القول بأن نظریة أهمل التقلبات في األسعار، ومع ذلك یذهب بعض الكت
 .2 كینز ما هي إال بدایة، ویدعون لوضع نظریة عامة لنظریة كینز

إن افتراض كینز أن هناك حد أدنى لسعر الفائدة ال یمكن أن ینخفض إلى مستوى أدنى منه،   -5
یدة السیولة، إن استخدام وعند هذا المستوى یصبح الطلب على النقود نهائي المرونة وهو ما أسماه بمص

یرى كل  (Patinkin)وباتنكن  (Kato)كینز لهذه الفكرة كان محل اختالف بین االقتصادیین فنجد كاتو 
منهما أن مصیدة السیولة ما هي إال افتراض نظري وال یمكن تحقیقه في الواقع، فقد تبناه كینز كوسیلة 

النظریة (لتفسیر الواقع السائد من خالل مفهوم اقتصادي یوضح انهیار العالقة بین كمیة النقود والثمن 
 .3 قت ظهور هذه الفكرة، وبالتالي یعتبر تحلیال نظریا لتفسیر الواقع السائد و )الكمیة
غموض النظریة الكینزیة حول االدخار واالستثمار، فیطرح بعض االقتصادیین من أمثال هوتري  -6

وأوهلن وروبرتسون تساؤالت كیف یتعامل االدخار مع االستثمار دائما حسب تعریف كینز لكل منهما، 
عض األوقات واختالل التوازن في قد یعني توازنا في ب -باعتراف كینز نفسه  - في حین أن هذا التعادل

  .4 أوقات أخرى
  

  

                                                
 . 84سابق، ص مرجع بلعزوز بن علي، -1
 . 778حسین عمر، مرجع سابق، ص -2
 . 85ص ، مرجع سابق، بلعزوز بن علي  -3
 . 779، مرجع سابق، ص حسین عمر - :ذلكانظر في   -4



....................................................................................................ول الفصل التقليدية................................. ات النظر م الت    تفس

33 
 

الثالثاملبح مية :  ث الت   .ختالالت

 نهایة الحرب العالمیة الثانیة، عرفت االقتصادیات الصناعیة خالل القرن العشرین وخاصة منذ 
عملیات  إلىحیث خضعت تلك االقتصادیات لحركة صعودیة في األسعار تتصف بالدوام دون أن تؤدي 

. بسبب التكالیف أو، وقد یكون التضخم هنا ناشئا إما بسبب الطلب 1تراكمیة أو عنیفة في األجل القصیر
من اجل تحدید وعرض تقلبات الناتج والتضخم، یتم استخدام تحلیل الطلب الكلي والعرض الكلي  و

  . وتقاطعهما

النا :ول املطلب م الطلبالت جذب   . عن

الناشئ عن جذب الطلب عندما تتجاوز زیادة اإلنفاق الكلي زیادة عرض السلع یحدث التضخم 
اد الطلب اإلجمالي بمعدل أسرع من معدل نمو الناتج الكامن لالقتصاد، وهذا ما یسحب دوالخدمات فیز 

المستوى العام لألسعار إلى األعلى، ومن ثم ینعكس هذا االرتفاع في المستوى العام لألسعار، بزیادة 
لب المشتق من سوق السلع والخدمات مع تأثیر على سوق العمل وما یتولد من ارتفاعات جدیدة الط

 )AS(مع العرض الكلي  )AD(مطابقة في أسعار المنتجات والعمل وذلك حتى یتساوى الطلب الكلي 

  :  2ویحدث جذب الطلب نتیجة عدة عوامل أهمها
یؤید التضخم بالطلب  (Gordhard) جوردهارد البلجیكيخلق نقود جدیدة في هذا الصدد نجد االقتصادي  -

  ؛3في حالة ما إذا كان التوسع النقدي یسبق ارتفاع األسعار
   ؛بسبب تخلي األفراد على ظاهرة االكتناز -
   ؛تجمید الطلب االسمي وانخفاض العرض -

النیوكالسیكیة ترى أن العامل المسبب لهذا النوع من التضخم هو زیادة  فاألفكار الكالسیكیة و
عرض النقود، الذي یغذي الطلب الزائد على السلع، أما الفكر الكینزي فیفسرها بفائض النفقات الكلیة على 

  .4اإلنتاج الكلي 
اإلنفاق االستثماري :  ویكون مرد هذه الزیادة في الطلب الكلي هو التوسع في أحد العوامل األربعة

الصادرات، حیث تكون في  الحدي لالستهالك أو زیادةالخاص، النمو النقدي، الزیادة المفاجئة في المیل 
بعض األحیان السلطة النقدیة غیر مستقلة عن السلطة السیاسیة، ومنه تكون الدولة في حالة حرج لفرض 

                                                
 . 87، ص 1990، الدار الجامعیة، بیروت، االقتصادي النقديشھاب مجدي محمود،  -1

2- Benissad. M. E, Essai d'analyse monétaire avec référence à l’Algérie, 3éme édition, OPU, Alger, 
1980, P 33.  

عندما طبعت مبالغ طائلة من األوراق النقدیة من قبل البنك  ،)1923 - 1922(كمثال على ذلك ما حدث في ألمانیا سنتي  -3
كمیة العملة المتداولة بأكثر من عشرین ملیون مرة، مما أحدث المركزي ودخلت ھذه األوراق التداول في األسواق فازدادت 

ملیون مرة، والنتیجة ازداد معدل التضخم الشھري خالل ھذه ) 200(زیادة في الطلب أدت إلى ارتفاع األسعار بحوالي 
  . مرة) 6000(السنتین المذكورتین بحوالي 

4- Viven levy Gorboua, Macroéconomie contemporaine, 2éme édition, Economica, Paris, 1981, P457.  
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ة بعض الدول االحتفاظ بمستوى التشغیل قواعد اقتصادیة صارمة ومتابعتها، ویتمثل ذلك في محاول
لها قوة شرائیة ) مثل منحة البطالة(الكامل، أو أن تكون تكالیف اإلعانات واألجور االجتماعیة المرتفعة 

بدون المساهمة في اإلنتاج، باإلضافة على التساهل في السماح لتداول كمیة نقدیة أعلى من الناتج 
  :  شئ عن جذب الطلب من خالل الشكل التاليویمكن تمثیل التضخم النا .1الحقیقي

  التضخم الناشئ عن جذب الطلب:  )3-1(الشكل رقم 

  
 دار المریخ للنشر، الریاض، ترجمة محمد إبراھیم منصور،، النظریة والسیاسة: االقتصاد الكليمایكل ابدجمان، -: المصدر

  . 377ص،1999
  

ظل  فإذا AS العرض الكلي من السلع والخدماتمن الشكل أعاله نالحظ أن بمرور الوقت یتزاید 
  . ثابتا، فإن المستوى العام لألسعار یتناقص ADالطلب الكلي 

وبمرور  P0فیتحدد السعر التوازني عند AD0والطلب الكلي هو AS0أن العرض الكلي هو  لنفرض
الوقت یتزاید عرض العمل ورأس المال وتتحسن التكنولوجیا، ویترتب على ذلك انتقال منحنى العرض إلى 

فإذا ظل الطلب الكلي ثابتا فإن المستوى العام لألسعار ینخفض إلى ،AS2 ثم AS1 إلى AS0 الیمین من
0P  0ثمP  .  

فإذا  جذب الطلب فإن الطلب الكلي یزید بسرعة أكبر من العرض الكلي، لكن طبقا لتضخم
، فإذا زاد الطلب P0 فالسعر التوازني هو ،AS0والعرض الكلي هو  AD0افترضنا أن الطلب الكلي هو 

وبالمثل إذا زاد  P1 ، فإن المستوى العام لألسعار یزید إلىAS1وزاد العرض الكلي إلى  AD1 الكلي إلى
، وقد یزید P1فإن المستوى العام لألسعار یزید إلى  AS2والعرض الكلي إلى  AD2الطلب الكلي إلى 

الطلب الكلي بمعدل أسرع من العرض الكلي ألسباب مختلفة كالزیادة السریعة في عرض النقود تؤدي إلى 
                                                

1- Tamar Hamid, Les explications théoriques de l’inflation, OPU, Alger, 1984, P84.  
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امل اإلنتاج مثل معدالت التراكم الرأسمالي زیادة الطلب الكلي، وبما أن الزیادة في العرض الكلي مقیدة بعو 
  . والتقدم التقني، وبالتالي فإن الزیادة في الطلب الكلي قد تتسبب في الزیادة في المستوى العام لألسعار

واستمرار ارتفاع األسعار یتوقف بعد ذلك على درجة مرونة العرض الكلي بالنسبة لألسعار فكلما 
تفاع في المستوى العام لألسعار أشد حدة، أما استمراریة االرتفاع في كانت هذه منخفضة كلما كان االر 

المستوى العام لألسعار فإنها تتوقف على إمكانیة الخروج من مأزق الجمود إلى وضع الحركة وتنمیة 
1الناتج الحقیقي الكلي 

.  

 أي ،بجذب الطلأما بالنسبة للسیاسات التي یجب أن تتبناها الحكومة للحد من التضخم الناشئ عن      
كما  تخفیض معدل الزیادة في الطلب الكلي یقوم البنك المركزي بتخفیض معدل النمو في عرض النقود،

یجب على الحكومة إتباع سیاسة حكیمة صارمة تستهدف تحقیق التوازن بین اإلنفاق العام واإلیرادات 
غیر أن السیاسة النقدیة المقیدة أو السیاسة  .2العامة، وكذلك تحقیق التوازن بین الصادرات والواردات 

  . د استمر لفترة طویلةالمالیة أو كالهما، قد تؤدي إلى زیادة البطالة خاصة إذا كان التضخم ق

أما إذا نظرنا إلى جانب العرض الكلي وهو الذي تعاني منه معظم الدول النامیة، فإن اعتماد سیاسة        
انكماشیة نقدیة أو مالیة في مواجهة التضخم الناشئ عن جذب الطلب، فهذه السیاسات قد تعرقل فعال 

إتباع سیاسات نقدیة ومالیة حكیمة تسمح بنمو  حدوث زیادة محتملة في العرض الكلي، وبالتالي یجب
العرض الكلي، ولكن ال تسمح بأي توسع ائتماني قد یؤدي إلى تحول تضخم الطلب إلى تضخم نقدي 

 .3مستمر 

ياملطلب اليف :الثا الت دفع م   . ت

في بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة دارت مناقشات في أوربا ثم في الوالیات المتحدة خصوصا 
الكلي،  الخمسینیات والستینیات حول ارتفاع معدالت األجور بشكل مستقل عن ظروف اإلنتاج والطلب

وأثر ذلك في رفع نفقة اإلنتاج ومن ثم اندفاع المستوى العام لألسعار ألعلى، حیث تحدث هذه الزیادة 
" خم بسبب دفع التكالیفالتض"بصورة مستقلة ال عالقة لها بحالة فائض الطلب، وتعرف هذه الظاهرة باسم 

  ". بسبب صدمة العرض"أو

                                                
  . 164، ص 2000، ، الدار الجامعیة، اإلسكندریةقضایا اقتصادیة معاصرةعبد الرحمن یسرى أحمد،  -1
  . 165سابق، ص المرجع ال -2
  :ذلكانظر في  -3

  . 378مایكل ابدجمان، مرجع سابق، ص  -    
  . 166، مرجع سابق، ص قضایا اقتصادیة معاصرةعبد الرحمن یسرى أحمد،  -    
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حیث ینشأ هذا التضخم بسبب ارتفاع التكالیف، أي بسبب الزیادة غیر المتوقعة في األجور أو 
ویمكن توضیح  .1زیادة أسعار المواد األولیة، فزیادة أسعار المدخالت تنعكس على أسعار المخرجات 

  :  ذلك من خالل
   .جور دفع:  ول الفرع

حیث یشیر إلى ذلك االرتفاع في األسعار الناشئ عن ارتفاع أجور العمال بنسبة أكبر من الزیادة 
في إنتاجیة العمل، وهناك فروض مختلفة لتفسیر عملیة رفع معدالت األجور ومن ثم ارتفاع نفقة اإلنتاج 

  .2روض نذكراع األسعار ألعلى ومن بین هذه الففارتف
  األجور یحدث بشكل منتظم خالل الزمن نتیجة لممارسات االتحادات العمالیة ضغطا إن رفع معدالت

منظما ومستمرا على أصحاب المؤسسات، وكلما زادت قوة االتحادات العمالیة كلما ارتفعت األجور 
 ؛بمعدالت أكبر

  رة بمعدالت فكلما ارتفعت األخی ،معدالت األجور مرتبط بارتفاع نفقة المعیشة للطبقة العاملةإن رفع
رض فكبیرة كلما طالبت االتحادات العمالة برفع األجور بمعدالت كبیرة تتناسب معها وهكذا وهذا ال

فارتفاع  .3"األجور- لولب األسعار"كثیرا وعرفت باسم  یتمثل أساسا في المناقشة التي اشتهرت
عمالیة برفع معدالت المستوى العام لألسعار یتسبب في ارتفاع نفقة المعیشة فتطالب االتحادات ال

فیؤدي هذا األمر مرة  ،فترتفع نفقة اإلنتاج ویقوم أصحاب المؤسسات برفع أسعار منتجاتهم ،األجور
أخرى إلى مطالبة االتحادات العمالیة برفع معدالت األجور وهكذا ترتفع األسعار فاألجور 

  ؛في شكل لولبي ال نهائي ،الخ...فاألسعار

  فاالتحادات  ،یتوقف على مستوى النشاط اإلنتاجي وأرباح المؤسساتكذلك رفع معدالت األجور
ة تمارس ضغطا متزایدا على أصحاب المؤسسات في الفترات التي یرتفع فیها مستوى النشاط یالعمال

   ؛جهة وأرباح المؤسسات من جهة أخرىاإلنتاجي من 
يالفرع اح :الثا ر    .دفع

تلجأ المؤسسات والمنشآت الصناعیة الكبیرة التي تسودها حالة االحتكار أو شبه احتكار إلى رفع 
األسعار والتحكم في كمیات اإلنتاج بهدف تعظیم األرباح، مما یترتب علیه ارتفاع المستوى العام 

                                                
1- Kheladi Mokhtar, Introduction à l'économie politique, OPU, Alger, 2004, P 205.  

  :انظر في ذلك -2
 . 193، ص 2004لنشر، اإلسكندریة، ، الدار الجامعیة لالنظریة االقتصادیةعبد الرحمن یسرى أحمد،  -   
  . 242- 241، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، دون سنة، ص ص النقود والبنوكس قریصة، صبحي تادر -   
  :انظر في ذلك -3

-Edward Shapiro, Macroéconomic Analysis, third édition, Harcourt brace Javanovich, New York, 
1974, P422.  
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ادة هوامش حیث أن زی. 1لألسعار، ارتفاع تكالیف اإلنتاج أیضا حتى یبلغ التضخم مستویات مرتفعة 
  . األرباح یمكن أن تجري خارج كل زیادة في الطلب أو في األجور

فإن االحتكاریین واحتكاري القلة یسعون للحصول على معدل أرباح أعلى، لذلك سیرفعون 
األسعار بشكل أكثر لموازنة أي زیادة في التكلفة وهكذا فإن وجود أسواق منافسة غیر تامة یوفر المناخ 

   .2بدفع األرباح  المالئم للتضخم
املنتجات :الثالثالفرع   . دفع

إن ارتفاع أسعار المواد األولیة یؤدي إلى زیادة التكالیف والتي تنعكس على ارتفاع المستوى العام 
مرات دون وجود زیادة في  04حیث تضاعفت أسعار النفط بنحو  1973لألسعار، كما حدث في حرب 

  . الطلب، وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار المنتجات بشكل كبیر ومستمر في الدول المتقدمة
كذلك قد یكون ارتفاع تكالیف اإلنتاج نتیجة نقص في المحاصیل الزراعیة التي تدخل في اإلنتاج 

مال أو الرتفاع تكالیف صیانة اآلالت الصناعي، أو ارتفاع تكالیف النقل والتأمین، أو ارتفاع تكلفة رأس ال
و الوسیطیة والمواد  باإلضافة إلى ارتفاع أسعار الواردات من المواد األولى. الخ...المستخدمة في اإلنتاج

ویؤدي بالتالي ، الغذائیة فیؤدي ارتفاع أسعار الواردات إلى زیادة مباشرة في تكالیف إنتاج السلع والخدمات
یمكننا توضیح  ،والطلب الكلي وبالرجوع إلى منحنیات العرض الكلي .3العام لألسعارإلى ارتفاع المستوى 

  :ذلك من خالل الشكل اآلتي
  .تضخم دفع التكالیف ):4-1(الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 . 225، ص2005، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األولىالطبعة  ،تحلیل االقتصاد الكلي، ھوشیار معروف:المصدر
  

                                                
، 1999عمان،  ن للنشر والتوزیع،، الطبعة األولى، دار زھراالنقود والمصارف والنظریة النقدیةوري الشمري، نناظم محمد  -1

  . 400ص
2- Edward Shapiro, Op.Cit., P424.  

   .362 ، ص1993، الطبعة األولى، دار زھران للنشر، عمان، النقود والمصارفحمد زھیر شامیة، أ -3
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 AS1رتفاع تكالیف اإلنتاج بصفة عامة واألجور بصفة خاصة سیتحول منحنى العرض الكلي بإ
 P2إلى  P1وبالتالي یرتفع المستوى العام لألسعار من  AD مع ثبات منحنى الطلب الكلي AS2إلى أعلى 

  . فترتفع معدالت البطالة مع ارتفاع األسعار ،Y2إلى  Y1وینخفض الناتج الحقیقي من 

م :الثالثاملطلب الت   . سارع

م بجذب إن التضخم بالتكالیف لیس دوما سهل التصحیح وعادة ما یصعب فصله عن التضخ
األرباح یرتفع عائد األعوان االقتصادیین، وبالتالي یزداد الطلب على السلع الطلب، فبزیادة األجور أو 

االستهالكیة واالستثماریة، وعلى العكس فارتفاع الطلب ال یمكن أن یكون بدون تأثیر على تكالیف اإلنتاج 
 .لرجوع إلى منحنیات العرض والطلباألساسیة لتسارع التضخم بشكل مبسط با ویمكن توضیح األفكار .1

 .تسارع التضخم:  )5-1(الشكل رقم 

  
  

دار الحامد ، الطبعة األولى، األسواق المالیة النقود والمصارف و، نزار سعد الدین العیسى، عبد المنعم السید علي:  المصدر
  .457ص  ،2004 ،عمان، للنشر والتوزیع

  
أن االقتصاد یكون في حالة توازن عند تقاطع العرض مع الطلب  أوالفي الشكل أعاله نقترح 

ومعدالت البطالة أعلى مما ترغب فیه الدولة، فإنها تلجأ إلى  P واألسعار Yوحیث یكون الدخل الحقیقي 
ما یساعد على تخفیض  AD1استخدام سیاسة نقدیة ومالیة توسعیة لزیادة الطلب الكلي وانتقاله إلى 

وانخفاض معدالت البطالة البد وأن ترافق توقعات زیادة في األسعار  ،Y1داد الدخل إلى البطالة عندما یز 
المطالبة ع توقعاتهم للزیادة في األسعار و مما یدفع العمال إلى المطالبة بزیادة األجور بما یتناسب م

                                                
1- Bernard Bernier. Yves, Initiation à la macroéconomie, 7éme édition, Dunod, Paris, 1998, P136.  
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بالتفاوض على تجدید العقود، مما ینعكس على ارتفاع تكالیف اإلنتاج وانتقال منحنى العرض الكلي من 
AS  إلىAS1  فینخفض الدخل الكلي إلى مستوى السابقY ولكن بمستوى أسعار أعلى .  

سیؤدي إلى استمرار  ومع استمرار الحكومة بمحاولة تخفیض معدل البطالة إلى معدلها الطبیعي،
انهیار  وبالتالي ع تكالیف اإلنتاج وتسارع معدالت التضخم، التي قد تؤدي إلى فقدان الثقة بالنقود،ارتفا

النظام النقدي، وتسارع التضخم یعتمد بصورة أساسیة على افتراض التوقعات الصحیحة لتأثیرات السیاسة 
 .1الحكومیة من قبل نقابات العمال 

عاملطلب يك :الرا ال م   . الت

یرى كثیر من االقتصادیین إن القوى التضخمیة في الدول النامیة هي نتیجة االختالل الهیكلي في 
ختالالت ومحاولة معالجتها بطریقة اإلبنائها االقتصادي، مما یستوجب البحث والكشف عن مثل هذه 

ألن  الكلي، مناسبة، ألن المشكلة التضخمیة یمكن أن تنشأ في هذه الدول حتى في ظل عدم تزاید الطلب
ختالالت فعلیة حقیقیة في هیكل االقتصاد الوطني وبكیفیة توزیع الموارد األسباب الرئیسیة ترجع إلى إ

، ویرى بعض االقتصادیین أن التضخم الذي تعرضت له البلدان النامیة هو 2االقتصادیة واستغاللها 
میة االقتصادیة بسبب تضخم هیكلي، حیث تتعرض األسعار إلى ضغط شدید خاصة في أوقات التن

ختالالت هیكلیة في بنیانها از اإلنتاجي، بفعل ما تعانیه من إاالختناقات التي یتعرض لها الجه
االقتصادي، والتي تعتبر أحد مصادر تخلفها وأهم مظاهر االختالل االقتصادي تنحصر في الجوانب 

  :  اآلتیة
إنتاج :ول الفرع للتخصص لية ي ال وليةالطبيعة   . املواد

نتیجة تقسیم العمل الدولي الذي فرض على هذه  تتخصص الدول النامیة في إنتاج المواد األولیة، 
وأن هذا التخصص في إنتاج المواد األولیة والذي یعد المصدر الرئیسي لهذه الدول في الحصول  الدول،

انخفاض كمیة النقد األجنبي لهذه  فإن تدهور أسعار الصادرات سوف یؤدي إلى على العمالت األجنبیة،
  . الدول ومن ثم تفاقم العجز في میزان المدفوعات

مما یؤدي إلى تقلیل كمیة السلع المستوردة وهذا بسبب اختناق في عرض السلع المستوردة مما 
 یؤدي إلى ارتفاع األسعار، وقد تلجأ الدول إلى تخفیض قیمة عملتها الوطنیة مما یترتب علیه ارتفاع في

  . أسعار السلع المستوردة والمحلیة وبالتالي تفاقم مشكلة التضخم في هذه الدول

                                                
، دار الحامـد للنشـر والتوزیـع، الطبعـة األولـى، النقود والمصارف واألسواق المالیـة، ىنزار سعد الدین العیس، عبد المنعم السید علي -1

  . 457ص ، 2004، عمان
  . 402ص  محمد نوري الشمري، مرجع سابق، ناظم -2
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ومن زاویة أخرى عندما تنخفض أسعار الصادرات بشدة تنخفض حصیلة الصادرات وتبدأ حركة 
وفي ضوء عجز حكومات هذه الدول . انكماشیة في الدخول وفي حصیلة الحكومة من اإلیرادات العامة

عن تخفیض إنفاقها العام تضطر إلى استحداث عجز في میزانیاتها العامة یمول عن  في الوقت الراهن
  .1طریق االقتراض من الجهاز المصرفي وطبع النقود الجدیدة 

يالفرع ية :الثا الضر يرادات ور وتد املا از ا   . جمود

مقارنة بإجمالي اإلنفاق العام، بالمقارنة تتمیز الدول النامیة بانخفاض حصیلة اإلیرادات الضریبیة              
مع الوضع في الدول المتقدمة، ویرتبط بهذا أیضا ضآلة مرونة اإلیرادات الضریبیة تجاه التغیر في حجم 
الدخل، األمر الذي یترجم في عدم نمو هذه اإلیرادات بما یتناسب مع حجم اإلنفاق العام، وتعتمد هذه 

ولكن مع هذا یبقى  .2 ة نتیجة تمتعها بسهولة الجبایة وغزارة حصیلتهاالدول على الضرائب غیر المباشر 
قصور إیرادات الحكومة من الضرائب لجمود جهازها المالي وذلك لعدم شمولیة النظام الضریبي وعدم 

  .قدرته في أن یطول المصادر المختلفة للدخول، وانتشار التهرب الضریبي

مقدرة الحكومات على تخفیض إنفاقها العام سواء ألغراض ونتیجة هذا االختالل الهیكلي لعدم 
فتضطر هذه الحكومات لتمویل العجز في میزانیاتها العامة بقوة شرائیة جدیدة ، اجتماعیة أو تنمویة

تحصل علیها من الجهاز المصرفي والبنك المركزي أي استخدام أسلوب التمویل بالتضخم وهذا یؤدي إلى 
  . ارتفاع األسعار

الغذاء :الثالثالفرع لة مش وتفاقم الزرا نتاج نمو معدالت   . تراجع

إن تراجع معدالت نمو عرض اإلنتاج الزراعي في ظل الزیادة السكانیة وضعف القدرة التصدیریة  
حیث تتمیز هذه  لإلنتاج الزراعي له أهمیة محوریة في تفسیر الضغوط التضخمیة في الدول النامیة،

خاصة من فئات المجتمع ، الطلب على المنتجات الزراعیة وارتفاع المیل الحدي لالستهالكالدول بارتفاع 
ختالالت الهیكلیة داخل القطاع اعي سد حاجات هذا الطلب نتیجة اإلالدنیا، حیث ال یمكن للقطاع الزر 

ت األخرى تراجع النمو في اإلنتاج الزراعي سوف یؤدي إلى التراجع في القطاعا أننفسه، باإلضافة إلى 
مما یؤدي إلى االرتفاع في أسعار ، كالقطاع الصناعي الذي یعتمد على المنتجات الزراعیة كمادة أولیة

  . المنتجات النهائیة
كما یرجع بطء نمو عرض المنتجات الزراعیة إلى االهتمام غیر الكافي بتحقیق تنمیة في القطاع 
الزراعي بسبب استراتیجیات التنمیة االقتصادیة التي ركزت على تنمیة القطاع الصناعي على حساب 

                                                
  . 251صبحي تادرس قریصة، مرجع سابق، ص -1
  :انظر في ذلك -2

 - R. J. Chelliah (and others), Tax Ration and Tax Efforts in Developing countries 1969- 1971, In IMF, 
staff paper, 1975, PP 187-205.  
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ار هذه في الطلب علیها یدفع بأسع فقصور عرض المواد الزراعیة عن مسایرة النمو، القطاع الزراعي
   .1السلع الضروریة نحو االرتفاع حتى إذا لم یكن هناك زیادة في كمیة نقود متداولة 

ع الرا و :  الفرع ا مراحل التنمية عملية ا تولد ال   . ختالالت

إن التغیرات التي تحدث في البنیان االقتصادي واالجتماعي في البلدان النامیة خالل عملیة 
التنمیة، تولد ضغوط تضخمیة التي تحدث نتیجة عملیة تكوین رأس المال في أولى مراحل عملیة التنمیة، 

لهیكلیة تولد مما یؤدي إلى حدوث اختالل في بنیان الطلب وعالقته بالعرض، ذلك أن مشروعات البنیة ا
دخوال نقدیة بصورة مستمرة ولكنها تنتج إنتاجا ال یصلح لالستهالك المباشر، كما أن لالستثمار طبیعة 
مزدوجة فهو حین یخلق طاقة إنتاجیة متخصصة في إنتاج معین من جهة، ومن جهة أخرى وفي نفس 

  . الوقت یخلق دخوال تؤدي إلى زیادة في الطلب على كافة السلع والخدمات
ویرى االقتصادیون أن االختالل الهیكلي ینشأ نتیجة االختالل بین التیار السلعي والتیار النقدي 

وهي الفترة التي تفصل بین بدء اإلنفاق االستثماري على المشروعات " فترة التفریخ"من خالل ما أسموه بـ 
  . رة كلما زادت حدة االختاللاإلنتاجیة وبین بدء ظهور اإلنتاج من هذه المشروعات فكلما طالت هذه الفت

كذلك فإن التركیز على تنمیة بعض القطاعات یترتب علیها تزاید الطلب على منتجات معینة في 
مواجهة ضعف عرضها فترتفع أسعارها، وینتشر هذا االرتفاع إلى القطاعات األخرى بسبب عالقة 

  . التشابك بین القطاعات
ة من تفاوت في توزیع الدخول وتفاوت مستویات یضاف إلى ذلك ما تسفر عنه عملیة التنمی

أن جذور القوى التضخمیة في الدول النامیة هي نتیجة زیادة كمیة  الهیكلیینالمعیشة فحسب االقتصادیون 
النقود واإلنفاق في عملیة التنمیة، وهم ال ینكرون خطورة المبالغة في التوسع النقدي من إحداث 

  . الختالل بین التیار السلعي والتیار االنفاقيمضاعفات تضخمیة، تشتد معه حدة ا
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  

                                                
  . 312، ص 2002بیروت، ، دار النھضة العربیة للنشر ،طبعة األولىال، النقود والمصارف اقتصادیاتمحمد عزت غزالن،  -1
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الفصل   :  خالصة

في الفكر االقتصادي النظریات التقلیدیة  المدارس و بعد اطالعنا في هذا الفصل على مختلف  
وتتبعنا لتطورها التاریخي بدءا بالنظریة الكمیة وانتهاء باألفكار الكینزیة، نجد  ،التي فسرت ظاهرة التضخم

  . فیها نظریة كانت مناسبة جدا للظروف التي نشأتأن كل 
فالنظریة الكمیة للنقود ركزت هذه النظریة على العالقة التناسبیة بین كمیة النقود والمستوى العام  -

حدوث التوازن االقتصادي إذا رفضت تدخل الدولة كما افترضت  لألسعار، حیث افترضت التلقائیة في
  . مستوى التشغیل الكامل وحیادیة النقود

أما النظریة الكینزیة أثبتت هذه النظریة فشل التلقائیة التي یسیر وفقا لها نظام السعر وقانون السوق في  -
مل فقد تم البحث في العالقة بین مستوى االحتفاظ بالطلب الفعلي عند المستوى الالزم لتحقیق التشغیل الكا

لكونها وسیط للتبادل فهي  االقتصادي فإضافةكما أعطى كینز للنقود أهمیة في التبادل  اإلنفاق الوطني
رجاعها إلى دوافع مختلفة هي دافع :  مخزن للقیمة واثبت قیمة النقود من خالل نظریة تفضیل السیولة وإ

  . المعامالت، دافع المضاربة ودافع االحتیاط
یحدث التضخم الناشئ عن جذب الطلب عندما تتجاوز زیادة اإلنفاق الكلي زیادة عرض السلع  -

  . اد الطلب اإلجمالي بمعدل أسرع من معدل نمو الناتج الكامن لالقتصاددوالخدمات فیز 
المتوقعة في األجور أو زیادة أسعار المواد األولیة، بسبب الزیادة غیر فیحدث أما تضخم دفع التكالیف  -

غیر أن التضخم بالتكالیف لیس دوما سهل . فزیادة أسعار المدخالت تنعكس على أسعار المخرجات
التصحیح وعادة ما یصعب فصله عن التضخم بجذب الطلب، فبزیادة األجور أو األرباح یرتفع عائد 

الطلب على السلع االستهالكیة واالستثماریة، مما یؤدي إلى تسارع  األعوان االقتصادیین، وبالتالي یزداد
  . معدالت التضخم

الل أما القوى التضخمیة التي تحدث في الدول النامیة فیفسرها الكثیر من االقتصادیین إنها نتیجة االخت -
االقتصادي تنحصر ختالل مصادر تخلفها وأهم مظاهر اال حیث أن أهم الهیكلي في بنائها االقتصادي،

جمود الجهاز المالي وتدهور اإلیرادات  ،الطبیعة الهیكلیة للتخصص في إنتاج المواد األولیة: فیما یلي
عملیة ختالالت التي تولدها اإل ،تراجع معدالت نمو اإلنتاج الزراعي وتفاقم مشكلة الغذاء ،الضریبیة

عملیة التنمیة من تفاوت في توزیع الدخول یضاف إلى ذلك ما تسفر عنه  التنمیة في مراحلها األولى،
  . وتفاوت مستویات المعیشة

اآلن، وبعد التطرق إلى المدارس والنظریات التقلیدیة المفسرة لظاهرة التضخم، البد من مواصلة   
تفسیر التضخم في المدارس و النظریات الحدیثة التي ظهرت امتدادا أو نتیجة لالنتقادات التي وجهت 

  . قلیدیة، وهو ما سیتم تناوله في الفصل المواليللنظریات الت
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يد    :تم

وتعددت المحاوالت التي  ،توسعت البحوث والدراسات بعد الحرب العالمیة الثانیة حول التضخم
 التأثیرفي  ألهمیتهانظرا  ،سعارلأل العام لتفسیر التقلبات التي تحدث في المستوى ساقها االقتصادیون

النظریة  نأقتصادیین لدى الكثیر من اال وخالل هذه الفترة كان واضحا. على معدل النمو االقتصادي
زاء التضارب حول تفسیر النظریة  ،الكالسیكیة لكمیة النقود لم تعد مقبولة لتفسیر هذه التقلبات وإ

 ،فقد كان الجو مالئما لظهور اتجاهات جدیدة في الفكر االقتصادي تعنى بتحلیل التضخم ،الكینزیة
  . الكمیة والنظریة الكینزیة النظریة أفكارتعتبر مزیجا من  وان كان معظم هذه االتجاهات

 األولنستعرض في المبحث  ،مباحث ةأربع إلىسیتم تقسیم هذا الفصل  ،وبناء على ذلك
 ،التوقعات نظریةفي تفسیر التضخم  إلىي فنتطرق فیه المبحث الثان أما ،نظریة كمیة النقود الحدیثة

واألخیر  وفي المبحث الرابع ،لهالركود التضخمي والمدارس المفسرة  والمبحث الثالث نتطرق فیه إلى
  . التضخم المستورد في الدول النامیة سنلقي الضوء على
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ديثة :ول املبحث ا النقود كمية ة   . نظر

عنــد  النیوكالسـیكیة و تعرضــنا إلـى نظریــة كمیـة النقــود بصـیغتها الكالســیكیة فـي الفصــل السـابق
والحظنــا أن النظریــة فــي صــیغتها  ،)Cambridge( كــامبردجســة ومدر  )Irving Fisher(كــل مــن أرفــنج فیشــر

 .Arthun(وبیجـو )A. Marshall(مارشـالحیـث اهـتم كـل مـن  ،یة ركزت على أهمیة عـرض النقـودالكالسیك

Pigou(، وأن كـل مـن  ،بمسـألة الطلـب علـى النقـود وتـأثیره علـى الكمیـة المعروضـة مـن النقـود فـي التـداول
  . ستوى العام لألسعار دالة في كمیة النقودالصیغتین تؤكد على أن الم

ومــن المالحــظ أن كینــز وأتباعــه ال یعترضــون علــى أثــر التغیــر فــي كمیــة النقــود علــى المســتوى 
نمــا ینحصــر النــزاع فیمــا ذهــب إلیــه الكالســیكیون مــن اعتبــار المســتوى العــام لألســعار  ،العــام لألســعار وإ

إدعـاء نظریـة كمیـة النقـود فـي أن مسـتوى األسـعار هـو أي أن كینـز رفـض  ،فـي كمیـة النقـود وحـدها دالة
وأن التغیــرات فــي مســتوى األســعار تعتمــد أساســا علــى التغیــرات فــي  ،المحــدد الوحیــد للطلــب علــى النقــود

  . كمیة النقود

أشــار إلــى أن الزیــادة فــي كمیــة النقــود ال أثــر لهــا أكثــر مــن مجــرد زیــادة الطلــب علــى النقــود  فقــد
الحالـة ال یـرى كینـز  وفـي هـذه ،"مصـیدة السـیولة"ـ ساد ویقع االقتصـاد فیمـا یسـمى بـعندما تسود حالة الك

ل فــي حـاالت الكسـاد وكــذا وركـز علـى أهمیــة اإلنفـاق المسـتق ،جـدوى مـن االعتمــاد علـى السیاسـة النقدیــة
مبــدأ ثبــات واســتقرار مضــاعف االســتثمار بــدال مــن ثبــات  ومــن هنــا یكــون قــد أرســى ،اإلنفــاق االســتثماري

والتــي اســتطاع مــن خاللهــا أن یشــرح  الیــل التــي جــاء بهــا كینــزورغــم التح. ســتقرار الطلــب علــى النقــودوا
إال أن  .)1933-1929(األوضـــاع والظـــواهر االقتصـــادیة التـــي ســـادت فـــي فتـــرة أزمـــة الكســـاد العـــالمي 

بعــد جعــل أفكــاره غیــر قــادرة علــى تفســیر وشــرح مــا طــرأ مــن أحــداث  ،تركیــزه علــى دراســة حالــة الكســاد
  . والتي اتصفت بما یسمى بالكساد التضخمي ،الحرب العالمیة الثانیة

واخــتالف طبیعـــة األزمــات االقتصـــادیة  ،ونتیجــة للتطــورات التـــي تعرضــت لهـــا الــنظم الرأســـمالیة
والتــي تمثلــت فــي مشــكلة الكســاد التضــخمي حــاول علمــاء االقتصــاد الجمــع بــین نتــائج تحلیــل  ،الجدیــدة
وهــذا  ،لنقـود للحصـول علـى نتــائج أقـرب مـا تكـون إلـى الواقـع العملـيلحدیثـة الكینزیـة لالتقلیدیـة واالنظریـة 

والتـــي قـــاد فكرهـــا االقتصـــادي میلتـــون  ،مـــا أعـــاد الحیـــاة للنظریـــة النقدیـــة التقلیدیـــة فـــي مدرســـة شـــیكاغو
دراســات فــي النظریــة الكمیــة "كتــب مقالتــه الشــهیرة  1956 ســنةففــي   (Milton Friedman) 1فریــدمان

                                                
 االقتصاد الكليھو اقتصادي أمریكي عرف بأعمالھ في :)Milton Friedman( 1912)-2006(میلتون فریدمان -1

 جائزة نوبل في االقتصادبفاز ، القتصاد السوقعرف عنھ تأییده  ،واإلحصاء والتاریخ االقتصادي واالقتصاد الجزئي
 .سیاسات التوازنونظریتھ في شرح  والتاریخ النقدي تحلیل االستھالكالنجازاتھ في   1976سنة
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وقــد أطلــق علــى فكرتــه  ،والتــي كانــت البدایــة لتطــویر نظریــة نقدیــة ترتكــز علــى النظریــة الكمیــة. "نقــودلل
  :التالیةبالنظریة الحدیثة لكمیة النقود التي سنتناولها من خالل المطالب 

ديثة :ول املطلب ا الكمية ة النظر   .1 فروض

ــــبط اســــمها باســــم میلتــــون  ــــة التــــي ارت ــــدمان لقــــد أخــــذت هــــذه النظری ومدرســــة  (M.Friedman)فری
بــالفكرة األساســیة للنظریــة التقلیدیــة لكمیــة النقــود مــع االخــتالف علــى االفتــراض الخــاص بحالــة  ،شــیكاغو

وبالتـــالي فــإن ســـرعة تـــداول النقـــود هـــي  ،فهـــو یمثـــل الحالــة الطبیعیـــة للتـــوازن المســـتمر ،التشــغیل الكامـــل
ذا االخــتالف فــإن النظریــة توصــلت إلــى نفــس نتــائج ورغــم هــ ،لیســت ثابتــة كمــا كــان یفتــرض التقلیــدیون

 ،ال یمكــن اعتبــار هــذه النظریــة تردیــدا مجــددا لنظریــة كمیــة النقــود التقلیدیــة ،ذلــك ومــع. النظریــة التقلیدیــة
نمــا تمثــل محاولــة اســتیعاب االنتقــادات التــي تعرضــت لهــا النظریــة التقلیدیــة مــن جهــة واالســتفادة مــن  ،وإ

  . الذي جاء بعد عهد الكالسیك من جهة أخرىالتقدم والتطور الفكري 
فقد أعادت النظریة النقدیة الحدیثـة بزعامـة فریـدمان النظریـة الكمیـة إلـى الحیـاة ولكـن فـي صـورة 

وأن مصـدره الرئیسـي هـو نمـو  ،حیث تنظر هذه النظریة إلى التضخم على أنه ظاهرة نقدیة بحتـة. جدیدة
 ،وتـرفض هـذه النظریـة دور األجـور والنفقـة فـي دفـع األسـعار ،كمیة النقود بسـرعة أكبـر مـن نمـو اإلنتـاج

     .2 الطویل وجود صلة بین معدل التضخم ومستوى البطالة ألجلوال ترى على ا
إن جــوهر النظریــة الكمیــة الحدیثــة كمــا صــاغها فریــدمان یتمثــل فــي كونهــا نظریــة للطلــب علــى 

دة المنتجة من النقود وبـین التغیـر فـي مسـتوى فهي تبحث في العالقة بین التغیر في نصیب الوح ،النقود
  .3 وذلك من خالل ما یطرأ على الطلب على النقود من تغیرات ،األسعار

PYMVوینطلـــق فریـــدمان مـــن معادلـــة التبـــادل لفیشـــر  ، فیشـــیر إلـــى أن للمعادلـــة تفســـیرین  :
وعلــى أكثــر  ،4 غیــر فــي ســرعة دوران النقــوداألول كینــزي وهــو أن التغیــر فــي الكتلــة النقدیــة یــؤدي إلــى ت

أما الثـاني فهـو كمـي وهـو أن التغیـر فـي الكتلـة النقدیـة یقابلـه عـادة تغیـر  .تقدیر تغیر بسیط في األسعار
ن فـي الوسـط وهمـا آخـرا نوهنـاك أیضـا تفسـیرا ،مباشر في مستوى األسعار مع ثبات سـرعة دوران النقـود

وأن أي تغیـر فـي  ،إلـى تغیـر مسـتوى األسـعار وسـرعة تـداول النقـود أن أي تغیر في الكتلة النقدیـة یـؤدي

                                                
  : انظر في ذلك  -1

- M. Friedman, the Quantity theory of Money , A Restatement. In M. Friedman, edition, studies in 
the quantity theory of money, the University of Chicago press,USA, 1956, PP 3-21.  

- Laurence Harris, Money teary, M. Graw-Hill book co, Singapore, 1985, PP 119-133.  
 . 243ص مرجع سابق، صبحي تادرس قریصة،  -2
 . 301، ص مرجع سابقمحمد عزت غزالن،  -3
أثر الزیادة في كمیة النقود یمتص بالكامل في انخفاض مصاحب لسرعة دوران النقود دون أن یمارس أي أثر على  -4

ومثل ھذه النتیجة تضمنتھا آراء تالمیذ كینز المتطرفین تحت ما عرف باسم مصیدة الدخل الوطني الحقیقي واألسعار، 
 . السیولة في أوقات الكساد
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ممـا یـؤدي إلـى تقویتهـا وهـذا  ،الكتلة النقدیـة یـؤدي إلـى التـأثیر فـي سـرعة دوران النقـود وفـي نفـس االتجـاه
  . األثر المتبادل یؤثر في مستوى األسعار وحجم اإلنتاج

ـــ   ء المهـــم بالنســـبة إلیـــه فالشـــي ،ة نظریـــةوبالنســـبة لفریـــدمان فـــإن هـــذه الحـــاالت لیســـت ذات أهمی
بـــل هـــو تحدیـــد الشـــروط التـــي مـــن  ،النقدیـــة ومســـتوى األســـعار ة الكمیـــة للعالقـــة بـــین الكتلـــةلیســـت النظـــر 

  . تحقق الحاالت المذكورة آنفا مع فهم میكانیزمات هذا التحققت خاللها
ددة للطلب على النقود العوامل المح:  ترتبط هذه المیكانیزمات عند فریدمان بعاملین هماحیث  

  . والتي بتقاطع منحنیاتها یمكن معرفة قیمة النقود ،والعوامل المحددة لعرض النقود
  :  وقد انطلق فریدمان في تحلیله من مجموعة من الفروض كما یلي

  ولیس  ،حدوث تغیرات في السیاسة النقدیةیعتبر التقلبات التي تحدث في اقتصاد ما بمثابة نتیجة ل
 ؛1 دوث تقلبات من جانب الطلب الخاصنتیجة لح

  وعدم الثقة في مقدرتها على إجراء تعدیالت في سیاستها  ،دور الدولة في أضیق الحدودر صح
  ؛استجابة للتقلبات في النشاط االقتصادي

  عرض النقد لیس له أي تأثیر في األجل الطویل على مستوى التوازن الخاص بالدخل الكلي
  ؛الحقیقي

 ؛القة التناسبیة بین التغیرات النقدیة ومستوى األسعارعاد العباست  

   ؛الكلي ومن ثم على الدخل في المدى القصیرمباشرا وهاما على اإلنفاق  اتمارس النقود أثر  

   ن كانت غیر ثابتة تماما إال أنها تتمتع بدرجة من الثبات النسبي ویمكن سرعة دوران النقود وإ
مما  ،ثرة في عرض النقودالعوامل تختلف تماما عن العوامل المؤ  منفهي تتأثر بمجموعة  ،التنبؤ بها

  ؛سرعة دوران النقود یكون مستقال تماما عن التغیر في عرض النقودیعني أن تحرك 

   استخدام سیاسة بسیطة مثل تحدید معدل نمو ثابت لعرض النقود یعادل معدل نمو االقتصاد في
  ؛2االقتصادیة ویؤدي إلى استقرار أكبر في األسعاروهذا یقلل من التقلبات  ،األجل الطویل

ياملطلب النقود :الثا ع الطلب ةال محددات   . ديثةاكميةالنظر

یحلل فریدمان محددات الطلب على النقود في شكل دالة سلوكیة ترتبط أساسا بقواعد السلوك 
ضلة بین عدة خیارات عند االحتفاظ والتي تعتمد على المفا ،الرشید المأخوذ من نظریة سلوك المستهلك

وقد اعتبر  ،وما تدره هذه األشكال من عائد ،ىوعالقة ذلك بأشكال الثروة األخر  ،بالنقود في شكل سائل
یتأثر  ،النقود أصل من األصول باعتبار، طلب على األصول األخرى يالطلب على النقود كأ فریدمان

                                                
 . 428-427جیمس جوارتني، ریجارد استروب، مرجع سابق، ص ص  - 1 

 . 434، صالمرجع السابق- 2
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ووفقا لهذا یخضع الطلب على النقود  ،األخرى بنفس العوامل التي تؤثر في الطلب على األصول
 :  للمتغیرات التالیة

قيقي :ول الفرع ا والدخل وة   . ال

تعتبـر النقـود أحـد  ":  فیقـول 1956 طلب على النقـود فـي بحـث نشـر لـه سـنةال یوضح فریدمان   
الوحـدات اإلنتاجیـة عبـارة وأن النقـود لـدى  ،الموسـرینأشكال الثروة التي یمكـن أن یحـتفظ بهـا األثریـاء أو 

عـــن موجـــود رأســـمالي تـــؤدي خـــدماتها اإلنتاجیـــة عنـــد مزجهـــا مـــع موجـــودات رأســـمالیة أخـــرى مـــن أجـــل 
لــذا فــإن الطلــب علــى النقــود یــدخل فــي إطــار نظریــة  ،الحصــول علــى مخرجــات یعرضــها المشــروع للبیــع

   .1 "رأس المال

ع تتمثــل فــي معــدل الفائــدة المتحقــق مر فــي صــورة ودائــثمــن الثــروة یســت ءافریــدمان أن جــز  ویقــرٌ 
أمــا  ،علـى الســندات واألسـهم ائــدعوبالتــالي فإنـه یمكــن النظـر إلــى معـدل الفائــدة علـى أنــه معـدل ال ،علیهـا

فـإن أهـم مكـون مـن مكونـات  )وهو الجزء السائل من الثـروة(بالنسبة للجزء من الثروة الذي ال یتلقى فائدة 
حیــث  ،وهــو العامــل األهــم بالنســبة لقــرارات االحتفــاظ باألصــول ،العائــد علیــه هــو معــدل التضــخم المتوقــع

بمتغیـر الـدخل الـدائم كبـدیل  فریـدمان اضعواسـت. أنه بزیادة مستوى السعر تنخفض القیمة الحقیقیة للنقود
دخاله كمتغیر فـي دالـة الطلـب علـى النقـود حیـث یـرتبط الطلـب علـى النقـود كأرصـدة نقدیـة  ،عن الثروة وإ

  . طردیة مع الدخل الدائم حقیقیة بعالقة
ي الثا بالنقود:  الفرع حتفاظ لفة   . ت

األخــرى مــن غیــر فریــدمان أن تكلفــة االحتفــاظ بــالنقود تتحــدد بســعر الفائــدة علــى األصــول د قــیعت  
ویـرى فریــدمان  ،شـكل مــن أشـكال الثـروة التـي یتخلــى عنهـا الفـرد نتیجـة االحتفــاظ بـالنقودالنقـود باعتبارهـا 

 لعائــدفارتفــاع معــدالت ا ،أو معــدل التضــخم المتوقــع األســعاراالحتفــاظ بــالنقود تتحــدد بمســتوى أن تكلفــة 
ســوف أمــا توقــع تضــخم أكبــر ف ،علــى األصــول كأســعار الفائــدة یســبب انكمــاش فــي الطلــب علــى النقــود

  .2 میل إلى تقلیل الطلب على النقود وسیكون هذا األثر أكثر أهمیة كلما كان التضخم سریعا وطویالی
 
 
 
 
 
 

                                                
1 - M. Friedman, the Quantity theory of Money, Op.Cit., P 5.  

 . 360، ص 1997للنشر، األردن،  األكادیمیة، اقتصادیات النقود والمصارفعم السید علي، عبد المن -2
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العائـد أو التكلفـة التـي : األول: ، إلـى جـزئین 1 ویمكن تقسیم معدل العائد على األصول األخـرى
 .تــدفع حالیـــا مثــل الفائـــدة علــى الســـند أو الــربح المـــوزع علــى الســـهم وتكــالیف تخـــزین األصــول الطبیعیـــة

. ظــل ظــروف التضــخم التغیــرات فــي األســعار االســمیة للســلع وهــذا الجــزء لــه أهمیــة خاصــة فــي: الثــاني
  :  فبالنسبة للنقود یتم قیاس معدل العائد كما یلي

  .معدل التغیر في القوة الشرائیة للنقود+ معدل الفائدة على النقود = معدل العائد بالنسبة للنقود  

سـاوي الصـفر كمـا أن معـدل التغیـر فـي القـوة یفإذا كان المقصود بالنقود العملة فإن معدل الفائدة     
إن . لالنخفــاض األســعارویصــبح موجبــا فــي حالــة میــل  ،ائیة للنقــود یصــبح ســالبا فــي حالــة التضــخمالشــر 

سـیؤدي إلـى  ،التحلیل السابق یؤدي إلى أن ارتفاع معدل الفائدة على السـندات ومعـدل الـربح علـى السـهم
ان یریــد إال أن فریــدمان لــم یرغــب فــي التوصــل إلــى هــذه النتیجــة ألنــه كــ ،انخفــاض الطلــب علــى النقــود

وهــي أن ســعر  ،)رواد المدرســة الكالســیكیة( )Fisher(التوصــل إلــى نفــس النتیجــة التــي انتهــى إلیهــا فیشــر
أو بعبارة أدق أن الطلـب علـى النقـود عـدیم المرونـة لتغیـر سـعر  ،الفائدة ال یؤثر على الطلب على النقود

   .2 الفائدة
الثالث ش:  الفرع ال وغ ة شر ال وة ال ن ب سبة ةال   . ر

فكلمــا كانــت المقــدرة  ،والتــي یمكــن اســتخدامها الكتســاب الــدخل ،المقــدرة الشخصــیة الثــروة البشــریةتمثــل  
ویمكــن  ،أصــول الفــردنقــود كأصــل ضــمن عناصــر الثــروة أو الشخصــیة مرتفعــة كلمــا زاد الطلــب علــى ال

رد مقدرتــه علــى كــأن یســتخدم الفــ ،تحویــل الثــروة البشــریة إلــى ثــروة غیــر بشــریة ولكــن فــي حــدود ضــیقة
الســـــلع  ،المبـــــاني ،األراضـــــي(یســـــتخدمه فـــــي شـــــراء ثـــــروة غیـــــر بشـــــریة  لكـــــيالكســـــب الكتســـــاب الـــــدخل 

 ،كـــذلك یمكـــن للفـــرد أن یســـتخدم الثـــروة غیـــر البشـــریة الكتســـاب المهـــارة والمقـــدرة الشخصـــیة .)..المعمـــرة
یة إلـى الثـروة غیـر البشـریة فـي ونظرا لعدم القدرة على تقدیر الثروة البشریة فإن ارتفـاع نسـبة الثـروة البشـر 

 . أصول الفرد یصاحبه زیادة في الطلب على النقود

  

                                                
  : إن األصول التي تحقق عوائد ھي كما یلي   -1

یحقق عائدا ثابتا لحائزه في شكل نسبة من القیمة االسمیة للسند، ویتوقف مقداره على المستوى العام   :السند -    
  . في سعر الفائدة لألسعار وعلى معدل التغیر

 معدل تغیرھا وعلى المستوى العام ھو من األصول المالیة للثروة، تتحدد عوائده على أساس األرباح أو: السھم -     
  . لألسعار بسبب تغیر قیمتھا خالل الزمن

وى العام لألسعار ویتوقف عائده على المست) ...اآلالت، العقارات،(مثل : رأس المال المادي أو األموال الطبیعیة  -    
  . واالھتالكات التي تتعرض لھا ھذه األصول

 ناك نسبة أو عالقة بین رأس المالوھذا النوع من األصول صعب تحدید العائد علیھ ولكن ھ :رأس المال البشري -    
 . البشري ورأس المال المادي

 . 150-145حمد فرید مصطفى، سھیر محمد السید حسن، مرجع سابق، ص ص أ -2
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عالفرع امل :الرا ات تفضيلاملتغ بالنقودؤثر ن املحتفظ   . أذواق

تعتمــد  ،یمكــن النظــر إلیهــا علــى أنهــا متغیــرات غیــر ثابتــة ،قارنــة بغیرهــا مــن األصــول األخــرىم   
إضـافة إلـى حجـم التحـوالت  ،رار االقتصادي المتوقع أن یسود مسـتقبالعلى تغیر الظروف ودرجة االستق

فكلمــا  ،الرأســمالیة بالنســبة للــدخل أي حجــم مبــادالت الســلع الرأســمالیة الموجــودة فــي حــوزة حــائزي الثــروة
كلمـا ارتفعـت نسـبة و  ،مبادلتهـا بـالنقود أو السـلع األخـرى فتـرة ارتفع معدل دوران السـلع الرأسـمالیة قصـرت

  .ود في األصول أي الطلب على النقودالنق

الثالث دمان:  املطلب فر عند النقود ع الطلب   . دالة

لمـاذا یختــار  :وهــو. مــن نفـس السـؤال الــذي سـبقه إلیـه اقتصــادیو كمبـردج وكینـز انطلـق فریـدمان
خدمها األفــراد االحتفـــاظ بأرصـــدة نقدیـــة؟ لإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال وبـــدال مـــن الـــدوافع الثالثـــة التـــي اســـت

یتــأثر بـــالموارد المتاحـــة  ،طلــب علـــى األصــول األخـــرى كـــأياعتبـــر فریــدمان الطلـــب علــى النقـــود  ،كینــز
  . لألفراد وكذلك العوائد المتوقعة على األصول األخرى مقارنة بالعائد على النقود

حـــدد  ،ســـابقاوانطالقـــا مـــن أشـــكال الثـــروة وعائـــد كـــل صـــنف كمـــا شـــرحنا  ،وعلـــى هـــذا األســـاس
  1:  لة الطلب على النقود في صیغتها الریاضیة التالیةفریدمان دا

)1( ................
















 UWH

dt
dp

p
rerbPfMd ,,,.1,,,  

الثــروة  ،النســبة بــین الثــروة البشــریة وغیــر البشــریة ،ر األســعارشــهــي مؤ  U, W, H, Pحیــث أن 
هم علــــى فهمــــا عائــــدي الســــندات واألســــ re,rbأمــــا  ،عنصــــر األذواق والتفضــــیالت علــــى الترتیــــب ،الكلیــــة
أمـــا . التــوالي

dt
dp

p
معینـــة فهــو یعبـــر عــن معـــدل التغیــر فـــي المســتوى العـــام لألســعار فـــي فتــرة زمنیـــة  1,

)t()معدل توقع التضخم( .  

عـرض فریـدمان فكـرة الــدخل الـدائم مـن خـالل البحـوث التطبیقیــة التـي قـام بهـا فریـق مدرســة وقـد 
إلیـه التوقعــات الخاصــة بالــدخل  ضــافاضــمن الـدخل الجــاري محیــث یـرى أن الــدخل یت ،شـیكاغو وتالمیــذه

  . في المستقبل أي أن الدخل الدائم یتكون من االثنین
والثروة بوصفها رصید ترتبط بالدخل بوصفه تیار عن طریق سـعر الفائـدة       

w
Yi   ومـن خـالل هـذا

 )1( وعلیـه یمكـن صـیاغة الدالـة رقـم (Y)ة بواسـطة ا لمفهوم الدخل من الثروة في هذه الدالـنیمكن تعویض
   :التاليعلى الشكل 

                                                
1- R. SGhorrn, Theorie monétaire, Traduit par Fauboeuf, Dunod, Paris, 1975, P 163. 
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)2( ..............


















 UYH

d
dp

p
rerbPfMd

t

,,,.1,,,  

  أي  ,YPوهي دالة متجانسة من الدرجة األولى في المتغیرین

)3(...... .......),,),.1(,,,( UYH
dt
dp

p
rerbPfMd   

قیقیة بوضع ویمكن التعبیر عنها بداللة القیم الح
P
1

   

)4( ...............),,),.1(,,( U
p
YH

dt
dP

P
rerbf

P
Md

  

 وبوضع
Y
1

 أي ربطها بمستوى الدخل تصبح العالقة كاآلتي  :  

)5( ..............),),.1(,,,( UH
dt
dP

p
rerb

Y
pf

Y
Md

  

  :  الدالة هذه ومن خالل تعریف

  . في عناصر الثروة التغیرمعدل سرعة تداول /1 = الدخل/ التغیر في عناصر الثروة  

أي 
Y

Md
1  /معدل سرعة تداول دوران التغیر في عائد عناصر الثروة .  

إذا الدخل  Y  = معدل سرعة تداول دوران التغیر في عائد عناصر الثروةx )Md (  

  :  كما یلي )5(م رقومن خالل هذا یمكن كتابة الدالة   

)6( ..............










UH
dt
dp

p
rerb

Y
PV

Y
Md

,),.1(,,,

1  

  نصل لكتابة الدالة النهائیة لفریدمان )6(ومن المعادلة رقم 

)7( ............







 UH

dt
dP

p
rerb

Y
PVMdY ,),.1(,,,  

بعـد أن كـان فـي  ،أن المتغیـر التـابع هـو مقلـوب سـرعة دوران النقـود )6( المعادلة رقم یالحظ في
 ،وانطالقـا مـن مفهـوم النظریـة النقدیـة الحدیثـة ،هـو الطلـب علـى األرصـدة الحقیقیـة )4(رقم الدوال األولى 

فـإن الطلـب علــى األرصـدة النقدیـة الحقیقیــة وسـرعة دوران النقــود یتحـدد بـنفس المتغیــرات عبـر عــدة دوال 
 .1 وهو ما أسماه فریدمان بمعادلة السرعة

  
                                                

1- Temmar Hamid, Op.Cit., P23.  
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عاملطلب م :الرا   . ديثا ينقدالتحليلالالت

فـــإذا كـــان  ،اآلثـــار المختلفـــة للنقـــود علـــى األوضـــاع التوازنیـــة المختلفـــة فـــي لقـــد بحـــث فریـــدمان
سـیؤدي  ،ت النقدیة زیادة فـي عـرض النقـودشغیل الكامل وقررت السلطاتاالقتصاد عند مستوى أقل من ال

الطلــب الكلـي التــي ممـا یـؤدي إلــى زیـادة فـي  ،ذلـك إلـى زیــادة األرصـدة النقدیـة لــدى األفـراد والمشــروعات
  . في األجل القصیر فقط ا زیادة في اإلنتاج والتشغیلینتج عنه

فأي زیـادة فـي عـرض النقـود تـؤدي إلـى رفـع  ،إذا كان االقتصاد عند مستوى التشغیل الكامل أما
وانطالقـا مـن معادلــة الطلـب علـى النقــود عنـد فریـدمان یتبــین لنـا أن التغیـر فــي  ،مسـتوى العـام لألســعارال

الـذي ینقسـم بــدوره إلـى تغیـر فــي الـدخل الحقیقـي وتغیــر  ،ة النقـود یـؤدي إلــى تغیـر فـي الــدخل النقـديكمیـ
  . في مستوى األسعار

p   :              فإذا كان
p
yy 







   

p، وتمثــل  ،تمثــل معــدل زیــادة الــدخل النقــدي y :حیــث









p
y  ومعــدل معــدل الزیــادة فــي األســعار  

  . الزیادة في الدخل الحقیقي على التوالي
ـــــب علـــــى  أخـــــرىمـــــن جهـــــة  ـــــدخل النقـــــدي أي Md النقـــــودمعـــــدل نمـــــو الطل ـــــادة ال  یســـــاوي معـــــدل زی

Mdy  . بكتابةمما یسمح لنا:              p
p
yMd 







  

والـــذي یعتبـــره  SMبمـــا أن التغیـــر فـــي الطلـــب علـــى النقـــود یســـاوي التغیـــر فـــي عـــرض النقـــود 
  : فإنه یمكننا كتابة ،فریدمان كمتغیر خارجي

 P
P
yM S 





     وبذلك   








P
yMP S  

تضــخم بأنــه نمــو الكتلــة النقدیــة بســرعة أكبــر مــن انطالقــا مــن المعادلــة األخیــرة یفســر فریــدمان ال  
ویبـــین فریـــدمان أنـــه إذا كـــان مـــن الممكـــن أن . اخـــتالل نقـــديیـــؤدي إلـــى وبالتـــالي  ،نمـــو الـــدخل الحقیقـــي

فــإن ذلــك غیــر صــحیح فــي  ،القصــیر األجــلتــرجم الزیــادة فــي النقــود إلــى زیــادة فــي الــدخل الحقیقــي فــي ت
  . الطویل األجل

نتاجیـة رأس المـالوفي الواقع نجد أن الد  ،خل الحقیقي ینمو نمـوا طبیعیـا محـددا بمعـدل الفائـدة وإ
یـرى فریـدمان أن السیاسـة النقدیـة التوسـعیة كمـا . مع التخفـیض فـي معـدل البطالـةوال یأتي بصفة متتالیة 

ذلـك أن هـذه السیاسـة سـوف  ،ال تستطیع أن تخفض معـدل البطالـة بشـكل دائـم وأن تزیـد الـدخل الحقیقـي
  .1 التضخم ي تحقیق ذلك في األجل الطویل فضال على أنها ستغذي تیارتفشل ف

                                                
 . 428جیمس جوارتني، ریجارد استروب، مرجع سابق، ص  -1



يالفصل ديثة........................  ..........................................................................................................الثا ا ات النظر م الت                                       تفس

53 
 

 ،جذریــــة فالتــــأثیرات الضــــارة للعــــرض الكبیــــر للنقــــود قــــادت فریــــدمان إلــــى أن یوصــــي بــــإجراءات
قاعدته النقدیة مفادها أنه یجب خلق قانون یحدد معدل ارتفاع الكتلـة النقدیـة مـن سـنة إلـى أخـرى بمعـدل 

  . ي على المدى البعیدارتفاع اإلنتاج الوطن

امس ا سية:  املطلب الرئ نختالفات ديثةب ا الكمية ة والنظر ية الكي ة   . النظر

عتبــر التحلیـــل الـــذي أدخلــه اقتصـــادیو جامعـــة شــیكاغو بمســـاهمة فریـــدمان فــي النظریـــة النقدیـــة ی
اســیة بــین النظــریتین فــي ویمكــن تحدیــد أهــم االختالفــات األس ،انحرافــا خطیــرا عــن أفكــار كینــز فــي النقــود

  :  النقاط التالیة

 أمـــا كینـــز فإنـــه أضـــاف ســـعر  ،ال یـــرى فریـــدمان دورا لســـعر الفائـــدة للتـــأثیر فـــي الطلـــب علـــى النقـــود
 . الفائدة كأهم محدد للطلب على النقود من خالل دافع المضاربة

  لكــن  ،المضـاربةطلــب بـدافع المعـامالت وآخــر بـدافع االحتیــاط و اقسـم كینـز الطلــب علـى النقــود إلـى
ولذا لـم یقـم بتحدیـد طلـب  ،فریدمان نظر إلى النقود كسلعة تتمتع بعدة مزایا التي تجعل استخدامها مفیدا

 . منفصل على النقود لكل من استخداماتها

 بینمــا یفتـرض كینــز وجـود ســعر فائــدة  ،یـرى فریــدمان أن هنـاك أكثــر مــن سـعر للفائــدة فـي االقتصــاد
والذي یعتقد أنه المعبر الحقیقي علـى أسـعار الفائـدة فـي األصـول  ،ى السنداتواحد وهو سعر الفائدة عل

 . األخرى

 ولهـــذا أدخـــل فریـــدمان العائـــد المتوقـــع علـــى  ،ینظـــر فریـــدمان إلـــى األصـــول الحقیقیـــة كبـــدائل للنقـــود
جـدوا وهذا ترتب علیه نتیجة اقتصادیة هامـة تتمثـل فـي أن األفـراد و  ،األصول مقارنة بالفائدة على النقود

فیقومون بإنفـاق النقـود فـي شـراء هـذه  ،أن العائد على النقود أقل بالمقارنة بالعائد على األصول الحقیقیة
اهتمامـــا للســـلع واألصـــول الحقیقیـــة عنـــد تحلیلـــه لمحـــددات الطلـــب علـــى  بینمـــا كینـــز لـــم یـــول ،األصـــول

 . األرصدة النقدیة الحقیقیة

  بــل أنهــا تتغیــر تبعــا للتغیــرات فــي ســعر  ،د لیســت ثابتــةالكینزیــة أن ســرعة دوران النقــو تــرى النظریــة
 إذسـرعة دوران النقـود سـتقرار الطلـب علـى النقـود اسـتقرار النقدیة الحدیثة فترى في ا أما النظریة ،الفائدة

عــرض النقـــد هــي التــي تحـــدد حجــم النشـــاط یترتــب علــى اســـتقرار ســرعة دوران النقــود أن التغیـــرات فــي 
 . االقتصادي

  بینمــا یـــرى فریـــدمان أن األثـــر  ،مـــن خــالل ســـعر الفائـــدة نتقـــلأن أثـــر السیاســة النقدیـــة ییعتقــد كینـــز
وقـد  ،للتضـخم  ویعترف كل من كینز وفریدمان بأن الزیادة النقدیـة الكثیفـة هـي المصـدر األولـي ،مباشر
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اك ان أن هنــبینمــا یحــرص كینــز علــى بیــ ،یمیــل فریــدمان إلــى تأكیــد العالقــة بــین النمــو النقــدي والتضــخم
 . ومع ذلك فإن هناك اتفاق عام على وجود هذه العالقة ،حداث التضخمعوامل أخرى تشارك في إ

 فهـو ال یفتــرض أن المتغیـرات التــي تحـدد الكمیــة  ،یـرى فریـدمان أن دالــة الطلـب علــى النقـود مســتقرة
د تتمتــع ومـن ثــم فـإن دالــة الطلـب علــى النقـو  ،المطلوبـة مــن النقـود تتغیــر علـى نحــو مفـاجئ أو عشــوائي

هـا نتـائج البحـوث تحول استقرار دالة الطلب على النقـود دعم راءوهذه اآل. باالستقرار في األجل القصیر
علـى مـدى ربـع قـرن مـن  (Anna. J. shwartz)المیدانیة من دراسة كمیـة قـام بهـا فریـدمان وأنـا شـوارتز 

 . )1961-1867( التاریخ النقدي للوالیات المتحدة األمریكیة

 ،)الكینزیـــة والنیوكالســـیكیة(غم مـــن الجــدل والتعـــارض فـــي وجهتـــي نظــر المدرســـتین علــى الـــر   
كــالعودة إلــى معادلــة كــامبردج  ،یمكــن القــول أن فــي تحلیــل فریــدمان تــذكیرا ال شــعوریا بالتحلیــل الكینــزي

دخــال الحســاب االقتصــادي والنظریــة العامــة للخیــارات كــأطر  واســتخدام توابــع كلیــة للطلــب علــى النقــد وإ
عطائـه مفهومـا رأسـمالیا  ،لیلیة للطلب على النقودتح وترجیح وظیفـة النقـد كحـافظ للقیمـة بـالمعنى القـوي وإ

  . بوصفه عنصرا من عناصر الثروة

وغ تصنیف تحلیل الطلب على النقـد فـي كلتـا المدرسـتین فـي هذه النقاط المشتركة وغیرها تص  
ســـائدة أو النظریـــة المعاصـــرة أو التقریـــب إطـــار تقریـــب نظـــري مشـــترك تحـــت أســـماء متعـــددة كالنظریـــة ال

    .الرأسمالي للنقد أو التقریب الكینزي و النیوكالسیكي
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يالاملبحث التوقعات :ثا ة   . نظر
نة ســمــن األوائــل فــي تطــویر فكــرة التوقعــات مــن خــالل أبحاثــه  )J. M.Keynes(لقــد كــان كینــز

وأكــــد كینــــز أن توقعــــات الوحــــدات  ،التأكــــدالتــــي ارتبطــــت بمشــــكل االختیــــار فــــي ظــــروف عــــدم  1923
ویقول كینـز اعتمـادا علـى إجـراء تكامـل للعدیـد مـن  ،االقتصادیة تتم في ظروف عدم التأكد ذاتیة ومتقلبة

وأیضــا مــن " عــدم التأكــد لــیس ممــثال بصــفة صــحیحة مــن طــرف االحتمــاالت الرقمیــة"المتغیــرات الكیفیــة 
قــام كینــز بالفصــل بــین ) 1937 -1936(أعمــال الحقــة  وفــي. طــرف االحتمــاالت التــي تشــكل رتبــة كلیــة

العائـد الفـوري (فالتوقعات فـي المـدى القصـیر  ،التوقعات في المدى القصیر والتوقعات في المدى الطویل
وبفضــل تــوازن المعلمــات والمعرفــة الكافیــة للمتغیــرات ) واألســعار المتوقعــة فــي األجــل القصــیر للمشــروع

 ،ســعر الفائــدة ،حــدوث أزمــات(أمــا التوقعــات فــي األجــل الطویــل  ،محققــةالخارجیــة ســوف تــؤول إلــى قــیم 
وبحكــم قابلیــة االنــدثار للمعلمــات وعــدم التأكــد الجــذري للمتغیــرات الخارجیــة ال یمكنهــا  )...ظهــور اختــراع

  . أن تكون سوى توقعات

 فرضــیة أن الوحــدات االقتصــادیة تقــوم بتنبــؤات تامــة) .1939J.R.Hicks(هــیكسولقــد وضــع 

التـــي ســـوف تتحقـــق فـــي األســـواق مســـتقبال بصـــفة متوازیـــة مـــع األســـعار الماضـــیة أو  ،ســـعار التـــوازنبأ
دقـــة أي ) Hicks( ومـــع ذلـــك لـــم یبـــین ،والتـــوازن الـــدینامیكي لـــیس إال انتشـــار للتـــوازن الســـاكن ،الحاضـــرة

  . تمثیل یمكن الوحدات االقتصادیة من صیاغة توقعات تامة

قعــات فــي مجــال التحلیــل االقتصــادي إلــى التوقعــات الرشــیدة ویمكــن تقســیم أســالیب صــیاغة التو 
بالنســبة لهــذه األخیــرة فهــي تشــمل علــى مجموعــة توقعــات تقــوم علــى أســاس أن  ،والتوقعــات غیــر الرشــیدة

وتتمثــــل فــــي . التوقعـــات حــــول القیمـــة المســــتقبلیة لمعـــدل التضــــخم تعتمــــد علـــى القــــیم التاریخیـــة لــــه فقـــط
یات التوقعـات المرتبطــة بالماضــي والتــي تعتبـر أشــهر أنــواع التوقعــات فرضـیات التوقعــات الســاكنة وفرضــ

 .أمـــا المجموعـــة الثانیـــة فتشـــمل التوقعـــات التـــي تعتمـــد علـــى القـــیم التاریخیـــة للتضـــخم ،فـــي هـــذه النظریـــة
باإلضــافة إلـــى المشـــاهدات عــن المتغیـــرات األخـــرى ومــن أمثلتهـــا التوقعـــات االنحداریــة التـــي تتوافـــق مـــع 

  . امیكیة التي تتقارب فیها المتغیرات نحو توازنها في األجل الطویلالنماذج الدین

وفیمــا یخــص التوقعــات الرشــیدة فیقصــد بهــا التوقعـــات التــي تقــوم علــى االســتخدام الكــفء لكـــل 
وســـوف نحـــاول التعمـــق فـــي . المعلومـــات المتاحـــة حـــول اتجاهـــات األســـعار والسیاســـات المالیـــة والنقدیـــة

  :التالیةمطالب نظریة التوقعات من خالل ال
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باملا :ول املطلب املرتبطة   . التوقعات

رأینــا فــي النظریــة الكمیــة الحدیثــة الــدور الــذي تلعبــه التوقعــات التضــخمیة عنــد فریــدمان كمتغیــر 

داخلي في حالة الطلـب علـى النقـود
e

p
dp








 . وكیـف سـیكون مـن الخطـأ فـي نظریـة متكاملـة تبنـى لتفسـیر

أو أن یهمــل بالكامــل الــدور  ،أن تفتــرض صــفة الجمــود فــي التوقعــات. ات التضــخمیة فــي األســعارالتوقعــ
فمعـدل التضـخم المتوقـع فـي نمـوذج فریـدمان مـا هـو إال  ،الذي تلعبه تلك التوقعات في بناء تلـك النظریـة

للتوجهـــات  التـــي تحـــددها جملـــة األخطـــاء التـــي یقـــع فیهـــا المجتمـــع عنـــد تقـــدیره ،أحـــد المتغیـــرات الداخلیـــة
وذلـك بتقـدیره لمعـدل التضـخم أقـل . وعلى هذا النحو سـوف یقـع المجتمـع فـي الخطـأ ،المستقبلیة لألسعار

: ممـا هــو علیــه فعلیــا أي 
e

tt p
dp

p
dp

















 وذلــك  ،ســیدفع بــه فــي مرحلــة الحقــة إلــى تصــحیح هــذا الخطــأ

: برفع معدل التضخم المتوقع أي 
e

t

e

t p
dp

p
dp



















1

ا مما یجعـل أسـاس التوقعـات التضـخمیة تأخـذ وهكذ 

وشـكل بالتـالي أساسـا للخـالف بینهـا وبـین النظریـة  ،منحنى تكیفي تبنته على نطاق واسع النظریـة النقدیـة
  . الكینزیة في موضوع التضخم والبطالة

فاالقتصادیون خالل الخمسـینات والسـتینات نظـروا إلـى التوقعـات علـى أسـاس أنهـا نتیجـة للخبـرة 
كان ینظر لها على أساس أنها متوسط معـدالت التضـخم السـابقة  ،فالتوقعات عن التضخم مثال .ابقةالس

والتـي تقتـرح أن التغیـرات فـي التوقعـات سـوف " التوقعات المرتبطـة بالماضـي"وتسمى وجهة النظر هذه بـ 
  . 1تحدث ببطئ عبر الزمن ووفقا لتغیرات اإلحصاءات السابقة 

 ، )P. Cagan(كـاقن  طـرفالتوقعات المرتبطة بالماضي المقدمـة مـن وبذلك فقد سلمت فرضیة 
  . أن األفراد یستخدمون المعلومة حول خطأ التنبؤ السابق لمراجعة التوقعات الحالیة

  : ولكي نفهم فرضیة التوقعات المكیفة یمكن تمثیلها ریاضیا على الشكل التالي  
)1( . .. .. .. .. .. ..10  )( 11

e
tt

e
t

e
t     

e: والتي تكتب على الشكل 
tt

e
t 1)1(    

e :حیـث
t  هـي القیمـة المتوقعـة للتضـخم فـي الفتــرةt،  والتـي تـم توقعهـا مـن طـرف األفـراد الــذین

t-1(، (شــكلوا توقعــاتهم عنــد نهایــة الفتــرة  e
t 1  قعــة للتضــخم فــي الفتــرة هــي القیمــة المتو)t-1( أمــا   هــو

  . معامل التوقعات والذي یمثل متوسط سرعة التعدیل

                                                
 . 898، ص 1994، الجزء الثاني، الكویت، االقتصاد الكلي الحدیثسامي خلیل،  - 1
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حیث تتراوح قیمته بین الصـفر والواحـد الصـحیح فـإذا كـان  1  فـإن معـدل التضـخم المتوقـع
ن أمــــا إذا كــــا ،مــــثال )t(یســــاوي معــــدل التضــــخم الفعلــــي للفتــــرة  0  ــــك یعنــــي أن الوحــــدات فــــإن ذل

ن إفـــ )1(االقتصــادیة ال تقــوم بمراجعــة توقعاتهــا ولـــم تقــم بتصــحیح أخطــاء التنبـــؤ وانطالقــا مــن المعادلــة 
  . توقعات التضخم سوف یتم تعدیلها بصفة مستمرة حسب خطأ التوقع في الفترة الزمنیة السابقة

فــق االنحــدار التلقــائي ذي المعامــل المتنــاقص عبــر الــزمن یمكــن ولتســهیل تعمــیم هــذه المعادلــة و 
  : كتابتها على الشكل التالي 

it
i

it
i

ttt
e
t 


   )1()1(....)1()1( 1

1
1

2
1 

)i، 0)1 :حیث أن  i  

ممـــا یعنـــي أن أخطـــاء التوقـــع تمیـــل إلـــى االنخفـــاض مـــع مـــرور الوقـــت ونســـتطیع كتابـــة معادلـــة 
  :  1بقة كما یلي االنحدار السا

)2( . .. .. .. .. ..it
i

i

e
t p 




 )1(

0
  

فــإن الوحـدات االقتصــادیة سـوف تقــوم بتعــدیل  ،لفتــرة واحـدة فـإذا حــدث تغیـر لمعــدل التضـخم 
قـع حتـى تختفـي أخطـار التو  ،توقعاتها بصفة مستمرة بنـاءا علـى الخطـأ المتوقـع فـي الفتـرة الزمنیـة السـابقة

  . مع مرور الوقت

بنــــــاءا علــــــى  ،وتســـــمح نظریــــــة التوقعــــــات المكیفــــــة بنمذجــــــة التوقعــــــات غیــــــر المالحظــــــة تمامــــــا
دون الحاجـــة إلـــى تمییــز الســـیرورة التـــي مـــن خاللهـــا یـــتم تحدیـــد  ،المالحظــات الماضـــیة لمعـــدل التضـــخم

ل التضــخم إذا كــان لــذلك فهــي تمكــن األفــراد مــن توقــع القیمــة الحقیقیــة لمعــد ،المســتوى األولــي للتوقعــات
كمــا تمكــنهم مـــن الــتعلم مـــن أخطــائهم الســابقة فـــي التنبــؤ إذا كـــان  ،االقتصــاد فــي حالـــة التــوازن الســـاكن
  . االقتصاد في حالة التوازن الدینامیكي

منحنـى فیلـبس (أما مسلك هذه النظریـة فـي اسـتقرار عالقـة التضـخم والبطالـة فـي األجـل الطویـل 
   .كیزها على أثر توقعات األسعار في امتصاص ارتفاع األجورفقد كان تر  )في األجل الطویل

ومــع ذلــك  ،فخــالل األجــل القصــیر تــؤدي السیاســة الكلیــة التوســعیة إلــى زیــادة اإلنتــاج والتوظیــف
فإنه مع مرور الزمن تتوافر معلومات أكثر لدى األفـراد عـن أبعـاد هـذه الزیـادة ومـن ثـم یغیـرون توقعـاتهم 

فــإذا عرفــوا أن معــدل التضــخم قــد ارتفــع  ،ر مخــدوعین بالسیاســة الكلیــة التوســعیةغیــ ،وأفعــالهم تبعــا لــذلك
ولـن  ،فإن العمال وممثلیهم لدى االتحادات العمالیة سوف یأخذون ذلـك فـي الحسـبان عنـد اتخـاذ قـراراتهم

أو إذا كــان (یقبلــوا بعــروض أجــور نقدیــة ال تكــون مغریــة إال فــي ظــل افتــراض ثبــات األجــور واألســعار 
                                                

   : انظر في ذلك -  1
- Pesaran. M. H, the Limits to Rational Expectation, Basil Black well Ltd, oxford, UK, 1989, P17.    
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ویترتـــب علـــى ذلـــك زیـــادة الوقـــت المطلـــوب  ،)تضـــخم األجـــور واألســـعار أقـــل مـــن المعـــدل الحـــالي معـــدل
للبحــث عــن عمــل إلــى مســتواه المتوســط العــددي مــادام العمــال قــد عرفــوا أن التضــخم قــد أدى إلــى نقــل 

ومــادام تــوقعهم عــن التضــخم قــد  ،المتاحــة لهــم )ولــیس بالضــرورة األجــر الحقیقــي(فــرص األجــر النقــدي 
  .1ق فسوف یرتفع معدل البطالة ثانیة إلى مستواه العادي في األجل الطویل تحق

مثلــت تقــدما معتبــرا إال أنهــا  ،وتعمیماتهــا الالحقــة ،ومــع أن نظریــة التوقعــات المرتبطــة بالماضــي
مـــن بـــین هـــذه  ،انتقـــدت بشـــدة حتـــى كـــادت هـــذه النظریـــة أن تفقـــد مصـــداقیتها حـــول القـــدرة علـــى التوقـــع

  : ول ذكر أهمها في النقاط التالیة االنتقادات سنحا
  متاحة أثناء فترة تشكیل التوقعات؛أن نظریة التوقعات المرتبطة بالماضي تهمل المعلومات ال -

افتراضــــها أن األفــــراد یســــتخدمون معــــرفتهم باالتجاهــــات الماضــــیة للســــعر فقــــط إلعــــداد التنبــــؤات  -
جهدا الكتشاف أو اسـتخدام معلومـات أخـرى  وهذا یعني أنهم ال یبذلون ،المتعلقة بالتضخم في المستقبل

وهـــم بـــذلك یتجـــاهلون المعرفـــة النظریـــة المتولـــدة عـــن البحـــث االقتصـــادي والمعلومـــات  ،لمراجعـــة آرائهـــم
 ؛2التطبیقیة األخرى 

  یر الممكن تجنب األخطاء النظامیة؛أنه من غ -

التنبـــؤات غیـــر (أن األمثلـــة اإلحصـــائیة  ،)1960-1961( (J.Muth) جـــون میــث لقــد بینـــت أعمـــال -
للتوقعــات المرتبطــة بالماضــي لیســت فعالــة لفئــة  )المتحیــزة والمتمیــزة بــأدنى متوســط مربــع أخطــاء التنبــؤ

وهــو مــا یعتبــر غیــر كــافي  ،) MA) 1( ســیرورات االنحــدار الــذاتي ذات الرتبــة واحــد(متغیــرات محــدودة 
  طلبات النظریة االقتصادیة الكلیة؛بالمقارنة مع مت

تـــم اقتـــراح نمـــاذج أخـــرى لتشـــكیل التوقعـــات التـــي تعتمـــد علـــى القـــیم  ،نتقـــاداتنتیجـــة لهـــذه اال  
ــــى المشــــاهدات عــــن المتغیــــرات األخــــرى ــــة للتضــــخم باإلضــــافة إل میكانیزمــــات "تحــــت تســــمیة  ،التاریخی

النمـوذج الـذاتي للتصـحیح والنمـوذج  ،والتي تضم ثـالث أصـناف النمـوذج البسـیط" التوقعات االستنباطیة
بـــل أنــــه  ،ا األخیــــر ال یقتصـــر سلســـلة المعلومــــات علـــى مشـــاهدات الماضــــي للتضـــخمفهـــذ. االنحـــداري

 . یفترض أن الوحدات تتوقع عودة التضخم بصورة تدریجیة على مستوى معین

فقــد  ،ولكــن وبــالرغم مــن الجهــود المبذولــة فــي الــدفاع عــن نظریــة التوقعــات المرتبطــة بالماضــي
  تصـــادیین إلـــى إیجـــاد صـــیغة بدیلـــة لتشـــكیل توقعـــات أكثـــرأدى االســـتیاء مـــن هـــذه النظریـــة إلـــى دفـــع االق

بمعنـــى أن األفـــراد یتعلمـــون مـــن أحـــداث الماضـــي ویســـتخدمون جمیـــع المعلومـــات المتاحـــة لهـــم  ،رشـــادة
  . لصیاغة وجهة نطرهم عن المستقبل

                                                
 . 455-453تیني، ریجارد استروب، مرجع سابق، ص ص جیمس جوار - 1
مجید، دار د الفتاح عبد الرحمن عبد الب، ترجمة طھ عبد هللا منصور، عالنقود والبنوك واالقتصادباري سیجل،  - 2

 . 626، ص 1987المریخ للنشر، الریاض، 
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ياملطلب الرشيدة :الثا   . التوقعات

 ،صادیین مبسطة إلى درجة كبیرةتبدو نظریة التوقعات المرتبطة بالماضي بالنسبة لبعض االقت
ویرى هؤالء االقتصادیون أن التوقعات  ،ذلك أنها تفرض أن المستقبل یشبه الماضي إلى حد كبیر

  . یجب أن تقوم على أساس ما یسموه بالتوقعات الرشیدة
في إطار نموذجه  )Jan.Tinbergen( جان تنبرجن أول من تحدث عن التوقعات الرشیدة هو و  

هو الذي صاغ فرضیة التوقعات الرشیدة وأعطاها ) J.Muth( إال أن. 1930قتصادیة سنة للسیاسة اال
 : 1في بحث قدمه بعنوان 1961نة التسمیة الحالیة س

" Rational Expectations and The Theory of Price Movements " 

یاغتها علــى أســاس حیــث رأى أن التوقعــات الرشــیدة یــتم صــ ،األســعار حركــة ونظریــة الرشــیدة توقعــاتال
  . النموذج الهیكلي الصحیح لالقتصاد

ومــع بدایــة الســبعینات ظهــرت النظریــة بوضــوح فــي األدبیــات االقتصــادیة بعــد أن تــم تبنیهــا مــن    
واالس  ،)L.R.Sargent(سـارجنت  قبل فریق من االقتصادیین المهتمین باالقتصـادیات الكلیـة مـن أمثـال

)Wallace( یر إطــار نظــري عــام مــن أجــل الوصــول إلــى سیاســة اقتصــادیة حیــث قــاموا بتطــو  ،وغیــرهم
الــذي ســبق بحثــه مــن ناحیــة تأكیــده علــى دور  ،مالئمـة تنســجم فــي إطارهــا النظــري مــع الفكــر الكالسـیكي

   .األسعار واألجور المرنة في تحقیق التوازن ما بین العرض والطلب
لرشــیدة للوحــدات االقتصــادیة ولكنهــا تضــیف ســمة جدیــدة لهــذا التحلیــل أال هــي ســمة التوقعــات ا

  : 2وتتلخص المنطلقات األساسیة لهذه النظریة فیما یلي  )أفراد ومؤسسات(

أي أنهــا غیــر  ،تفتــرض نظریــة التوقعــات الرشــیدة أن توقعــات األفــراد والمؤسســات توقعــات رشــیدة  -1
ذه المعلومـات وال تختلـف هـ ،متحیـزة إحصـائیا ألنهـا تسـتند إلـى معلومـات كاملـة عـن الحالـة االقتصـادیة

لـذا فإنـه لـیس  ،عن تلك التي تستند إلیها السیاسات االقتصـادیة الحكومیـة مـن الناحیـة النظریـة والعملیـة
الوحـــدة  أنطالمـــا  ،بوســـع الحكومـــة أن تخـــدع الوحـــدات االقتصـــادیة مـــن خـــالل سیاســـاتها االقتصـــادیة

فعلــى . ا التـي لـدى الحكومـةاالقتصـادیة علـى اطـالع جیـد علـى بـاألمور ولــدیها مـدخل للمعلومـات ذاتهـ
ســـبیل المثـــال عنـــدما تقـــرر الحكومـــة زیـــادة كمیـــة النقـــود فـــي التـــداول فـــي حالـــة الركـــود االقتصـــادي أو 

 . فإن األفراد سوف یتصرفون وفق توقعاتهم قبل أن تقوم الحكومة باتخاذ قرارها االقتصادي ،التضخم
 

                                                
  : انظر في ذلك  - 1

- John F.Muth, Rational Expectations and the Theory of  Price Movements, Econometrica, Vol.29, 
No.3, New York University, july 1961, PP315-335. 
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رضــتها النظریــة الكالســیكیة التــي مــن شــأنها االعتقـاد بمرونــة التغییــر فــي األســعار واألجــور التــي افت -2
وبشـكل تلقـائي بمـا فـي ذلـك سـوق  ،أن تؤدي إلى تحقیق التوازن بین العرض والطلب فـي جمیـع األسـواق

  . العمل
أما العوامل التي ساعدت على انتشار نظریة التوقعات الرشـیدة فتمثلـت أساسـا فـي تركیزهـا علـى 

وكــذا األداء غیــر المناســب  ،ات فــي النمــاذج االقتصــادیة وقتهــااألخطــار المتعلقــة بعملیــة صــیاغة التوقعــ
حیـــث تعثـــر مفهـــوم منحنـــى فلیـــبس بصـــورته  ،لسیاســـات إدارة الطلـــب فـــي الـــتحكم فـــي البطالـــة والتضـــخم

وكــذلك انتشــار فرضــیة حیــاد  ،التقلیدیــة فــي الســبعینات عنــدما ارتفعــت مســتویات البطالــة والتضــخم معــا
إذ یــرى النیوكالســیك أن زیــادة . والقبــول المتزایــد للفكــر النقــدي ،نیوكالســیكيالسیاســة االقتصــادیة للفكــر ال

ســوف تتــرجم هــذه الزیــادة إلــى ارتفــاع  ،الكتلــة النقدیــة مــع بقــاء المتغیــرات األخــرى علــى حالهــا دون تغییــر
فالسیاســـة النقدیــة وفـــق نظــریتهم ال تقـــوم بإحــداث أي تـــأثیر علـــى  ،متكــافئ فـــي المســتوى العـــام لألســعار

ممــا یسـمح بانخفــاض مؤقــت  ،سـتوى اإلنتــاج ماعـدا التضــخم المفـاجئ أو غیــر المتوقــع مـن عنــد األفـرادم
وهم بـذلك یرفضـون فكـرة وجـود عالقـة مـا بـین التضـخم والبطالـة  ،لمعدل البطالة تحت المستوى الطبیعي

األجــل  بــل ذهبــوا إلــى أبعــد مــن ذلــك حــین رأوا أیضــا عــدم وجــود هــذه العالقــة فــي ،فــي األجــل الطویــل
 ،فهــم یفترضــون أن األفــراد والمؤسســات یتوقعــون تــأثیرات الزیــادة فــي معــدل نمــو عــرض النقــود ،القصــیر

  . ومن ثم سوف تتزاید األجور النقدیة واألسعار ولیس الناتج والعمالة
أو إذا كـان االقتصـاد یواجـه  ،فالناتج والعمالـة سـوف یتغیـران إذا كـان تغیـر السیاسـة غیـر متوقـع

ومـن ثـم  ،ذلك یمكن افتراض أن األفراد والمؤسسات سوف تعلم بتنفیذ السیاسة الجدیـدة بسـرعة أزمة ومع
وبمــا أن تغیــرات  ،وبمــا أنــه ال توجــد عالقــة قصــیرة األجــل بــین البطالــة والتضــخم ،ینعــدم التبــادل عملیــا

  .1 فإن أنصار التوقعات الرشیدة ال یؤیدون استخدام سیاسة مرنة ،السیاسة تخلق عدم التأكد
ــــة  ــــدیها وعــــي بعناصــــر السیاســــات االقتصــــادیة المالی لــــذلك یفتــــرض أن الوحــــدات االقتصــــادیة ل

  . والنقدیة والتي من خاللها یمكنها تحدید النموذج الذي یولد المتغیرات الخارجیة في النموذج
  : ویمكن صیاغة نموذج التوقعات الرشیدة ریاضیا كاآلتي 

)3( .. .. .. .. .. .. .. .. .)( 1 tt
e
t E   

e :حیث أن 
t  هي القیم المتوقعة للتضـخم للفتـرة)t(  بواسـطة الوحـدات االقتصـادیة فـي الفتـرة)1-t(،  أمـا

)( 1ttE  فتسـاوي التوقـع الشــرطي لمعـدل التضــخم   باسـتخدام سلسـلة المعلومــات  المتاحـة فــي
)( وأن ،)t-1(الفترة  1ttE  مقدر غیر متحیز لمعدل التضخم . 
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یمكــن تعمیمهــا للفتــرات الزمنیــة  )3(إن المعادلــة  it   حیــث تكــون التوقعــات الرشــیدة للتضــخم المتوقــع
ة للفترات الزمنی )t(في الفترة  it مساویة .  

)i = 0. 1… (   )( 1  itit
e
it E   

eحیث 
t  هو توقع  في الفترة الزمنیة)t(،  أما خطأ التوقع  فإنه یساوي  

)4( . .. .. .. .. ..)( 1 ttt E    

إال أنهـا مـن الناحیـة الواقعیـة  ،ى الرغم من قبـول فكـرة التوقعـات الرشـیدة مـن الناحیـة النظریـةوعل
ـــم تلـــق تأییـــدا كبیـــرا مـــن قبـــل المفكـــرین االقتصـــادیین وقـــد وجهـــت لهـــا عـــدة انتقـــادات أساســـیة جعلـــت  ،ل

وأهــــم هــــذه  ،صــــالحیتها كــــأداة تحلیــــل نظــــري لرســــم السیاســــات االقتصــــادیة فــــي موضــــع شــــك وتســــاؤل
  : نتقادات ما یلي اال

  أكثر الدالئل اإلحصائیة تشیر إلى عدم تغیر األسعار بمرونة كبیرة وأن تغیرهـا إذا حصـل فـي بعـض
حیـث تنفـذ فـي أسـواق  ،وكذلك األجور وخاصة في الدول الرأسـمالیة الغربیـة ،األوقات فهو تغیر بطئ

 . دتها عن سنة كاملةالعمل نقابات العمل القویة وتحدد األجور العمالیة بعقود ال تقل م

 ویكـون هـذا القصـور أكثـر وضـوحا فـي اقتصـادیات  ،تحمل هذه النظریة قصورا واضحا فـي فرضـیاتها
البلــدان النامیــة والتــي تتصــف بــنقص فــي البیانــات وكــذلك عــدم وجــود اتفــاق وتناســق فــي المعطیــات 

فعنـدما تـدخل  ،لـوبباإلضافة إلى التضارب الرقمي وعدم توافر نماذج تصف االقتصـاد بالشـكل المط
التوقعــات ضــمن نمــوذج قیاســي فــإن القیاســي البــد وأن یســتقي هــذه التوقعــات مــن المعلمــات المقــدرة 

فــي الوقــت  ،إال أن القیاســي ال یعلــم قیمــة هــذه المعلمــات ألنــه لــم یقــم بعــد بتقــدیر النمــوذج ،النمــوذج
االقتصـادیة تعتمـد توقعاتهـا مـن الذي یفترض فیه وفقـا للصـیانة القویـة للتوقعـات الرشـیدة أن الوحـدات 

مثــل هــذا  ،هــذه المعلمــات المقــدرة والتــي هــي فــي األصــل غیــر معلومــة للــذین یقومــون علــى تقــدیرها
 .الشكل من التفكیر یعتبر غیر منطقي

   إن األعبــاء والتكــالیف المترتبــة عــن عملیــة جمــع المعلومــات الالزمــة لعملیــة التنبــؤ بــالقیم المســتقبلیة
وفــي ظــل وجــود التكــالیف مــن غیــر المتوقــع أن تقــوم  ،ثــم القیــام بتصــنیفها وتحلیلهــا ،للمتغیــر الســعري

 ،باإلضــــافة إلــــى مشــــقة البحــــث عنهــــا ،الوحــــدات االقتصــــادیة باســــتخدام جمیــــع المعلومــــات المتــــوفرة
واســتخدامها فــي التنبــؤ ســیتوقف عنــد الحــد الــذي تتســاوى عنــده المنــافع اإلضــافیة المكتســبة والمتمثلــة 

الدقـــة فـــي التنبـــؤ ورفـــع درجـــة الكفـــاءة مـــع التكـــالیف الحدیـــة المترتبـــة علیـــه فكلمـــا كانـــت أساســـا فـــي 
 . 1المعلومات المتوفرة بشكل كامل ارتفعت درجة كفاءة بناء التوقعات 

                                                
، األھلیة للنشر والتوزیع، المقوالت النظریة ومناھج السیاسة االقتصادیة: البطالة والتضخمأسامة بشیر الدباغ،  -1

 . 314-313، ص ص 2007عمان، 
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  إن نظریــــة التوقعــــات الرشـــــیدة تقــــوم علــــى أســـــاس أن الوحــــدات االقتصــــادیة تقـــــوم بتكــــوین توقعاتهـــــا
بـــــــــــارو                         فیشـــــــــــر و إال أن ،لالقتصـــــــــــاد "الصـــــــــــحیح"ســـــــــــيالتضـــــــــــخمیة مـــــــــــن خـــــــــــالل النمـــــــــــوذج القیا

)Fisher.S & Barro.R ( )1976(  یــرا أن النظریــة تتجاهــل عــدم التأكــد لــدى الوحــدات االقتصــادیة
 .المتعلق بعملیة اختیار النموذج الصحیح

عـن حـدود االدعـاءات  ولكنهـا تبعـد النظریـة ،وهذه االنتقادات ال تـدمر نظریـة التوقعـات الرشـیدة   
وكلمـا . 1فمنحیات فلیبس قصـیرة األجـل قـد تكـون ولیـدة الصـدمات النظامیـة وغیـر النظامیـة  ،المتطرفة

فمـثال بـدال مـن ضـیاع الوقـت  ،أصـبح المنظمـون االقتصـادیون أكثـر رشـدا ،اسـتمر التضـخم فتـرة أطـول
ربــط العقــود بمعــدل التضــخم  فــإنهم ســوف یطلبــون ،والمــال فــي محــاوالت غیــر مثمــرة لتحســین توقعــاتهم

فـــإن ربـــط عقـــود  ،ومـــع أنـــه ال یوجـــد رقـــم قیاســـي لألســـعار یعكـــس حقیقـــة مســـتوى األســـعار بشـــكل عـــام
وبقـــدر مـــا یحـــدث ذلـــك  ،األجـــور واالنتمـــاء بـــالرقم القیاســـي یضـــیف مرونـــة كبیـــرة إلـــى هیكـــل األســـعار

   .رتنخفض إلى حد ما فاعلیة السیاسات النقدیة والمالیة لالستقرا

العرض :الثالثطلبامل جانب   . اقتصاديات

النتقـادات شـدیدة مـن طـرف مجموعـة جدیـدة انضـمت إلـى دائـرة االقتصادیات الكینزیة  تعرضت   
 إذ ظهـرت فـي بدایـة عقـد الثمانینـات ،النقاش بین الكینزیین والنقدیین وأصحاب نظریة التوقعـات الرشـیدة

دخـــار وتقتـــرح إجـــراء تخفیضـــات كبیـــرة فــــي تؤكـــد علـــى العمـــل واال ،نظریـــة اقتصـــادیات جانـــب العـــرض
 نورمــانو  )Paul.Craig( بــول كــریج ،)Arthur.Laffer(آرثــر الفــرومــن مؤیــدي هــذا المــنهج  ،الضــرائب

)Norman( ،ریجــان ویلســون رونالــد وتبنــى الــرئیس)Ronald Wilson Reagan( 2 (1989-1981) 
كمـــا تبنتهــــا رئیســــة الــــوزراء  ،مریكیــــةوبقـــوة مــــنهج اقتصــــادیات جانـــب العــــرض فــــي الوالیـــات المتحــــدة األ

ومجموعـــــــة مـــــــن  )(R.W.Reaganفقـــــــد قـــــــام  ،)Margaret.Thatcher( مارغریـــــــت تاتشـــــــر البریطانیـــــــة
سیاسات للتأثیر على جانـب العـرض فـي االقتصـاد األمریكـي بـدال مـن  المستشارین االقتصادیین بتصمیم

ومـن بـین هـذه . 3ذات التوجـه الكینـزي  دراسة االقتصاد األمریكي من خـالل سیاسـات إدارة الطلـب الكلـي
  : السیاسات المصممة 

                                                
 . 631-630باري سیجل، مرجع سابق، ص ص   -1
الیات للو، الرئیس األربعین )2004جوان  -1911فیفري)((Ronald Wilson Reagan  ریجان  رونالد ویلسون -2

إلى 1967من سنة كالیفورنیاعلى والیة  33، وقبلھا كان الحاكم رقم 1989إلى  1981من سنة المتحدة األمریكیة
ً ب رؤساء أمریكا، ویعتبر ثاني أكبر 1975 ً،  119سنة و 93حیث بلغ عمره عند وفاتھ  ،)جیرالد فورد(عد عمرا یوما

ً  349سنة و 69باإلضافة إلى أنھ كان األكبر حین انتخابھ فقد كان عمره حینھا   .یوما
 . 773، مرجع سابق، ص االقتصاد الكلي الحدیثسامي خلیل،   -3
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  ـــــادة الحـــــوافز لالســـــتثمار ــل فـــــي مجموعـــــة التخفیضـــــات الضـــــریبیة بغـــــرض زی ـــ تصـــــمیم سیاســـــة تتمث
 .1واالدخار

 دخل الحكوميتتشجیع سیاسة تحریر نشاط األعمال من القیود وذلك بهدف تحریر األرباح من ال . 

  تحریر رأس المال الخاص لتمویل استثمارات القطاع الخاصتخفیض اإلنفاق الحكومي من أجل . 

 الرئیس  كذلك أنشأR.W.Reagan)(  لجنة لدراسة إمكانیة العودة إلـى قاعـدة الـذهب ونظریـا فـإن مثـل
بحیـث أن اإلیـرادات  ،ویتولـد عنهـا زیـادة كبیـرة فـي معـدل النمـو. هذه البرامج یمكن أن توقف التضـخم

  . في هذه اإلیرادات المترتب على تخفیض الضرائبالنقص یض و لتعالحكومیة تزداد بقدر كاف 

وعلیـــه فـــإن هـــذه النظریـــة تشـــترك مـــع ســـابقاتها فـــي معارضـــة التوجیـــه الكینـــزي فـــي زیـــادة تـــدخل 
كمــا تشــترك مــع بعــض النقــدیین فــي االعتقــاد بخلــو النظــام الرأســمالي مــن  ،الدولــة فــي الحیــاة االقتصــادیة
بـــه إلـــى أزمـــات فـــائض اإلنتـــاج إیمانـــا مـــن روادهـــا بصـــحة قـــانون األســـواق  اآللیـــات الداخلیـــة التـــي تـــدفع

الـــذي یـــنص علـــى أن العـــرض یخلـــق الطلـــب الكلـــي  ،)Jean.B.Say(الكالســـیكي قـــانون ســـاي لألســـواق 
بمعنـــى أنهـــا قـــادرة بشـــكل تلقـــائي أن تصـــحح أي  ،فهـــم یعتبـــرون الرأســـمالیة نظامـــا مســـتقرا ،المســـاوي لـــه

فاالضـطرابات التـي تحـدث فـي هـذا النظـام  ،دون الحاجـة ألي تـدخل حكـوميإختالالت تنشأ فـي السـوق 
عاقة آلیات السوق  ،سببها التدخل الحكومي في النشاط االقتصادي   . 2وتقیید حریة األفراد وإ

إال أنهــا  ،مــن المواقــف ةوعلــى الــرغم مــن أن نظریــة اقتصــادیات جانــب العــرض قــد تبنــت تشــكیل
إذ یعتقــد اقتصــادیو . التأكیــد علــى الحــوافز وتخفــیض معــدل الضــریبة ركــزت علــى فكــرة رئیســیة آال وهــي

وبالتــالي  ،جانــب العــرض أن الحــوافز تــؤدي إلــى الحصــول علــى عوائــد مــن العمــل واالدخــار واالســتثمار
  .3فإنهم یسعون إلى تجنب كل األمور التي تعیق عمل الحوافز مثل ارتفاع معدالت الضرائب 

یض الضــرائب لغــرض زیــادة النقــود المتــوفرة لــدى األفــراد إلنفاقهــا إذ تــدعو هــذه النظریــة إلــى تخفــ
وهـي مــع إقـرار بــأن تخفــیض . وهـذا ســیدفع باالقتصــاد إلـى النمــو ،علـى االســتهالك واالدخـار واالســتثمار

إال أن هـذه اإلیـرادات سـتعود إلـى االرتفـاع مـع  ،الضرائب سیؤدي في البدایة إلـى تقلیـل إیـرادات الحكومـة
  . الخاضعة للضرائب بعد أن یرتفع النمو االقتصادي زیادة الدخول

                                                
والذي بموجبھ  1981بإقناع الكونغرس األمریكي بإصدار قانون اإلصالح االقتصادي الضریبي سنة  Reagan قام -1

 . لمدة ثالث سنوات، فضال عن تقلیص اإلنفاق العام في بعض المجاالت %25تم تخفیض الضرائب بنسبة 
، عالم المعرفة، الكویت، االقتصاد السیاسـي للبطالة، تحلیل ألخطر مشكـالت الرأسمالیـة المعاصـرةي، كرمزي ز -2

 . 384، ص 1998
، ترجمة ھشام عبد هللا، الطبعة الثانیة، الدار األھلیة للنشر والتوزیع، االقتصادبول سامویلسون، ولیام نورد ھاوس،  -3

 . 648 -647، ص ص 2006عمان، 
 



يالفصل ديثة........................  ..........................................................................................................الثا ا ات النظر م الت                                       تفس

64 
 

وأنهــا  ،ویـرى أنصــار هــذه النظریــة أن الضـرائب المرتفعــة تــؤدي إلــى تراجـع الصــناعة واالســتثمار
مصـدر للتضـخم بوصــفها تكـالیف تترتـب علیهــا تنـاقص األربــاح وانخفـاض اإلنتـاج مــع اسـتمرار األســعار 

  . في االرتفاع

الت الضـریبة علـى الـدخل والثـروة سـیؤدي إلـى تحفیـز األفـراد نحـو ففي اعتقادهم أن خفـض معـد
أي تخفــیض معــدل البطالــة الــذي هــو شــرط  ،العمــل واالدخــار واالســتثمار وبالتــالي زیــادة فــرص التشــغیل

وبالتــــالي یمكــــن أن یســــاهم فــــي تخفــــیض معــــدل  ،ضــــروري لزیــــادة قــــوى العــــرض مــــن الســــلع والخــــدمات
  . التضخم

معـدل حـدي للضـریبة أیـن تصـبح كـل زیـادة فـي هـذا المعـدل تـؤدي إلـى  فقد كانوا یؤمنون بوجـود
انخفاض فـي اإلیـرادات الضـریبیة وتختفـي مؤشـرات وحـوافز اإلنتـاج بسـرعة ویتجـه المنتجـون إلـى اختیـار 

وقــد أصــبحت أفكـــار اقتصــادیات جانــب العـــرض  ،الراحــة أو االقتصــاد المـــوازي غیــر الخاضــع للضـــریبة
 Lafferیوضـح منحنـي  اآلتـيوالشـكل  "Arthur b. Laffer"الـذي اقتراحـه شـائعة عـن طریقـة المنحنـى 

  . الذي یربط بین اإلیرادات الضریبیة ومعدل الضریبة

  Lafferمنحنى  ):1-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
Source :- Arthur B. Laffer, The Laffer Curve: Past,Present, And Futur, Executive Summary In: 

Backgrounder, Published by The Heritage Foundation N01765,Washington,  june2004,P2.  
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فـإن  ،t0إلـى المعـدل أمثـل هـو  t = 0یتضح من الشكل أعاله أنه مع ارتفاع معـدل الضـریبة مـن 
والتــي تمثــل اإلیــرادات الضــریبیة المثلــى مــن  Aاإلیــرادات الضــریبیة تنمــو وتــزداد حتــى تصــل إلــى النقطــة 

وفـوق هــذا الحـد أو العتبـة فـإن اإلیــرادات . 1) وهـي تختلـف مـن بلــد إلـى آخـر (t0 معـدل ضـریبة هــوأجـل 
حیـث أنـه لمـا یكـون معـدل الضـریبة یسـاوي  ،الضریبیة تنخفض مع كل زیادة إضافیة في معـدل الضـریبة

     يأمــــا عنــــدما یكـــــون معــــدل الضــــریبة یســــاو  ،فــــإن اإلیــــرادات الضــــریبیة للحكومـــــة تكــــون معدومــــة )% 0(
وبالتــالي لــیس هنــاك إمكانیــة  ،فــإن الحكومــة ســوف تأخــذ كــل مــا یربحــه أو یتقضــاه األشــخاص )% 100(

  . 2ومن ثم فإن اإلیرادات الضریبیة تنعدم  ،للعمل من أجل مكسب معدوم

فبــــــــالرغم مــــــــن أن أفكــــــــار هــــــــذه النظریــــــــة لقیــــــــت رواجــــــــا خــــــــالل برنــــــــامج الــــــــرئیس األمریكــــــــي 
R.W.Reagan)(،  كبیـرا فـي الموازنـة العامـة فـي نفـس الوقـت الـذي یناصـر فیـه سیاســة لكنـه حقـق عجـزا
  . وتحقیقه للتخفیض الملموس في معدالت البطالة خالل الثمانینات ،مناهضة للتضخم

یتفــق الكثیــر مــن االقتصــادیین أن برنــامج بنــك االحتیــاط الفیــدرالي الخــاص بمناهضــة التضـــخم 
كانـت  )(R.W.Reaganسیاسة عجز الموازنـة التـي اتبعهـا ولكنهم ال یتفقون أن  ،كان ینقصه المصداقیة

قـــد ســـعت بنشـــاطه محاولـــة  )(R.W.Reaganفلـــو أن إدارة الـــرئیس  ،هـــي الســـبب فـــي غیـــاب المصـــداقیة
تخفــیض العجــز بــدال مــن زیادتــه عــن طریــق تخفــیض الضــرائب ســیكون هنــاك تخفــیض للتضــخم بخســارة 

  . أقل في النتائج

ظریـة اقتصـادیات جانـب العـرض أن السیاسـة الواجـب إتباعهـا وعلى هذا األسـاس یفهـم أنصـار ن
بـــدال مـــن السیاســـة النقدیـــة واالئتمانیـــة االنكماشـــیة التـــي تـــؤثر ســـلبا علـــى  ،هـــي سیاســـة النقـــود الرخیصـــة
مــن شــأنه أن یقــود إلــى  ،إذ أن االئتمــان المیســر وذي التكلفــة المنخفضــة ،إمكانیــة إنعــاش جانــب العــرض

االئتمــان ســتؤدي إلــى تشــجیع  بمعنــى أن انخفــاض تكلفــة ،لــى اإلنتــاج واإلنتاجیــةزیــادة الحــوافز الدافعــة إ
   .3االستثمار وبالتالي زیادة اإلنتاج وزیادة العرض اإلجمالي 

ع الرا دد:  املطلب ا يون الكي و م   . الت

لتضخمیة ا أن الضغوط )W.Hiller(وهیلر ،)J.Tobin(رى الكینزیون الجدد أمثال جیمس توبینی          
لم یكن مصدرها سیاسات نقدیة متساهلة كما یعتقد  ،الدول الرأسمالیة منذ السبعیناتلها التي تعرضت 

                                                
إن تحدید ھذا المعدل یعتبر مسألة عملیة تختلف وتتغیر من اقتصاد آلخر تبعا ألھمیة االقتصاد الموازي ومستوى  -1

أن یكون نوعا ما منخفضا  t0فخالل فترة النمو االقتصادي والعمالة یمكن لمعدل الضریبة األمثل  ،المعیشة في الدولة
 . عن ذلك المستوى الذي یعظم اإلیرادات الضریبیة

2  - Rudiger Dornbusch and Stanly Fisher, Macroeconomics, Sixth édition, Mc Graw–Hill  , New 
York,1994, P574.  

 . 636 -618باري سیجل، مرجع سابق، ص ص  - 3
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نما كانت نتیجة ارتفاع نفقات اإلنتاج ،النقدیون و النیوكالسیك والسبب في ذلك هو أن النمو السریع  ،وإ
 المدخالت قد دفعت بأسعار ،نهفي اإلنتاج الصناعي و المضاربة على المواد األولیة التي نتجت ع

وعندما اتجهت أسعار البترول والمواد ؛ الخاصة بالمشروعات نحو االرتفاع حتى قبل السبعینات 
ضخم وزیادة حدته خصوصا مع فقد أدى ذلك إلى تسارع الت ،1973 األولیة نحو االرتفاع منذ سنة

رتفاع الشدید في معدالت التضخم لجأت وأمام هذا اال ،نقابات العمال بزیادة األجور النقدیة مطالبة
لما لها من  ،الواقع شیة معاالحكومات الغربیة إلى سیاسات نقدیة تقییدیة وهذه السیاسات لم تكن متم

وبعبارة أخرى فالسیاسة النقدیة الهادفة إلى مقاومة التضخم عن . الستثمار واإلنتاجسلبي على اتأثیر 
تأثیرها السلبي على اإلنتاج والتشغیل في النفقة فیما یتعلق بي تعد مرتفعة طریق تخفیض الطلب الكل

  . الوقت الذي ال تمارس فیه أي تأثیر على التضخم من جانب النفقات

تباع سیاسة انكماشیة  ،فعند ارتفاع األسعار نتیجة زیادة الطلب الكلي عن العرض الكلي وإ
لفائدة في األمد القصیر الذي بدوره یقلل سیترتب علیها ارتفاع أسعار ا ،نقدیة أي خفض العرض النقدي

حیث أن االستثمار الخاص أحد مكونات الطلب  ،وال سیما السلع الرأسمالیة. من االستثمار الخاص
وبالرغم من اعتراف  ،الكلي فإن تراجعه یعود إلى انخفاض الطلب الكلي عبر عمل المضاعف

إلى حد كبیر في قدرة األدوات المالیة في وضع  الكینزیون الجدد بأهمیة السیاسة النقدیة فإنهم یثقون
ویرون أنه من خالل االتجاه االنكماشي قد یكون االستثمار غیر  ،االقتصاد في المسار الصحیح

ویركزون على أن المستثمرین قد یمتنعون عن إقامة مشاریع  ،حساس نسبیا النخفاض أسعار الفائدة
ولو عملت السیاسة النقدیة التوسعیة على خفض أسعار  حتى ،استثماریة جدیدة خالل االنكماش الحاد

  . ویرون أن فعل السیاسة المالیة مثل فرض الضرائب لها أثر أكبر في التوازن االقتصادي. 1الفائدة 

المدعمة من طرف  )Staggered contracts( دخل الكینزیون الجدد فكرة العقود الممیزةكما أ
سوق العمل عند  وظیف ال یتعدالن لقیم التوازن فير النقدیة والتفهم یرون أن األجو  ،)Taylor(رتایلو 

 ،الزمن الن العقود المبرمة تثبت األجور النقدیة لفترة معینة من ،مستوى معین من توقعات السعر
وهذا قد یمنع تعدیالت  ،والنتیجة أن عملیة تعدیل األجور النقدیة مقیدة خالل فترة صالحیة العقد

في وجه وعندما تكون الحكومة قادرة على تعدیل سیاساتها  ،الصدمات العشوائیة القطاع الخاص تجاه
فاوضه بشأن عقود سوق كبر من السرعة التي یعید بها القطاع الخاص تالصدمات العشوائیة بسرعة أ

  . ن هذا یعني مرة أخرى أن هناك مجاال لمحاولة التحكم في الطلب الكليالعمل فإ

ل هي مصدر هام لجمود التكالیف الحدیة التي تواجه وحدات األعمال فعقود العمل طویلة اآلج  
واألجور التي یتم  ،وبین العمال التي یحدد فیها مستوى معدالت األجور النقدیة لمدة سنة أو أكثر

                                                
 . 400تیني، ریجارد استروب، مرجع سابق، ص جیمس جوار - 1
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بل هي تتغیر نتیجة االتفاق على عقود  ،االتفاق علیها في ظل عقود العمل لیست جامدة كلیة أو ثابتة
  . جدیدة

   : 1مد التحلیل الكینزي الجدید على ثالث فرضیات أساسیة هي و یعت

أي أن األجور  ،األجور النقدیة محددة مسبقا لغرض الوصول إلى توازن متوقع في سوق العمل -1
من أجل فترة تعاقدیة محددة ومثبتة قبل أن تكون الكمیة تكون موجهة بداللة األجور االسمیة 
حیث ال توضع األجور لیتساوى العرض الحالي للعمل  ،فةالمعروضة والمطلوبة من العمل معرو 

نما لیتساوى العرض المتوقع مع الطلب المتوقع ،مع الطلب الفعلي على العمل حیث یتم . وإ
االتفاق على تاریخ مراجعة أي تغییر في األجور مسبقا ووفقا لجدول زمني یوضح التغیرات التي 

یر العقد عادة ما تكون في شكل اتفاق لتكلفة عند تحر  ،سوف تحدث في مستوى األجور مسبقا
والذي  ) COLA)Cost of Living Agreement" اتفاق تكالیف المعیشة"والمعروف باسم ،المعیشة

   .یقتضي بالزیادة تلقائیة في األجر النقدي كاستجابة للزیادة في معدل التضخم
مطلوبة من العمل مقابل  كمیة ن لعرض أیةعارضي العمل مستعدو  یفترض الكینزیون الجدد أن -2

نه من الممكن تجنب الدورات أ وقد أوضحوا. عبر فترة العقد الموجود ،جر نقدي مضمونأ
االقتصادیة التي تحدث في الناتج الكلي لو كان منحنى العرض الكلي یتحرك في االتجاهین 

برام العقود لي وجب ربط معدالت األجور النقدیة أثناء إاوبالت ،كتجاوب لتحركات الطلب الكلي
مستعدین لتحمل  المؤسسات والعمال غیر ولكن هناك من یرى أن ،بالطلب الكلي على النقود

  . بالطلب الكلي النقدي المخاطر التي تنتج عن هذا الربط
ترى أن العقود تجرى في تواریخ مختلفة وفي فترات زمنیة  حیث ،تفترض تشابك العقود واختالفها -3

فلو كانت األجور محددة بواسطة عقود  ،ا في نفس التاریخ والمجال الزمنيمتفاوتة عوضا عن توحیده
  . والعرض الكلي فان مستوى األسعار یظهر بعض االستجابة لتغیرات الطلب الكلي ،عمل طویلة

ومن خالل االفتراضات التي اعتمد علیها الكینزیون الجدد في تفسیرهم للضغوط التضخمیة نستنتج 
  : النقاط التالیة 

 ویؤدى كل من . األنشطة االقتصادیةالقوى المصححة الذاتیة ال وجود لها في  الة عدم التأكد وح
وهذه العالقة هامة في . والعقود إلى التخفیض من عدم التأكد ،االحتفاظ بالنقود في صورة حاضرة

  ؛أفكارهم لقوى التصحیح الذاتي

 عدم التأكد - ،رض النقود بمعدل ثابتنمو ع-:  یعارض الكینزیون الجدد النقدیین والكالسیك في
 فى فروض نظریة التوقعات الرشیدة؛ین

                                                
غیر منشورة، كلیة  ، دكتوراه دولة2000-1988ل القترة النمذجة القیاسیة للتضخم في الجزائر خالصالح،  تومي -1

 . 113- 112، ص ص2002جامعة الجزائر، الجزائر، -العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر
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 ویجـب تحسـینها عـن طریـق سیاسـات  ،قناعة الكینزیین الجدد بعدم كفایـة سیاسـات إدارة الطلـب الكلـى
  الدخلیة؛ توالسیاسا ،التخطیط

  بینمــا  ،توقعــةفــاألول یحــدده مبیعــات المنشــآت الم ،خطــوات منفصــلة –لــدیهما  –التوظیــف والتضــخم
 مساومة بین رجال األعمال والعمال؛الثاني یحدده ال

  والسیاسـة االنكماشـیة لـیس لهـا أثـر قـوي . ولـیس عـرض النقـود ،األسعار تتحدد وفقا لتكـالیف اإلنتـاج
وظهـور اآلثـار  ویرجع ذلك إلى الوقت الزمني الذي تأخذه السیاسـة مـن بدایـة التطبیـق ،على التكالیف

 قتصاد؛اال التي تولدها على

  ور بما یجعلها أعلى من اإلنتاجیة؛نقابات العمال قادرة على دفع األج      
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لھ:الثالثاملبحث املفسرة واملدارس مي الت   الركود

أولهما الذي أعقب ن یكودَ ر  شهدت الدول الرأسمالیة المتقدمة في السنوات السبعینیة األولى  
حیث حدث هبوط حاد في معدالت نمو الناتج المحلي ، 1973البترول سنة  االرتفاع الكبیر في أسعار

ثم حدث ، 1976 سنة اإلجمالي في االقتصادیات الصناعیة استمر سنتین ثم أعقبه انتعاش نسبي في
حیث بدأت الدول الصناعیة تشهد - عقب االرتفاع الثاني ألسعار البترول-1979كساد أخر في سنة 

  .1 حوبا بتضخم كبیر ومستویات مرتفعة من البطالةمن جدید ركودا حادا مص

وكان الركود الثاني اقل عمقا من األول، غیر انه استمر لفترة أطول وتتمیز األزمة االقتصادیة   
فألول مرة یتزامن االرتفاع المستمر و المتواصل ، تعایش التضخم مع الركود جنبا إلى جنببالحالیة 

والتي عرفت . تزاید في حجم البطالة وتدهور معدالت اإلنتاج الحقیقيفي المستوى العام لألسعار مع ال
  . لركودياأو التضخم  والركود عرف باسم الركود التضخمياصطالحا بالتعبیر المركب من التضخم 

عجز التحلیل الكینزي في  اثبت، وبتفاقم أزمة الركود التضخمي في االقتصادیات الرأسمالیة   
. الذي عزز مكانة المدارس االقتصادیة األخرى في تفسیر الركود التضخمياألمر تفسیره ومعالجته 

قبل الكینزیة  إلى ما التي تعودفعادت مدرسة النقدیین ومدرسة اقتصادیات جانب العرض إلى جذورها 
المحدثین ومدرسة التوقعات  نالكینزییأما . وقدمت تفسیرها على أساس االقتصادیات الكالسیكیة

أما أصحاب المدرسة ي أدت إلى ظهور منحنى فیلیبس، ولوا البحث في العوامل التالرشیدة فقد حا
  . المؤسسیة فقد بحثوا في السبب بالتركیز على التغیرات البنیویة للرأسمالیة

مي:ول املطلب الت الركود وم   . مف

 الحرب بعد ما فترة في وتطورت هرتظ التي الحدیثة االقتصادیة األمراض من التضخم یعتبر  
 لمستمرا فاالرتفاع، التضخم تعرف لم سابقة مراحل في المجتمعات أن یعني ال ذلك لكن الثانیة العالمیة

 أساساً  الورقیة النقود قاعدة استخدمت الدول ألن نظراً  الفترة هذه خالل من إال یظهر لم األسعار في

 في واالجتماعیة االقتصادیة ابرامجه تمویل في اإلصدار على اعتمدت الحكومات وأن النقد إلصدار
 اختلف فقد، الدول بین فیما متساویة تكن لم العامة الحالة هذه لكن. الحكومیة الموارد نقص حاالت

 ولهذا، التضخم تسبب التي النامیة الدول بین السیاسات وتباینت أخرى إلى دولة من التضخم معدل
 في ساد الذي التضخم عن یختلف والستینات تالخمسینا فترة في أوربا في ساد الذي التضخم بأن نرى

  . والنتیجة السبب حیث من الفترة هذه خالل النامیة الدول

  
                                                

  : انظر في ذلك - 1
 . 14، ص1983، تقریر عن التنمیة في العالمالبنك الدولي، -      
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 مع بعد فیما ترافق ثم االقتصادي الركود من جدیدة موجة بظهور أوروبا في التضخم انتهى فقد  
 " التضخمي الركود" سمیت المتحدة والوالیات األوروبیة الدول أكثر في عامة حالة وسیطرة الركود موجة

 في المستغرب األمر لكن ،الحالة هذه من التخلص الحاضر الوقت حتى االقتصادیات كل تستطع ولم

 فیها تظهر أن یجوز ال التي العربیة الدول اقتصادیات إلى الحالة هذه انتقال هو االقتصادیة األوساط
 هذه هرتظ فكیف ,كامل بشكل ردهاموا وتشغیل اقتصادها بناء تستكمل لم أنها طالما الركود حالة

  . الراهنة الظروف في إلیها ستؤدي التي والنتائجا أسبابه هي ما و الحالة

لكن قبل  وطرق عالجه آلیات حدوثه، في هذا المبحث سنتناول مفهوم الركود التضخمي و
  . ذلك البد من اإلشارة إلى العالقة بین الركود والتضخم

ا: ولالفرع ن ب ي العالقة الكي التحليل م والت   . لركود

ددان بعوامل كثیرة حیت) أي الركود والتضخم(إن طرفي العالقة في ظاهرة الركود التضخمي 
، یصعب صیاغتها في إطار نظریة تنتهي بالجزم بوجود عالقة بینهما یسهل التنبؤ بها في كل الفترات

یعاني فیها الناتج المحلي اإلجمالي انخفاضا  فالركود االقتصادي یعرف بكونه مرحلة تمتد لعدة سنوات
وتراجع حجم االستثمار وزیادة االكتناز واالدخار األمر الذي یؤدي لزیادة حجم ، في معدالت النمو

  . 1 البطالة

تتمثل في تزاید معدالت التغیر في تدفقات فومن أهم األسباب المؤدیة إلى الركود االقتصادي 
بمعنى هناك نقصا في حجم اإلنفاق ، التغیر في تدفق التیار النقديالت السلع والمنتجات عن معد

عن حجم اإلنفاق الكلي ، المتوقع حصوله عند مستوى التشغیل الكامل) الطلب الكلي(الكلي 
مما یؤدي إلى االنخفاض والتدهور في المستوى العام لألسعار ، والضروري لتحقیق هذا المستوى نفسه

 وتكدس المخزون السلعي ومن ثم ظهور البطالة، ج عن مستوى الطلب الكلينتیجة تزاید مستوى اإلنتا
  . ، هذا ما تعاني منه أوروبا حالیا2 ممثلة بوجود قوة عاملة فائضة عاطلة عن العمل

لما یشكله هذا النمو من زیادة  ينمو السكانالوقد یقف وراء الركود االقتصادي انخفاض معدل 
كما أن انخفاض معدل مساهمة قوة ، قوة العمل من جهة أخرىوعرض ، في الطلب الكلي من جهة

كما أن ، الركود العمل التي تمثل ذلك الجزء من السكان الراغب بالعمل عامال آخر یساهم في إحداث
وكذا تقیید حركة االئتمان عن طریق رفع ، تخفیض حجم اإلنفاق الحكومي وحجم االستثمار الخاص

راءات وغیرها تساهم بشكل مباشر في تخفیض حجم الطلب الكلي مقابل كل هذه اإلج... أسعار الفائدة
  . العرض الكلي

                                                
 . 273، ص 1993الجامعیة، بیروت،  ، الدار، اقتصادیات النقود والبنوكعادل احمد حشیش -1 

 . 375ص ، مرجع سابقأحمد زھیر شامیة،  -  2
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منها موضوعیة ومنها من یأتي ضمن بناء مدرسة ، مهما تعددت أسباب الركود االقتصادي و
الشيء المهم هنا هو الربط بین الركود والتضخم وما یمكن أن ، أو مشاهدات لحاالت من الواقع، فكریة

  . اسات االقتصادیة لهذا الترابطتفعله السی

وقد میز االقتصادیون بین اصطالحي االنكماش والركود فاالنكماش االقتصادي یعتبر بدایة أو 
تقدمة أو نهایة االقتصادي، فالركود یمثل مرحلة مالمرحلة األولى من المراحل التي تؤدي إلى الركود 

فإن الركود یعنى أن البطالة عند ، إلى البطالة فإذا كان االنكماش یؤدي، مراحل االنكماش االقتصادي
  . مستویات عالیة

غیر أن كینز في تحلیله للركود االقتصادي باستخدام المفاهیم التي قدمها في نظریته في 
مستوى الطلب الفعال یتحدد مبینا أن . 1 االستخدام والدور المحوري للطلب الفعال ومكوناته ومحدداته

أنه  وأستثمار وهو الذي یحدد ما إذا كان االقتصاد في حالة تشغیل كامل بالطلب االستهالكي واال
ولقد أوضح كینز أن مستوى الدخل التوازني یتحدد بتساوي ، یعمل أدنى أو أعلى من هذا المستوى

إال أن هذا المستوى التوازني للدخل قد ینطوي على ضیاع اقتصادي ، الطلب الكلي مع العرض الكلي
األمر الذي یؤدي إلى ظهور فجوة ، جیة إذا ما تحقق دون مستوى التشغیل الكاملللموارد اإلنتا

، )1929أزمة كساد ( سببا لحدوث أزمة الركود في الثالثینات وهذا ما رآه .2 انكماشیة في االقتصاد
ن الطلب على النقود ال یقتصر على دافع لم یخلق الطلب الالزم الستیعابه ألفالعرض الكلي 

نما تطلب النقود كذلك لدوافع أخرى كاالحتیاط والمضاربة، كما زعم الكالسیكالت امالمع وقد ، وإ
تحول دون تحقیق التوازن بین الطلب الكلي والعرض الكلي . 3 أوضح كینز أن هناك عوامل مختلفة

، وأن هذا التوازن یمكن أن یتحقق عند مستویات أخرى دون هذا المستوى عند مستوى التشغیل الكامل
أما حالة التضخم فیفسرها على . وتسود حالة البطالة یكون االقتصاد في حالة ركود اقتصادي حیث

األولى ، ویمیز بین حالتین للتضخم. أساس التقلبات التي تحدث بین الطلب الكلي والعرض الكلي
 فیه اومرغوبا، طبیعی اعندما یكون االقتصاد دون مستوى التشغیل الكامل وهنا یكون التضخم أمر 

في العملیة اإلنتاجیة لتستوعب الزیادة في الطلب  خرطباعتبار أن الطاقات اإلنتاجیة المعطلة ستن
  .والزیادة المحسوسة في األسعار

                                                
 .المطلب الثاني ،المبحث الثاني، أكثر تفصیل في الفصل األول - 1
  :انظر في ذلك - 2

- J. A.Trevithick, Inflation A Guide to the crisis in economics, Cox & w yman Ltd, London, 1977, 
P 41.  

فقد أوضح كینز أن القرارات االستثماریة ال تخضع فقط لتأثیر سعر الفائدة كما زعم الكالسیك، فھو یرى عدم كفایة  -3
ن المستثمرین یتأثرون بمتغیر واألموال المعدة لإلقراض، وذلك ألسعر الفائدة لتحقیق المساواة بین الطلب االستثماري 

المبحث الثاني  في الفصل األول نا في الكفایة الحدیة لرأس المالآخر ھو الكفایة الحدیة لرأس المال كما أوضح
 .الفرع الرابع المطلب الثاني
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والتي تظهر عندما یكون  .1 أما الحالة الثانیة فهي التي یشار إلیها بالفجوة التضخمیة  
أي زیادة في الطلب الفعال ستؤدي إلى وفي هذه الحالة فإن ، االقتصاد في حالة التشغیل الكامل

 اوهنا یكون التضخم حقیقی، حدوث فجوة تضخمیة وارتفاع األسعار بسبب عجز العرض الكلي
  . إذا لم تتبع الحكومة سیاسات تكبح هذا الطلبا، ومستمر 

تقلیدي یمكن تفسیر أزمات الركود والتضخم التي الیرات وكذا تحلیل كینز فسم من تدومما تق
خاصة في الدول الرأسمالیة المتقدمة لكن من خالل هذا التحلیل ، لها النظام االقتصاديیتعرض 

وقد كان االهتمام األكبر ألزمة الركود التي انطلق منها . یتضح عدم تعایش الركود والتضخم معا
ه ما عبر عن، وما عزز صحة االعتقاد تبادلیة التضخم والركود، 1929لتفسیر أسباب الكساد العالمي 

الذي تضمن تحلیال إحصائیا للعالقة بین مستوى البطالة ومعدل  (Phillips Curve) فیلیبسمنحنى 
یمثل عالقة غیر خطیة عكسیة بین فهو  ،)1957-1861(المملكة المتحدة النقدیة في  تغیر األجور

  .2 نمو معدل األجور النقدیة وبین معدل البطالة
نادا إلى تحلیل كینز كما سبق عالقة تبادلیة عكسیة وتظهر العالقة بین الركود والتضخم است

أي تولیفة بین معدالت التضخم  اوما على صناع السیاسة االقتصادیة سوى أن یختارو  ،یمثلها المنحنى
  . ى ویقومون بإعداد السیاسات النقدیة والمالیةنوالبطالة على المنح

التضخم تمثلت في تعایش التضخم ن الركود و ات ظهرت عالقة جدیدة بیلكن منذ أوائل السبعین
  . التضخم الركودي وأ العالقة ما یسمى بالركود التضخميمع الركود جنبا إلى جنب، وشكل طرفي 

ي لفرعا مي:الثا الت بالركود   . املقصود

من مصطلحین آخرین هما الركود  Stagflation 3 لقد تم اشتقاق مصطلح الركود التضخمي  
Stagnation  والتضخمInflation ، ولقد بدأت هذه الظاهرة منذ بدایة السبعینات في الدول الرأسمالیة

المتقدمة واستمرت حتى نهایتها وألقى ظهور هذه الظاهرة ظالل الشك على الفكر الكینزي وكذلك 
نما أصبحت طردیة، منحنى فیلیبس   . فلم تعد العالقة عكسیة بین التضخم والبطالة وإ

لتضخمي بأنه ذلك الوضع الذي یتزامن فیه وجود معدالت الركود ا" سیجل"حیث یعرف 
  .4 مرتفعة للتضخم والبطالة في آن واحد

  
                                                

  :انظر في ذلك  -1
  .الفصل األول المبحث الثاني المطلب الرابع -     

- J. A. Trevithick, Op.Cit., P 44.  
 .أكثر تفصیل في الفصل الخامس المبحث الثاني المطلب الرابع -2

كبیر مسؤولي الدائرة  Iain Macleodأول استخدام لمصطلح الركود التضخمي على لسان إیان ماكلود ظھر 3- 
  . الضریبیة في بنك انكلترا

 . 608باري سیجل، مرجع سابق، ص  - 4
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الركود التضخمي بأنه الحالة التي یوجد فیها التضخم جنبا إلى  "Helliwell" هیلي ویل ویعرف
  .1جنب مع الركود 

حلة التي یشترك وبذلك فالركود التضخمي هو تعبیر یستخدم في االقتصاد الكلي لوصف المر  
فهو الحالة التي  .فیها تواجد خصائص التضخم االقتصادي مع الركود االقتصادي والبطالة واالنكماش

فتضمن حالة الركود التضخمي ارتفاع ، تتحقق فیها بعض سمات الركود وبعض سمات التضخم
بانخفاض  تمثلوالتي ت وسمات أخرى من الركود، األسعار التي هي سمة من سمات التضخم األساسیة

انخفاض درجة ، انخفاض درجة استخدام الموارد، انخفاض االستثمارحجم اإلنتاج والنشاطات، 
وما . اتساع البطالة وعدم ارتفاع األجور بشكل یتناسب وارتفاع األسعار، استغالل الطاقات اإلنتاجیة

لركود هذا بجانب یرتبط بكل ذلك من انخفاض معدالت النمو وهو األمر الذي یعني وجود سمات ا
ذلك یطلق على هذه الحالة الركود التضخمي ألنها تحمل لو ، ارتفاع األسعار والذي هو سمة التضخم

  .2 سمات الكساد والتضخم في آن واحد

إن مصطلح التضخم ومصطلح البطالة الوارد في التعاریف السابقة المقصود بهما المعنى 
فالمقصود . رة أو أي إجراءات تتعلق بقیاس الظاهرةدون البحث عن مسببات الظاه، العام للظاهرة

بالتضخم ارتفاع في المستوى العام لألسعار بصرف النظر عن سبب أو سرعة هذا االرتفاع في 
، والمقصود بالبطالة هو وجود جزء من قوة العمل الكلیة في الدولة بدون عمل، المستوى العام لألسعار

رة من الوقت بدون عمل ویتم التعبیر عن معدل البطالة بالنسبة بصرف النظر عن أسباب بقاء الفرد لفت
  . المئویة لألفراد العاطلین إلى قوة العمل الكلیة ویعرف ذلك بمعدل البطالة الظاهرة

مي:الثالث فرعال الت الركود   . مؤشر

یعتمد االقتصادیون على مؤشر یسمیه البعض معدل الركود ، لقیاس ظاهرة الركود التضخمي
والذي ، خر بمؤشر االضطراب االقتصادياآلویسمیه البعض ، ضخمي أو معدل التضخم الركوديالت

  . هو حاصل جمع معدلي البطالة والتضخم لنفس الفترة المقاسة

  .معدل التضخم+ معدل البطالة = معدل الركود التضخمي 

الرأسمالیة البیانات الخاصة بظاهرة الركود التضخمي في البلدان  التالي یوضح الجدول و
  . )1990 -1970(المتقدمة خالل الفترة التي ظهرت فیها هذه الظاهرة ألول مرة 

  

                                                
1  -  John f, Helliwell, Comparative Macroeconomics of Stagflation, Journal of economic literature, 

vol.25, American Economic Association, march 1988, P 1.  
 . 326 -325، ص ص 2007، الطبعة األولى، عالم الكتب الحدیث، عمان، االقتصاد الكليفلیح حسن خلف،  - 2
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 )1990 -1970(ظاهرة الركود التضخمي في البلدان الرأسمالیة المتقدمة  : )1-2(الجدول رقم 

 

     

Source : -United Nations, world economic survey of Europ in 1983, New York, 1983, P 81.  
                                        .P161 ,july1984 ,35oN ,outlook ,Economic OECD,-       
                                        .382P ,1990 ,International Financial statisticsIMF, -       

 

من خالل الجدول یتبین مدى ارتفاع معدالت التضخم في البلدان الرأسمالیة المتقدمة لفترة 
حیث نالحظ أن معدالت التضخم ارتفعت بوتیرة سریعة ومتصاعدة خالل عقد ) 1970-1990(

 إال أنها كانت ذات میول تنازلیة خالل عقد الثمانینات مقترنة بارتفاع تالسبعینات ومطلع عقد الثمانینا
حیث شهدت فترة ، معدالت البطالة التي ارتفعت وبشكل تصاعدي خالل عقدي السبعینات والثمانینات

ر مقارنة بفترة السبعینات ویعود ذلك إلى السیاسات بالثمانینات ارتفاعا في معدالت البطالة بشكل أك
  . االقتصادیة المنتهجة من قبل حكومات الدول الرأسمالیة آنذاك

ارتفاع معدل الركود التضخمي خاصة في بدایة سنة من خالل الجدول ویالحظ بشكل جلي 
فخالل فترة السبعینات بدأت ، وما صاحبه من تدهور ملموس حدث في معدالت نمو اإلنتاجیة، 1973

عندما خفضت الدول العربیة إنتاج بترولها ، 1973أسعار البترول ترتفع بمعدل كبیر منذ حرب أكتوبر 
رتفاع نتیجة لنقص اإلنتاج والتصدیر خاصة بعد حرب إیران الأسعار البترول با بدرجة كبیرة واستمرت

مما أدى إلى نقص العرض الكلي ، فأدى ذلك إلى ارتفاع نفقة اإلنتاج في الدول الصناعیة، والعراق
  . وارتفاع المستوى العام لألسعار ومعدالت البطالة وما صاحبها من زیادة معدالت الركود التضخمي

  %معدل التضخم  السنة
)1(  

  %معدل البطالة
)2(  

  %معدل التضخم الركودي
)1)+(2(  

1970  5 .3  3 .9  9. 2  
1971  5 .5  4 .3  9 .8  
1972  5 .1  4 .4  9 .5  
1973  7 .7  3 .4  11 .1  
1974  13 .1  3 .8  16 .9  
1975  11 .1  5 .5  16 .6  
1976  8 .3  5 .4  13 .7  
1977  8 .4  5 .4  13 .8  
1978  7 .2  5 .2  12 .4  
1979  9 .1  5 .1  14 .2  
1980  11 .9  5 .8  17 .7  
1981  10 .4  6 .5  16 .9  
1982  7 .8  8 .0  15 .8  
1985  3 .8  7 .2  11 .0  
1989  4 .4  5 .7  10 .1  
1990  4 .8  5 .6  10 .4  
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لركود التضخمي على نادا على معدل الركود التضخمي أشارت إحدى الدراسات المتعلقة بظاهرة اواست 
مع تصاعد كل من معدل التضخم ومعدل  % 10معدل الركود التضخمي النسبة  زاو أنه في حالة تج

   . أن االقتصاد یعاني من الركود التضخمي ، ففي هذه الحالة یمكن أن نقرالبطالة
يطلبامل الركود:الثا تفس قتصادية للمدارس الفكري مي املوقف   . الت

لقد مر االقتصاد العالمي خالل عقدي السبعینات والثمانینات بفترة طویلة ساد فیها الركود 
كما مس أیضا الدول النامیة وظهرت مالمحه في انخفاض ، مس كل الدول الرأسمالیةالذي التضخمي 

باطؤ التشغیل وارتفاع مستویات البطالة والتضخم خاصة في الدول وت، مؤشرات اإلنتاج العالمي
مما انجر عنه نشوب صراع فكري حاد بین مختلف المدارس االقتصادیة التي حاولت ، الصناعیة

عطاء حلول لمعالجتها   . تفسیر أزمة الركود التضخمي وإ
لظواهر حاول لیبس عاجز عن تفسیر مثل هذه األزمات وایفبعد أن أصبحت عالقة منحنى ف

مدرسة النقدیة ومدرسة الفعادت ، االقتصادیون أن یبحثوا عن مواقف جدیدة لتفسیر الركود التضخمي
وقدمت تفسیرها على أساس ، لى جذورها التي تعود إلى ما قبل الكینزیةإاقتصادیات جانب العرض 

في األسباب والعوامل  ن البحثت الذي حاول فیه الكینزون المحدثو االقتصادیات الكالسیكیة في الوق
أما أصحاب المدرسة المؤسسة فقد بحثوا في ، بسیالتي یمكن أن تكون قد أدت إلى انتقال منحنى فیل

  . السبب بالتركیز على التغیرات البنیویة للرأسمالیة
  . وضمن هذا اإلطار سوف نتناول أهم أفكار المدارس التي اهتمت بتفسیر هذه الظاهرة

النقديةتفس : ولفرعال   . املدرسة

إذ یرى رواد ، ترى هذه المدرسة أنه ال توجد عالقة على المدى الطویل بین التضخم والبطالة
كما ترى ، هذه المدرسة عدم وجود أي صلة بین متوسط معدالت التضخم ومتوسط معدالت البطالة

، ونقابات العمال ولیس له صلة بظاهرة جمود األجور، هذه المدرسة أن التضخم ظاهرة نقدیة بحتة
إذ أن المتغیر الرئیسي ، فالسبب الرئیسي للتضخم هو زیادة كمیة النقود بسرعة أكبر من زیادة اإلنتاج

الذي ینبغي أن یؤخذ بعین االعتبار لفهم تغیرات األسعار هو كمیة النقود بالنسبة لوحدة اإلنتاج ولیس 
سنة  (Edmund Phelps) ادمون فیلبسو  )Friedman( فریدمانولقد أوضح ، إجمالي كمیة النقود

بس في األجل الطویل هو في الواقع خط رأسي بني على أساس یبأن منحنى فیل حدىكل على  1968
 العكس من ذلك فإن منحنیات فیلیبس في األجل وعلى"  المعدل الطبیعي للبطالة "ما اسماه فریدمان 
متغیرة التي تقطع المنحنى الرأسي طویل وال حدار السالب تصف العالقات المؤقتةالقصیر ذات االن

  :  كما في الشكل اآلتي. 1 األجل عند نقاط مختلفة

                                                
 . 609باري سیجل، مرجع سابق، ص  - 1
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  . رؤیة فریدمان لمنحنى فیلیبس) : 2-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
Source: - J. A. Trevithick, inflation a guide to the crisis in economics , Cox & wyman  Ltd, 

London, 1977, P 62.  

ث یمثل الخط الرأسيحی D  المعدل الطبیعي للبطالة والمنحنیاتCBA لیبس یمنحنیات ف ..
وقد عرف فریدمان المعدل الطبیعي . معدل التضخم والبطالة على التوالي .WUاألجل و ةقصیر 

ساس الخصائص الفعلیة ألسواق العمل والسلع فضال بأنه ذلك المستوى الذي یتحدد على أ ،للبطالة
وتكلفة جمع المعلومات حول الوظائف الشاغرة وفرص ، عن التغیرات العشوائیة في العرض والطلب

العمل المتوفرة وتكلفة االنتقال من مهنة إلى أخرى وغیرها من العوامل التي تحدد الرغبة في االنخراط 
   .1 في سوق العمل

بس بل یكما یشیر منحنى فیل ،أنه لیس هناك تناوب بین البطالة والتضخم ویشیر النقدیون
كما أن معدل ، هناك معدال طبیعیا للبطالة یتماشى مع أي مستوى مستقر من مستویات التضخم

  . البطالة قد یساوي أو یتجاوز أو یقل عن مستوى البطالة الطبیعي

ین معدل التضخم ومعدل البطالة وجعلوا فأنصار مدرسة شیكاغو نفوا وجود العالقة العكسیة ب
فالسیاسات التي تحاول تخفیض معدل ، التضخم ظاهرة نقدیة ناتجة عن السیاسة النقدیة التوسعیة

سرعة التضخم دون أن تترك اثر طویل األجل  ستؤدي إلى زیادة ،البطالة إلى دون المعدل الطبیعي لها
  . على معدل البطالة

                                                
1 - M. Friedman, The Role of Monetary Policy, the American Economic review, geroge banta co, 

U.S.A, N0 1, March, 1968, PP 8-9.  
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ألزمة الركود التضخمي ستكون منطلقا في نظریتهم النقدیة البحتة  ومن ثم فإن رؤیة النقدیین
ومن ثم فإن عالج هذه المشكلة لن یكون إال  ،التي ترى أن التضخم هو المشكلة االقتصادیة الرئیسیة

عن طریق السیاسة النقدیة التي من شأنها ضبط معدالت نمو النقود بما یتناسب ونمو الناتج الكلي 
یقرون أن الذي سیحدث في كمیة النقود المتداولة سیكون تأثیره على اإلنتاج أقوى من  ولكنهم، الحقیقي

  . تأثیره على األسعار واألجور
يفرعال املحدثة:  الثا ية الكي املدرسة   . تفس

یرى الكینزیون المحدثون أن الركود التضخمي الذي تعرضت له الدول الرأسمالیة المتقدمة منذ 
نما كان نتیجة صدمات  ،د النقدیونره السیاسات النقدیة كما كان یعتقیكن مصدلم ، السبعینات وإ

  . والسیاسة التوسعیة في جانب الطلب من ناحیة أخرى العرض العشوائیة من ناحیة

صدمات العرض العشوائیة التي تتعرض لها ث الركود التضخمي عادة عن طریق فقد یحد
وما صاحبها من ارتفاع في ، 1973أسبابها أزمة النفط سنة  والتي من أهم، االقتصادیات الرأسمالیة

ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بالنسبة للمستهلكین وارتفاع تكالیف وأسعار المنتجات ، مأسعار النفط
    .1 الصناعیة المستخدمة للنفط كمادة أولیة أو وقود

قد واجهت عددا من العوامل  أما السبب الثاني لصدمات العرض هو أن السوق العالمیة للغذاء
فقد أدى سوء األحوال الجویة إلى نقص المحاصیل الزراعیة  ،)1973-1972( السیئة خالل السنوات

مما أدى إلى زیادة الطلب على ، من العالم وخاصة في االتحاد السوفیتي ودول آسیا ةفي أجزاء كثیر 
تسبب برفع أسعارها داخل تلك الدول بفعل  األمر الذي، السلع الزراعیة والسیما األوربیة واألمریكیة

  . انخفاض العرض المحلي وزیادة الصادرات منها

إذ كان یعتقد ، أما السبب الثالث لصدمات العرض فقد تمثل في الرقابة على األجور واألسعار
في ظل وجود و ، األسعار وهذا لم یحدث-ر سوف یساعد على ضبط لولب األجورأن تجمید األسعا

فبمجرد ، مكبوت وكان هناك تضخم بعض السلع مما سبب اختناقات في اإلنتاج نخفض إنتاجالرقابة ا
ما تخلت الحكومة عن الرقابة تزاید التضخم بمعدل متسارع بسبب ارتفاع الطلب المتولد عن تجمید 
األسعار من ناحیة وبسبب قیام رجال األعمال برفع األسعار إلى مستوى أعلى خشیة إعادة فرض 

   .2 القیود

                                                
1 - Comphell R. Mc Connell, Economics Principles: problems and policies , 8th ed, M. Craw-Hill 

Book company Inc, New York, 1983, PP 358- 359.  
  .402، مرجع سابق، ص جیمس جوارتیني، ریجارد استورب 2 -



يالفصل ديثة........................  ..........................................................................................................الثا ا ات النظر م الت                                       تفس

78 
 

فإن السیاسة الكلیة التوسعیة قد دعمت الطلب  ،ثارا سلبیةآبینما مارست الصدمات العشوائیة و 
وهذا یتطلب  ،الكلي الذي أدى باالقتصاد أن ینتج وبشكل مؤقت أعلى من طاقته اإلنتاجیة االعتیادیة

في سوق األجور  ترتفعألخص عنصر العمل نتیجة لذلك ازیادة الطلب على عناصر اإلنتاج وبا
لكنه بإمكان تجاوز التكلفة العالیة عن ، مما یعني ارتفاع أحد العناصر الرئیسیة للتكالیف 1. العمل

ولكن ما یجب التأكید . طریق رفع األسعار للمنتجات النهائیة وبالتالي تحویل العبء نحو المستهلك
  .2 علیه هو أن معدل ارتفاع األجور تقل عن معدل ارتفاع األسعار

في فعل طبیعي للمؤسسات فإنها ستقوم بتخفیض اإلنتاج واالستغناء عن عدد من العمال  وكرد  
فتظهر البطالة ظل التطور التكنولوجي والتقني الذي مرت به الدول الرأسمالیة الغربیة خالل هذه الفترة، 

لب وعلى اعتبار أن هذا التضخم مصدره الط، األمر الذي یفسر ظاهرة التضخم المصاحب بالركود
كان لها تأثیر سلبي على . فإن التدخل الخاطئ من جانب الحكومة بإتباعها سیاسات نقدیة انكماشیة

   .3مما أدى في النهایة إلى تفاقم حدة التضخم وحدوث ركود أیضا، االستثمار ومن ثم اإلنتاج والتشغیل
مي:  الثالثفرعال الت للركود الرشيدة التوقعات مدرسة   . تفس

سة التوقعات الرشیدة الركود التضخمي بسوء التوجه الحكومي ومنهجیة اإلدارة تفسر مدر 
حیث تشیر إلى أن ، الناجمین عن استخدام السیاسات الكینزیة لمعالجة ظاهرتي البطالة والتضخم

البطالة الموجودة في النظام الرأسمالي هي بطالة اختیاریة ولیست إجباریة فهم یعتبرون أن أسواق 
وحسب رأیهم ، وأن األجور تتغیر تبعا لتغیرات العرض والطلب، یف بسرعة مع الصدماتالعمل تتك

تتزاید البطالة ألن الناس یبحثون عن وظائف أفضل في فترة الكساد ولیس بسبب أنهم ال یجدون 
وتتلخص أفكار هذه المدرسة في أنه لو تمكن األفراد من توقع اتجاه السیاسة الكلیة وآثارها ، وظائف

، فسوف یتكیف األفراد مع هذه السیاسة تبعا لذلك مما یجعلها غیر فعالة، شكل صحیحبأعمالهم في 
  . حیث تستمر األسعار في االرتفاع ولن تنخفض معدالت البطالة

وسوف تؤدي السیاسة النقدیة االنكماشیة التي تستهدف التضخم إلى انخفاض اإلنتاج وزیادة 
فمهما بذلت ، ض التضخم دون أن یصاحب ذلك انكماش وبطالةإذ من الصعوبة خف، معدالت البطالة

لهذا فمن ، فإنها ستنجذب دائما نحو معدلها الطبیعي، الحكومة من جهود لتخفیض معدالت البطالة
ختالالت ، لذلك فإنهم یعتبرون أن تصحیح اإلاألفضل أن یكون هناك استقرار في السیاسات الحكومیة

                                                
1- Walliam. J (and others), Economics : Principles and Policy, seventh edition, harcout brace & 

company, U.S.A, 1997, P 640.  
، 1990، 2 العدد العراق، والتنمیة، نفط، مجلة الالتضخم الركودي في النظام االقتصادي الرأسماليعلي الراوي،  -2

 . 90ص 
3 - Robert J- Gordon , The theory of Domestic Inflation, the American economic review, vol.67, 

No.1, American Economic Association, Feb 1977, PP 128-134.  
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تضخمي والبطالة المرتفعة یتطلب الحریة االقتصادیة وتقیید دور الحكومة الكلیة المتمثلة في الركود ال
   .1 في إدارة النشاط االقتصادي

عفرعال مي: الرا الت للركود العرض اقتصاديات مدرسة   . تفس

یرى أصحاب هذه المدرسة والتي تداعت أفكارها بدایة السبعینات أن أزمة البطالة والركود في 
كما ذهب إلى ذلك ، رأسمالیة المعاصرة ال تكمن في نقص الطلب الكلي الفعالاالقتصادیات ال

نما في ، الكینزیون وأن الخروج من هذه األزمة یكون بالعمل على إنعاش الحوافز ، قوى العرض نقصوإ
  . من جهة أخرىار واالستثمار والعمل واإلنتاج، التي من شأنها أن تزید من قوى االدخ

لمدرسة یؤكدون على قانون ساي لألسواق الذي ینص على أن العرض كما أن أنصار هذه ا
كما یعتبر ، ومن ثم ال توجد احتماالت لوقوع أزمات إفراط إنتاجه، الكلي یخلق الطلب الكلي المساوي ل

هؤالء أن الرأسمالیة نظام مستقر أي أنها قادرة بشكل تلقائي على تصحیح اختالالت السوق دون 
وتبنوا نفس ، نقدیینتعدون كثیرا عن الرؤیة الفكریة للوكذلك هم ال یب. 2 وميالحاجة ألي تدخل حك

ا إلى التضخم على أنه ظاهرة و ونظر ، المنطق لجوهر العالقة بین نمو عرض النقود والناتج الكلي
  . نقدیة

، زیادة حجم النفقات العامة ، یتم من خاللوفي تفسیرهم للركود التضخمي هو أن تحفیز الطلب الكلي 
تمویل الزیادة في النفقات العامة من خالل زیادة معدالت اإلصدار النقدي وزیادة معدالت وقد یتم 
الزیادة في  تؤديو ، الزیادة في المعروض النقدي إلى حدوث التضخم تؤديوفي حین ، الضرائب

دي معدالت الضرائب إلى التأثیر السلبي على معدالت االستثمار ومن ثم معدالت النمو االقتصا
  .3 وبالتالي زیادة البطالة

ویمكن القول أن أنصار مدرسة اقتصادیات جانب العرض جعلوا تفسیرهم للركود التضخمي 
ومحاربة ، یكمن في جانب العرض وفي الزیادات المفرطة في عرض النقود وارتفاع معدالت الضرائب

هیكل الطلب الكلي  الركود التضخمي تكون من خالل تحفیز العرض الكلي من خالل التأثیر في
لیكون في صالح اإلنتاج وزیادة العرض الكلي وذلك من خالل تخفیض معدالت الضرائب المفروضة 

مما یؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة ، على األرباح وما لذلك من آثار محفزة على االستثمار دون االستهالك
یاسة نقدیة تقییدیة تحد من والتشغیل ویجب أن یكون هذا التخفیض في معدالت الضرائب مصحوبا بس

  . التضخم
                                                

، عالم المعرفة، الكویت، االقتصاد السیاسـي للبطالة، تحلیل ألخطر مشكـالت الرأسمالیـة المعاصـرةي، كرمزي ز-1
 . 427، ص1998

 . 424ص  ،السابقالمرجع  -2
3- Harry Cleaver, Supply-side Economics:The New Phase of Capitalist Strategy in the Crisis, 

babylone , Paris, 1981, PP 1-3.  
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، كما ركزوا على عدم تدخل الحكومة في سوق العمل عن طریق وضع حد أدنى لألجور
  . 1 والتقلیل من المبالغ التي تنفقها الحكومة كتعویضات للعاطلین

امس فرعال مي:ا الت للركود املؤسسية املدرسة  . تفس

 متضحیث ، الرأسمالیة لواقع ةالناقد ر االقتصادي المعاصرد روافد الفكحهذه المدرسة أتعتبر   
عددا من االقتصادیین الذین نادوا بالقیام بمجموعة من اإلصالحات الهادفة إلى تصحیحات في النظام 

الذي ) J. K. Galbraith( الرأسمالي ومن أهم هؤالء االقتصادیین هو االقتصادي األمریكي جالیریث
ولكنه في نفس . زیة والتي تتعلق بمسألة دور الدولة في الحیاة االقتصادیةانطلق من األرضیة الكین

كأزمة الركود ، الوقت یرى أن المدرسة الكینزیة لم تعد مالئمة لتفسیر وعالج األزمات الرأسمالیة
، التضخمي فمع أنه یتفق مع كینز في أن الدولة هي الجهاز الوحید القادر على رفع مستویات الطلب

المؤسسات  )Galbraith(انتقد كینز في مسألة إسقاطه لظاهرة االحتكار والذي أطلق علیه إال أنه 
وقد أعطى بذلك الدولة والمؤسسات الكبیرة وكذلك النقابات العمالیة أهمیة خاصة ومحوریة في ، الكبیرة

  . تحلیل واقع الرأسمالیة ومشكالتها الراهنة كالركود التضخمي

الرأسمالیة الحدیثة هي رأسمالیة المؤسسات العمالقة التي تتحكم  وترى المدرسة المؤسسیة أن
  .2 )التكنوقراط(بها طبقة من الفنیین 

لیس ناجما عن النمو المفرط في كمیة النقود بل أن ) Galbraith( فالركود التضخمي في رأي
المؤسسات  وهي ترجع إلى قوة، المشكلة هي نتاج لطبیعة المؤسسات التي تمیز المجتمع الرأسمالي

مما أدى إلى فقدان جهاز السعر مرونته وأصبحت آلیة السوق غیر ، االحتكاریة وسیطرتها على السوق
رجع كذلك إلى ردود أفعال نقابات العمال ، و یالمؤسسات الكبیرة االحتكاریة على السیطرة علىقادرة 

یق أقصى األرباح عن لتحق. في األسعار التحكمتجاه سیطرة المؤسسات االحتكاریة على العرض و 
مواكبة زیادة لوهذا ما یثیر النقابات العمالیة للمطالبة بزیادة األجور ، طریق الزیادات في األسعار

والمؤسسات االحتكاریة تكون قادرة على زیادة األجور من خالل زیادة األسعار مرة أخرى من ، األسعار
   .3 هنا تنجم الحركة اللولبیة لألجور واألسعار

                                                
  :  انظر في ذلك - 1

- Martin Feldstein, Supply-side, Economics, Old Truths and New Claims, the American Economics 
Review, vol.76. No.2,USA, May 1986, PP 26-27.  

من حیث ارتفاع مستواھا الفني  شومبیترھي طبقة تتمیز عن طبقة المنظمین التقلیدیة التي صرح بھا : التكنوقراط  -2
 . دم العلمي والبحث التكنولوجيوخبرتھا العلمیة في اإلدارة واتخاذ القرارات وارتباطھا بالتق

ص ، 1996دار المستقبل العربي، القاھرة، ، ، الطبعة األولىالتضخم والتكیف الھیكلي في الدول النامیةرمزي زكي، 3- 
  . 75-58ص 
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 ال یكون من خالل، أن عالج مشكلة الركود التضخمي )Galbraith( ل ما سبق یرىومن خال
ن بل عن طریق دعم دور الدولة االقتصادي من خالل ، كما یرى النقدیو السیاسات النقدیة الصارمة

واألخذ بأسلوب التخطیط االقتصادي الذي ینسق ، تطبیق نظاما مالئما للرقابة على األجور واألسعار
ؤسسات االحتكاریة من جهة والقطاع العام من جهة أخرى لیتم تحقیق النمو والتوازن بین الم

  .1 االقتصادي باإلضافة إلى التعاون الدولي بین الدول الرأسمالیة
مي:  الثالثطلبامل الت الركود   . عالج

استعرضنا في المبحث السابق مختلف وجهات النظر المتباینة حول تفسیر ظاهرة الركود 
تضخمي، ونضیف هنا في هذا المبحث اختالف هذه الوجهات حول مواجهة وعالج مشكلة الركود ال

في سبیل  السیك و المدرسة النیوكینزیةالتضخمي، وسوف نستعرض فیما یلي اقتراح كل من النیوك
  . مواجهة الركود التضخمي

مي:  ول  فرعال الت الركود عالج النيوكالسيكية النظر ة   . وج

النیوكالسیك انه یلزم للقضاء على الركود التضخمي إتباع سیاسة نقدیة ثابتة أو مستقرة،  یرى
  . منظمة وفقا لمنظور طویل األجل، بعیدة عن االنشغاالت الوقتیة

بمعنى آخر، بالنسبة لفریدمان، للخروج من األزمة یتم إتباع سیاسة نقدیة رشیدة تستهدف 
  : نستعرض ذلك من خالل ما یلي  تحقیق االستقرار قبل كل شيء، وسوف

 النقدي ستقرار تحقيق ع ك ال   : ضرورة

من  البالد إخراجیرى فریدمان انه ینبغي على السلطات العامة وهي بصدد البحث عن كیفیة          
 أساسیاالركود التضخمي أن تتخذ مقاومة التضخم النقدي والبحث عن تحقیق االستقرار النقدي هدفا 

  . اله

فقد اتضح مما سبق أن النیوكالسیك بصفة عامة، و فریدمان بصفة خاصة، ینتهون إلى 
تشخیص حالة التضخم على أنها ظاهرة نقدیة بحتة تجد مصدرها في نمو كمیة النقود بسرعة اكبر من 

. 2ومن ثم نجد أن أساس المشكلة عندهم یكمن في إفراط البنك المركزي في خلق النقود . نمو اإلنتاج
فالزیادة التي تحدث في األسعار ال یمكن أن تتحقق إذا لم یتم تمویلها بوسائل نقدیة، تلك الوسائل التي 

ویرى . تعد في واقع األمر تحت تصرف البنك المركزي وسیطرته بصفته المهیمن على الشؤون النقدیة
تجاهي في الدخل ضبط معدل التغیر في عرض النقود بما یتناسب مع معدل التغیر أال أنفریدمان 

                                                
1  - R. Maddock and Carter. S, A child’s Guide to Rational Expectations, In Journal of Economic 

Literature, vol.20, American Economic Association, March 1982, P 40.  
2-P.G.Lipsey & P.O.Steiner, Economics, Traduction Française par J.D.lafay, édution.Cujas, Paris, 

1983, P240.  
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الحقیقي، مع األخذ في االعتبار معدل التغیر في سرعة دوران النقود أو الطلب على الحتفاظ بها شرط 
  . أساسي لتحقیق االستقرار في مستوى الدخل النقدي ومن ثم االستقرار في المستوى العام لألسعار

 التقييدية النقدية والسياسة النقدي   . ستقرار

كركود عن طریق زیادة الطلب كما  إلیهامنظورا  األزمةن الهدف لیس عالج یرى فریدمان أ
انه  الشأنویؤكد فریدمان بهذا . یرى الكینزیون والذین تنتج البطالة في نظرهم من عدم كفایة الطلب

 األزمةأن ، بمعنى آخر، ینبغي أن یكون مفهوما جیدا أن البطالة ال تنتج عن نقص في الطلب الكلي
حدوث تغیرات وتعدیالت مستقلة في تصرف  إلىة كساد مستقل من جانب الطلب یرجع لیست ثمر 

  . وسلوك العناصر االقتصادیة
عن  األسعارومن ثم ینبغي قبل كل شيء االلتزام بالتحكم في التضخم النقدي وضمان استقرار   

ة المفرطة في كمیة أي ینبغي إیقاف التضخم الراجع إلى الزیاد. طریق التركیز على السیاسة النقدیة
كما یجب اإلعالن مسبقا عن تلك . تطبیق سیاسة نقدیة تقییدیة ولیست توسعیة النقود عن طریق

عطاء العناصر االقتصادیة  السیاسة بغرض تقلیل األخطاء المتعلقة بالتوقعات إلى أدنى حد ممكن وإ
  . قاقهاالوقت الكافي لتعید تصحیح وتعدیل عقودها اآلجلة التي تصل آلجال استح

وینبغي أن نشیر هنا إلى أن السیاسة النقدیة التي یقصدها فریدمان والنقدیون بصفة عامة،   
تباع  لیس المقصود بها سیاسة نقدیة تقدیریة، ولكن تنظیم لعملیة إصدار النقود یتمثل في اختیار وإ

لصدد، إلي أن الدول ویشیر فریدمان في هذا ا. قاعدة نقدیة تستهدف زیادة كمیة النقود بطریقة منظمة
التي طبقت سیاسة قریبة من هذه القاعدة النقدیة مثل ألمانیا االتحادیة وسویسرا یبدو أنها تمثل الدول 

  . التي نجحت أكثر من غیرها في مقاومة الركود التضخمي
وبصفة عامة یمكن تلخیص البرنامج المقترح من جانب النیوكالسیك لتحقیق االستقرار النقدي   

  : 1 قاط التالیةفي الن
 أسعاروعدم الحیاد عنها مهما كانت التغیرات في ، كمي لتطور الكمیات النقدیة تحدید معیار 

 ؛الفائدة

  األحوال؛ضمان توازن المیزانیة بقدر اإلمكان في كافة 

 ؛اإلعالن عن تصمیم وعزم السلطات على تطبیق هذه السیاسة التي تستهدف مقاومة التضخم   
اسة ینبغي إضافة إجراء أو تدبیر یتعلق بالمبادالت الخارجیة ویتمثل في عدم ولكي تكتمل السی  

  . التحكم في سعر الصرف
  

                                                
1- J.P. Fitoussi, Politique monétaire passive ou politique économique?, revue de l'OFCE, vol.1, 

Paris, sept 1982, P94.  
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  : ویالحظ على هذا البرنامج ما یلي 
   یاته ومن الطبیعة العامة ألفكاره؛نه یستمد قوة جاذبیته من بساطة توصأ -
فنظرا . لتأثیر على المتغیرات الحقیقیةنه یمنع أي محاولة لدى المعالم الممیزة له تتمثل في أحأن أ -

الن منطقه یستند على الفكرة التي وفقا لها یعد التضخم دائما، فانه یمكن القضاء علیه عن طریق 
عات التضخمیة عالن عنها بصراحة ووضوح للتقلیل من التوقتباع سیاسة نقدیة تقییدیة یتم اإلإ

   للعناصر االقتصادیة؛
   بغرض تحقیق التوازن في میزانیتها؛ن تلجأ إلى اإلصدار النقدي ال ینبغي على الحكومة أ -

 أنومن الطبیعي أن الظروف قد تجبرها على تحقیق عجز معین، ولكن في هذه الحالة ینبغي علیها 
  . تقترض عن طریق األسواق النقدیة والمالیة

يفرعال ن: الثا ي النيوكي عند مي الت الركود   . عالج

الرأسمالیة في الوقت  ال یمكن التخلص من المشاكل التي تواجه الدول، زیینوفقا للنیوكین  
نما ینبغي أن تدعم بالیات السیاسة ، لیات السوق فقطآ المبادرة الخاصة و إلى لتجاءالحاضر باال وإ

فالسیاسة النقدیة التي تعد في نظرهم سبب الركود التضخمي كما ذكرنا نظرا لعدم . االقتصادیة
أن تصبح بمثابة وسیلة مساعدة إذا استخدمت  ،1 یمكنها إذا ما استخدمت بطریقة سلیمة، مالءمتها

  . یمكن أن تسمح بإعادة النمو المتوازن بطریقة متناسقة مع أدوات الحكومة
باإلضافة إلى السیاسة النقدیة ینبغي االلتجاء إلى سیاسة مالیة نشطة للتخلص من الركود في   

  . احتواء التضخم بفضل سیاسة لألسعار و الدخولنفس الوقت الذي یتم فیه 
الخلیط من السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة التي  إلىنه فقط عن طریق العودة ومعنى هذا أ  

  . یمكن للدولة أن تأمل في الخروج من الركود التضخمي الحالي سبق عرضها من جانب كینز

  

  

  

  

  

  

                                                
نھ في والتي تعتقد أاسطة معظم الحكومات، نھ ینبغي عدم تجدید الخطأ المرتكب بوأوھذا یعني بالنسبة للنیوكینزیین  -1

 . اإلمكان استخدام السیاسة النقدیة التقییدیة لكبح التضخم في حین أن ھذا التضخم قد ال یكون تضخما نقدیا
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عاملبحث ا :الرا الدول املستورد م  .لناميةالت

األمر  الدول النامیةول الصناعیة الكبرى الرأسمالیة و نتیجة للفجوة الصناعیة القائمة بین الد   
حیث أن  ،اقتصادیاتها باقتصادیات الدول المتقدمة رتباط، واه الدول النامیةالذي انعكس في تبعیة هذ

نتیجة لعدم و  ،التبعیة أكثر حدة كلما تزداد توسعا تكون عندهاو  ،التوسع باستمرارفي ه الفجوة آخذة هذ
الوسائل  فتقارهاالغیرها ولیة ذاتیا إلى قدرات تصنیعیة أو قدرة الدول النامیة من تحویل مواردها األ

دول ذات ه الموارد األولیة إلى التقوم بتصدیر هذفإنها  ،التكنولوجیة التي تتحكم بها الدول المتقدمة
  . اإلمكانیات التصنیعیة

الصناعیة سینعكس  ن ما یصیب اقتصادیات الدولفإ ،ه الفجوةذا االرتباط و لهذونتیجة له   
وظهور حاالت التضخم نتیجة لألزمات االقتصادیة المستمرة  ،مباشرة في اقتصادیات الدول النامیة

ا التضخم سیصل بالتأكید إلى الدول النامیة مع فإن هذ ،الرأسمالیة الصناعیة الدولالتي تعاني منها 
  .ع و الخدمات المستوردةالسل

نقدي بعد الحرب العالمیة  حتیاطيكاقاعدة الصرف بالذهب أو ن انهیار إلك فذباإلضافة إلى     
أ حصة تصدیریة أكبر من .م.أتاح للو األمریكي كبدیل لها مما بالدوالرسیادة التعامل و  ،الثانیة

اعتباره قاعدة للدفع أو أساس في دوالر و الطلب على ال زیادةإلى  األمر الذي قاد ،الصادرات العالمیة
حتیاطي أ كا.م.فقیام الدول النامیة باعتمادها الدوالر الذي حصلت علیه من الو. المبادالت االقتصادیة

ن الحالة التي إعلیه ف و. تقوم باٍالستناد إلیه في التوسع بإصدار نقدي جدید لعمالتها الوطنیة ،نقدي
 ا مصطلحعلیه نطلقالصناعیة المتقدمة  دولامیة باستیراد التضخم من النیتم من خاللها قیام الدول ال

   :التالیةالتضخم المستورد الذي سنتطرق إلیه من خالل المطالب 
املستورد:ول املطلب م الت وم   وقياسھ مف

املستورد: ول الفرع م الت وم  مف

لقیادي في تولید التضخم العالمي و أ هي التي لعبت الدور ا.م.یون على أن الویجمع االقتصاد   
نقدي الدولي المالیة التي أتاحها النظام اللنقدیة و اإلمكانیات ا ستخدامباوذلك  ،نقله على الصعید الدولي

  .نهایة الحرب العالمیة الثانیة ذللدوالر األمریكي من
ا هفي المقابل ظلت الدول الصناعیة األخرى تعمل على استقرار أسعار صرف عمالتو      

 ،الذهب منها استنزافستمرار ومنعا ال ،األسعار و تعظیم صادراتها رتفاعابالدوالر بهدف تعویض 
ن شجعا على أویم العمالت عام النقدي الدولي و تعمیم نظام توكان من شأن فصل الذهب عن النظ

لعنان لزیادة كما أن التوسع النقدي الدولي الذي طبع بدایة السبعینات قد أطلق بدوره ا ،التضخم نقل
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ي الدولي هو العامل لك أصبح النشاط التجار ذونتیجة  ،حادة في الطلب على مستوى العالم كله
  .1و تسببت قاعدة الدوالر في زیادة التضخم على المستوى الدولي ،نتشار موجة التضخمالرئیسي في ا

سعار العالمیة ارتفاع األ رتفاع في مستوى األسعار المحلیة الناشئ عنفالتضخم المستورد هو ذلك اال  
بالذات في الدول النامیة نتیجة و  ،المواد التي یتم استیرادها من األسواق الدولیةللسلع و الخدمات و 

یعبر عن فهو . نخفاضه و ضعف درجة تنوعهإنتاجها المحلي عن تلبیة معظم احتیاجاتها ال عجز
 .2 المستوى العام لألسعار المحلیة العوامل الخارجیة علىمدى تأثیر ارتفاع األسعار الدولیة و 

في العملیات  ةم یمكن أن یتحقق عندما یزداد االعتماد على مستلزمات إنتاج مستوردكما أن التضخ  
مصدرها التضخم الیف اإلنتاج و أسعار المنتجات والتي یكون سببها و بذلك تزداد تكو  ،اإلنتاجیة
 . المستورد

ي فرعال املستورد :الثا م الت  . قياس

لتقدیر التضخم ) التدمعا(نقترح ثالث أسالیب  ،النامیة دولتقدیر التضخم المستورد في الل  
  . المستورد

 :  یمكن وصف األسلوب األول بالصیغة التالیة -1

 
 
 

دوالر و أن الناتج المحلي اإلجمالي  ملیار 5تساوي  (A) ولةددات الوار  قیمة افترضنا أن فإذا   
التضخم المستورد في ن إف، %12أن التضخم العالمي یساوي  و. دوالر ملیار 25لنفس السنة یساوي 

  :یكون )A(الدولة 





 

25
512.01004.2%  

                 تعادل )A(الدولة زیادة في مستوى السعر العام في إلىیؤدي  %12 العالميأي أن التضخم    
باإلضافة إلى الزیادة في مستوى السعر العام الناجمة عن أسباب محلیة داخلیة في الدولة ، 2.4%

)A( .  
  :  یصف األسلوب الثاني بصیغة المعادلة التالیة -2

 
 
 

                                                
، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، قضایاالنظرة عامة على بعض : اٍالقتصاد الدولي، هللازینب حسین عوض  -1

  . 223ص، 1998
2 -P.J.Curwen, Inflation, the Macmillan press Ltd, Basingstoke and London, 1976, P78.  
   

  قیمة الناتج المحلي اإلجمالي التضخم العالمي ×    قیمة الواردات=    التضخم المستورد 

  اإلنفاق اإلجمالي التضخم العالمي ×       قیمة الواردات=    التضخم المستورد 
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اإلنفاق المحلي الذي یكون الفرق بین األسلوب األول و الثاني هو أن األسلوب الثاني یعتمد على 
من جهة و  ،ا من جهةذه ،رتباطا مع مؤشر سعر المستهلك منه مع الناتج المحلي اإلجماليأكثر ا
األمر  ،لمحلين الناتج المحلي اإلجمالي في الدول النامیة النفطیة یزید كثیرا على اإلنفاق اإثانیة ف

  . ه الدولذخفیض مستوى التضخم المستورد في هالذي یؤدي إلى ت
  :  األسلوب الثالث فیمكن وصفه بصیغة كل من المعادلتین التالیتین -3

  . بارة عن نسبة زیادة تكلفة الواردات إلى اإلنفاق المحليوهو ع

 إلىالواردات الناجم عن تغیر أسعار الصادرات و هو عبارة عن نسبة تغیر المیزان التجاري و   
 .1 المحلي اإلنفاق

بعالقة ) معدل التضخم(نه باإلمكان تحدید مؤشر السعر العام إف ،من خالل قیاس التضخم المستوردو  
  :  یلي خطیة مع مؤشر سعر للواردات و مؤشر سعر للسلع و الخدمات المحلیة كما

  dtmtt PPP   1  
   ؛)t( ل التضخم للفترةمعد:  tP     :أن حیث
            mtP  :معدل التضخم المستورد للفترة )t(؛  

            dtP  : معدل التضخم في أسعار السلع و الخدمات المحلیة للفترة)t(؛  

     α :منة في سلة وزن مؤشر سعر الواردات و تساوي نصیب اإلنفاق على الواردات المتض
   ؛المستهلك من مجال اإلنفاق على السلة في سنة األساس

 .و یقاس السعران بالعملة المحلیة 

الث ياملطلب املستورد: ا م الت انتقال   . قنوات

نه یصدر من إف ،ینتقل التضخم بین الدول الرأسمالیة من خالل ما یعرف بدورة األعمال الدولیة
  . النامیة من خالل حركة التجارة الدولیة دولجموع المجموعة الدول الرأسمالیة إلى م

                                                
 : لك ذأنظر في  -1
، بحوث )التضخم المستورد(الظاھرة التضخمیة في البالد العربیة ، العوامل الخارجیة في إحداث علي توفیق الصادق - 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1985مارس 18-16ومناقشات اجتماع خبراء عقد بالكویت 
  . 115-114، ص ص 1986

  الجاریة باألسعارالمحلي  اإلنفاق إجمالي 100 ×    الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الواردات=    التضخم المستورد نسبة  -1

  إجمالي اإلنفاق المحلي باألسعار الجاریة 100 ×    الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الواردات و الصادرات=    التضخم المستورد صافي  -2
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تبارین عففي داخل مجموعة الدول الرأسمالیة یتم نقل التضخم من بلد إلى آخر نتیجة ا
 .1 أساسیین هما

 لك من خالل أشكال ذسواء كان  ،قتصادي فیما بین الدول الصناعیة المتقدمةآلیات التكامل اال
 .ق المشروعات متعددة الجنسیاتالتكتالت اإلقلیمیة أو عن طری

   آلیات التحویل الدولي واألسعار الدولیة ألغلب السلع بغض النظر عن عوامل العرض التي تؤثر
وأثرت  ،فلقد تحكمت اٍالحتكارات الدولیة في طریقة تحدید األسعار لمنتجاتها ،في أسعار الخامات

  . اعیةمن ثم في شروط تبادل الخامات بالمقارنة بالمنتجات الصن
 فیتوقف انتقال التضخم على مدى ارتباط الدول النامیة باألسواق ،أما بالنسبة للدول النامیة
فالدول الرأسمالیة التي تسیطر على . خاصة النظام النقدي الدوليالرأسمالیة للسلع و رأس المال و 

من  أكثر تعامل معهاالنامیة التي ت لدولمن التجارة العالمیة تتولى تصدیر التضخم إلى ا% 75حوالي 
  . تجارتها الدولیةمن  80%

 الواردات خصوصا عن طریقو  ،من خالل قنوات التجارة الدولیةلك بصفة أساسیة ذیتم و       
ا القطاع من ذه السلعي والخدمي مع ما یرتبط بهوارتباطها الوثیق بقطاع التجارة الخارجیة بشقی

  :إلىورة عامة یمكن تقسیم قنوات نقل التضخم و بص. سیاسات تجاریة و مالیة و نقدیة مختلفة

السلعية:  ول الفرع   .القناة

ستیراد في الدول لك بسبب حجم االذإن القناة السلعیة هي من أهم آلیات نقل التضخم و 
أصبح لها دورا أساسیا في هیكل أسعار السلع و الخدمات  فالسلع و الخدمات المستوردة ،النامیة

الصادرات السلعیة في و  ا من دراسة دور كل من الوارداتبدا هن ال. واق المحلیةالمتداولة في األس
 . تحدید هیكل األسعار الداخلیة

الداخلية-أوال سعار ل ي تحديد السلعية الواردات  : دور

ارتفاع أسعار الواردات هي المسلك الطبیعي و الذي من خالله یجد التضخم الخارجي  إن  
ما  أو ،ا بقیاس نسبة الواردات إلى الناتج المحلي اإلجماليذویمكن معرفة ه ،محليطریقه للسوق ال

   :عنستیراد الذي هو عبارة یعرف بالمیل المتوسط لال
  
  

                                                
 : أنظر في ذلك  - 1
 . 229زینب حسین عوض هللا، مرجع سابق، ص  -  
  

  إجمالي الواردات  =المیل المتوسط لٍالستیراد 
  الناتج المحلي اإلجمالي
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سیترك في أسعار الواردات  ن أي ارتفاع سیحدثأعلى  لكذه النسبة كلما دل ذرتفعت هفكلما ا    
غذائیة السلع المن  عادةفالسلع المستوردة تتكون . على مستوى األسعار المحلیة األهمیة ثر بالغأ
. والمواد االستهالكیة  الصناعیة لك المواد الخام والموادذك ،ضروریة للعملیة اإلنتاجیةالطیة وسالسلع الو 

 ،متفاوتة في التأثیر على الناتج النهائي اأدوار دیة وتلعب وهذه السلع والمواد ستدخل في الدورة االقتصا
  . والذي سیكون أكثر خطورة على االقتصاد الوطني مما لو كانت هذه الواردات كمالیة

ة من السلع االستثماریة مثل قطع الغیار التي تلزم لتعویض دأما إذا كانت السلع المستور   
الواردات یقود إلى رفع قیمة مخصصات االستهالك ومن ن ارتفاع أسعار هذا النوع من إف ،اإلهتالك

  .1 ثم تقلیل الفائض االقتصادي المتاح لالستثمار الصافي
ن جزءا إف ،دات السلع االستهالكیة النهائیةومن ناحیة أخرى إذا تحدثنا عن ارتفاع أسعار وار     

و في ضوء عدم  ،یة البدیلةسیتحول إلى السلع المحل من الطلب المحلي على السلع التي ارتفع سعرها
 ختاللاالن إف ،قدرة الجهاز اإلنتاجي على مواجهة هذه الزیادة في الطلب الفعال في األجل القصیر

فمن  اذونتیجة له عرضها سیقود إلى ارتفاع أسعارهاالحاصل بین الطلب الفعال على هذه السلع وبین 
ة إلى التدهور من جراء االرتفاع یالحقیق همكبر عندما تتعرض دخولأن یطالب العمال بأجور أالمتوقع 

لك من خالل اتحادات العمال و ممارسة الضغوط ذویمكن للعمال تحقیق  ،في األسعار المحلیة
ن تستمر عندما أفمن المتوقع  ،ا الحدذال تتوقف الموجة التضخمیة عند ه وقد. السیاسیة على الحكومة

یؤدي إلى ارتفاع آخر في مما  ،باحهم برفع أسعارهمیحاول أصحاب األعمال المحافظة على هوامش أر 
  .2وهكذا ... األجور

املحلية-ثانيا سعار ل ي تحديد الصادرات   : دور

یشكل جزءا كبیرا من كان النفط  خاصة إذا ل النامیة یلعب دورا متزایداإن التصدیر في الدو   
عدد قلیل من السلع تلعب دورا مهما في  ا ال ینفي أن هناك سلعة أوذلكن ه ،له الدو ذحجم صادرات ه
األردن و فلسطین و في و الفوسفات  ،وسوریامصر و في الدخل الوطني كالقطن في هیكل الصادرات 

  . الــخ.. المغرب و الفوسفات و الزیتون في تونس

ستخراجیة اال كالزراعیة و قتصادیة داخلیةلدول النامیة یعتمد على نشاطات افالتصدیر في ا   
بل على ضوء  ،استنادا إلى كلفتها أیضاوتحدید أسعارها ال یتم  ،لكن تقییم السلع المصدرةو  ،یرهاغو 

  . أسعار إنتاجها في السوق العالمیة

                                                
الطبعة االولى،  ،دراسة في أثار التضخم بالبالد الرأسمالیة على البالد العربیة: لتضخم المستوردارمزي زكي،  -1

  . 191ص ،1986اإلدارة العامة للشؤون االقتصادیة بجامعة الدول العربیة، دار المستقبل العربي، القاھرة، 
، بحوث ومناقشات اجتماع ة السودانیةأسباب التضخم المحلي وسیاسة تخفیض قیمة العملمحمد نور الدین حسین،  -2

  . 183، ص1986، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1985مارس18-16خبراء عقد بالكویت 
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 نأوالشعور أحیانا ب ،ن ارتفاع أسعارها عالمیا سیؤدي إلى ارتفاع أسعارها محلیاإا فذله   
وق ه السلع على حساب السذى تصدیر واسع لهإل مما یدفع ،األسعار في الخارج هي أعلى من الداخل

هو أمر تعرض له العدید من و  ،لها موازیةه المواد و ظهور أسواق ذالوطنیة مسببا أزمات في نقص ه
عن الطلب لك إلى ارتفاع األسعار المحلیة بسبب تخلف العرض ذوقد أدى . السلع في عدة دول نامیة

  .1 موازیةار األسواق الوانتش ،الرغبة في التخزینو  األزمات حدوثو 
ي الثا التكنولوجيا: الفرع و دمات ا لفة   .ت

تزید في  بل تدفع الكثیر من المصاریف التي ،إن الدول النامیة ال تدفع ثمن ارتفاع السلع فقط         
 التصدیرات المرتبطة بعملیات االستیراد و حیث أن الخدم. ا التكلفة الضروریةذالنهایة من خسائرها و ك

ن شراء التكنولوجیا أكما  ،ه الدولذضد مصلحة ه ىارتفعت هي األخر  قد ،الشحنو  نیكالتأم
  . والمصارف و البراءات تدفع كلها نحو ارتفاع األسعار سواء للسلع أو لألعمال المقدمة

والتي تدرج فیها نفقات  ،نجد في میزان المدفوعات للدول النامیة باب الخدمات المستوردةكما   
الخدمات یتضمن أیضا كافة أشكال النفقات المعروفة لكافة و  ،المدفوعة للخارج التأمینو  النقل

   .الخ...والترخیص ،وائدعورسوم ال ،كالسیاحة
ذ    تكلمنا عن كلفة النقل خاصة السفن فهي تختلف جوهریا حسب نوع البضاعة و الجهة  اوإ

 ،لمنقولةأو اما بالنسبة للمنتجات السائلة و ه التكلفة هي قلیلة عمذوه ،الناقلة و الطریق الذي تسلكه
 % 96وعلى حوالي  ،من النقل بعلمها الوطني % 92نجد أن االتحاد السوفیاتي یسیطر على حوالي و 

ه التكلفة في النقل انعكست ذه. ة لها و التي تعمل تحت علم آخرمن النقل بالنسبة للشركات التابع
ببناء أساطیلها للتخفیف من عبء ول النامیة إلى االهتمام مما شجع الد ،على أسعار السلع المستوردة

  .2 نب السلبیة التي ما زالت ترافقهالجواو  ،ه التكلفة رغم تعثرهذه
ات وزیادة سیطرتها على حتكاریة و الشركات المتعددة الجنسیالدول الرأسمالیة اال فبنمو وتعاظم   

ر قدر ممكن من بحصولها على أكه الشركات وبهدف ذحیث أضحت ه ،والتكنولوجیا الخدمات
بهدف الحصول على تقنیة  ،التطویرمبالغ خیالیة في مشروعات البحث و تقوم باستثمار  ،األرباح

  . متطورة تعمل على خفض تكالیف اإلنتاج
وهو  والذي یأخذ اتجاها شبه وحید ،ا إلى تعاظم دور نقل التكنولوجیا في التجارة الدولیةذأدى ه

 رادیالستودفعها لملیارات الدوالرات  ،الرأسمالیة المتقدمة إلى الدول النامیةاتجاهها من الدول 
براءات االختراع وأجور لتكنولوجیا على دفع ثمن اآلالت والمعدات و وال تتوقف تكلفة نقل ا. التكنولوجیا

                                                
، 1978، الطبعة األولى، معھد اإلنماء العربي، بیروت، التضخم العالمي والتخلف االقتصاديعادل عبد المھدي،  -1

  . 167ص
  . 170، صالمرجع السابق -2
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ما تلجأ الشركات  غالبا بل. الــخ...نیة و التأهیل والتدریب الفنيیة و المعرفة الفالنماذج التجار و  ،الفنیین
  . كبر قدر من المكاسبأكنولوجیا إلى وضع شروط تضمن لها المالكة للت
فهي تعاني أیضا من  ،باإلضافة إلى تكلفة نقل التكنولوجیا التي تعاني منها الدول النامیة 

اع مسببة ضی ،ما دربته من كوادر و أخصائیین إلى الدول الرأسمالیة المتقدمةو  ،راتهابمشكل انتقال خ
تخفیض تكالیف اإلنتاج مكن أن تساهم في عملیة التنمیة والتطویر و جهود و قوى كان من المأموال و 

 . التي ترتفع بسبب انخفاض اإلنتاجیة و ارتفاع أجور الخبراء

طائلة في  أما الدول الرأسمالیة اٍالحتكاریة و الشركات المتعددة الجنسیات فهي تصرف أمواال  
زیادة و  ل اٍالحتفاظ بمركزها المهیمن في التقسیم الدولي للعمل لزیادة أرباحهاالتطویر من أجالبحث و 

بل  ،ظروف المنافسةلم یعد یرتبط بمبادرة المنتجین و  التكنولوجي والتطویروالبحث  ،اٍحتكاریة بضائعها
نسجم لم ت اإذوالتحسینات  حتكاریة بعض االبتكاراتفقد ال تدخل الشركات اال ةلامكأصبح إستراتیجیة 

 ،ما یمكن بإبعاد منافسیها األرباح أو للمحافظة علیها أقصىللحصول على أقصى  ،مع إستراتیجیتها
و قد تسعى إلى  ،لكذللتكلفة ما دامت ال تملك دافعا لال تعمم بعض االبتكارات التي فیها خفض فهي 

  .1 للمحافظة على هیمنتها و سیطرتها ،سرا بقائهوإ اٍحتكاره 
تدخل في  الخ...والحفاظ على البیئة ،مكافحة التلوثو  ،ئیة للبحث و التطویروالتكلفة النها  

في الحالتین یتحملها إما المستهلك أو الدول و  ،النهایة في أسعار السلع أو تقتطع بواسطة الضرائب
  . األغلب باالثنین معا أو على ،األقل تطورا إما بانخفاض القدرة الشرائیة أو بشكل ارتفاع األسعار

النقدية:الثالثفرعال   .القناة

القائم على سعر التعادل جرى  1971 سنة )Bretton woods(بعد انهیار نظام بریتون وودز 
ساس اتفاقیة أقر صندوق النقد الدولي التعدیل على أ ذإ ،تبني نظام ألسعار الصرف أكثر مرونة

 ر في خطین رئیسیینقة عملیا في الوقت الحاضبوتصنف نظم الصرف المتاحة و المط. 2 1978
  . هما نظم أسعار الصرف الثابتة و نظم أسعار الصرف المرنةتمل كل منهما على عدد من الصیغ و یش

وعلى الرغم من أن العدید من الدول ال تزال تنتهج نظم أسعار الصرف الثابتة أو غیرها من  
نظرا لما توفره النظم  ،فقد ازداد عدد الدول التي اعتمدت نظما أكثر مرونة. أنواع أنظمة الصرف

  . تقاللیة أكبر في السیاسة النقديالمرنة من حمایة أفضل ضد الصدمات الخارجیة و ما تحققه من اس
  
  

                                                
  . 173سابق، ص المرجع ال- 1
، صندوق النقد العربي، أبوظبي، سیاسات و إدارة أسعار الصرف في البلدان العربیة، )وآخرون(علي توفیق الصادق -2

  . 176، ص1997



يالفصل ديثة........................  ..........................................................................................................الثا ا ات النظر م الت                                       تفس

91 
 

  :التالیةفوق الحاالت و  ال النقديو سوف نتناول آلیة اٍالنتق  
ف تغیرا في في ظل أسعار الصرف الثابتة تواجه الدولة التي تقوم بتثبیت سعر الصر  :األولىالحالة  -

فإن ذا نتیجة له و. بینما ال تواجه الدولة غیر المتدخلة أي تغیرات في قاعدتها النقدیة ،قاعدتها النقدیة
التضخم یمكن أن ینتقل من الدولة صاحبة العملة الرئیسیة إلى الدول األخرى من خالل التوسع في 

  . للحفاظ على ثبات سعر الصرفطالما تتدخل سلطاتها في سوق الصرف األجنبي  ،القاعدة النقدیة
نفترض أن التضخم . في الدولة التي تقوم بتثبیت سعر الصرف أالتضخم الذي ینش:  الحالة الثانیة -

أ صاحبة العملة الرئیسیة .م.وهي تحافظ على ثبات سعر الصرف بینما ال تتدخل الو ،نجلتراإفي  أینش
في بریطانیا إلى تحویل  أي التضخم الذي ینشهذه الحالة یؤدفي . الدوالر في سوق الصرف األجنبي

من السلع البریطانیة ویخلق الطلب الكبیر على  ییننجلیز ت كل من المقیمین األمریكیین واإلمشتریا
وهذا الفائض  ،السلع األمریكیة فائض عرض من الجنیهات اإلسترلینیة في سوق الصرف األجنبي

وللحفاظ على سعر الصرف فان البنك المركزي . دوالریؤدي إلى انخفاض الجنیه اإلسترلیني مقابل ال
خفض هذه ال بد أن یو  ،سترلیني من سوق الصرف األجنبيمشتریا للجنیه اإلیجب أن یتدخل 

بما  ،ینكمش الرصید النقدي البریطاني بمضاعف هذه الكمیةو  ،البریطانیةاالحتیاطیات الدولیة 
وفي نفس الوقت ال یتأثر الرصید النقدي  ،لبریطانيیصاحب ذلك من تأثیرات انكماشیة على االقتصاد ا

لم تكن  إذا ،أ.م.األمریكي بعملیات التثبیت البریطانیة بحیث ال تكون هناك ضغوط تضخمیة في الو
تراض دوالرات جدیدة من البنك المركزي األمریكي لتنفق في سوق الصرف قبریطانیا قادرة على ا
 . األجنبي لتعزیز الجنیه

نرى أن التضخم الذي نشأ في الدولة التي تقوم بتثبیت سعر الصرف ال ینتقل إلى و من هنا    
  . الدولة صاحبة العملة الرئیسیة و التي ال تقوم بتثبیت سعر الصرف

نه لن یكون هناك اتجاه نحو إف ،ه الدول بتثبیت سعر الصرفذلم تقم إحدى ه إذا:  الحالة الثالثة -
اتها طیلك إلى أن إحدى الدولتین لن تغیر الجزء من احتیاذویعود  ،قدیةانتقال التضخم عبر اآللیات الن

فإذا افترضنا أن  ،الدولیة الذي تتكون منه القاعدة النقدیة من خالل التدخل في سوق الصرف األجنبي
. كما ذكرنا في الحالة السابقة ،ةن التحول إلى السلع البریطانیإف ،أ.م.التضخم یظهر أوال في الو

ضغطا على  ،یخلق فائض الطلب على الجنیه اإلسترلیني في سوق الصرف األجنبيعندئذ و 
ن الجنیه سوف ترتفع قیمته مقابل إف ،بما أن سعر الصرف یعوم بحریةو  ،اإلسترلیني لكي ترتفع قیمته

لم ترتفع قیمة الجنیه بسرعة كافیة لتحد من الطلب الجدید على السلع البریطانیة متى  افإذ ،الدوالر
  . األسعاراعدیا على الصادرات البریطانیة والناتج و ن النتیجة سوف تكون ضغطا تصإف ،ظهر

الذي تتكون منه  ،ن جزء من االحتیاطیات الدولیةإف ،في ظل أسعار الفائدة المعومة:  الحالة الرابعة -
جنبي و القاعدة النقدیة للبلد سوف یتأثر بما یقوم به البنك المركزي من تدخل في سوق الصرف األ
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تتحدد التأثیرات على القاعدة النقدیة لكل بلد بمقدار عملتها التي قام بنكها المركزي بشرائها أو بیعها 
  . في عملیة التدخل

الجدیر ذكره أنه من الممكن تحویل العمالت األجنبیة الموجودة في االحتیاطي إلى ذهب و   
حویل االحتیاطیات النقدیة إلى ذهب عملیة لكن تو  ،فاض في أسعار العمالت األجنبیةلتجنب أثر االنخ

را لقلة إیرادات نظو . باإلضافة إلى أنها تؤدي إلى تجمید االحتیاطي في صورة أقل سیولة ،مكلفة جدا
كبر من أفهي تحتاج إلى احتیاطیات  ،اعتمادها على مصادر إیرادات شدیدة التركیزالدول النامیة و 

  . تلك التي تحتاجها الدول المتقدمة
عفرعال املالية:الرا   .القناة

تقلبات حادة في  حداثتشكل مصدرا مهما إل ،إن األموال األجنبیة المصدرة إلى الدول النامیة   
ورؤوس األموال األجنبیة  ،أسعار السلعو  ،قیمة العملة الوطنیةو  ،معدالت الربحأسعار الفائدة و 

ه األموال ذخاصة وأن ه ،ع واسع في الطلبتؤدي إلى ارتفاو  ،ترفع من مستوى اإلنفاق العام ،الموظفة
بعض و  التصدیریة كالصناعة اإلستخراجیة هي القطاعاتو  ،تتجه نحو القطاعات األكثر ربحا لها

ورغم أن األموال األجنبیة المتدفقة  ،الزراعات و الخدمات كإقامة المصارف األجنبیة أو قطاع الفنادق
وخلق فرص  ،ورفع معدالت النمو ،ائد كتزاید االستثمارإلى الدول النامیة تحمل معها الكثیر من فو 

إال أنها تحمل أیضا مخاطر متعددة فهي تؤدي إلى عدم  ،عمل جدیدة و نقل التكنولوجیا المتقدمة
وزیادة العجز  ،ورفع سعر الصرف الفعلي ،نتیجة زیادة معدالت االستهالك .1 االستقرار االقتصادي
  . في الحساب الجاري

تتمیز أسعار فوائدها ومعدالت  ،موال األجنبیة التي توظف في الدول النامیةإن رؤوس األ  
بل بمعاییر الربحیة العالمیة السائدة في  ،فهي ال تقیم نفسها بمعاییر الربحیة الوطنیة ،أرباحها المرتفعة
لك فعندما ذل ،بل بعوامل التكلفة العالمیة ،كما أنها ال تتأثر بعوامل التكلفة المحلیة. ظل االحتكارات

فهي تنشئ حولها موجة من ارتفاع األسعار من خالل تأثیرها على  ،تستثمر الشركات في دولة ما
إن معدالت الفوائد واألرباح المرتفعة التي تجنیها . أسعار عوامل اإلنتاج وعلى أسعار اإلنتاج أیضا

الذي سیرفع  المال الوطني بدون تأثیر في رأس ال یمكن أن یبقى ،رؤوس األموال األجنبیة من دخولها
وتزداد المنافسة على العموم في القطاعات غیر اإلنتاجیة التي تجلب  ،خرمن معدالت ربحه هو اآل

وبما . سواء بارتفاع التكلفة أو بازدیاد اإلنفاق ،مما یسبب حركة لرفع األسعار ،معدالت األرباح األعلى
واسعة  لك سیحدث تقلباتذفإن  ،قصیرة األجل وهي على العموم سوق أن السوق المالیة غیر مستقرة

                                                
، جوان 2، التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، العددكیف تدار التدفقات العالمیة لرؤوس األموالمانویل جویتان،  -1 

  . 16، ص1998



يالفصل ديثة........................  ..........................................................................................................الثا ا ات النظر م الت                                       تفس

93 
 

ال بد أن تظهر نتائجها في األسعار ال سیما و أن خروج رؤوس األموال ال یقف في حدود فوائد الدیون 
  .1یضا هروب رؤوس األموال المحلیة و إعادة تصدیر أرباح رؤوس األموال فقط بل یشتمل أ

قد تؤدي إلى إحداث عجز في میزان و  ،فوعاتمباشرة في میزان المد ثرؤ ه الوقائع تذكل ه   
أو تحاول سده  ،ا العجز عن طریق قروض جدیدةذوالتي تحاول سد ه. النامیة مدفوعات بعض الدول

ه ذوه ،بطریقة إنشاء التزام علیها بشكل سندات بعمالتها الوطنیة لحساب الجهات األجنبیة الدائنة
قدان الثقة في ارتفاع األسعار خاصة مع ف اإلجراءات تحمل نتائج تضخمیة واضحة تؤدي إلى

ازدیاد الطلب على العمالت األجنبیة التي بواسطتها فقط تستطیع القطاعات و  ،العمالت الوطنیة
 . نة سد حاجاتها مع الخارجمالتجاریة المهی

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 197عادل عبد المھدي، مرجع سابق، ص -1 
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الفصل   :  خالصة

 لحدیثة في الفكر االقتصادياالنظریات المدارس و  بعد اطالعنا في هذا الفصل على مختلف  
 إلىوتتبعنا لتطورها التاریخي بدءا بنظریة كمیة النقود الحدیثة وصوال   ،التي فسرت ظاهرة التضخم

  : یمكن استخالص النقاط التالیة  ،التضخم المستوردظاهرة الركود التضخمي و  نظریة التوقعات و
ادة في النقود إلى زیادة في الدخل الحقیقي في یبین فریدمان أنه إذا كان من الممكن أن تترجم الزی -

وفي الواقع نجد أن الدخل الحقیقي ینمو نموا . فإن ذلك غیر صحیح في األجل الطویل ،األجل القصیر
نتاجیة رأس المال وال یأتي بصفة متتالیة مع التخفیض في معدل  ،طبیعیا محددا بمعدل الفائدة وإ

  . البطالة
یاسة النقدیة التوسعیة ال تستطیع أن تخفض معدل البطالة بشكل دائم وأن كما یرى فریدمان أن الس -

ذلك أن هذه السیاسة سوف تفشل في تحقیق ذلك في األجل الطویل فضال على  ،تزید الدخل الحقیقي
  . التضخم أنها ستغذي تیار

على مدى ربع  (Anna. J. Schwartz)وأنا شوارتز  إن تحلیل فریدمان یرتكز على البحوث المیدانیة -
  . فنتائج هذه البحوث تؤكد صحة النظریة الكمیة. قرن من التاریخ النقدي للوالیات المتحدة األمریكیة

 أنحیث  ،جذریة بإجراءاتیوصي  أن إلىالتأثیرات السلبیة للعرض الكبیر للنقود قادت فریدمان  -
ة النقدیة من سنة ألخرى بمعدل قاعدته النقدیة مفادها انه یجب خلق قانون یحدد معدل ارتفاع الكتل

  . ارتفاع اإلنتاج الوطني على المدى البعید
تتشكل التوقعات التضخمیة المتكیفة من سلسلة األخطاء النظامیة وذات التوزیع المؤخر لفترات  -

وتلعب معامالت الترجیح التنازلیة دور الموجه األساسي للمتعاملین االقتصادیین في وضع  ،طویلة
  . لمستقبلیة حول األسعارتوقعاتهم ا

اعتقاد نظریة التوقعات الرشیدة بمرونة التغییر في األسعار واألجور التي افترضتها النظریة  - 
 ،الكالسیكیة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقیق التوازن بین العرض والطلب في جمیع األسواق

ة یرفضون فكرة وجود عالقة ما كما أن أصحاب هذه النظری. وبشكل تلقائي بما في ذلك سوق العمل
بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حین رأوا أیضا عدم وجود هذه  ،بین التضخم والبطالة في األجل الطویل

فهم یفترضون أن األفراد والمؤسسات یتوقعون تأثیرات الزیادة في معدل  ،العالقة في األجل القصیر
  . واألسعار ولیس الناتج والعمالةومن ثم سوف تتزاید األجور النقدیة  ،نمو عرض النقود

فهي مصدرا للتضخم بوصفها تكالیف  ،الضرائب المرتفعة تؤدي إلى تراجع الصناعة واالستثمار -
  . یترتب علیها تناقص األرباح وانخفاض اإلنتاج مع استمرار األسعار في االرتفاع

ا هي سیاسة النقود أنصار نظریة اقتصادیات جانب العرض یرون أن السیاسة الواجب إتباعه -
بدال من السیاسة النقدیة واالئتمانیة االنكماشیة التي تؤثر سلبا على إمكانیة إنعاش جانب  ،الرخیصة



يالفصل ديثة........................  ..........................................................................................................الثا ا ات النظر م الت                                       تفس

95 
 

من شأنه أن یقود إلى زیادة الحوافز الدافعة  ،إذ أن االئتمان المیسر وذي التكلفة المنخفضة ،العرض
مان ستؤدي إلى تشجیع االستثمار وبالتالي زیادة االئت بمعنى أن انخفاض تكلفة ،إلى اإلنتاج واإلنتاجیة

  . اإلنتاج وزیادة العرض اإلجمالي
المدعمة من طرف ) Staggered Contracts(ادخل الكینزیون الجدد فكرة العقود الممیزة  -

سوق العمل عند  وظیف ال یتعدالن لقیم التوازن فيفهم یرون أن األجور النقدیة والت ،)Taylor(تایلور
  ،الزمن ن العقود المبرمة تثبت األجور النقدیة لفترة معینة منأل ،معین من توقعات السعرمستوى 

فعقود العمل طویلة اآلجل هي مصدر هام لجمود التكالیف الحدیة التي تواجه وحدات األعمال وبین 
معدالت  وتكون الزیادة في ،العمال التي یحدد فیها مستوى معدالت األجور النقدیة لمدة سنة أو أكثر

  . حد المحركات للتوسع في اإلنتاج على المدى القصیرةالتضخم أ
وقد . شهدت الدول الرأسمالیة الغربیة مع حلول السبعینات أزمة حادة تمثلت في الركود التضخمي -

حیث كان ارتكاز النقدیین في تفسیرهم لظاهرة الركود  الظاهرة،تفسیر لهذه  إعطاءحول  اآلراءاختلفت 
أن فیرون  الكینزیون المحدثون  أما. على عامل واحد متمثل في تغیر حجم مخزون النقودالتضخمي 

لم یكن مصدره السیاسات ، الركود التضخمي الذي تعرضت له الدول الرأسمالیة المتقدمة منذ السبعینات
نما كان نتیجة صدمات العرض العشوائیة من ناحیة والسیا ،النقدیة كما كان یعتمد النقدیون سة وإ

بعجز السیاسة المالیة في التأثیر على النمو ،كما یقرون  التوسعیة في جانب الطلب من ناحیة أخرى
ن االستمرار في التطبیق الخاطئ لهذه السیاسات كانت في التضخم والبطالة، ویعتبرون بأ المتواصل

إذا  األفراد أنترى  الرشیدة فهيالتوقعات  مدرسة أما. أسباب مباشرة في تفاقم ظاهرة الركود التضخمي
مع هذه  ، فسوف یتكیفونشكل صحیحبمن توقع اتجاه السیاسة الكلیة وآثارها في أعمالهم  تمكنوا

حیث تستمر األسعار في االرتفاع ولن تنخفض معدالت ، السیاسة تبعا لذلك مما یجعلها غیر فعالة
كود التضخمي یكمن في أنصار مدرسة اقتصادیات جانب العرض جعلوا تفسیرهم للر  أما. البطالة

الزیادة ، حیث تؤدي جانب العرض وفي الزیادات المفرطة في عرض النقود وارتفاع معدالت الضرائب
الركود التضخمي  فإنالمؤسسیة المدرسة نصار وبالنسبة أل. في المعروض النقدي إلى حدوث التضخم

لطبیعة المؤسسات التي تمیز  المفرط في كمیة النقود بل أن المشكلة هي نتاج لیس ناجما عن النمو
  . وهي ترجع إلى قوة المؤسسات االحتكاریة وسیطرتها على السوق، المجتمع الرأسمالي

كما تناولنا عالج الركود التضخمي من وجهة نظر المدرسة النیوكالسیك و المدرسة النیوكینزیة في -
وكذلك حسب  طویل األجل،من خالل إتباع سیاسة نقدیة ثابتة أو مستقرة، منظمة وفقا لبرنامج 

م االلتجاء إلى سیاسة مالیة نشطة للتخلص من الركود في نفس الوقت الذي یت فإنه یجب نیوكینزیین
  .ألسعار و الدخولفیه احتواء التضخم بفضل سیاسة ا
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وهي تبعیة . حد أشكال تبعیة الدول النامیة اقتصادیا للنظام الرأسمالي العالميالتضخم المستورد هو أ -
جد جذورها في طبیعة بنیان اإلنتاج الوطني المشوه الذي یعتمد على إنتاج وتصدیر المواد الخام ت

و هو ما یمثل انتقال . لیستورد في مقابلها مواد وسلع مصنعة من الدول الرأسمالیة الصناعیة ،األولیة
ز على أسعار الصرف وهناك انتقال آخر عبر القنوات النقدیة التي ترتك ،التضخم عبر القنوات السلعیة

األموال األجنبیة المتدفقة إلى أو االنتقال عبر القنوات المالیة التي تقوم في األساس  ،وأسعار الفائدة
  . الدول النامیة

نرى من  ،المدارس والنظریات الحدیثة المفسرة لظاهرة التضخم إلىوبعد التطرق  ،اآلن  
لى معرفة آثاره االقتصادیة واالجتماعیة التي مؤشرات ومقاییس التضخم، إضافة إ ةالضروري، معرف

تبین مدى خطورة الظاهرة، وأخیرا معرفة أهم السیاسات المعالجة للتضخم، وهو ما سیتم تناوله في 
  . الفصل الموالي
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يد    :تم
وقد جرت العادة على اعتماد الرقم ، لألسعارالتضخم هو التغیر النسبي في المستوى العام   

ن سلة المستهلك تمثل المعروض من السلع والخدمات المنتجة منها أل، المستهلك ألسعارالقیاسي العام 
وتكشف عي والقطاعلى المستوى الكلي ، لألسعارمن المقاییس  أخرىولكن توجد فئة . والمستوردةمحلیا 

 تأثیرات إحداث إلىوالتي بدورها تؤدي ، عن جوانب ال یستهان بها من ضغوط التضخم والتكالیف
ولتجنب . غیر مرغوب فیها على متغیرات المجتمع االقتصادیة و االجتماعیة اقتصادیة تنعكس باتجاهات

الكفء للسیاسات االقتصادیة والنظر فیها جمیعا وتشخیص  اإلعداد ذلك یقتضي ،السلبیة للتضخم اآلثار
  . المستهلك ألسعارمدى انسجامها مع الرقم القیاسي العام 

مؤشرات  أهم األولحیث نستعرض في المبحث . مباحث ةوقد تطرقنا لهذه النقاط من خالل ثالث  
المبحث الثاني  أما. یةالتضخمس القوى هذه المؤشرات لقیا أفضلبهدف التعرض على ، ومقاییس التضخم

وفي المبحث الثالث سوف نستعرض معظم  اوأخیر . االقتصادیة واالجتماعیة للتضخم آلثارلفیه نتطرق 
 . السیاسات االقتصادیة المعالجة للتضخم
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س :ول املبحث ومقاي ممؤشرات   . الت

ومــن ثــم ، لألســعار فــي المســتوى العــام المظهــر العــام للتضــخم یتمثــل فــي االرتفــاع المتواصــل إن 
فاالرتفـــاع المتواصـــل لهـــذه . لألســـعار تطـــور األرقـــام القیاســـیة تتبـــع خـــالل یمكـــن اســـتقراء هـــذه الظـــاهرة مـــن

االرتفـــاع  أنعلـــى  أخـــرى ةمـــر  التأكیـــدنـــه ینبغـــي أ إال، یعـــد مؤشـــرا عامـــا علـــى وجـــود هـــذه الظـــاهرة األرقـــام
وجـود هــذه الظــاهرة  إلــىن كــان یشـیر إ و ، آخـر أو مقاســا بـرقم قیاســي لألسـعارالمتواصـل فــي المسـتوى العــام 

تنبــع مــن حــاالت االخــتالل فــي االقتصــاد  لوجــود قــوى تضــخمیة نــه لــیس ســببا لوجودهــا بــل هــو نتیجــةأ إال
 . الوطني

، اختلفـــت النظریـــات فـــي تفســـیر ظهـــور هـــذه القـــوى التضـــخمیة فـــي الفصـــلین الســـابقین رأینـــاكمـــا  
ومــن بــین هــذه المعــاییر ، هــذه القــوى التضــخمیةاشــتق االقتصــادیون معــاییر لقیــاس  لهــذه النظریــات واســتنادا

یمكـــن و . النقـــدي اإلفــراطومعیـــار ، معیـــار فــائض الطلـــب، الضــغط التضـــخميأو معیــار االســـتقرار النقـــدي 
  :  ات فیما یليهذه المؤشر  ألهمالتطرق 

لألسعار :ول املطلب  القياسية   . رقام

 لتضـــخم والحكـــم علـــى مـــدى حدتـــه فـــي ســـنةلقیـــاس معـــدل ا لألســـعارالقیاســـیة  األرقـــامتســـتخدم   
ألسـعار المسـتهلك مثـل الـرقم القیاسـي  لألسـعارالقیاسـیة  األرقـامهنـاك عـددا مـن  أنومن المعلـوم . معینة

 )مكمــــش النــــاتج الــــداخلي الخــــام  أو(المحلــــي  والــــرقم القیاســــي للنــــاتج، الجملــــة ألســــعارالــــرقم القیاســــي و 
عموما عـن تقـدیره بواسـطة  ویكون تقدیر معدل التضخم بواسطة واحد من هذه المؤشرات مختلفا. وغیرها

المؤشــرات التــي تســتخدم لحســاب  أهــمالمســتهلك مــن  ألســعارویعتبــر الــرقم القیاســي . األخــرىالمؤشــرات 
كثیـر مـن الخـدمات التـي ال تـدخل فـي نطـاق التجـارة ال ارأسعولكن هذا المؤشر یتضمن ، معدل التضخم

ن المؤشر الـذي یسـتخدم علـى لهذا فإ، مما یجعل المقارنات الدولیة بین معدالت التضخم صعبة، الدولیة
 . PGDP( 1 ( نطاق كبیر لقیاس معدل التضخم هو مكمش الناتج الداخلي الخام

  :  یلي من خالل ما لألسعارالقیاسیة  لألرقامویمكن التطرق 
ةرقامصيغ :ول الفرع املر   . 2 القياسية

مفرداتهــا مختلفـة فیمــا بینهــا وال یمكـن تجمیعهــا مـع بعضــها نظــرا  نهـذا الــرقم یحسـب للظــواهر التــي تكـو  
                                                

  . 312، ص2002، عمان، ع، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزیاالقتصاد الكليحمد األشقر، أ -1
  :  في ذلك أنظر -2
المعھد  جسر التنمیة،، سلسلة دوریة تعنى بقضایا التنمیة في األقطار العربیة،األرقام القیاسیةالعصفور صالح،  -  

  . 9 -6، ص ص2003العربي للتخطیط، الكویت، المجلد الثاني، العدد التاسع عشر، جویلیة
http://www. arab - api. org/ar/publicationlists. aspx?publication_cat_id=4#prettyPhoto[iframe]/105/ 
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. النســبیة لتلــك المفــردات األهمیــةوهـي  بأوزانهــانوعیــة واحــدة بترجیحهــا  إلـىوالبــد مــن تحویهــا . الختالفهـا
قــد تتغیــر مــن ســنة ألخــرى فــأي األوزان تؤخــذ ؟ هــل هــي األوزان  األســعارأو  الخصــائصولكــن بعــض 

ومـن هنـا تختلـف صـیغ الـرقم . الفتـراتالتي تخص فترة معینة ثابتة ؟ أم ینبغي تغییـر األوزان تبعـا لتغیـر 
  . 1 القیاسي المرجح

ثــالث صــیغ لألرقــام القیاســیة المرجحــة تعتمــد علــى مــا إذا كنــا نســتخدم كمیــات أو  نأخــذســوف و   
  . المقارنةسنة أسعار سنة األساس أو 

القيا - أوال بأسعارالرقم كميات( املر ساس) أو السب( سنة   :  ) Laspeyres رقم

وفـي هـذا ، عتبـاراالالنسـبیة للسـلعة بعـین  كلمة مرجح تشیر إلى أن الـرقم القیاسـي یأخـذ األهمیـة   
وهنـــاك ، ســـنة األســـاس ســـتخدامباتـــرجیح الـــرقم القیاســـي التجمیعـــي ، 1864الســـبیر ســـنة  قتـــرحا اإلطـــار

  :  صیغتان لهذا الرقم
 هي صیغة الرقم القیاسي التجمیعي لألسعار وتكون كما یلي:  الصیغة األولى  :  

=صیغة السبیر لألسعار 



00

0100
QP
QPn  

  . كمیات سنة األساس :0Q ؛األساسأسعار سنة  :0P المقارنة؛أسعار سنة  :nP :أنعلى اعتبار 
نفـس كمیـات السـلع  سـتهالكافـي  واستمرارهمالمستهلكین  وفي هذه الصیغة یفترض ثبات أذواق    

  . نخفاضاا أو رتفاعاا حتى ولو تغیرت أسعارها
  یليفهي صیغة الرقم القیاسي التجمیعي للكمیات وتكون كما  :الثانیةالصیغة:   

= صیغة السبیر للكمیات 



00

0100
PQ
PQ n  

  . كمیات سنة األساس :0Q ؛األساسأسعار سنة  :0P ؛المقارنةكمیات سنة  :nQ :أن عتباراعلى 
ویفتـرض فــي هــذه الصــیغة ثبــات األســعار فــي فترتــي األســاس والمقارنــة بغــض النظــر عــن تغیــر   

  . الكمیات المستهلكة في الفترتین
  :  ص بما یليلم تسلم من االنتقادات التي تتلخ ورغم القبول الواسع لصیغة السبیر فإنها  

 أنوفي الحقیقة . عن سنة األساس بسبب التقادم وابتعادهاأن الصیغة ستكون غیر ممثلة للواقع  -  
نما كل صیغ األرقام القیاسیة عندما تبتعد عن سنة األساسه   . ذا ال یخص صیغة السبیر وحدها وإ
السلع التي یرتفع ثمنها یقل الطلب  أنوحسب قوانین العرض والطلب  األعلى إلىأن الرقم متحیز  -  

  . في هذا الرقم تبقى ثابتة دون تغییر األوزانولكن ، علیها وتقل كمیة استهالكها

                                                
  . 92، ص 2012مان، ، دار الحامد للنشر والتوزیع، عاألرقام القیاسیةعبد الحسین زیني،  -1



ال م . . . . . .. . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . .  .................... . . . . . . . . . . ثالثالفصل الت لھ،مؤشرات ة املعا والسياسات  آثاره

101 
 

 نموتزداد الكمیات المستهلكة  األسعارما ذكر لیس صحیحا دائما فقد ترتفع  أنوفي الحقیقة   
كما قد یقل االستهالك رغم انخفاض األسعار ، االقتصاديالسلع كما هو الحال في فترات االنتعاش 

التقالید والعادات قد تغیر من نمط االستهالك بغض النظر عن  كما أن ،في فترات األزمات والكساد
من  جود مستوى معینان فكرة التحیز المذكورة تفترض و ومن ناحیة أخرى فإ. تقلبات األسعار

أوزان األساس یجعل الرقم متحیزا إلى األعلى وهذا المستوى غیر موجود من  باستخداماالستهالك، و 
  . 1 الناحیة الواقعیة

القيا - ثانيا بأسعارالرقم كميات( املر املقارنة) أو باش(سنة   :  Paache) رقم

  :  وله أیضا صیغتان كما في رقم السبیر, سنة المقارنة  باستخدامالرقم القیاسي التجمیعي المرجح هو  

=لألسعار  باشصیغة 


n

nn

QP
QP

0

100  

  . كمیات سنة المقارنة :nQ ؛األساسأسعار سنة  :0P المقارنة؛سنة أسعار  :nP :أن اعتبارعلى 
وهذه الصیغة تقیس التغیـر فـي النفقـات للحصـول علـى كمیـات السـلع فـي سـنة المقارنـة مرجحـة     

 المقارنـــة كانـــت قـــدوبـــذلك یفتـــرض أن نفـــس كمیـــات ســـنة ، بأســـعار ســـنة المقارنـــة وأســـعار ســـنة األســـاس
  . من تغیر األسعار في سنة األساس وذلك بالرغم ستهلكتا

=صیغة باش للكمیات 


n

nn

PQ
PQ

0

100  

فــي هــذه الصــیغة یفتــرض أن المســتهلك یقــیم مــا یســتهلكه فــي كــل مــن فترتــي األســاس والمقارنــة   
  . بنفس أسعار سنة المقارنة

ن أیضــا بأنهــا متحیــزة إلــى األســفل أل الصــیغة مــا قیــل عــن صــیغة الســبیر فقــد قیــل عــن هــذهو    
یجـب  اولـذلك فهـي تعطـي أهمیـة اكبـر ممـ، المسـتهلكة منهـاالسلع التي انخفضت أسعارها تزداد الكمیات 

أن ترجیح أسعار األساس المرتفعة سـیكون بكمیـات المقارنـة التـي ازدادت  إذثمنها قد انخفض  أنلمجرد 
  . ذكورةفي الفترة الم أسعارهابسبب انخفاض 

إال ، األوزان المســتخدمة خــتالفابــین رقمــي الســبیر وبــاش النــاجم عــن  االخــتالفبــالرغم مــن و  
الغـرض  الفتخـاین یعتمدان على مقارنة القـیم مـع ن الرقموأ، نحو التغییر تجاهاال أن كلیهما یشیران إلى
 . المستخدم لحساب القیم

 
  

                                                
  . 96المرجع السابق، ص  - 1
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مثل - ثالثا القيا شر(الرقم ف   :  )Fisherرقم

نـه أ یتضح مما سبق أن رقم السبیر یجعل صـیغة الـرقم القیاسـي متحیـزة إلـى أعلـى بـالنظر إلـى    
علــى عكــس رقــم بــاش الــذي یســتند علــى التــرجیح بــأوزان ســنة ، مبنــي علــى التــرجیح بــأوزان ســنة األســاس

 ن التـرجیحینقترحـت عـدة صـیغ لمعالجـة الفـرق بـیوعلیه فقـد ا. مما یدفع صیغة الرقم إلى أسفل، المقارنة
لتكـوین رقمـا  االعتبـارین حیث اقترحـت صـیغة تأخـذ الـرقمین السـابقین بعـ، وقد كانت صیغة فیشر أهمها

  :  ولتأخذ صیغة الوسط الهندسي للصیغتین السابقتین، مثالقیاسیا أ

100 = رلألسعاالرقم القیاسي األمثل 
00
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  : فصیغته كما یليأما الرقم القیاسي األمثل للكمیات 

100 =الرقم القیاسي األمثل للكمیات 
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  . نه عبارة عن الوسط الهندسي لصیغة السبیر للكمیات مضروب بصیغة باش للكمیاتأي أ

 كاإلنتــــاج قتصــــادیةاال ثــــر التضــــخم مــــن المتغیــــراتأ إلزالــــة القیاســــیة الســــابقة تســــتعمل األرقــــام  
  . على مؤشر السعر المناسب سمیةاالبتقسیم قیمتها ، ستثمارواال واالستهالك

يالفرع أسعار :الثا الكمؤشر   . )CPI( س

وهــو ، فـي قیـاس معــدل التضـخم بالنسـبة لمشـتریات أسـرة نموذجیـة سـتخداماا مؤشـراتال رأكثـهـو    
الـدخل التـي تشـتریها أسـر الطبقـة متوسـطة  الخـدماتموعـة نموذجیـة مـن السـلع و لتكـالیف شـراء مجتقدیر 

  . 1 مقارنة بنفس التكالیف في السنة السابقة
كمـا یعكـس الـرقم ، الداخلة في تركیب هذا المؤشر من دولة إلى أخرى ستهالكاالوتختلف سلة  

ویتعلـق األمـر هنـا بـذلك المقیـاس أو ، التغیرات التي تطرأ على القـوة الشـرائیة االستهالك القیاسي ألسعار
تغیراتهـا أو  نـه ال یقـیس تكلفـة المعیشـةأ إال، ر الـذي یحـدث فـي األسـعارالمؤشر الذي یقـیم متوسـط التغیـ

  . 2 األسرة ستهالكامیزانیة  أو
 المســـتهلك ألســـعارالمعادلـــة التـــي یـــتم االعتمـــاد علیهـــا فـــي حســـاب الـــرقم القیاســـي  أووالصـــیغة 

)CPI(هي صیغة السبیر )Laspeyres(  األساسسنة  بأوزان األسعاروالتي یتم ترجیح .  
  
  

                                                
  . 214جیمس جوارتیني و ریجارد استورب، مرجع سابق، ص -1

 2 - Hamid Bali, Inflation et mal -Développement en Algérie, OPU, Alger, 1993, P111.  
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 م الت معدل حساب   :  CPIمنانطالقاكيفية

 ســــلع وخــــدمات المســـــتهلك هــــو معــــدل التغیـــــر فــــي مؤشــــر أســـــعارل 1 معــــدل التضــــخم الســـــنوي   
  :  2 ویحسب كما یلي، بین فترتین كستهالاال

   10011   tttt CPICPICPIINF  
       ؛ t خالل الفترة ممعدل التضخ : INFt :أنحیث 

              CPIt: الفترةفي  ستهالكاال مؤشر أسعار t ؛   
         CPIt - 1: الفترة في  ستهالكاال مؤشر أسعارt-1 ؛   
ملة :الثالثالفرع ا أسعار   . مؤشر

إن هـــذا المؤشـــر یتصـــدى للداللـــة علـــى التغیـــر النســـبي فـــي مســـتوى أســـعار المـــواد التـــي یجـــري   
وقــد یشــتق هــذا الــرقم القیاســي مــن عــدة أرقــام یعبــر كــل واحــد منهــا عـــن ، التعامــل فیهــا بأســواق الجملــة

لمواد الصــناعیة والمــواد التــي تبــاع وتشــترى فــي هــذه األســواق كــا، معینــة مــن المــواد فئــةمســتوى أســعار 
  . 3 الغذائیة

 یرجـع االخـتالف إنمـا ،المسـتهلك ألسعارفي صیاغته العامة عن الرقم القیاسي  وهو ال یختلف  
الـرقم القیاسـي  مـاأ. المنتجین وتجار الجملة فقـط أسعار الجملة یعكس تكلفة اإلنتاج وأرباحمؤشر  أنفي 

ــــ ألســــعار ــــى باإلضــــافةیعكس المســــتهلك ف السماســــرة و الوســــطاء  وأربــــاح ذلــــك تكلفــــة النقــــل والتوزیــــع إل
تعبیرا عن تكلفة معیشة المسـتهلك العـادي  أكثرالمستهلك  ألسعارن الرقم القیاسي ومن ثم فإ، والموزعین

  . 4 الجملة أسعارمن مؤشر 
عالفرع الضم :الرا السعر   . )(PGDPمؤشر

وهـــــو عكـــــس ، )(PGDPویســـــمى بـــــالرقم القیاســـــي الضـــــمني أو مكمـــــش النـــــاتج الـــــداخلي الخـــــام    
ســنة جمیـع السـلع والخـدمات المنتجـة فـي المجتمـع فـي  أسـعارفهـو یقـیس التغیـر فـي ، المؤشـرات األخـرى

  : 5 وحسابه یكون كالتاليما بالمقارنة مع سنة األساس 

PGDP =  
  قیمة الناتج الداخلي الخام باألسعار الجاریة في سنة المقارنة

×100  
  قیمة الناتج الداخلي الخام باألسعار الحقیقیة في سنة األساس

                                                
  . الشھري أو الفصلي بنفس الطریقةیمكن حساب معدل التضخم  -  1
  : انظر في ذلك  -2 

 - N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, 2 éditions, Harcourt, USA, 2001, P515.  
  . 79، ص، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، دون سنةمقدمة في النقود و البنوكمحمد زكي شافعي،  -3
، قسم االقتصاد، جامعة النظریة االقتصادیة الكلیةعبد القادر محمد عبد القادر عطیة، رمضان محمد احمد مقلد، -4

  . 194، ص2005، مصر، اإلسكندریة
   - .N. Gregory Mankiw ,Op.Cit.,P 503                                                                    :انظر في ذلك  - 5
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   في المجتمع؛ إنتاجها، عدد السلع والخدمات التي یتم : m  :أن حیث 
          niP  : سعر السلعةi  في سنة المقارنةn ؛ 

          0iP  : سعر السلعةi  ؛ 0 األساسفي سنة  

         niQ  :الكمیة المنتجة من السلعة iفي سنة المقارنة n ؛  
 ألنــهوذلــك ، المســتهلك ألســعارشــموال مــن الــرقم القیاســي  أكثــرویعتبــر مؤشــر الســعر الضــمني    

عكـــس مؤشـــر . المنتجـــة داخـــل الـــوطن فقـــطالخـــدمات دون اســـتثناء و أســـعار جمیـــع الســـلع و یحتـــوي علـــى 
)CPI(  بما فیها الواردات من طرف المواطنین المشترىةالذي یقیس كل السلع .  
التغیــر فیــه یعكــس  أنكمــا ، نــه قــد یحتــوي علــى ســلع عدیــدة ال تهــم المســتهلك العــاديعلیــه أ لكــن یؤخــذ 

انـات السـنویة هـذا المؤشـر یصـلح للبی أن إلـى باإلضـافة. األسـعارالتغیر فـي الكمیـات بجانـب التغیـر فـي 
الـــذي یقـــیس كـــل الســـلع  )CPI(عكـــس مؤشـــر ، یقـــوم بقیـــاس أســـعار الســـلع والخـــدمات و والموســـمیة فقـــط

 . من طرف المواطنین المشترىة

ياملطلب   . النقديستقرار معيار :الثا

 تغیــر كــل ةإمكانیــ عتبارهــااالتــي تــدخل فــي ، یســتند إلــى منطــق النظریــة الكمیــة النیوكالســیكیة و   
  . 1 إمكانیة تغیر الطلب على النقود أو سرعة دورانهاأیضا و ، الدخل أو الناتج الوطني من
   :التالیةالنقدي یتحقق عموما من خالل المعادلة  ستقراراال فإن و طبقا لهذه النظریة 








  
   ؛ معامل االستقرار النقدي:  B   :أنحیث 

       
M
M  :؛ معدل التغیر في الكتلة النقدیة   

       
Y
Y  : ؛ التغیر في الناتج الوطني اإلجمالي باألسعار الثابتةمعدل  

  :  ونناقش ثالث حاالت
 B=0  : النــــاتج الــــوطني یــــدل علــــى تعــــادل معــــدل التغیــــر فــــي كمیــــة النقــــود مــــع معــــدل التغیــــر فــــي

 . نقدي ستقرارا أي أن هناك، اإلجمالي

 B>0  : كمیـة النقـود یفـوق باسـتمرار معـدل تغیـر النـاتج الـوطني اإلجمـالي،یدل على وجـود نمـو فـي 

                                                
  . 255، صمرجع سابقة، یصصبحي تادرس قر - 1
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 اسـتمراروبالتـالي  لمتـاح مـن السـلع والخـدمات المنتجـةفهذا یعني وجود فائض في القـوة الشـرائیة یفـوق ا
التغیـر فـي الطلـب علـى  االعتبـارمـع األخـذ بعـین  ،یشیر إلى نمـو حجـم القـوى التضـخمیة االرتفاعهذا 

 . األسعار ارتفاعالنقود أو سرعة دورانها وما یمارسه من ضغط على 

 B<0  :األسعار نخفاضاى ي إلما یؤدم، لع والخدماتالقوة الشرائیة مقارنة بالس وجود نقص في .  

النقدي :الثالثاملطلب  فراط   . معيار

التغیـــر فـــي نصـــیب الوحـــدة أن إلـــى النظریـــة الكمیـــة المعاصـــرة التـــي تـــرى  هـــذا المعیـــار یســـتند    
  . هو المتغیر اإلستراتیجي في إحداث التغیر في مستوى األسعار، المنتجة من كمیة النقود

الحجــم األمثــل لكمیــة النقــود هــو ذلــك الحجــم  یؤكــد رائــد هــذه المدرســة میلتــون فریــدمان أنحیــث        
دل تغیــره فــي كــل فتــرة زمنیــة األثــر الــذي یمارســه معــدل تغیــر النــاتج الــوطني الــذي یتعــین أن یلغــي معــ

معــدل تغیــر الطلــب علــى النقــود أو ســرعة دورانهــا محافظــا علــى مســتوى األســعار و ، اإلجمــالي الحقیقــي
  . 1 السائد في فترة األساس

:  ویكون نصیب الوحدة المنتجة كما یلي



  
متوسـط نصـیب الوحـدة مـن النـاتج الـوطني اإلجمـالي الحقیقـي مـن كمیـة النقـود المتداولــة  :λ   :أنحیـث 

  ؛األسعارسنة األساس عند مستوى معین من  السائدة في
             M: ؛ سنةالبالفعل في  ةكمیة النقود المتداول  

             Y:  ؛ سنةالالناتج الوطني اإلجمالي باألسعار الثابتة في  
  :  وتكون هناك حالتین 

   یتعین أن یظل نصـیب الوحـدة المنتجـة مـن، ثبات الطلب على النقود أو سرعة دورانها فترضنااإذا 
 . إذا أردنا أن نحافظ على المستوى العام لألسعار السائد عند فترة األساس، كمیة النقود ثابتا

 فیتعــین أن یزیــد ، ســرعة دورانهــا فــي المــدى الطویــل نخفضــتاذا زاد الطلــب علــى النقــود أو أمــا إ
ثــر انخفــاض ســرعة دوران النقــود علــى بالقــدر الــذي یلغــي أ، نصــیب الوحــدة المنتجــة مــن كمیــة النقــود

 :  2 ویتم حساب حجم اإلفراط النقدي كما یلي، مستویات األسعار

ttext MYM    
  ؛حجم اإلفراط النقدي: extM :أنحیث  

              : النقـود المتداولـة السـائدة  كمیـةمـن  المحلـي الحقیقـي متوسط نصیب الوحدة من النـاتج
   ؛األساس عند مستوى معین من األسعار سنة في

                                                
  . 258سابق، صالمرجع ال -1
  . 319، صمرجع سابق، اقتصادیات النقود والمصارفمحمد عزت غزالن،  -  2
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              Yt     :  ؛باألسعار الثابتة في السنة المحلي الحقیقيحجم الناتج      
            tM :؛كمیة النقود المتداولة بالفعل في السنة 

 ارتفــاعیكــون وراء ، قــدیامــن الواضــح أن فــائض كمیــة النقــود عــن حجمهــا األمثــل یمثــل إفراطــا ن 
  . في األسعار رتفاعاالوتصاعده یكون وراء تصاعد  هذا الفائض ستمراروا، األسعار

عاملطلب الطلب :الرا فائض   . معيار

لفكــرة الطلــب الفعــال  األساســیةفــي قیــاس الفجــوة التضــخمیة علــى المنطلقــات  یســتند هــذا المعیــار 
 كــل أنو التــي تــرى ، االقتصــادي كینــز فــي النظریــة العامــة ألفكــاروفقــا  األســعارتحدیــد مســتویات  فــي

، یقابلهــا زیــادة فــي حجــم العــرض الحقیقــي أنالســلع والخــدمات دون فــي حجــم الطلــب الكلــي علــى  زیــادة
 األســـعارتمثـــل حالـــة مـــن التضـــخم تـــدفع مســـتویات ، یعنـــي ذلـــك بلـــوغ االقتصـــاد مرحلـــة التشـــغیل الكامـــل

  :  1 المعادلة التالیة ویمكن صیاغة معادلة فائض الطلب وفق. االرتفاع إلىالمحلیة 
YSICCD gpx  )(  

  ؛ فائض الطلب الخام:  Dx :أنحیث 
            Cp: ؛الخاص باألسعار الجاریة ستهالكاال  

            Cg: ؛العام باألسعار الجاریة ستهالكاال  
            I: ؛في األصول الثابتة باألسعار الجاریة ستثماراال  

         ΔS: ؛في المخزون السلعي باألسعار الجاریة ستثماراال  
          Y: ؛الناتج المحلي الخام باألسعار الجاریة   

 صـادراتالنرى أنها تهمل أثر المعـامالت الخارجیـة مـن ، إجمالي فائض الطلبصیغة  وبالتأمل في     
   :حاالتثالث  هنا وتظهر، والمتاح من السلع والخدمات واردات على كل من الطلب الفعالالو 

   هنا ال یتأثر حجم فائض الطلبو ، الصفررصید المعامالت الجاریة یعادل  :التوازنحالة . 

   ــة    جاریــة ویحقــق میــزان المعــامالت ال، هنــا تفــوق قیمــة الصــادرات عــن قیمــة الــواردات :الفــائضحال
 :ویصبحوهنا البد أن یضاف هذا الفائض إلى إجمالي فائض الطلب ، "S" فائض ونرمز له بـ

 +S Dx  =Dxn 

  وهي، مدفوعات معظم البلدان المتخلفة واآلخذة في النمووهي تصف مراكز موازین  :العجزحالة 
والذي یجب أن یطرح من إجمالي ، " F" ونرمز له بـحدوث عجز في موازین معامالتها الجاریة 

 F  _Dx =Dxn   :ویصبحفائض الطلب 

                                                
، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات  دراسة تحلیلیة و تقییمیة:مدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیةعبد المجید قدي،  -1

  . 48، ص2005الجامعیة، الجزائر، 
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ياملبحث م :الثا للت جتماعية و قتصادية   . ثار

 ن تنكر وجود ظاهرة التضخم في اقتصادیاتهاألقد أصبح من المتعذر على الدول المتخلفة 
بمعدالت متباینة تبعا ، تصیب جمیع دول العالم، خاصة بعد أن تحولت هذه الظاهرة إلى ظاهرة عالمیة
  . بها واختالف درجة التطور والتقدم التي تمر الختالف فلسفتها االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة

التي ، االقتصادیة و االجتماعیة المشاكلحد أألنه یمثل  فالتضخم ظاهرة غیر مرغوب فیها       
أمام العالم  تهتهز من صور ، ختالالت سیئةإثارا سلبیة و آباالقتصاد الوطني وتحدث فیه  تعبث

االجتماعیة األكثر في صالح الطبقات ، یؤدي التضخم إلى إعادة توزیع الدخل الوطنيو . الخارجي
 بین الطبقات االقتصادیة مما یحدث مزیدا من التفاوت في توزیع الدخل، القلیلة العددو  غنى

الفئات االجتماعیة بطریقة تضخم توزیع الثروة بین الطبقات و كما یعید ال، االجتماعیة المختلفةو 
االستثمار إلى المجالت  عن طریق سوء توجیه، نه یؤثر في اتجاهات االستثمارأفضال عن ، عشوائیة

انخفاض القوة  نه یؤدي إلىأباإلضافة إلى ، دوران رأس المالالتي تدر ربحا سریعا و تتمیز بسرعة 
خاصة لذوي الدخول  نعكس على انخفاض الدخول الحقیقیةوالذي ی. الدخول النقدیةالشرائیة للنقود و 

  . یؤثر في االدخار الوطني مر الذيألاكالعمال والموظفین و المستخدمین ، الثابتة و المنخفضة
 تضع صعوبات أمام عملیة التنمیة أمام هذه المخاطر و غیرها یعتبر التضخم ظاهرة خطیرةو   

وتؤدي  وتضر بالعدالة االجتماعیة وتخلق حالة من االضطراب االجتماعي، االقتصادیة واالجتماعیة
 ألمور كلها مع مقتضیات التنمیة والتطوروتتعارض هذه ا، إلى تباطؤ معدالت النمو في األجل الطویل

  :  التالیة بعن التضخم في المطال الناجمة اآلثاریمكن توضیح أهم  و

املجتمع :ول املطلب أفراد ن ب وة ال و الدخل ع توز ع م الت   . آثار

التذمر و یخلق موجة من التوتر و  إن التضخم یعمق التفاوت في توزیع الدخول و الثروات
 الضروري لدفع عجلة التنمیةتماعي بدرجة تهدد جسور االستقرار االجتماعي والسیاسي االج

  . االقتصادیة
قيقي :ول الفرع  ا الدخل ع توز إعادة ع م الت   . أثر

مما یؤثر في الدخل الحقیقي ، یترتب على سیادة ظاهرة التضخم تزاید في كمیة النقود
فالفئة ذات الدخل الثابت تنخفض قدرتهم ، غیرهمالثابتة من موظفین ومتقاعدین و  ألصحاب الدخول

رباح للشركات حیث تتزاید أسعار السلع بصورة أسرع من األكما تتزاید ، الشرائیة مع تزاید األسعار
  . 1الموارد  أسعار

                                                
، 2000 ،مصر ،الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة ،الطبعة األولى ،أساسیات علم االقتصاد ،سالم توفیق النجفي -1
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   :1 من خالل مایلير التضخم على أصحاب الدخول یمكن إیضاح آثاو 
  والسكنات حصلون على دخولهم من ملكیة األراضيیین الذ ل األفرادمتشو : الثابتة أصحاب الدخول ،

نظرا للثبات النسبي و ، االجتماعیة وغیرها اإلعاناتوالمعاشات التقاعدیة و ، االستثماراتوالفوائد على 
 . ه الفئةدي إلى تناقص الدخول الحقیقیة لهذه الدخول فان ارتفاع األسعار یؤ تتمتع به هذ الذي

  إن ارتفاع األسعار یؤدي إلى ، الهیئات المختلفةتشمل موظفي المؤسسات و : أصحاب المرتبات
قد تؤدي إلى ، لكن غالبا ما تحدث زیادات في دخول نقدیةو ، تناقص الدخول الحقیقیة لهده الفئة

 . تناقص الدخول الحقیقیةثار ارتفاع األسعار على آتخفیف 

   كبر بقابلیة أ ه الدخول و تتمیز األجورهذ العمالیة معظم أصحابتشكل الفئات  :األجورأصحاب
 . اتجاه تغیر األسعاربنفس للتغیر 

تحادات العمالیة على رفع معدالت األجور بنسبة قریبة من معدل مقدرة اال لك إلىذوقد یعود    
قل تعرضا أ مما یجعل أصحاب األجور، ارتفاع األسعار و بشكل سریع یتلو ارتفاع األسعار مباشرة

ترتفع بنفس  الحظ في الدول الصناعیة الرأسمالیة أن األجور الیلكن ، النخفاض القوة الشرائیة لدخولهم
الزیادة في الزمن بین االرتفاع في األسعار و حیث هناك فترة من ، السرعة التي ترتفع بها األسعار

  . األجور النقدیة نتیجة مطالبة االتحادات العمالیة
   ه الفئة تتزاید عادة بمعدل یفوق معدل االرتفاع في إن الدخول الحقیقیة لهذ:  عاتأصحاب المشرو

وبما أن النفقات النقدیة ال ترتفع ، فارتفاع األسعار یؤدي إلى زیادة اإلیرادات النقدیة اإلجمالیة، األسعار
نما و ، مباشرة بعد ارتفاع األسعار التي یحصل علیها ن األرباح لذلك فإ، بعد انقضاء فترة من الزمنإ

 . أصحاب المشروعات سوف تزداد بنسبة اكبر و بشكل أسرع من زیادة النفقات

        ن ارتفاع األسعار ال یحصل في جمیع السلع فإ، ختالف أصحاب الدخولاإضافة إلى   
ألن ا ما یؤدي إلى إعادة توزیع الدخول في المجتمع وهذ، وقت واحد و بنسبة واحدةفي الخدمات و 
سیؤدي إلى تحقیق ، أسعار السلع األخرى رتفاعابعض السلع بنسبة أكبر من أسعار  اعرتفا

  . المشروعات التي تنتج السلع األولى ألرباح إضافیة
يالفرع وة :الثا ال ع توز إعادة ع م الت   . أثر

حیث ) المقرضون(على حساب الدائنین ) المقترضون(في أوقات التضخم یستفاد المدینون   
یستفاد المدینون من التضخم نتیجة لحصولهم على األموال في الوقت الذي كانت القوة الشرائیة للنقود 

ا یعني تحویل القوة الشرائیة وهذ، تتسم بتدهور ملحوظ في قیمتها وعند تسدیدهم لها في أوقات، مرتفعة
  . 2 من الدائن إلى المدین

                                                
  : انظر في ذلك  - 1
  . 190ص ،مرجع سابقمروان عطون،  -  
. dition, Prenticf Hall, 1996, P181é, Fourth Principles of Macroeconomicsfair, ., RaycE.case Karl -2  
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یفقد نسبة كبیرة من قوته ، حدوث تضخم متسارععند ، فالمبلغ الذي حصل علیه المدینون الیوم  
ا ویحصل مثل هذ، فالتضخم یعمل على تقلیل التزاماتهم المالیة، الشرائیة في المستقبل أو عند سداده

  . اسعر الفائدة ثابت الوضع عندما یكون
 ولكي یتمكن الدائنون من مواجهة االنخفاض في القوة الشرائیة للمبالغ التي یقرضونها فإنهم  

 . 1 یطلبون أسعارا عالیة للفائدة قد تعوض بل وتزید عما قد یلحق بهم من أضرار مالیة

ه وهذ، كما هناك وسیلة لحمایة األصول من التضخم وهي ربط القروض بالرقم القیاسي لألسعار 
  . األرجنتینالتضخم مرضا متوطنا كالبرازیل و  الوسیلة منتشرة في الدول التي یكون فیها

يالثاملطلب نتاج :ا ل ي ع م الت   . أثر

األرباح في القطاعات من ارتفاع في مستویات األسعار واألجور و  التضخم إن ما یترتب على    
العمالة إلى تلك القطاعات یؤدي إلى انجذاب رؤوس األموال و  سوف، اإلنتاجیة المخصصة لالستهالك
مما یترتب ، أساسیة لتحقیق النمو االقتصاديالتي هي و ، االستثماریةو على حساب األنشطة اإلنتاجیة 

والتي سوف تعمل بمعدالت ، علیه عجز في الطاقة اإلنتاجیة لبعض القطاعات الصناعیة اإلنتاجیة
في حین أن القطاعات الصناعیة االستهالكیة و قطاعات الخدمات سوف تعاني من ، تشغیل متواضعة

        نتاج الحدیث هي قطاعات متشابكة و مترابطةكون القطاعات الصناعیة في اإلو ، الطاقة الزائدة
فسوف تحدث مراكز اختناق في الجهاز اإلنتاجي تنعكس على ، یعتمد بعضها على البعض اآلخرو 

  . األمر الذي یؤدي إلى بطء معدالت النمو االقتصادي، كافة القطاعات االقتصادیة
االستثمار في المضاربة حیث یجد األفراد أن ؤدي إلى تنشیط الدورة التجاریة و كما أن التضخم ی  

التحف الفنیة تحقق أرباحا أفضل من االستثمار في النشاطات أصول أخرى كالذهب والعقارات و 
االستثمار طویل األجل بسبب  فيكما یعمل التضخم في الحد من رغبة رجال األعمال ، االقتصادیة

  . تقبلصعوبة التنبؤ بما سوف تكون علیه األسعار في المس

ثمار :الثالثاملطلب س و دخار و الك س ع م الت   . أثر

غراض ألؤدي التضخم إلى زیادة ما یخصص من الدخل الفردي ومن الدخل اإلجمالي ی              
 .االستهالك علىا أكبر ن الحفاظ على مستوى مقبول من استهالك الفرد یتطلب إنفاقأل، االستهالك
من ثم انخفاض القدرة و ، لك ما تم تخصیصه من الدخل الفردي ألغراض االدخارنتیجة لذوینخفض 

أنه یؤدي إلى زیادة نجد  وفي المقابل، مما یؤدي إلى انخفاض االستثمار، على تمویل االستثمار
، تم استخدامه في اإلنتاج العیني ألغراض االستهالكواالستثمار العیني نظرا ألن ما ، االدخار

                                                
  . 193مروان عطون، مرجع سابق، ص  - 1
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وبذلك یتاح قدر  ،الخدمات االستهالكیةعلى شراء السلع و  بارتفاع األسعار الذي یقلل القدرةینخفض 
یتم ستخدم ألغراض االستهالك و كبر من الناتج العیني بشكل مدخرات أي سلع و خدمات لم تأ

ما یطلق هو و ، االستثمار العینيوبذلك ترتفع نسبة و مقدار االدخار و ، استخدامها ألغراض االستثمار
ا للتضخم من زاویة أنه یتیح اإلمكانیة بدرجة ایجابی اثر والذي یمكن أن یعتبر أ، علیه االدخار اإلجباري

  .1 واالستثمار هذا كبر لزیادة النمو بزیادة االدخارأ

أن التضخم المعتدل ، قد رأت اللجنة االقتصادیة التابعة لألمم المتحدة لدول أمریكا الالتینیةو   
ه المدخرات النقدیة على االدخار وتحویل هذ حیث یجبر حاملي األرصدة ،عجالت التنمیة وسیلة لدفع

وبناءا علیه صرفت جهود كبیرة للبحث عما یسمى . للحكومة التي تقوم بتحویلها إلى موارد لالستثمار
 بما في، وهو المعدل الذي یعظم المتحصالت الضریبیة ،بمعدل التضخم األمثل للمجتمعات النامیة

إستراتیجیة االدخار اإلجباري  ومن الواضح أن تنفیذ .الضرائب التضخمیة معاذلك الضرائب التقلیدیة و 
ن بعض الضرائب التضخمیة ستأتي من األرصدة النقدیة التي أل ،اصه ستقلل من االستثمار الخهذ

  . كان من الممكن استخدامها لتمویل االستثمار في القطاع الخاص
، االدخار اإلجباري بالحجة الوحیدة التي استخدمت للدفاع عن التضخم المتعمدو لم یكن مبدأ    

سنة یقولون أن بإمكان التضخم حتى في الدول المتقدمة أن یعمل  50إذ ظل االقتصادیون لحوالي 
نه یساعد في سحب العمال و رأس المال من كما نظر للتضخم على أ، كمحفز للمنشآت الخاصة

ذ، أو الخاملة إلى القطاعات النشطةالقطاعات المتراجعة  فإن الحجة ، ا على الدول المتقدمةا صح هذوإ
االختناقات و عدم انتقال الموارد التي من النامیة حیث توجد عدم المرونة و  تنطبق أیضا على الدول

فإمكان التضخم حینئذ المساعدة ، المحتمل أن تكون قد انحصرت في استعماالت منخفضة اإلنتاجیة
لى القطاعات الحدیثة ادة سرعة إعادة توزیع العمال و رأس المال من القطاعات األولیة التقلیدیة إفي زی

ن كان مر و  نه حتميلم ینظر للتضخم المعتدل على ألذلك ، ات التنمویة الهائلةذات اإلمكان   . ا فیهبو غإ
لك یمیل لذ، القصیر مخاطرة من مشاریع األجلن تكون أكثر االستثمارات ذات العمر الطویل أل تمیل 

التي من و  ،التضخم إلى تخفیض استثمارات القطاع الخاص في المشاریع ذات األفق الزمني الطویل
  .2 في نمو الدخل بالنسبة للمجتمع ككل هعن معبرابیرا المحتمل أن تدر عائدا ك

ع املطلب م اثر :الرا   . الفائدة سعر ع الت

 وارتفاع، له االسمیة القیمة عن الفائدة لسعر الحقیقیة القیمة انخفاض یعني التضخم وجود أن  
 التضخم وكان. سالبة تصبح أن أو للصفر الحقیقیة القیمة هذه تصل أن إلى یؤدي قد التضخم معدل

                                                
  . 319، ص مرجع سابق، االقتصاد الكلي فلیح حسن خلف،  -1
  : انظر في ذلك   -2
 ، ترجمة طھ عبد هللا منصور وعبد العظیم محمد مصطفى، دار المریخ اقتصادیات التنمیة، )وآخرون(مالكولم جبلز -   

  . 553 - 548، ص ص 1995للنشر، الریاض، 
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  . الفائدة سعر على التضخم اثر تناولت التي النماذج أهم یلي وفیما ،الدائن ویعاقب المدین لیكافئ یأتي
شر رفنجآ  نموذج:  ول  الفرع   .)Irving Ficher ( ف

؛ الفائدة وسعر التضخم بین االرتباط عالقة بتحلیل قاموا الذین االقتصادیین ابرز من فیشر یعد       
 یتجهون فإنهم األعمال رجال أرباح وتزداد األسعار ترتفع عندما القصیر المدى في نهأ أوضح حیث
 االرتفاع من المزید ویحدث، النقدي المعروض في زیادة ذلك على ویترتب، البنوك من االقتراض إلى
  . لالرتفاع الفائدة اسعار تتجه وعندئذ، االقتراض من المزید وبالتالي، األسعار في

، (i)االسمي الفائدة سعر مع یتطابق، (re) المتوقع الحقیقي الفائدة سعر أن فیشر ویرى  
  :1 التالي الشكل تأخذ التي فیشر بمتطابقة سمي فیما، (πe) المتوقع التضخم معدل منه مطروحا

ee ir  
لیس على أساس معدل الفائدة الحقیقي و االدخار تبنى ن الواضح أن قرارات االستثمار و وم

قل من معدل التضخم فإن معدل الفائدة االسمي كان أفلو افترضنا أن معدل . معدل الفائدة االسمي
لك المعدل االسمي للفائدة ال یستفید ، هذا یعني أن من یقرض المال بذسالباالفائدة الحقیقي سیكون 

ا لهذ. قل من انخفاض القوة الشرائیة للنقود المقرضةیحصل علیها ستكون أفالفائدة التي . شیئا عملیا
  .2 فإن معدل الفائدة االسمي یجب أال یقل عن المعدل المتوقع للتضخم

π)المتوقع التضخم معدل أن فیشر رجح الطویل األجل وفي    التضخم معدل مع یتساوى (
푟) المتوقع الحقیقي الفائدة سعر ویصبح، (π)الفعلي  الذي السعر ذلك نهأ وتصوره، ثابتا عندئذ (
 أي أن إلى فیشر وتوصل. (∗푟) بالرمز له ورمز الكامل التشغیل مرحلة االقتصاد بلوغ عند یتحقق
   .االسمي الفائدة سعرفي  له مساو تغیر إلى الطویل المدى في یؤدي سوف التضخم معدل في تغیر
 :3 التالیة لةدبالمعا عنه التعبیر یمكن ما هو

 *ri 
rre* :أن حیث          نفإ:         ee ir    

 الشق یفسر لم فیشر أن إال، والتضخم الفائدة سعر بین تربط طردیة عالقة وجود قبولال ومن 
 واقعیة عدم إلى باإلضافة. التضخم على الفائدة لسعر الطردي األثر وهو التبادلیة العالقة من اآلخر
 الزیادة مع التضخم معدل في الزیادة تتساوى أن المؤكد من فلیس، افترضها التي الكامل التشغیل حالة
  . )االسمي( الفائدة سعر في

  

                                                
1 - Rudiger Dornbusch and Stanly Fisher, Op.Cit., P492 . 

   .315ص  ،مرجع سابقاألشقر، أحمد  -2
3 -Rudiger Dornbusch and Stanly Fisher, Op.Cit., P492 . 
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ي الثا رومر: الفرع ديفيد م ) Romer  David(نموذج والت الفائدة   .1 سعر

الطویل  األجلثر التضخم على سعر الفائدة في أ ),1996David.Romer(تناول دیفید رومر 
نفس نتیجته، وذلك من خالل تحلیل اثر  إلى، مستخدما متطابقة فیشر ووصل األسعاربافتراض مرونة 

معدل  أنحیث افترض (زیادة كمیة النقود المعروضة على كل من التضخم وسعر الفائدة االسمي 
  .)الفعليالتضخم المتوقع یساوي معدل التضخم 

  : الطویل، من خالل المعادلة التالیة  األجلاستهل رومر تحلیله بشرط التوازن في سوق النقود في 
  )1...(....................,YiL

P
M

  
هو سعر الفائدة  (i)، و األسعارهي مستوى  (P)هي حجم المعروض من النقود، و  :(M) :حیث

Pومن ثم تكون . الحقیقي) الناتج  أو(هو الدخل (Y)االسمي، و 
M  ،هي القیمة الحقیقیة للكتلة النقدیة

 )P(األسعارن مستوى إفالنقدیة الحقیقیة، وبالتالي  األرصدةهو حجم الطلب على  ،L)i,Y( ویكون

                               :یكون   )2.......(..........
,YiL

MP   

   :كالتاليكتابة المعادلة السابقة  إعادةنه یمكن إفمتطابقة فیشر،  إلىواستنادا 

                                     )3.......(..........
,, yrL

MP


  

 (r)ن سعر الفائدة الحقیقي إفثابتة وطبقا لفیشر  (Y)قیمة الناتج الحقیقي  أن افترض رومروللتبسیط 
 أن أيینموان معا بمعدل ثابت  (P) األسعارومستوى  (M)ن كال من عرض النقود أو ، أیضاثابت 

P
M ویوضح الشكل التالي زیادة معدل نمو المعروض النقدي. ثابتة In(M)  لمرة واحدة فقط عند نقطة

حیث تم تمثیل معدل نمو عرض النقود بخط مستقیم منكسر عند نقطة التغیر المذكورة،  t0زمنیة 
  .الفتراض رومر ثبات معدل هذا النمو قبلها وبعدها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
1 -  David Romer, Advanced Macroeconomics , 4th Edition, McGraw-Hill Education, New York, 

2012 ,PP514-519. 
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  عروض النقدي في نموذج دیفید رومرمزیادة معدل نمو ال ):1-3(الشكل رقم

  
Source: -David Romer, Advanced Macroeconomics , 4th Edition, McGraw-Hill Education, New 

York, 2012 ,P517. 

    
 وبنفس طردیا تقابله (M) النقدي العروض نمو معدل زیادة أن یتضح )3( رقم المعادلة ومن  

 الفائدة وسعر (Y) الحقیقي الدخل من كل ثبات الفتراض وذلك، (π) التضخم معدل زیادة الحجم
 ما وهو، (M) النقدي المعروض نمو معدل تغیر مع طردیا (P) األسعار مستوى وتغیر، (r) الحقیقي

 رومر نموذج في نظري افتراض هو التضخم معدل وثبات. )2-3(رقم الشكل في عنه التعبیر یمكن
  . ارتفاعه وبعد قبل مستقیم كخط التضخم معدل ظهور في السبب وهو

ارتفاع معدل التضخم في نموذج دیفید رومر:  )2- 3(رقم  الشكل

  
Source: -David Romer, Advanced Macroeconomics , 4th Edition, McGraw-Hill Education, New 

York, 2012 ,P517. 
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 النقدي المعروض نمو معدل زیادة نإف، ذكرها السابق الفروض ظل وفي )2( رقم المعادلة ومن
. )3-3(رقم الشكل في عنه التعبیر مایمكن وهو االسمي الفائدة سعر في مماثلة زیادة إلى ستؤدي
 وهو، )التضخم معدل ثبات افتراض عن ناتج( أیضا نظري افتراض هو االسمي الفائدة سعر وثبات
  . مستقیم كخط ظهوره في السبب

 زیادة سعر الفائدة االسمي في نموذج دیفید رومر:  )3- 3(رقم  الشكل

  
Source: -David Romer, Advanced Macroeconomics , 4th Edition, McGraw-Hill Education, New 

York, 2012 ,P517. 
 

 معدل زیادة أن حیث من ،فیشر إلیها توصل قد كان التي النتیجة نفس إلى إذن رومر انتهى 
 معدل خالل من األثر ذلك تناول نهأ إال ،االسمي الفائدة سعر في لها مماثلة زیادة إلى تؤدي التضخم

  . االسمي الفائدة وسعر التضخم من كل على وأثره النقود عرض نمو
 مع الفعلي التضخم معدل تساوي وافتراض التبادلیة العالقة من اآلخر الشق یتناول لم نهأ كما 
  . العملي الواقع في مؤكد غیر أمر وهو، الفائدة سعر زیادة مع التضخم معدل زیادة وتساوي، المتوقع
رت نموذج:  الثالث الفرع م )  Mundell Robert( ماندل رو   :  الفائدة وسعر الت

 وسعر المتوقع التضخم معدل بین الفرق هو الحقیقي الفائدة سعر أن في فیشر مع ماندل اتفق  
 التضخم معدل تغیر نأب القائلة فیشر نتیجة عن مختلفة نتیجة إلى توصل نهأ إال. االسمي الفائدة
 معدل تغیر ثرأ لتحلیل نموذج خالل من ذلك وكان، االسمي الفائدة سعر في له مساو تغیر إلى یؤدي

  :  التالي الشكل یوضحه كما، )السندات على( الفائدة سعر على المتوقع التضخم
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 نموذج روبرت ماندل في التضخم وسعر الفائدة :(3-4)الشكل رقم

 
 

Source: -Edmund Phelps, Inflation and Phillips Curve. 
http://www.newschool.edu/nssr/het/essays/keynes/inflation.htm.P7. 

   
 مستوى عند، والخدمات السلع سوق في التوازن حالة (YY) المنحنى یمثل، أعاله الشكل في 

 التضخم یكون عندما النقود سوق في التوازن فیمثل، MM(πe=0) المنحنى أما. الناتج من معین
 معدل یكون عندما النقود سوق في التوازن، MM(πe>0) المنحنى ویمثل ،للصفر مساویا المتوقع
 والخدمات السلع سوق من كل في التوازن أن الشكل من یتضح كما ،الصفر من اكبر المتوقع التضخم
 عندها ویتساوى ،M/P0)(هي التوازنیة النقود كمیة تكون وعندئذ ،(E) النقطة عند یتحقق النقد وسوق
   .(r0) علیها الحقیقي الفائدة سعر مع (i0) السندات على االسمي الفائدة سعر

 على الطلب انخفاض إلى سیؤدي ذلك نإف، المتوقع التضخم معدل في ارتفاع حدث إذا ولكن  
 سعر عندئذ ویتحدد .MM(πe>0) لیصبح أسفل إلى النقود سوق توازن منحنى ینتقل ثم ومن، النقود
 السلع سوق توازن منحنى عندها یتقاطع التي، (F) النقطة عند (r1) الجدید التوازني الحقیقي الفائدة

 في التوازن منحنى بین والمسافة ،MM(πe>0( الجدید النقود سوق توازن منحنى مع (YY) والخدمات
 االسمي الفائدة سعر ویتحدد ،(πe) المتوقعة التضخم في الزیادة مقدار تقیس والثاني األول النقود سوق

 زیادة إلى أدى قد (πe) المتوقع التضخم معدل ارتفاع أن الواضح ومن ،(G)النقطة عند (i1) الجدید
 معدل في الزیادة تلك من قلأ الزیادة هذه أن نالحظ ولكن. (i1) إلى (i0)من االسمي الفائدة سعر

 ارتفاع من قلأ بقدر )فیشر فرضیة خالف على( انخفض الحقیقي الفائدة سعر أن أي المتوقع التضخم
  . المتوقع التضخم معدل

  

http://www.newschool.edu/nssr/het/essays/keynes/inflation.htm.P7.
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 تخلص إلى یؤدي ،المتوقع التضخم معدل ارتفاع أن على ذلك بتفسیر ماندل روبرت قام وقد  
 إلى تؤدي الطلب في الزیادة تلك، السندات شراء على إقبالهم زیادة و النقود من بحوزتهم مما األفراد
 لم ما وذلك. علیها الحقیقي العائد معدل انخفاض إلى بدورها تؤدي والتي، السندات اسعار ارتفاع

  . فیشر تحلیل یتضمنه
  :  هما مهمتین نقطتین على ماندل نموذج وینطوي  

  العالقة بین سعر الفائدة والتضخم على زاویة واحدة والتي یمارس فیها  إلىاقتصار نظرة ماندل
همالعلى سعر الفائدة  أثرهالتضخم  على  أثرهالزاویة العكسیة التي یمارس فیها سعر الفائدة  وإ
 . التضخم

  قل منها بالزیادة في اسعار الفائدةأالزیادة في معدل التضخم تولد مقدارا  أن إلىتوصل ماندل .
ن التغیر أبنه بمقدورنا القول إفثر سعر الفائدة على التضخم، أفي الحسبان  أخذنا إذاوبناءا علیه 
  . دة یكون مصحوبا بتغیر اكبر في معدل التضخمفي سعر الفائ

امساملطلب املدفوعات :ا ان م ع م الت   . أثر

حیث یؤدي التضخم إلى ، یؤدي التضخم في كثیر من األحوال إلى اختالل میزان المدفوعات   
حجم  فیتراجع، في األسواق الخارجیة هاتنافسیتمما یقلل من ، ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلیا

كما یؤدي انخفاض أسعار السلع المستوردة مقارنة بأسعار السلع المماثلة لها المنتجة ، صادراتها
مما یؤدي إلى اختالل بالمیزان . التي ارتفعت أسعارها إلى زیادة حجم الطلب على االستیراد، محلیا

  . )الفرق بین الصادرات و الواردات(التجاري 
الوطني و بالتالي الدخول النقدیة یترتب علیها زیادة في الطلب  فالزیادة التضخمیة في اإلنفاق  

فإذا كان االستیراد غیر مقید بإجراءات ، بل المستوردة أیضا. لیس فقط على السلع المنتجة محلیا
. یضغط على امتصاص موارد الدولة من النقد األجنبي، سوف یزید حجمه وترتفع مدفوعاته و حكومیة

تحاول من خاللها منع تسرب المزید ، دفوعات عند قیام الحكومة بوضع إجراءاتویزداد تأثر میزان الم
فیعود فائض القوة  لك من خالل وضع ضوابط تحد من الزیادة في االستیراد، وذمن القوة الشرائیة

ال سیما تلك السلع البدیلة ، و مما یزید الطلب على السلع المنتجة محلیا، الشرائیة إلى السوق المحلیة
یة أخرى یضعف ومن زاو ، المحلیةمتوالیة في مستویات أسعار السلع  فتحدث ارتفاعات، رداتللوا

ه جزء بلة للتصدیر لتوجیمن حجم السلع القا على التصدیر ألنه سوف یخفض التضخم مقدرة الدولة
  .1السوق المحلیة  منها إلى

                                                
  . 203، ص 1999، الطبعة الثانیة، دار مجدالوي للنشر، عمان، النقود و المصارفعقیل جاسم عبد هللا،  -1
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 یسهم الخارجیة التجارة قطاع كان إذا وضوحا أكثر یكون المیزان على التضخم تأثیر أن كما  
ذا، الدخل في كبیرة بنسبة  فائض من جزءا امتصاص یمكنه المدفوعات بمیزان الجاري العجز كان وإ
 على العجز هذا قدرة نفإ، االرتفاع نحو المحلیة األسعار اندفاع سرعة من ثم من ویحد الطلب

 بمیزان العجز تمویل تدبیر من الوطني االقتصاد إمكانیة على تتوقف الفائض هذا امتصاص
  . المدفوعات لمیزان الجاریة المعامالت
 بین الفجوة أي( المحلیة الموارد لفجوة مباشر انعكاس هو الكلي الطلب فائض ویعتبر  

 فترة في الخارجیة التجارة فجوة مع الفجوة هذه تتساوى أن البد حیث، )المحلي واالدخار االستثمار
 تحقیق على یصر المجتمع كان إذا األكبر الفجوة مع لتتساوى األصغر الفجوة تتسع أن والبد ماضیة
  :  التالیة المعادلة طریق عن ذلك بیان ویمكن فیه یرغب الذي النمو معدل

 1..........MXICY   
YCIXMمن كل تمثل حیث  والواردات الصادرات، االستثمارالكلي،  االستهالك، الكلي الدخل ,,,,
  :نفإ )1( رقم المعادلة ترتیب وبإعادة. الترتیب على

 2..........MXICY   
  : اآلتي النحو على كتابتها یمكن والتي

 3..........XMSI   
 االدخار عن المحلي االستثمار زیادة أن )3( المعادلة وتعني، المحلي االدخار یمثل S حیث  
 أن یستطیع الوطني االقتصاد أن أي، الواردات زیادة إحداث طریق عن الزیادة هذه تدبیر یتم المحلي

 على الدولة قدرة وتتوقف. یصدر مما أكثر یستورد أن له نكالمم من كان إذا ینتج مما أكثر ینفق
 التجاري المیزان في العجز تمویل تدبیر الدولة بإمكان كان إذا التصدیر من أكثر االستیراد إمكانیة
  : طریق عن وذلك

 ؛األجنبیة والعمالت الذهب من الخارجیة النقدیة احتیاطاته استخدام   
 ؛الخارجي العالم من له المقدمة والمساعدات والهبات المعونات   
 ؛الداخلي لالستثمار األجنبیة األموال رؤوس جذب   
 ؛الدولیة االقتصادیة المنظمات من أو، األسواق من االقتراض  

 سیاسات مثل الداخلیة سیاستها في تغیرات إتباع إلى الدولة أتلج أن أیضا الممكن من أو      
 إلحداث الدولة تلجأ قد أو، الصادرات تشجیعو  بالواردات الخاصة والسیاسات األسعار، األجور
  .1 الواردات وتخفیض الصادرات لتشجیع ةعملتها الخارجی في تخفیض

  
                                                

      ص ص مرجع سابق، ،مقترحات لمكافحة الغالءأسبابھا ونتائجھا مع : مشكلة التضخم في مصررمزي زكي،  -1
491-492 .  



ال م . . . . . .. . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . .  .................... . . . . . . . . . . ثالثالفصل الت لھ،مؤشرات ة املعا والسياسات  آثاره

118 
 

م اثر :ول  الفرع   . الواردات ع الت

 سعریة میزة األجنبیة المنتجات تكتسب حیث، سلبیا تأثیرا الواردات على التضخم یؤثر  
 زیادة إلى یؤدي الذي األمر، بالداخل المحلیة األسعار الرتفاع نتیجة المحلیة المنتجات عن نسبیة
 بجودة تتمتع الواردات هذه كانت إذا تعقیدا األمر ویزداد، سعرها النخفاض نتیجة الواردات على الطلب
  :  حالة في أیضا یظهر الواردات على التضخم ثرأ أن وكما، لها المماثلة المحلیة السلع من أكثر

 ؛الواردات على للطلب السعریة المرونة ارتفاع   
 ؛االستیراد على حكومیة رقابة وجود عدم   
 ؛فیه مبالغ بشكل الصرف سعر تحدید   

ي الفرع م اثر :الثا   . الصادرات ع الت

 في التكالیف زیادة طریق عن المصدرة القطاعات على سلبیة آثار أیضا التضخم عن ینتج  
 كانت إذا وخصوصا الخارجیة األسواق في للصادرات التنافسیة القدرة یضعف مما ،القطاعات هذه

 الزیادة هذه عبء نقل الدولة لهذه یمكن ال حیث، العالمیة السوق في احتكاري بموقف تتمتع ال الدولة
 من یحققون ال الدولة هذه ومصدري منتجي نفإ الحالة هذه ففي، الخارجیة األسواق في المستهلك إلى

 .لهم إعانات منح طریق عن التدخل إلى الدولة یدفع مما ،فیها والمرغوب المطلوبة األرباح صادراتهم
 الدخول زیادة أن كما أسعارها في باستقرار تتمتع ال الدولة هذه صادرات كانت إذا سوءا األمر ویزداد
 القابلة المحلیة السلع على للطلب وتتجه التضخم نتیجة االجتماعیة الفئات لبعض تحقق التي

  . المصدرة السلع حجم على یؤثر قد، للتصدیر
 وذلك ،للخارج التكالیف عبء نقل عملیة على أیضا یؤثر قد اإلنتاج هیكل نفإ ذلك عن فضال    

 التي السلع نفس تصدیر في تشاركها أخرى دول من منافسة تواجه الدولة كانت إذا ما حالة في
 اإلنتاج تكالیف ارتفعت إذا العالمیة السوق في الصادرات اسعار ارتفاع یؤثر وال ،الدولة هذه تصدرها

 الصناعي القطاع ویتأثر. الصادرات اسعار ارتفاع من المیزة تضیع وبذلك المصدرة القطاعات في
 والوسیطیة المحلیة اإلنتاج مستلزمات تكلفة ارتفاع، األجور ارتفاع: طریق عن وذلك النفقة بتضخم

  . المستوردة واالستثماریة
 المستوردة المستلزمات هذه كانت إذا ما حالة في وذلك كبیر بشكل األسعار ترتفع فقد ثم ومن  

 العالمیة أسعارها في ارتفاع مع استیرادها في صعوبات هناك وكانت، اإلنتاج من كبیرة نسبة تمثل
 والطاقات االختناقات وظهور، القطاعات هذه إنتاج تكالیف في ارتفاع عنه ینجم قد الذي األمر

  .1 سعرها ارتفاع وبالتالي المنتجة الوحدة تكلفة في زیادة على النهایة في ینعكس مما ،العاطلة

                                                
   . 507 - 498، ص ص المرجع السابق -1
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 من الواردات وزیادات ناحیة من الصادرات كمیة في تدهور حدوث على التضخم یساعد وبذلك      
 قد بدوره والذي، المدفوعات میزان اختالل إلى یؤدي مما، الوطنیة األموال رؤوس وهروب أخرى ناحیة

 سبیل على الدولة لجأت فإذا. االقتصاد في الموجودة التضخمیة الضغوط إلى أخرى ضغوطا یضیف
 الشرائیة القوة تسرب من بدال نهأ إلى تؤدي فإنها االستیراد على وتنظیمات قیود وضع إلى، المثال

 المحلیة األسواق إلى ةالشرائیة الفائض القوة هذه توجیه نتیجته من یكون، الخارجي العالم إلى الفائضة
 میزان في االختالل ویؤدي. به الموجودة التضخمیة الضغوط حدة زیادة في یساهم الذي األمر

 صعوبة أكثر، الخارجي االقتراض ویجعل األجنبي الصرف سعر في صعوبات إلى أیضا المدفوعات
   .الخارجیة عملتها قیمة تخفیض إلى الحكومة تلجأ قد المدفوعات میزان في العجز على وللتغلب

 وهو التضخم من آخر نوع في االقتصاد وقوع إلى التضخمیة الضغوط حدة زیادة أیضا تؤدي كما
 المیل ارتفاع:  منها عدیدة قنوات خالل من االقتصاد داخل یتسلل أن یمكن الذي المستورد التضخم
  .1 الواردات هیكل طبیعة، لالستیراد المتوسط
الصرف:السادساملطلب سعر ع م الت   اثر

الصرف:ول الفرع سعر و م الت معدالت   . تباين

 الداخل في التضخم نسبة كانت فإذا، نسبي بشكل الصرف على مباشرة التضخم معدل یؤثر
 بین الفرق بنسبة تدریجیا الصرف سعر ارتفاع إلى یؤدي ذلك نإف، العالمي التضخم نسبة من تزید

 الهبوط على المترتب المدفوعات میزان في العجز زیادة طریق عن المحلي والتضخم العالمي التضخم
  . الوطنیة للعملة الشرائیة للقوة االسمي االرتفاع أو المستوردات اسعار في النسبي

 نظام اختیار على التأثیر في المهمة العوامل من تعتبر التضخم نسب في التشابه درجة إن
 اسعار ستتبنى – المرتفع التضخم ذات– بینها فیما التضخم نسب تختلف التي فالدولة، الصرف
 ذات– فیها التضخم نسبة تتشابه التي الدول بینما، )عمالتها صرف سعر تعویم( المرنة الصرف
 دول في التضخم نسب تلعب لذلك، بینها فیما فاسعار الصر  تثبیت إلى ستلجأ - المنخفض التضخم
 التي النامیة فالدولة، المعنیة الدول يالسعر ف نظام اختیار في كبیرا دورا نالرئیسیی التجاریین الشركاء
 معدالت فیها دول مع عملتها صرف سعر تثبیت إلى تلجأ منخفضة تضخم معدالت بتحقیق ترغب
 فالسلطات ،2 المالیة السیاسة انضباط في تساعد الثابتة الصرف اسعار نأ حیث، منخفضة تضخم
 اجل من ثابت صرف سعر تختار نأ علیها، مرتفعة تضخم معدالت من تعاني دولة أي في النقدیة

                                                
  .تفصیل في الفصل الثاني المبحث الرابع أكثر -1

2 - H. Robert Heller, Choosing and Exchange Rate, Finance & Development Vol.14, No.2, Paris, 
June 1977, PP 23-24 . 
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 یمكن، االرتفاع شدید المحلي التضخم معدل یكون عندما نهأ ویتبین .1 العملة استقرار على المحافظة
 إتاحة خالل من االقتصادي االستقرار تحقیق لبرنامج المصداقیة توفیر في یساعد نأ الصرف لسعر
 لعدم نظرا، الصرف سعر لتثبیت أداة استخدام أیضا ویفضل، والشفافیة بالوضوح تتسم اسمیة أداة

 مع یتناقض الذي األمر، التضخم معدل في الشدید االنخفاض ظل في النقود على الطلب استقرار
 التجاریین الشركاء لدى تهامثیل عن دولال ىإحد في التضخم معدل تباعد قل كلما بأنه التقلیدي الرأي

 لسعر یمكن الحاالت بعض وفي، ثابت صرف سعر استخدام األفضل من كان كلما، نالرئیسیی
        .العامة المالیة السیاسات وخاصة ةالمعنی دولةال سیاسات انضباط على یعمل نأ الثابت الصرف
 االقتصادیات قدرة نفس تملك ال التي النامیة دولال على الخصوص وجه على هذا ینطبق  
 إلى یؤدي الثابت الصرف سعر نأ إذ، النقدیة والسیاسات المالیة السیاسات بین الفصل على المتقدمة

 كان إذا نهأ هي اإلجراء هذا ومیزة، لإلیرادات كمصدر التضخم لضریبة السلطات استخدام تقیید
 .بالمصداقیة یتمتع جامد ثابت صرف سعر تطبیق عن ناتج التضخم ضریبة استخدام بعدم االلتزام

 منخفضة حدود ضمن بالتضخم یتعلق فیما الخاص القطاع توقعات إبقاء بالتالي للسلطات یتیح نهإف
 خالل من إیرادات لتحقیق واسعا مجاال للسلطات المرن الصرف سعر یتیح، ذلك من النقیض وعلى

 یتعلق فیما مسبق التزام وجود عدم حساب على ولكن، العملة إلصدار المنظورة غیر التضخم ضریبة
  . المستقبل في بالتضخم
 من عنه ینجم وما المرتفع التضخم من العدیدة صدماتال نأ نجد، النامیة دولال وفي 
 التوسعیة المالیة السیاسة من مزیج انتهاج إلى عامة بصورة تعزي، للعمالت االسمیة القیم في انخفاض
 اتبعت التي، الصرف سعر على القائمة االقتصادي التثبیت برامجف، المتشددة غیر النقدیة والسیاسیة

، التسعینات في واألرجنتین والثمانینات السبعینات أواخر في والمكسیك تشیلي مثل عدیدة نامیة دول في
 أیة عن معبرا یبدو ال العملي االنتظام هذا نأ غیر، الصرف ألسعار الحقیقیة القیمة بارتفاع تتصف
 الصرف سعر كان إذا، التضخم جمود عن ینجم قد للعمالت الحقیقیة القیمة ارتفاع نأل سببیة عالقة

  . أخرى واحدة بعملة مربوطا االسمي
 الفترة خالل والنامیة الصناعیة دولال من كبیرة مجموعة في التضخم عن دراسة وهناك

 شهدت قد الثابت الصرف سعر أشكال من شكال انتهجت التي دولال أن تبین، )1960-1990(
 ذلك ومع .المرنة الصرف اسعار ترتیبات ذات لدولا من تغیرا واقل مستوى أدنى تضخما عامة بصفة
 عملتها صرف سعر ربط على تعدیالت بإجراء قامت التي دولال في أفضل بشكل التضخم أداء ظهر
 فلم، الرسمي الصرف سعر بتغییر وتكرارا مرارا قامت التي دولال أما. اإلطالق على بذلك تقم لم والتي

                                                
1 - Jurgen.agen & Jizhong Zhou, The Choice of Exchange rate Regimes An Empirical Analysis for 

Transition Economics of Transition, Centre of European Integration Studies, University Bonn, 
vol. 13, No.4, 2005, PP 6-14 . 
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 تقلبا وأكثر أعلى تضخم معدالت شهدت أنها بل، التضخم بمكافحة یتعلق فیما عملتها ربط من تستفد
  .بحریة معومة صرف بأسعار تمتعت التي دولال من

ي الفرع ما :الثا الت املفرغة الصرفلقة   . وسعر

 .والتضخم النقود وعرض الصرف أسعار بین الوثیق الترابط على المفرغة الحلقة نظریة ركزت 
 معدل في مباشرة بصورة تؤثر النقود عرض أو الصرف أسعار في التغیرات أن النظریة هذه وملخص
 التي والفرضیة الحقیقي النقود وعرض المحلیة العملة صرف أسعار في التضخم یؤثر كما، التضخم

 معدل بتحرك یسمح مما، والبعید القریب جلاأل في الداخلیة األسعار مرونة هي النظریة علیها ترتكز
 هذه أن النظریة هذه مؤیدو یعتقد كما ،النقود عرض أو الصرف أسعار في تغیر ألي نتیجة التضخم
 یحكم الذي الرئیس المتغیر معرفة عن الجزم یمكن ال بحیث والتعقید التشابك من بدرجات تتسم العالقة

 الذي الرئیس المتغیر كشف عن بعجزها سلمت المفرغة الحلقة نظریة فإن آخر وبكالم، العالقة هذه
 دورنبش أبرزهم كثر اقتصادیین من بتركیز النظریة هذه نوقشت لقد .1 المتغیرات ببقیة یؤثر

)Dornbusch.1984( ،بها وقع التي األخطاء على الجامدة األسعار ذي النقدي أنموذجه في أكد الذي 
 على شدد وقد، والبعید القریب بالمدى األسعار مرونة بافتراضهم سبقوه الذین االقتصادیین من العدید

 دورنبش أفكار إن ،القریب المدى في جمودها المرجح ومن فقط البعید باألمد مرنة األسعار أن
)Dornbusch( مرونة فرضیة حول والتسعینات الثمانینات في أثیر الذي للجدال األساسیة اللبنة تعد 

 في توصلوا هؤالء ومعظم، والتضخم النقود وعرض الصرف أسعار بین المباشرة والعالقة األسعار
 الحلقة نظریة تدعیه الذي المباشر التأثیر وأن، مستقرة غیر هي العالقة هذه أن إلى التجریبیة دراساتهم
 األسعار مرونة فكرة حول، النظریة لهذه الذعاً  نقداً  هؤالء وجه وقد، منطقي غیر افتراض هو المفرغة

 أقل على القریب المدى في بها مسلم حال هي األسعار فجمود، والواقع تنسجم ال بأنها اعتقدوا التي
 والمدى ینسجم والتضخم النقود وعرض الصرف أسعار بین للعالقة النظریة هذه تحلیل فإن لذا، تقدیر
  . أدعت كما والبعید القریب ولیس البعید

 الحفاظ یكفل الذي الصرف سعر نظام اختیار حول واسعاً  جدالً  التضخم مشكلة شغلت لقد
 یسهم النظام هذا تبني بأن أكدوا الثابت الصرف أسعار نظام فمؤیدو، منخفضة التضخم معدالت على

 الصرف أسعار بنظام النقدیة السیاسة تقیید طریق عن التضخم مشكلة من نهائي وبشكل بالتخلص
 تقدیم خالل من بوعودهم اإلیفاء على النقدیة السیاسة واضعي یجبر وهذا، النقدیة السیطرة یحتم الثابتة
 تضخم معدالت یقدم األخیر أن المرن الصرف سعر نظام مؤیدو یرى حین في، منخفض تضخم معدل
 المدى في بأنه )1996.كویرك( یعتقد إذ، البعید المدى في الثابت الصرف سعر نظام یقدمه ما تماثل

                                                
1- Ziya Onis & Suleyman Ozmucur, Exchange Rates, Inflation & Money Supply in Turkey: 
Testing The Vicoins Circle Hypothesis, Journal of Economics, Vol.32, No.4, Holland, PP 133-145.  
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 بین الفوارق تلغى إن المرجح من لذلك والتضخم الصرف أسعار تقلبات بین تكیف هناك یكون البعید
 صندوق مارسها التي الضغوط هذا إلى یضاف، المختلفة الصرف أسعار نظم ظل في التضخم معدل
 النقدیة السیاسة مهام بزیادة ،الثابت الصرف أسعار نظام تتبع التي النامیة الدول على الدولي النقد
 ظل في التضخم معدل بین اكثیر  قارب مما، الصرف أسعار مثبتات عن الدفاع على اقتصارها وعدم
  .1 المختلفة الصرف أسعار نظم

 عن فضالً ، التجریبي الواقع في لها وجود ال المفرغة الحلقة نظریة أن سبق ما كل من نستنتج
 فرضیة وأن، الغموض یحیطها مسألة أصبح التضخم ومعدل الصرف أسعار نظام بین الربط فإن هذا

 الحریة بعض ظل في قبوالً  تلقى تعد لم الثابت الصرف أسعار نظام تحت المنخفض التضخم معدل
  . النظام هذا في النقدیة للسیاسة أعطیت التي

م :عالسااملطلب للت جتماعية   . ثار

زیادة و  إن التضخم ال تنتهي آثاره في التوزیع غیر العادل لدخول و تشویه أنماط االستثمار 
درجة التفاوت في توزیع الدخول  فهو یعمق، بعد من ذلكأ بل آثاره تمتد إلى، النزعة االستهالكیة

السیاسي جو االستقرار االجتماعي و االجتماعي بدرجة تهدد  التذمروالثروات ویخلق موجة من التوتر و 
الشرائح و  فنتیجة تدهور القوة الشرائیة تتزاید قیم ثروات الفئات، لدفع عجلة التنمیة االقتصادیة

الشرائح و  بینما تتدهور و تنهار قیم ثروات الفئات، أصوال مادیة و حقیقیةاالجتماعیة التي تملك 
  . االجتماعیة التي تملك ماال و نقدا

من الممكن محاصرته تضخم یظن أفراد الطبقة المتوسطة أنه ارتفاع محدود و في حاالت ال  
لكن و  ،على مستوى المعیشة جل الحفاظالدخل من أ بسحب جزء قلیل من المدخرات تضاف إلى

قل مستوى اجتماعي أ استمرار آلیة التضخم یبتلع كل جهود أبناء هذه الطبقة ویسلمها في النهایة إلى
  . أي أن التضخم یزید الفقیر فقرا

یساعد على انتشار و ، ن التضخم یؤدي إلى ظهور النزاعات بین العمال و أرباب العملكما أ  
االقتصادیة المتعلقة بالتجارة  مخالفة القوانینو ، وذواستغالل النف، الفساد اإلداريو ، ظواهر الرشوة

كما أن التضخم یخلق محیطا غیر مالئم لإلدارة و رفع كفاءة األداء وذلك بسبب ما تخلقه ، االستیرادو 
بقیة فئات المجتمع الذي و ) العمال والموظفون(الدخول الثابتة  ارتفاع األسعار من تفاوت بین أصحاب

كما یخلق التضخم شعور عدم رضا العاملین من ، تصاعد الموجات التضخمیةتتصاعد دخولهم مع 
نتاجیةالتي یتقاضونها و  موقع العمل بسبب عدم التوافق بین األجور دوره یؤدي إلى ب وهذا، العمل إ

 .ثم تراجع معدل نمو الدخل الوطني من تراجع حجم اإلنتاج و
                                                

، 33المجلد  ،البنك الدولي ، التمویل والتنمیة،أنظمة أسعار الصرف ودورھا في مكافحة التضخمج، .كویرك، بیتر -1
  . 32 ص ،1996مارس ،واشنطن ،1العدد 
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ةالسياسات :الثالثاملبحث   ماملعا   . للت

التـــي تـــؤدي إلـــى تـــدهور ، جتماعیـــةاالاالقتصـــادیة و  ةللتضـــخم آثـــار عدیـــدة تـــنعكس علـــى الحیـــا  
أضـــحى مـــن الضـــروري إیجـــاد بعـــض األســـالیب للحـــد مـــن شـــدته ومعالجـــة قـــد و ، مســـتوى معیشـــة األفـــراد

  :  السیاساتسوف نحاول عرض بعض هذه  وفي المطالب التالیة. أعراضه والتخفیف من آثاره

النقدية :ول املطلب   . السياسة

تعبــر السیاســة النقدیــة عــن اإلجــراءات الالزمــة التــي تمكــن الســلطات النقدیــة مــن ضــبط عــرض    
وهـــي هـــدف البنـــك المركـــزي فــــي ، قتصـــادیینقـــدي لیتماشـــى وحاجـــة المتعــــاملین االالنقـــود أو التوســـع الن

  . 1على معدالت الفائدة وعلى شروط القروض ، ممارسته للرقابة على النقود
قبـــة عـــرض النقـــود مـــن البنـــك العمـــل الـــذي یســـتخدم لمرا مكـــن تعریـــف السیاســـة النقدیـــة بأنهـــایو    
  . 2 قتصادیةك كأداة لتحقیق أهداف السیاسة االوذلالمركزي 

  . ا المباشرة وغیر المباشرةهوتستخدم السیاسة النقدیة أدوات مختلفة من
النقدية :ول الفرع للسياسة املباشرة   . دوات

أي أن تتــوافر لــدیها ، فـي خلــق نقــود الودائـع ســوى إمكانیــة السـیولة االبنـوك التجاریــة ال یحــدهإن   
إلـــى حـــدوث تقلبـــات اقتصـــادیة غیـــر ذلـــك  وقـــد یـــؤدي، جـــل مـــنح القـــروضت النقـــود الالزمـــة مـــن أكمیـــا

النقدیـة رة للسیاسـة سـتخدام األدوات المباشـلمركـزي یتـدخل فـي الوقـت المناسـب بان البنك الذا فإ، محمودة
ئتمــان تتوقــف علــى الطلــب علــى القــروض مــن أن قــدرة البنــوك علــى مــنح اال وبمــا، ئتمــانقصـد تنظــیم اال

ه المصــــارف مــــن ودائــــع وعلــــى نســــبة هــــذ هوأیضــــا علــــى مــــا تملكــــ، جانــــب األفــــراد و الهیئــــات المختلفــــة
حتـرام كـزي علـى ابواسـطة البنـك المر النقدیـة  تففي جمیـع دول العـالم تسـهر السـلطا، حتیاطي القانونياال

  . طیر القروض الممنوحة للزبائنأعدد من القواعد المحددة قصد ت
  :  يوتتصف األدوات المباشرة للسیاسة النقدیة بسهولة المالحظة وسرعة التطبیق والتي تتمثل فیما یل

القروضأت - أوال   :  ط

الممنوحــة مــن قبــل  ضالقــرو ســلطات النقدیــة بتحدیــد ســقوف لتطــور هــو إجــراء تقــوم بموجبــه ال    
وتسـتخدم لمنـع ، بین األشكال التي یتخـذها هـذا األسـلوب تحدیـد الهـامش المطلـوب منو ، البنوك التجاریة

ــــة بغــــرض المضــــاربة فــــي الســــندات یقــــوم البنــــك المركــــزي بتثبیــــت هــــامش بحیــــث ، التســــهیالت االئتمانی
ألســلوب لتقییــد یســتخدم هــذا اكمــا . عــن نســبة مــن الســند ةوهــو عبــار ، لقــروض الموجهــة لشــراء الســنداتا

  . ستهالكالقروض الموجهة لال
                                                

  . 53، صمرجع سابقعبد المجید قدي،  -1
  . 98، ص2005، الطبعة األولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، النقود والسیاسات النقدیةصالح مفتاح،  -2
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اد - اينثا ست أجل من املشروطة ع   :  الودا

فـي صـورة داع المبلـغ الـالزم لتسـدید ثمـن الـوردات یـیستخدم هذا األسلوب لدفع المستوردین إلـى إ  
ذا لـم یكونـوا، لمـدة محـددةودائـع لـدى البنـك المركـزي   سـیدفعهم، ادرین علـى تجمیـد أمـوالهم الخاصـةقـ وإ

 مـــن حجــــم التقلیــــل نهأا مـــن شـــذوهــــ، یـــداعلإلالزمـــة لاقتــــراض المصـــرفي لضـــمان األمــــوال ذلـــك إلـــى اال
  . وارداتویؤدي بدوره إلى رفع تكلفة ال، قتصادالقروض الممكن توجیهها لباقي اال

قناع - اثلاث يأسلوب    :د

األســلوب یعنـي محاولــة إعطــاء تعلیمــات  هــذان فـإ، البنــك المركــزي بنـك البنــوك التجاریــة عتبـاربا  
رشــادات مــن طــرف البنــك المركــزي بخصــوص  ســتعمال إجــراء كمــيدون اللجــوء إلــى ا بأســلوب أدبــي، وإ

ویتوقـف نجـاح هـذه السیاسـة ، سـتعماالت المختلفـةنح االئتمان والتوسع فیه مـن طـرف البنـوك حسـب االم
  . على مدى التعاون والثقة بین البنك المركزي والبنوك األخرى

يالفرع املباشرة :الثا غ   . دوات

تخدام تـأثیره علـى ظـروف یمكن للبنك المركزي تطبیقهـا بشـكل غیـر مباشـر باسـ آلیات أخرىهي   
ــــى مراكــــز الســــیولة لــــدى ، ســــوق النقــــد ــــأثیر عل ــــة قصــــد الت ــــد حجــــم النقــــود االحتیاطی ــــى تحدی فیعمــــل عل
ا بـــین المصـــارف ومـــن هـــذه وهـــو مـــا یـــؤدي إلـــى إجـــراء تصـــحیحات فـــي الســـوق النقدیـــة فیمـــ، المصـــارف
  :  المباشرةغیر األدوات 

ي - أوال القانو حتياطي   :  معدل

اص بكــل خــالتجاریــة تــودع فــي حســاب انوني فــي نســبة مــن أمــوال البنــوك یتمثــل االحتیــاطي القــ  
   المحلیة حتیاطي على الودائع بالعملةولهذا االحتیاطي أشكاال عدیدة منها ا، بنك لدى البنك المركزي

بیعـــة طالنســـب حســـب مســـتویات هـــذه الودائـــع و وتختلـــف ، حتیـــاطي علـــى الودائـــع بـــالعمالت األجنبیـــةوا
  . 1آجاله

ئتمـــان االفإنـــه یتجـــه إلـــى الحـــد مـــن ، ســـتهدف البنـــك المركـــزي الحـــد مـــن الضـــغوط التضـــخمیةإذا افـــ
حتیــاطي النقــدي لالبمعنــى زیــادة الحــد األدنــى ، حتیــاطي القــانونياالســتخدام هــذه الوســیلة فیرفــع نســبة با

   :إلىمما یدفع هذا األخیر یا قانون بهحتفاظ االالذي یتعین على البنك التجاري 
 ؛التشدد في تقدیم قروض جدیدة 

  العمل على تصفیة بعض القروض القائمة و من ثم یتجه رصید االئتمـان إلـى الهبـوط أو علـى األقـل
 ؛الثبات عند مستوى معین

                                                
 ،الجزائر والنشر والتوزیع، دار الملكیة للطباعة ،األولىالطبعة  ،النظریات والسیاسات النقدیة ،حمیدات محمود -1

  . 44ص ،1996
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إعادة - ثانيا صممعدل    :ا

المركزي من البنـوك التجاریـة مقابـل إعـادة خصـم ضاه البنك اعن سعر الفائدة الذي یتق ةعبار  وه  
مقابـل مـا یقدمـه لهـا مــن قـروض أو سـلف مضـمون یمثـل هــذه ، خزینــةالذونـات أت و االبیـلـدیها مـن كم امـ

. لحصـول علـى قـروض مـن البنــك المركـزيستنادا إلى هذه الوسـیلة تسـتطیع البنـوك التجاریـة اوا، األوراق
وهــو مــا یوضــح إرادتــه ، ســیقوم برفــع معــدل إعــادة الخصــمف االئتمــان فــإذا أراد البنــك المركــزي تقلیــل كمیــة

 أمــا إذا أراد الزیــادة فــي. فــي تقلــیص الكتلــة النقدیــة وضــبط سیاســة القــروض وبالتــالي الحــد مــن التضــخم
ترتفـــع فیزیـــد إقبـــال المصـــارف علـــى إعـــادة الخصـــم ل، نـــه یخفـــض معـــدل إعـــادة الخصـــماالئتمـــان فإ كمیـــة

إقبــال المتعــاملین قتــراض لــذلك یــنخفض معــدل الفائــدة فیزیــد تزیــد قــدرتها علــى االو ، النقدیــة تحتیاطــااإل
  . قتصادیین على اإلقراضاال

السوق - ثالثا    :املفتوحةعمليات

الخاصـة ببیـع وشـراء األوراق المالیـة  األوراق المالیـةسـوق دخـول البنـك المركـزي فـي یقصد بها  
في احتیاطیـات الجهـاز المصـرفي لغـرض التـأثیر علـى قـدرتها فـي مـنح  بهدف التأثیروذلك ، الحكومیة و

  . 1 وبالتالي التأثیر في كمیة عرض النقد بالشكل الذي یالئم نمو النشاط االقتصادي، ئتماناال
فــي عــالج التضــخم یتــدخل فــي الســوق النقدیــة عارضــا أو بائعــا البنــك المركــزي  یرغــبفعنــدما  

وتكـــون فـــي المقابـــل البنـــوك ، وذلـــك بهـــدف امتصـــاص قیمتهـــا النقدیـــة، )الخزانـــةكـــأذون (لـــألوراق المالیـــة 
ومقـــدرتها اإلقراضـــیة إذا كـــان غـــرض ، وبالتـــالي تـــنخفض ســـیولتها، التجاریـــة هـــي المشـــتریة لهـــذه األوراق

وعنــدما یقــوم البنــك المركــزي بشــراء هــذه األصــول ، البنــك المركــزي هــو تقییــد االئتمــان ومحاربــة التضــخم
فتحصــل علـــى مقابلهــا نقـــودا ممـــا یرفــع مـــن ســیولتها وهـــو مــا یزیـــد مـــن ، ضـــها البنــوك التجاریـــةالتــي تعر 

  . 2مقدرتها اإلقراضیة إذا كانت رغبة البنك المركزي هي التوسع في االئتمان 

ياملطلب املالية :الثا   . السياسة
قتصـــادیة االاألهـــداف جـــل تحقیـــق مـــن أ ةدام عناصـــر المیزانیـــختاســـالیـــة میقصـــد بالسیاســـات ال    

مـة للدولـة اكما أنها تمثل سیاسة الحكومة في تحدید المصادر المختلفـة لإلیـرادات الع، المرجوة والمرغوبة
هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى تحدیــد الكیفیــة التــي ، وتحدیــد األهمیــة النســبیة لكــل مــن هــذه المصــادر

  األهداف االقتصادیة بحیث تحقق ، )اإلنفاق العام(تستخدم بها هذه اإلیرادات لتمویل اإلنفاق الحكومي
  

                                                
1 - Alan j. Auer bach and Laurence j. kdifaff, Macroeconomies and Inteagrated Appoac, second 
édition, the mit press Cambridge, Massachuseits, London, 1998, P39.  

  . 151مرجع سابق، ص صالح مفتاح،  -  2



ال م . . . . . .. . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . .  .................... . . . . . . . . . . ثالثالفصل الت لھ،مؤشرات ة املعا والسياسات  آثاره

126 
 

  :  ومن أهم أدوات هذه السیاسة نذكر .1 جتماعیة للدولةواال
ية:  ول الفرع الضـر   . الرقـابة

والسـیطرة ، ةقتصـادیاال بـاتالمیزانیة في مواجهـة التقل یاسةمن دعائم سفعالة  سیاسة دعامةال ل هذهتشك 
تخفـیض اإلنفـاق العـام برفـع  ةـهـذه السیاسـ تقتضيففي حالة التضخم ، غوط التضخمیةعلى حركات الض

ك بهـدف سـتهالو علـى االأ، االسـتثماري الت اإلنفـاقمعـد الت الضریبة على األرباح بهدف تخفیضمعد
  . ستهالكيتخفیض معدالت اإلنفاق اال

 الضرائب رفع خالل من فالمباشرة تكون، المباشرة وغیر المباشرة الضرائب إلى استخدام الدولة وتلجأ 
 فئات على ضرائب فرض أو اإلعفاءات حجم من التخفیض أو المؤسسات وأرباح األفراد دخول على

 لدى الشرائیة القوة انخفاض إلى اإلجراءات تلك تؤدي حیث، الضریبیة لالقتطاعات قبل من تخضع لم
 المشروعات تحققها التي األرباح انخفاض وكذا، الحقیقیة النقدیة دخولهم انخفاض نتیجة األفراد

 في السلع والخدمات واالنخفاض على الكلي الطلب حجم تخفیض إلى یؤدي مما، االستثماریة
، المشروعات تلك تولدها التي الدخول حجم انخفاض إلى یؤدي بدوره والذي، المشروعات استثمارات

 الضغوط حدة من والتخفیف والخدمات السلع على الكلي الطلب حجم انخفاض في یساهم مما
 خالل من، الكلي الطلب حجم تخفیض في فعاال أثرا المباشرة غیر الضرائب تحدث كما. التضخمیة

 الضرائب استخدام أن إلى اإلشارة وتجدر. الضروریة غیر والخدمات السلع على مرتفعة ضرائب فرض
 هو كما متطورة ونقدیة مالیة أسواقا یتطلب ال تطبیقها ألن وذلك، النامیة الدول في فعالیة أكثر تكون
 على وتؤثر مباشرة بصورة األفراد بدخول مرتبطة تكون الضرائب أن حیث، النقدیة السیاسة في الحال
 . حصیلتها وغزارة جبایتها بسهولة تتمیز منها المباشرة غیر وخاصة الضرائب أن كما، الشرائیة قدرتهم
يالفرع العـام :الثا الـديـن ع   . الـرقـابة

قتـراض تسـتطیع اال فالحكومـة، رائیة الزائـدة فـي األسـواقعلـى تجمیـد القـوة الشـالرقابـة  تعمل هذه    
تقلیــل إنفـاقهم فــي سـوق الســلع و یفتــرض و ، األفـراد لخیمــدا متصــاص الفـائض مــنامـن الجمهــور بهـدف 

حـــل إذ لــیس الهــدف هــو إحــالل الحكومــة م، المختلفــة اعهیر اأنهــا ال تقــوم بإنفــاق هــذه القــروض فــي مشـــ
قــد و . اء مــن قبــل الحكومــة أو األفــرادمــن اإلنفــاق ســو  إنمــا حــبس مــا أمكــن، القطــاع الخــاص فــي اإلنفــاق

تتحمل نفقات على الـدین العـام علـى شـكل فائـدة یحصـل علیهـا  الحكومة یعترض على هذا المبدأ من أن
ممــا . جــزء عاطــل فــي خزائنهــا بهــذه القــروض علــى شــكل هــيفــي حــین تحــتفظ ، الجمهــور مــن قروضــهم

فـوق كثیـرا مجـرد دفـع الفائـدة علـى إال أن التضـخم ومـا یلحقـه مـن آثـار سـلبیة ت، إلى تحمل خسارة هایقود

                                                
، الطبعة األولى، التحلیل االقتصادي الكلي والجزئي: مفاهیم ونظم اقتصادیةإسماعیل عبد الرحمان، حربي محمد عریقات،  -1

  . 174، ص2004، عمان، لنشر والتوزیعلدار وائل 
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  . صل ثابت ال یدر دخالأ
العام :الثالثالفرع نفاق ع   . الرقابة

ــــة تأثیرهــــا فــــي ا    ــــى التضــــخم و االنكمــــاش مــــن خــــالل اإلنفــــاق تباشــــر سیاســــة المیزانی ــــة عل لرقاب
قتصــــادیة األحــــوال االمعدالتــــه أو تخفیضــــها حســــب  عســــتثماري برفــــاال ســــتهالكي أواالالحكـــومي ســــواء 

ســــتثمار یعنــــي كــــبح االوبمــــا أن ، ففــــي حالــــة التضــــخم یجــــب التقلیــــل مــــن اإلنفــــاق الحكــــومي. 1 الســــائدة
هـو محـور عمـل السیاسـة المالیـة  خـاصسـتهالك الیبقـى اال، تخفـیض اإلنتـاج والزیـادة فـي مشـكل البطالـة

حیـــث تقــوم الحكومــة بوقـــف الزیــادة فــي األجــور ورفـــع معــدالت الضــرائب المباشـــرة ، لســهولة التــأثیر فیــه
االجتماعیــة وقــروض  ویقابلــه خفــض فــي اإلعانــات، ورفــع قیمــة االشــتراكات االجتماعیــة ةوغیــر المباشــر 

  . ستهالكاال
فهـــي تفتقـــر إلـــى المرونـــة فـــي :  مشـــكلتین أساســـیتین لسیاســـة المالیـــةلوتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن    

كمـا أنهـا ذات فتـرات ، وكذا سرعة تأقلم األفراد معها ومدى تقـبلهم لهـا، قتصادیةاال التعامل مع األوضاع
یــرى االقتصــادیون ضــرورة  لــذلك، قتصــادیة إلــى أخــرىلتطبیــق ویختلــف تطبیقهــا مــن وضــعیة امحــدودة ل

  . خمجنبا إلى جنب مع وسائل السیاسة النقدیة لمعالجة التضستخدام وسائل السیاسة المالیة ا

جور سياسة :الثالثاملطلب ع   . الرقابة

یكــون بســبب الزیــادة غیــر المتوقعــة فــي األجــور أو زیــادة  إن التضــخم الناشــئ عــن زیــادة التكلفــة  
تضــخم األجــور و . 2أي زیــادة أســعار المــدخالت تــنعكس علــى أســعار المخرجــات ، أســعار المــواد األولیــة

نفـــس  إنتـــاجهم حقـــق فیـــهفـــي الوقـــت الـــذي ال ی، ینبـــع أساســـا مـــن الزیـــادة الســـریعة فـــي أجـــور المشـــتغلین
ینبغي في هذه الحالة لتجنـب التضـخم أال تفـوق الزیـادة فـي األجـور الزیـادة و ، معدالت الزیادة في األجور

 ة األجـور عـن الزیـادة فـي اإلنتاجیـةومن هنا فإنه ال یتیسر الوصـول إلـى تحقیـق عـدم زیـاد. في اإلنتاجیة
  أي إتباع ما یسمى بسیاسة ، معدالت الثانیةذا استخدمت وسیلة تؤدي إلى ربط معدالت األولى بإال إ
  . 3 الدخول سیاسة المركزي أو راألج

و یقتضــي ذلـــك حتمیـــة التـــدخل الحكـــومي لوضـــع حـــد لالرتفاعـــات الخاصـــة فـــي لولـــب األســـعار   
مــن خــالل وضــع الضــوابط التــي تكفــل تحقیــق عالقــة ، التــوازن فــي االقتصــاد الــوطنيواألجــور وتحقیــق 

بحیـث تتناسـب الزیـادة فـي معـدالت األجـور ، تناسبیة بین كال من الزیادة في معـدالت األجـور واإلنتاجیـة

                                                
  . 171صمرجع سابق، غازي حسین عنایة،  - 1

2 - Kheladi Mokhtar, Op.Cit., P205.  
، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، عالج التضخم والركود االقتصادي في اإلسالممجدي عبد الفتاح سلیمان،  -3

  . 116، ص2002القاھرة، 
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مـن خـالل . 1بمـا یكفـل تحقیـق االسـتقرار فـي المسـتوى العـام لألسـعار ، مع الزیادة في معـدالت اإلنتاجیـة
  . الحفاظ على العالقة مابین الزیادة في معدالت األجور و الزیادة في معدالت اإلنتاجیة

ع الرا سعار:  املطلب ع الرقابة   . سياسة

رتفـاع األسـعار امن الطبیعي أن تحاول الدول عـالج التضـخم بوضـع القیـود المباشـرة التـي تمنـع   
زعاجـــــا واضـــــحا للحكومـــــة وأفـــــراد تفـــــاع یســـــبب إخصوصـــــا وأن اســـــتمرار األســـــعار باالر ، بحكـــــم القـــــانون

هــي توزیــع و ، تهــدف هــذه القیــود إلــى أن تحــل محــل جهــاز الــثمن فــي وظیفتــه األساســیة مؤقتــاو ، المجتمــع
  . 2 و توزیع السلع التامة الصنع على مختلف نواحي الطلب، عوامل اإلنتاج على الصناعات المختلفة

وكــذا ، انتشــار حــاالت التعامــل فــي الســوق المــوازيغیــر أن الرقابــة علــى األســعار قــد تــؤدي إلــى   
تخزین السلع لحین ارتفاع أسعارها ولذا تعمد الحكومة إلى استخدام سیاسـة تقنـین االسـتهالك عـن طریـق 
اســــتخدام نظــــام البطاقــــات فــــي توزیــــع الســــلع علــــى اعتبــــار إن الموجــــات التضــــخمیة التــــي یتعــــرض لهــــا 

المجتمــع مــن الحصــول علــى الســلع االســتهالكیة الضــروریة تحــرم شــریحة كبیــرة فــي ، االقتصــاد الــوطني
وخاصـــة خـــالل فتـــرات الحـــروب والكـــوارث الطبیعیـــة وذلـــك مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى ، بأثمـــان مناســـبة

  . استقرار مستویات األسعار
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 178غازي حسن عنایة، مرجع سابق، ص - 1
  . 254، ص1976، دار النھضة العربیة، القاھرة، اقتصادیات النقود والتوازن النقديفؤاد ھاشم عوض،  - 2
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الفصل   :  خالصة

وكذا ، بعد التطرق في هذا الفصل ألهم المؤشرات والمقاییس االقتصادیة لقیاس التضخم  
نخلص إلى ، في السیاسات المعالجة للتضخم والبحث، محاولة حصر آثاره االقتصادیة واالجتماعیة

   :التالیةالنتائج 
یعتبر الرقم القیاسي ألسعار المستهلك أفضل مؤشر مرجعي لقیاس التضخم في اغلب اقتصادیات  -  

خصائص ومزایا یصعب ویفضل على الكثیر من المؤشرات األخرى لتوفره على ، دول العالم
على القوة الشرائیة  یطرأفهو یصور التدهور الذي . إیجادها في بقیة مؤشرات قیاس التضخم األخرى

في تركیب هذا المؤشر من ستهالك الداخلة وتختلف سلة اال. للنقود من خالل مستوى معیشة األفراد
  . أخرىدولة إلى 

  . ح المنتجین وتجار الجملة فقطمؤشر أسعار الجملة یعكس تكلفة اإلنتاج وأربا -  
المنتجة داخل یحتوي على أسعار جمیع السلع والخدمات دون استثناء و  مكمش الناتج الداخلي الخام -  

  . الوطن
الناتج الوطني معدل التغیر في كمیة النقود مع معدل التغیر في  معیار االستقرار النقدي یربط بین -  

 ما یمارسه منلب على النقود أو سرعة دورانها و التغیر في الطعتبار عین االمع األخذ ب، اإلجمالي
  . األسعار ضغط على ارتفاع

وتصـاعده یكـون  سـتمرار هـذا الفـائضوا، قـدیافائض كمیة النقود عن حجمها األمثل یمثل إفراطا ن إن - 
  . رتفاع في األسعاروراء تصاعد اال

فكــل زیــادة فــي حجـــم الطلــب الكلــي علـــى  ،تســاعد الفجــوة التضــخمیة فـــي تحدیــد مســتویات األســـعار - 
تمثـــل حالـــة مـــن التضـــخم تـــدفع ، الســـلع والخـــدمات دون أن یقابلهـــا زیـــادة فـــي حجـــم العـــرض الحقیقـــي

  . مستویات األسعار المحلیة إلى االرتفاع
الثابتــة مــن مــوظفین  ألصــحاب الــدخول) ولــیس الــدخل النقــدي(الــدخل الحقیقــي علــى  التضــخم یــؤثر - 

كمـا تتزایـد ، فالفئة ذات الدخل الثابت تـنخفض قـدرتهم الشـرائیة مـع تزایـد األسـعار، غیرهمومتقاعدین و 
  . الموارد للشركات حیث تتزاید أسعار السلع بصورة أسرع من أسعار رباحاأل

حیــث یســتفاد ) المقرضــون(علـى حســاب الــدائنین ) المقترضــون(فـي أوقــات التضــخم یســتفاد المــدینون  - 
نتیجــة لحصــولهم علــى األمــوال فــي الوقــت الــذي كانــت القــوة الشــرائیة للنقـــود  المــدینون مــن التضــخم

ا یعنــي تحویــل القـــوة وهـــذ، تتســم بتــدهور ملحـــوظ فــي قیمتهــا وعنــد تســـدیدهم لهــا فــي أوقـــات، مرتفعــة
  . الشرائیة من الدائن إلى المدین

فـــي القطاعـــات  األربـــاحمـــن ارتفـــاع فـــي مســـتویات األســـعار واألجـــور و  التضـــخم إن مـــا یترتـــب علـــى - 
العمالــــة إلــــى تلــــك یــــؤدي إلــــى انجــــذاب رؤوس األمــــوال و  ســــوف، اإلنتاجیــــة المخصصــــة لالســــتهالك
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التــــــي هـــــي أساســــــیة لتحقیـــــق النمــــــو و ، االســـــتثماریةو القطاعـــــات علـــــى حســــــاب األنشـــــطة اإلنتاجیــــــة 
  . مما یترتب علیه عجز في الطاقة اإلنتاجیة لبعض القطاعات الصناعیة اإلنتاجیة، االقتصادي

ن الحفــاظ علــى أل، غــراض االســتهالكألیــؤدي التضــخم إلــى زیــادة مــا یخصــص مــن الــدخل الفــردي  - 
لك مـا تـم ویـنخفض نتیجـة لـذ، االسـتهالكاكبـر علـى  مستوى مقبـول مـن اسـتهالك الفـرد یتطلـب إنفـاق

، مــن ثــم انخفــاض القــدرة علــى تمویــل االســتثمارو ، تخصیصــه مــن الــدخل الفــردي ألغــراض االدخــار
واالســتثمار ، وفــي المقابــل نجــد بأنــه یــؤدي إلــى زیــادة االدخــار، إلــى انخفــاض االســتثمار ممــا یــؤدي

بارتفـاع األسـعار یـنخفض ، العیني نظرا الن ما یتم استخدامه في اإلنتاج العیني ألغراض االسـتهالك
العینــي لك یتــاح قــدر اكبــر مــن النــاتج وبــذ الخــدمات االســتهالكیةعلــى شــراء الســلع و  الــذي یقلــل القــدرة

ـــم تســـتخدم ألغـــراض االســـتهالك و یـــتم اســـتخدامها ألغـــراض  بشـــكل مـــدخرات أي ســـلع و خـــدمات ل
  . االستثمار العینيوبذلك ترتفع نسبة و مقدار االدخار و ، االستثمار

فــي فتــرات التضــخم تــنخفض رغبــة المقرضــین بــاإلقراض و بالتــالي یــنخفض عــرض األمــوال القابلــة  - 
راض فیرتفـع الطلـب علـى األمـوال القابلـة لإلقـراض تغبة المقترضـین بـاالقوتزداد ر ، لإلقراض من جهة

  . نتیجة لتفاعل الجانبین یتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بما یساوي نسبة التضخمو . من جهة أخرى
، یــؤدي التضــخم فــي كثیــر مــن األحــوال إلــى اخــتالل میــزان المــدفوعات باالتجــاه إلــى خلــق عجــز بــه - 

فــي األســواق  تنافســینهاممــا یقلــل مــن ، ى ارتفــاع أســعار الســلع المنتجــة محلیــاحیــث یــؤدي التضــخم إلــ
كمـــا یـــؤدي انخفـــاض أســـعار الســـلع المســـتوردة مقارنـــة بأســـعار ، فیتراجـــع حجـــم صـــادراتها، الخارجیـــة

  . التي ارتفعت أسعارها إلى زیادة حجم الطلب على االستیراد، السلع المماثلة لها المنتجة محلیا
 تزید الداخل في التضخم نسبة كانت فإذا، نسبي بشكل الصرف على مباشرة التضخم معدل یؤثر -

 بین الفرق بنسبة تدریجیا الصرف سعر ارتفاع إلى یؤدي ذلك فان، العالمي التضخم نسبة من
 على المترتب المدفوعات میزان في العجز زیادة طریق عن المحلي والتضخم العالمي التضخم
  . الوطنیة للعملة الشرائیة للقوة االسمي االرتفاع أو المستوردات اسعار في النسبي الهبوط

 التذمردرجة التفاوت في توزیع الدخول والثروات ویخلق موجة من التوتر و  إن التضخم یعمق -  
فنتیجة ، السیاسي لدفع عجلة التنمیة االقتصادیةجو االستقرار االجتماعي و االجتماعي بدرجة تهدد 

، الشرائح االجتماعیة التي تملك أصوال مادیة و حقیقیةو  الشرائیة تتزاید قیم ثروات الفئاتتدهور القوة 
  . الشرائح االجتماعیة التي تملك ماال و نقداو  بینما تتدهور و تنهار قیم ثروات الفئات

ي االقتصاد ف السیولة تقلیل إلى تهدف متشددة ونقدیة مالیة حكومیة بسیاسات التضخم یواجه -  
 خفضوآلیة ، ي وبالتالي تنخفض األسعارالكل الطلب خفض إلى یؤدي مما النقدي الدخل لخفض
 الضریبة معدلة المالیة بتقلیل اإلنفاق الحكومي أو برفع السیاس خالل من تكون باالقتصاد السیولة

  . معاً  االثنین أو
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واستبداله بمعدل النمو في عرض عدم االستناد على معدل الفائدة كمؤشر رئیسي للسیاسة النقدیة  -
  . النقود كمؤشر أفضل للسیاسة النقدیة

حتمیة التدخل الحكومي لوضع حد لالرتفاعات الخاصة في لولب األسعار واألجور وتحقیق التوازن  -  
من خالل وضع الضوابط التي تكفل تحقیق ، في االقتصاد الوطني والحد من الضغوط التضخمیة

  . من الزیادة في معدالت األجور واإلنتاجیة عالقة تناسبیة بین كال
حیث أن استخدام ، وترك تحدید ذلك لظروف كل حالة، ضرورة استخدام كافة أدوات كل سیاسة -

فال بد من متابعة ، ال یعني ترك باقي اترك باقي األدوات دون تطویر، بعض األدوات النقدیة والمالیة
  التأثیر عند اللجوء إلیهاكي تصبح قابلة على ، تطویر كل األدوات
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يد   :تم

 قتصادمن الدراسة النظریة على واقع اال إكتسبناهحاول من خالل هذا الفصل إسقاط ما نس 

  .في مراحل عدیدةتضخمیة  الذي عرف ضغوطا ،الجزائري
النامیة، لم تسلم من هذه الضغوط التضخمیة مثلها مثل باقي  الجزائر بصفتها نموذجا عن الدولف  

الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء، خاصة في السنوات التي تلت اإلصالحات االقتصادیة واالنتقال 
قتصاد الموجه من وشرعت في التخلي عن اال ،إلى نظام اقتصاد السوق الذي تبنته الجزائر منذ التسعینات

  .ومن ثم التكیف الفعال مع المتغیرات المستجدة على الساحة العالمیة ،لة من األهدافأجل تحقیق جم
ذلك على  كان، وترتب علیه آثار سلبیة سواء 1989وقد برز ارتفاع األسعار بشكل جلي منذ سنة   

    .تسلیط الضوء على الضغوط التضخمیة في الجزائرإلى دفعنا  مما، على المنتجین والمستهلكین أ
تطور األسعار األول  مباحث، نستعرض في ةلفصل إلى أربعوبناء على ذلك، سیتم تقسیم هذا ا

، والمبحث أسباب التضخم في الجزائر، أما المبحث الثاني فنتطرق فیه إلى ومؤشرات التضخم في الجزائر
بعة لمكافحة السیاسات المت نتناول فیهوفي المبحث الرابع واألخیر س ،ثار التضخم في الجزائرآالثالث 

  . التضخم في الجزائر
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زائرسعار تطور :ول املبحث ا م الت   .ومؤشرات

ولم یكن ، المقررة لتنفیذ الخطة التنمویة أداة، 1989في الجزائر قبل سنة  األسعاركان نظام   
سلبیة على  نعكاساتاحدث أالذي  األمر، ختالالت بین العرض الكلي والطلب الكليوسیلة لتحویل اإل

 .1989 سنة یة منذاالقتصادتستعید دورها وتمارسه في الحیاة  أخذت األسعار أن إال، الجزائري االقتصاد
 األسعارالذي صاحبه ارتفاع ، اقتصاد السوق إلىیة واالنتقال االقتصاد اإلصالحاتبعد الشروع في  أي

مؤشرات التضخم و ، في الجزائر األسعارتسلیط الضوء على تطور نظام  إلىوقد دفعنا هذا ، بشكل واضح
معامل ، )PGDP(الرقم القیاسي الضمني إلى باإلضافة .االستهالك ألسعارالمؤشر العام  أهمهاالتي من 

  .معیار فائض الطلب االستقرار النقدي و

التنمیة المتبعة في الجزائر  إستراتیجیة إلىالبد أن نتطرق ولو بإیجاز ، هذا إلىوقبل التطرق   
  .مباشرة االستقاللالجزائري بعد  االقتصادخالل المراحل التي مر بها 

اتيجية:  ول املطلب ستقاللإس منذ زائر ا املتبعة   .التنمية

 من وذلك، والنمو التنمیة هدف تحقیق إلى 1962 سنة االستقالل منذ الجزائري االقتصاد یسعى  
 من السبعینیات وأوائل، الماضي القرن ستینیات نهایة مع الدولة تبنتها التي التنمویة المخططات خالل
 المصنعة الصناعات بإستراتیجیة آنذاك عرفت التي التصنیع بإستراتیجیة دایةب تجسدت والتي، نفسه القرن

 .)1977-1974( الثاني رباعيلاوالمخطط  )1973-1970(األول الرباعي المخطط إطار في
 السلطات قامت المسطرة ألهدافها الذكر السابقة اإلستراتیجیة تحقیق مدى على الوقوف أجل ومن  

 یةاالقتصاد للسیاسة البارزة النتائجأهم  حدىأ أن فوجدت، لنتائجها مبدئي تقویم بإجراء الجزائر في العلیا
  بسبب مالي عجز حالة في الوطنیة المؤسسات أغلب وجود هي ،الماضي القرن سبعینیات خالل المتبعة

 یةاالقتصاد للمردودیة كأساس المالیة المردودیة على یركز ال والذي، آنذاك المتبع والتسییر اإلدارة نمط
  .وعضویاً  مالیاً  المؤسسات هذه هیكلة إعادة في التفكیر استوجب مما

 في العامة یةاالقتصاد لمؤسساتها والمالیة العضویة الهیكلة إعادة سیاسة الجزائر طبقت وبالفعل  
 الجزائري االقتصادمر بها  التي المراحل عرض سیتمو . 1)1984-1980(األول الخماسي إطار المخطط

  :  من خالل ما یلي االستقالل منذ موجزة ةر بصو  ولو
  .7919 إ1962ستقاللمنذ  واملرحلة:  ول الفرع

 القطاعات مختلف في مباشرة تتدخل أن الجزائریة الدولة على ازاملإ كان االستقالل فجر عند  
 الخاصة والشركات المستعمر علیه یسیطر كان الحین ذلك في الوطني االقتصاد أن ذلك ،یةاالقتصاد

                                                
 دمشق جامعة ، مجلةالعامة المؤسسات عن كفاءة البحث وإشكالیة الجزائر في االقتصادیة اإلصالحاتالداوي الشیخ، -1

  .255،ص 2009 الثاني، العدد ،25 المجلد والقانونیة، دمشق، االقتصادیة للعلوم
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 النشاط فروع شق في والخبرة الكفاءة فیه تتوفر خاص وطني مال رأس إلى تفتقر الجزائر وكانت
 الجزائریة الدولة على كان اائینه المستعمر فیه رحل ذيال وقتال وفي .منها البعض ستثناءبا ،ياالقتصاد

 بناء بغیة اطموح اتنموی انموذج اختارت فقد .المستعمر فهاخل التي المؤسسات بتسییر ضطالعاال الفتیة
 اعتمد حیث الطویلة؛ االستعماریة الفترة عن ورثته الذي التخلف على للقضاء ،ثقیلة صناعیة قاعدة

 یرتاخت كما، المصنعة المشروعات على والمعتمد الستینات خالل الشائع الجزائري النموذج االقتصاد
 التنمویة للمشروعات ستغاللاال عملیة الجزائر باشرت .النموذج هذا لتنمیة كأداة العمومیة المؤسسة

 التنظیمیة بالظروف انشغالها نتیجة وبطیئة ضعیفة وتیرة على ذلك كان لكن، المستعمر خروج بعد مباشرة
 .األبعاد مكتمل غیر كان التنمیة نموذج أن إلى باإلضافة، یةاإلنتاجو  واإلداریة
 صناعیة قاعدة على یقوم وطني إنتاجي جهاز بناء محاولة هو النموذج هذا محتوى كانوقد   
 یةاالستهالك یةاألول بالمواد الصناعة مد وكذا، الریفي النزوح وتوقیف العمل مناصب وخلق، عصریة

 السلطة أدوات استرجاع هي األساسیة ویاتاألول إحدى كانت، اإلستراتیجیة هذه إلنجاح الضروریة
  .)..المحروقات، المناجم، البنوك، األراضي(الوطنیة الثروات أي استرجاع، یةاالقتصاد
بسنتین انتقالیتین ثالث خطط تنمویة متبوعة ) 1979-1967(عرفت الجزائر خالل الفترة        

إدخال  إلى تهدف الخطط التنمویة كانتفي هذه المرحلة ، بین فترتین متمایزتین من التخطیط 78/79
   :  1 یليي متمثلة إجماال فیما االقتصادتغییرات جذریة على الهیكل 

 اقتصاد نامي و مستقل في آجال قصیرة قدر  إلىالجزائري من اقتصاد متخلف و تابع  االقتصادتحویل  -
   ؛اإلمكان

  ؛ىاألولاقتصاد صناعي بالدرجة  إلىتحویله من اقتصاد زراعي  -
  ؛ضیقةضمان النمو الذاتي المعتمد على المصادر المحلیة دون غیرها إال في حدود  -

 إستراتیجیة مخطط لكل كانو ، المختلفة السنوات عبر المخططات سیاسة بانتهاج الدولة قامتوقد      
  :هي المخططات وهذه، معینة أهداف لتحقیق معینة

ي - أوال الثال  والبشریة المادیة الوسائل تحضیر المخطط هذا من الهدف كان:  )69-67( ول املخطط
 وقطاع القاعدیة الصناعیة الهیاكل إلى المخطط في األفضلیة أعطیت حیث، لمقبلةا المخططات إلنجاز

 إلى 1963سنة% 13 من المحروقات قطاع في الخام الداخلي الناتج ارتفاع إلى أدى مما ،المحروقات
  .1976سنة % 18.2

                                                
 دكتوراه ، أطروحة ،االنتقال من الخطة إلى السوق و مدى إنجاز أھداف السیاسة القتصاد الجزائريا عبد هللا بلوناس، -1

  .30ص ،2005 الجزائر، غیر منشورة، جامعة الجزائر،
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ا-ثانيا الر  االقتصاد اتجاهات تحدید المخطط هذا خالل من مت حیث:  )73-70( ول املخطط
 التمویل شكل على عمیقة إصالحات ةعد خاللمن  ،والمحروقات الثقیلة الصناعة نحوالموجه  الجزائري

 لهتموی:  ستغالللال األول:  حسابین فتح على العامة والمؤسسات الجزائریة السلطات أجبر مما م،القدی
 البنوك من التمویل هذا وكان، األجل وطویلة متوسطة بقروض لهتموی:  لالستثمار الثاني ؛قصیرة بقروض
  .األجنبي االقتراض إلى باإلضافة، العامة الخزینة أو التجاریة

ي-ثالثا الثا ا الر یبقى التصنیع في هذه حیث ، هو استمرار للمخطط السابق :)77- 74(املخطط
على نسبة ة الصناعة و الطاق ستحوذو ت، یةاالقتصادالخطة أحد العوامل الرئیسیة في عملیة التنمیة 

الخام  محليتحقیق معدل نمو للناتج ال إلىیهدف المخطط هذا  وكان .من مجموع االستثمارات 61%
وكذا تنمیة .هو أعلى من المعدل السابق للخطة السابقةو ، %11.5 قدر بـأي بمعدل سنوي  %46بحوالي 

لذا تم التركیز على صناعة  ،و توسیع إمكانیات التراكم لضمان التمویل بالمصادر المالیة المحلیة
  .1 المحروقات

يالفرع   .)1992-1980(الثانيةاملرحلة :الثا

جل تكییف أالسابقة تم عقد عدة مؤتمرات من  لناتجة عن الفترةجل تصحیح الوضعیة اأمن   
  .األهدافتستلزمه  ما البرامج حسب

مااملخطط - أوال إلى خالل هذا المخطط من المسطرة  اإلستراتیجیةتهدف  ):1984-1980( ول ا
              والبرنامج الذي یسمح بتحقیق ذلك یعمل .المتوسط %8 اإلجمالي محليتحقیق نمو في الناتج ال

نجازها خالل إصصة لتمویل البرامج التي شرع في ملیار دج مخ 200 حیث، ملیار دج 400.6 ـب
 الصناعات الخفیفة إلىفي هذا المخطط  وقد تم توجیه االستثمارات .ولم یتم انجازها، المخططات السابقة

  .القطاع الزراعي إلى باإلضافة

ااملخطط - ثانيا ما يا اقتصادیة  أزمةخالل هذا المخطط عرفت الجزائر :  )1989-1985( لثا
شدید في  انخفاض إلىهذا  أدىحیث ، 1986 سنةسعار النفط أالشدید في  االنخفاضوخاصة بعد ، حادة

ن نسبة العوائد النفطیة أعلما ب، المدفوعاتمیزانیة الدولة ومیزان ثر بشكل كبیر على أالعوائد النفطیة 
ذلك اشتدت الضغوط الدولیة  إلى إضافة .الدولة الخارجیة إیرادات إجماليمن % 95كانت تشكل حوالي 

نماو  دیونها أقساطعاجزة لیست عن تسدید  أصبحتحیث ، على الجزائر لتسدید دیونها عن سداد فوائد  إ
فیه حصیلة  ارتفعتفي الوقت الذي  تقتطع جزء كبیر من عوائدها المالیة أصبحت إذ، هذه الدیون

                                                
1 -Marc Raffinot & Pierre Jacquemont  , Le Capitalisme de l’état algérien, Paris, 1977, P204. 
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مما جعل المیزان  ،مع تدهور شدید في نسبة الصادرات غیر النفطیة یةاالستهالكاالستیراد من السلع 
  .1 التجاري في حالة عجز دائم

  :یلي ما هو المرحلة هذه یمیز ما وأهم
 سمي برنامج إطار في الصناعي بدل النهائي لالستهالك القابلة والبضائع للسلع االستیراد عملیة تكثیف -

، الحیویة النشاطات حساب على، 1982سنة  دوالر ملیار 10 حوالي له خصص حیث ،الندرة ببرنامج
 .والتشغیل كاالستثمار

 تراجعت الذي النمو حیث من، الجزائریة للمؤسسة أو العام للقطاع التام الركود الفترة هذه میز كما -
 النخفاض اونظر  .الزمن من العقد تقارب لمدة مستواها تدنى االستثمارات أن كما، رهیب بشكل نسبته
 أصبحت التي الدین خدمة وارتفاع الخارجیة لمدیونیةل كبیرة ةزیاد سجلت، المرحلة هذه في البترول أسعار
 في كبیر نقص إلى أدى الوضع هذا .الصعبة العملة من الجزائر مداخیل من اومتزاید اهام اجزء تبتاع

 من واحد یوم بتغطیة إال یسمح ال الصعبة العملة من الجزائر احتیاطي أصبح حیث ،النقدیة السیولة
  .الكامل الركود وأصابها العمومیة المؤسسات معظم على اسلب رأث ما وهذا، اتهواردا

ونتیجة لذلك قامت الدولة بمجموعة من اإلجراءات المتخذة لتحسین أداء النشاط االقتصادي من   
، الذي قررته الدولة بعد تراجع معظم االقتصادي باإلصالحما یسمى في ظل خالل معاییر مختارة مسبقا 

طني عن الو  اإلنتاجوعجز جهاز . 1986انخفاض سعر النفط سنة   أزمةاالقتصادیة بسبب  المؤشرات
وقد مرت اإلصالحات االقتصادیة بمرحلتین .مرضي لالستهالك إشباعتموین نفسه، وعن تحقیق 

، ومرحلة )الهیكلة العضویة والمالیة( عمومیةهیكلة المؤسسات االقتصادیة ال إعادةمرحلة : أساسیتین
  .استقاللیة المؤسسات العمومیة

الثالث الثالثة: الفرع   .1992منذاملرحلة
 زاد حیث الجزائري؛ االقتصاد في تظهر الهیكلیة اإلختالالت بوادر بدأت 1992 سنة منا ابتداء  

السلع  ارتفعتو ، الحكومي الدعم نتیجة اإلجمالي المحلي الناتج إجمالي من%2 بـ الحكومي االستهالك
، )1993-1992( سنتي خالل إلجماليا المحلي الناتج إجمالي من %5 لتوشك، األساسیة یةاالستهالك

 العملة قیمة تغییر إلى كذلك أدى مما ،میزانیتها في العجز لتغطیة نقدي داربإص تقوم الجزائر جعلمما 
 إلى وصلت البطالة نسبة أن كما، %21.2بحوالي النقدیة الكتلة ارتفاع بسبب ،)الدینار(الوطنیة
 ألن ،المدفوعات میزان على آثار إحداث في النفط ألسعار الحاد االنخفاض كذلك ساهم وقد، 23.2%

 الخارجیة المدیونیة من رفع مما المحروقات؛ صادرات على ىاألول بالدرجة یعتمد الوطني االقتصاد
اكل المش هذه كل .1992سنة  %76 كانت بعدما، 1993سنة  %86 نسبة بلغت التي الدین وخدمة

  .الدولي النقد بصندوق االستنجاد إلىبالجزائر  أدت
                                                

1- Abd Elhamide Brahimi, L'économie Algérienne, D'hier A Demain Editions Dahlab,  Alger, PP                       
410-412. 
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 برنامج لدعم مالیة مساعدات الجزائر بمنح اإلستراتیجیة هذه على الدولي النقد صندوق فققد واو   
 من اتفاقیات عدة إبرام وتم، الدولیة المالیة المؤسسات ثقة تسترجع الجزائر جعل مما الهیكلي؛ التعدیل

ومن خالل هذه االتفاقیات نالت الجزائر رضي دائنیها خاصة صندوق النقد  .انهدیو جدولة إعادة أجل
الدولي،حیث تم تحریر التجارة الخارجیة وبدا واضحا سیطرة القطاع الخاص على نشاط االستیراد 
بالخصوص وأصبح التبادل الحر فعلیا، كل هذا جاء في إطار االنتقال من االقتصاد الموجه نحو اقتصاد 

 ،)1998- 1995(الل برنامج التصحیح الهیكلي الذي تنوي الجزائر تطبیقه خالل الفترة من خ. السوق
  . والمدعم من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

 تانتهجارتفعت اسعار النفط مما سمح بتحقیق احتیاطات صرف ضخمة،  2000منذ سنة   
االقتصادي عن طریق زیادة  اإلنعاشالسنة سیاسة اقتصادیة جدیدة تمثلت في سیاسة  هالحكومة منذ هذ

وقد تم . البطالة وامتصاصوبالتالي دعم النمو  اإلنتاجالطلب الكلي قصد تحفیز  إنعاشمن اجل  اإلنفاق
مخصصات مالیة  من خالل 2001 أفریلفي ) 2004-2001(االقتصادي للفترة  اإلنعاشبرنامج  إقرار

 بدأتالسیاسة المالیة التي  إطارجاء هذا المخطط في حیث  .موزعة على طول الفترة بنسب متفاوتة
برنامج تكمیلي  إقرارتم  فقد )2009- 2005( الفترة أما خالل .العام اإلنفاقتوسیع بالجزائر في انتهاجها 

االقتصاد وتكثیف  إنعاشمجهودات  على من خالله مواصلة الحكومةتعتزم  إذاالقتصادي،  اإلنعاشلدعم 
ومن اجل مواصلة عجلة التنمیة وتحقیق تنمیة مستدامة وبلوغ بصفة خاصة . النمو في جمیع القطاعات

، قامت الدولة بوضع 2015 أفقالمتحدة في  األمممن اجل التنمیة المحددة من طرف  األلفیة أهداف
  .1 )2014- 2010(برنامج توطید النمو 

ياملطلب زائرسعار نظام :الثا    .ا

أین بدأت عملیة تحریر  التسعینیات،غایة بدایة  إلى االستقاللتحدد إداریا منذ  األسعاركانت   
   :المراحلوفیما یلي سوف نتطرق بإیجاز لمختلف هذه  ،األسعار

ة :ول الفرع   .)1989-1962(الف

في هذا ف، الذي یرتكز على التخطیط المركزي االشتراكيتبنت الجزائر المنهج  االستقاللبعد     
في مختلف مراحل  األسعارجاء قرار تكوین  1966ماي  12في و ، محددة مسبقا األسعاراإلطار كانت 

ودعم المراقبة اإلداریة  األولجاء قرار آخر دعم القرار  ،1968فیفري  02وفي ، والتوزیع اإلنتاج
   :إلىكانت تهدف  وهذه القرارات .2لألسعار

  
                                                

، أطروحة دكتوراه غیر اسعار البترول على التنمیة االقتصادیة في الجزائر دراسة قیاسیةاثر تقلبات سمیة موري،  -1
  .167- 142 ، ص ص2014 جامعة تلمسان، الجزائر،-منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

2- Revue, Economie Appliquée et Développement, No 18, 2eme Trimestre, CREAD, Alger, 1989, P26. 
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  ؛اإلداریةتوسیع مجال الرقابة  
  ؛التجاريتبسیط مفهوم الهامش  
  ؛والمستوردةتبسیط طرق حساب أسعار السلع والخدمات المحلیة  

هذا النظام غیر متناسب مع  أعتبر، )1973-1970( األولغیر أن تقریر المخطط الرباعي   
وفي هذا الصدد نجد أربعة ، في خدمة التنمیة األسعاراألهداف التنمویة التي تعمل على وضع نظام 

  :  وهي 1975أفریل  29تم المصادقة علیها في  األسعارأنظمة لتحدید 
  ." الواسع االستهالكمنتجات ذات ال "تخص المواد األساسیة  :الثابتة األسعار - 1
مستقلة عن سعر التكلفة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائیة  األسعارتكون هذه  :الخاصة األسعار - 2

بعض المنتجات الصناعیة التي  إلىجات الزراعیة باإلضافة ویطبق هذا النظام على المنت للمستهلكین،
  .الزراعي اإلنتاجتستعمل في 

على  األسعاربهدف التقلیل من أثر تقلبات  االستثماریةویمس أسعار المشاریع  :المستقرة األسعار - 3
  .) الخ..الخشب، سمنتاإل(یخص مواد البناء  وهذا النظام، المستوى الدولي على تكلفة اإلنجاز

كل المنتجات والخدمات غیر المذكورة في األنظمة الثالثة السابقة تكون خاضعة  :المراقبة األسعار - 4
   .1األسعارعن طریق تحدید هوامش الربح أو سقف  وهذا، لنظام الرقابة المباشرة من طرف اإلدارة

فه أین ظهر نظام جدید تم تحدید أهدا، 1983غایة سنة  إلىلهذا النظام  األسعاروقد خضعت 
 أكثر األسعارلوضع نظام  األهدافالذي جاء بجملة من التوجیهات و ، األولفي إطار المخطط الخماسي 

وحمایة وتطویر القدرة الشرائیة لمجموع ، ياالقتصادفعالیة یستجیب لمتطلبات التطور وفعالیة التسییر 
ترتكز بالدرجة  األسعارفتوجیهات المخطط الخماسي في مجال ، السكان وانتعاش النشاطات اإلستراتجیة

  :  نذكر منها .2 على جملة من المبادئ الهامة ىاألول
  ؛األخیرةوذلك بالتحكم في هذه ، الفروق بین االستثمارات المتوقعة والفعلیةالعمل على تخفیض  -  
المال واستخدام التقدم الفني على  ورأسالعمل  إنتاجیةوذلك بالعمل على رفع ، اإلنتاجتخفیض تكالیف  -  

  ؛السعر أهدافنطاق واسع یسمح بتحدید 
السیاسة الوطنیة لتوزیع  إطاروتلعب دورا هاما في ، االجتماعیة لألوضاعكمفسر  األسعارجعل  -

عادة   ؛توزیع الدخل الوطني وإ
الوطني من جمیع  االقتصادوذلك لحمایة ، الخارجیة األسعارالداخلیة و  األسعارالربط والتنسیق بین -

  ؛الدولیة األسعارتقلبات وهزات 
  :  على نظامین لألسعار الجدید األسعاریعتمد نظام و 

                                                
  .1975أفریل  29المؤرخ في ، الجزائر،  37- 75المرسوم رقم  -1

2  - Bali Hamid, Inflation et mal développement en Algérie, OPU, Alger, 1993, P 98. 
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  انعكاسوالتي لها ،  الواسع االستهالكوالخدمات ذات  تتعلق بالمنتجات:  المحددة مركزیا األسعار 
  .الوطني االقتصاد القدرة الشرائیة للمستهلكین و على

  حیث  األولام ـیتضمن هذا النظام كل المنتجات والخدمات التي لم تذكر في النظ:  المراقبة األسعار
وعن طریق ، ییناالقتصادتعاقدیة بین األعوان عن طریق مستوى العالقات ال األسعارتتم مراقبة هذه 

  .ةالمعروضة في السوق الوطنیات والخدمات المحلیة والمستوردة الوضع اإلجباري ألسعار كل المنتج
في  انطلقتهذه  اإلصالحاتعملیة  أنغیر ، جذریة إصالحاتتطبیق  إلىوقد لجأت الدولة      

 إلىوالتي أدت ، 1986سنة  نتیجة تدني أسعار النفط، الضغوط المالیة الخارجیةظروف تمیزت بتشدد 
ونظرا  السوق اقتصادتطبیق نظام  إلىالتوجه  استوجبمما  .1 وتدهور میزان المدفوعات اقتصاديركود 

فإن السلطات العمومیة أخذت على ، المخطط االقتصادالمطبقة في إطار  األسعارلعدم مرونة سیاسة 
  :3 ما یلي إلىالمنتجات  1989لسنة  األسعاروقد قسم قانون . 2عاتقها وضع نظام جدید لألسعار

   خدمات الموانئ ، النقل والمواصالت، الوقود، الغاز والكهرباء، المیاه( الجبریة  األسعارالمنتجات ذات
 .)..وتكالیف البناء واإلسمنت

  واألدویة ق، الدقیت، الكبریغ، التبالحلیب، ةالقهو ، الشاي(ات التي تخضع لهوامش ربح محددةالمنتج.(.. 
   الحرة أي سلع كمالیة ولكنها مع ذلك تعلن من قبل السلطات األسعارالمنتجات ذات. 

يالفرع ة :الثا   ).1994-9019(الف

 %31.7 إلى 1990سنة  %16.6 من انتقلتحیث ، هذه الفترة بمعدالت تضخم مرتفعة تمیزت    
   :یليكل هذا یمكن أن یفسر بما ، 1994سنة  %29 معدل إلىلتصل  ،1992سنة 
  إلى األسعارمن  %85 انتقالو  ،1989سنةبدایة  األسعارصیرورة تحریر  التعجیل أو اإلسراع في 

 .4 النظام الحر
  ارتفاع إلىالحادث في التبادل الذي أدى  لالختالللدینار الجزائري نتیجة التصدي القوي ل االنخفاض 

 .أسعار السلع المستوردة
ة :الثالثالفرع   ).1998-5199(الف

ختالالت على المستوى الكلي اإل رتوظه، یةاالقتصادهذه الفترة زاد تقهقر الحالة  منذ بدایة    
وضع قید التنفیذ برنامج  إلىالحكومة الجزائریة  فاضطرت، بب استمرار ضعف أسعار البترولبس

                                                
الوطني ، بحوث الندوة الفكریة التي نظمھا المركز التجربة الجزائریة في اإلصالحات االقتصادیةعبد هللا بن دعیدة،  -1

  .359، ص 1999یة ، بیروت ، فبرایر للدراسات والتحالیل الخاصة بالتخطیط في الجزائر، مركز دراسات الوحدة العرب
  .المتعلق بتحریر األسعار 05/07/1989المؤرخ في  12 - 89القانون -2
النقد الدولي، واشنطن، ، صندوق تحقیق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق:الجزائر، )وآخرون(كریم النشاشیبي -3

  .91، ص1998
4  - Benbitour.A, l’Algérie au troisième millénaire: défis et potentialités, éditions Marinoor, Alger, 
1998, P74. 
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الجزائر تحسین  استطاعتفي إطار هذا البرنامج و ، صندوق النقد الدوليالتصحیح الهیكلي المبرم مع 
الذي مس معظم المنتجات ، 1994مواردها بإلغاء ضوابط هوامش الربح في أفریل استغاللفعالیة 

فقد بقي فقط لثالث  األسعارأما تقنین  .االجتماعيوالتمویل ، الزیت، الحبوب، األساسیة ما عدا السكر
  .ومنتجات الطاقة وأجور النقل العام) القمح الصلب والحلیب، القمح اللین( اسیة مواد غذائیة أس

) 1995- 1994( ما بین %100 أسعارها بـ ارتفاع إلىات الغذائیة و الطاقویة أدى إلغاء دعم المنتج إن
والتخفیض الثاني للدینار وصل معدل التضخم  األسعارفإثر تحریر  .1 )1996-1995(ما بین  %60و

  .1998سنة  %5لیستقر عند ، 1995سنة  %29.8و 1994سنة  %29 إلى
عالفرع ة :الرا   .)2012- 9199 (الف

تمكنت الجزائر ، في إطار تطبیق برنامج التصحیح الهیكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي    
عودت  عرفت 2001غیر أن سنة ، من أجل السیطرة على التضخم األسعار استقرارالمحافظة على  من

 2000الفرق بین هذا المستوى ومستوى سنة ، %4.2 إلىمعدل التضخم  بارتفاعالضغوطات التضخمیة 
أجور الوظیف العمومي واألجر  ارتفاعبأثر القدرة الشرائیة الناتج عن یمكن أن یفسر ، %0.3الذي قدر بـ 

 %27.5الخام من معدل نمو  المحليالناتج  انخفضحیث ،  الوطني القاعدي في إطار ضعف العرض
 سنتي انخفضتغیر أنها  لالرتفاع األسعارعودة  إلىمما أدى ، 2001سنة  %4.76 إلى2000سنة 

  .على التوالي %1.6و  %1.4 إلىحیث وصل معدل التضخم ، 2005و 2002
 المستویات بذلك مستعیدة ،2011و2010 سنتي ملموسا ارتفاعا األساسیة المواد أسعار سجلتوقد    

حیث  .األساسیة للمنتجات العالمیة األسعارارتفاع ب خاصة والمرتبطة 2008 سنة سجلتها التي العالیة
فقد سجل  2012أما في سنة  ،2011سنة  %4.52و  2010سنة  %3.91 إلىوصل معدل التضخم 

 المنتجات لبعض األسعار بتزاید أساسا التاریخیة "الذروة"هذه تفسر ،%8.89معدل التضخم ارتفاعا قدر بـ

  .2 2012 سنة من األول الثالثي في الطازجة

الت :الثالثاملطلب زائرمؤشرات ا   .م

ألسعار :ول الفرع القيا الكالرقم   .)CPI( س

ذلك ، لإلحصاءمن قبل الدیوان الوطني  في الجزائر شهریا االستهالك أسعاریحتسب مؤشر   
الخصائص التي یتمیز بها المؤشر  أهم إلى وسوف نتعرض ،السلع والخدمات أسعاربهدف قیاس تتطور 

                                                
1- Alain Feler, Les bons résultats de l’ajustement structurel, Revue Média Bank, N°25, Alger, 1996,  

P08.  
، 2013من سنة  األولوعناصر التوجھ للسداسي  2012التطورات االقتصادیة والنقدیة لسنة تقریر بنك الجزائر،  -2

  .9، ص2013الجزائر، دیسمبر
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هي التي تستعمل بصفتها معامالت ترجیح في الرقم القیاسي  إلیهاالنسب المتوصل  أنحیث ، المذكور
  .لالستهالك
الكمیات في سنة  یأخذوالذي یتمیز بكونه  "Laspeyre Index السبیر"یستخدم في الجزائر رقم   
ویوضح لنا ، الوطني لالستهالك اإلحصاءب هذه الكمیات انطالقا من سوتح، للترجیح كأساس األساس

ننفق  أنیبین لنا كم یجب  أي، نفس السلم من السلع والخدمات عبر الزمن أسعارهذا الرقم كیف تتطور 
  .1 جل استهالك نفس الكمیة من السلع والخدمات في فترة زمنیة سابقةأفي الیوم من 

ي على السلع والخدمات االستهالك اإلنفاقثمانیة مجموعات من بنود  CPIفي الجزائر یضم     
وقد تم  .یة لألسراالستهالكمنتوج تمثل مجمل النفقات  260 في حین تحتوي العینة السلعیة على، الفردیة
 اختیارحیث یتم  ،1988العائالت الجزائریة سنة  استهالكعلى أساس اإلحصاء الوطني حول  اعتماده

  .2 المواد بناءا على معاییر یحددها الجهاز اإلحصائي للدیوان الوطني لإلحصاء
ألنه یصور ، مقیاسا مهما لمعدل التضخم باعتبارهویتفق المحللون على أهمیة هذا المؤشر    

عرف هذا المؤشر  كما .3 التدهور الذي یطرأ على القوة الشرائیة للنقود أو على مستوى معیشة األفراد
سنة 13.3ففي الوقت الذي قدر فیه هذا المؤشر، )2012-1989(خالل الفترة مستمرا  ارتفاعا
، مرات خالل هذه الفترة 8.5أي أن هذا المؤشر تضاعف قرابة ، 2012سنة  113.82 إلىإرتفع 1989

 %31.7حد وكأدنى  %0.3خالل هذه الفترة تطورات تراوحت نسبتها ما بین  األسعارسجلت  كما
وعاد لالرتفاع  1993ثم تراجع سنة  ،1992سنة  %31.7 إلىوقد وصل معدل التضخم  .كأقصى حد

  .%29حیث قدر بـ  1994سنة 
األحذیة ، المشروبات، كما یعد التطور الذي یطرأ على الرقم القیاسي ألسعار المنتجات الغذائیة  
االتصال والتعلیم من أهم المؤشرات ، النقل، الصحةوأهم الخدمات المتمثلة في ، السكن واألثاث، والمالبس

یة لألسر وكذا حاجة االستهالكوذلك باعتبارها أهم السلع ، االستهالكالخاصة بالرقم القیاسي ألسعار 
 .المواطنین الیومیة لها

 
 
 
 

                                                
مجلة الزرقاء  ،2000-1970دراسة تحلیلیة للفترة الممتدة من : في الجزائر لألسعارلمستوى العام تطور ا لعرابة مولود، -1

  .160ص ،2004 العدد الثاني، المجلد السادس، ،األردن للبحوث والدراسات،
2 - O.N.S, Collections statistiques, N°91, Alger, PP 01-03. 

مركز دراسات ، الجذور والمسببات واألبعاد والسیاسات: مشكلة التضخم في االقتصاد العربي ،عبد الفضیل محمود -3
  .18ص، 1982، بیروت، الوحدة العربیة
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   .2012-1970 خالل الفترة CPI االستهالك ألسعارالمؤشر العام :  )1-4(الجدول رقم 
  )2010األساسسنة (                                                              

  

  
Source: -Worldbank, http://data.worldbank.org/country/algeria (20/12/2014) 

                

وذلك على ، لألسعارمن خالل معطیات الدیوان الوطني لالحصاء یمكننا حساب المؤشر العام         
                 خالل  2.74 قد انتقل من لألسعارن المؤشر العام إف األرقام وانطالقا من هذه 2010سنة  أساس

                     تضاعف حیث %4054.015وقد حقق معدل زیادة قدره  .2012 سنة 113.82 إلى 1970 سنة
  .مرة 41.54

  : التي سادت نجد األسعار أنظمةواعتمادا على 

ة -أوال سنة  5.62إلى ارتفعتقد  أنهانجد ، لألسعارالتي تمیزت بتحدید صارم  ):1979-1970(الف
نه خالل أ إال، مرة2.05وتضاعفت  2.88محققة نسبة زیادة قدرها ، 1970بالمقارنة مع سنة  1979

   :حیث، آخر إلىتختلف من مخطط  األسعارهذه الفترة ذاتها ف
ولم  0.36 االستهالك أسعاربلغت نسبة الزیادة في مؤشر ، )73-70(األولخالل المخطط الرباعي -

  ؛مرة 1.13 إالتتضاعف 

  CPI  السنوات  CPI  السنوات
1970  2.74  1992  25.72  
1971  2.81 1993  31  
1972  2.91 1994  40.01  
1973  3.1  1995  51.93  
1974  3.24 1996  61.63  
1975  3.51 1997  65.16  
1976  3.83  1998  68.39  
1977  4.21 1999  70.12  
1978  5.05 2000  70.44  
1979  5.62 2001  73.41  
1980  6.15  2002  74.45  
1981  7.06  2003  77.63  
1982  7.52 2004  80.71  
1983  7.97  2005  81.82  
1984  8.61 2006  83.72  
1985  9.52  2007  86.8  
1986  10.67 2008  91.01  
1987  11.5  2009  96.23  
1988  12.18  2010  100  
1989  13.3 2011  104.52  
1990  15.52  2012  113.82  
1991  19.53 -  -  

http://data.worldbank.org/country/algeria
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ولم  0.97 االستهالك أسعار بلغت نسبة الزیادة في مؤشر، )77-74(خالل المخطط الرباعي الثاني  -
  ؛مرة 1.3 إالتتضاعف 

  ؛مرة 1.11وقد تضاعفت  0.57، 79-78سنتي  األسعاربلغت نسبة الزیادة في مؤشر -
 األسعارقد عكست بشكل واضح سیاسة الدولة فیما یخص تحدید  األرقامهذه  أنومن المالحظ   

ولقد عرف ، والثاني األولعلى مدى المخططین  لألسعارالعام في المستوى  نالحظ االستقرار النسبي إذ
خالل هاتین  لألسعارالذي انعكس في تحرك المستوى العام  األمر، 1978مع بدایة  هذا النظام اختالال

  .1 مع السنوات السابقة السنتین بالمقارنة

ة-ثانيا المستوى  أنحیث نجد ، الفعلیة األسعاربما یعرف بنظام تمیزت هذه الفترة  :)1989-1980(الف
 هذا أن أي، سنوات 10مرة على امتداد 2.16وتضاعف ، 7.15قد عرف نسبة زیادة قدرها لألسعارالعام 

الذي اخذ یتبلور منذ البدء في تطبیق المخطط الخماسي  األسعارالمستوى قد ارتفع استجابة لتغیر نظام 
  .وحالة الطلب والعرض، الواردات أسعار، خذ بعین االعتبار سعر التكلفةأالذي ، األول

ة-ثالثا  األسعاربعد صدور قانون تحریر  إذ، لألسعاربالتحریر التدریجي  عرفت:  )2000-1990(الف
 األسعارحیث انتقل مؤشر ، لألسعارانعكس ذلك في صورة ارتفاع في المستوى العام  1989في جویلیة 

اسعار سنة  أنیعني  وهذا، 1970بالمقارنة مع سنة  2000سنة  70.44 إلى 1990سنة  15.52من 
 54.92زیادة قدرها  األسعارحقق مؤشر  كما .1970اسعار سنة  مرة 25.7 تمثل ما یقارب 2000

  :2 تختلف خالل تلك الفترة حیث نجد األسعاروتیرة ارتفاع  أن إال، خالل هذه الفترة
وذلك الن هذه ، لألسعارقد تمیزت بارتفاع كبیر جدا ، 1996 إلى1990ى و تمتد من األولالفترة  -

  .سنوات 7على امتداد  اتمر  4حیث تضاعفت ، المرحلة سادها تحریر
 حیث لم تزد، نحو االستقرار األسعارم بمیل سوهي تت، 2000 إلى 1997الفترة الثانیة و تمتد من -

  .مرة 1.08وتضاعفت ، 5.28بـ  إال األسعار
عا ة- را زیادة  والذي عرف نسبة لألسعاراستقرار نسبي في المستوى العام عرفت  :)2012-2001(الف

التي  واألزماترغم طول الفترة والتغیرات  ،األخیرةسنة  12مرة خالل 1.55حیث تضاعف  55.047قدرها 
وبذلك . االستهالكهذا لم یؤثر كثیرا في تغیرات اسعار  أن إال، 2008العالمیة  زمةحدثت فیها مثل األ

بوتیرة متباطئة خالل وذلك ، قد تمیز باالتجاه نحو االرتفاع، لألسعارن المستوى العام أنه یمكننا القول بإف
خالل المرحلة  وبوتیرة متباطئة، وبوتیرة متسارعة خالل مرحلة التسعینات عقدي السبعینات والثمانینات

  .األخیرة

                                                
  .161ص ،مرجع سابق مولود،لعرابة  -1
  .162ص ،المرجع السابق -2
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 فإننا، مكونات هذا الرقم إلىنه بالرجوع أ إال االستهالك ألسعاروبالرغم من ارتفاع المؤشر العام   
 .االنخفاضب أخرىسعار مجموعات أبینما تمیزت ، المرتفعة األسعارهناك مجموعات اتسمت ب أننجد 

في الجزائر العاصمة لهذه المجموعات وذلك لعدم توافر  االستهالك ألسعاروسوف نستخدم الرقم القیاسي 
ابتداءا  إالنه لم یحسب أحیث ، 1989قبل سنة  الوطني عن كامل الفترة االستهالك ألسعارالرقم القیاسي 

االعتماد  وسوف یتم، قبل هذه السنة ن سكان الجزائر العاصمة هم المرجعإوبالتالي ف .1989من سنة 
وذلك على  1980مارس  إلى 1979الذي تم من مارس ، الوطني الستهالك العائالت اإلحصاءعلى 

 إلىوتم التوصل ، ثماني مجموعات إلىعائلة حیث تم تقسیم السلع و الخدمات  8208عینة مكونة من 
  .المتاح للتصرف یتم استهالكه األسردخل  من% 93 أن

بالنسبة لسنة  1970سنة  104.63من ارتفعتوالمشروبات غیر الكحولیة  األغذیة أنفنجد        
محققة بذلك نسبة زیادة قدرها  2001 أساسهاحیث سنة  ،2011سنة 159.5إلى 1969 األساس
سنة  %0.8أسعارها بـ  ارتفاعوتیرة  بانخفاضغذیة والمشروبات غیر الكحولیة وقد تمیزت األ .54.87
 2009نة وفي س، األسعارنتیجة تنفیذ تحریر  1994سنة  %40 ارتفاعهابعد أن كان معدل  ،2000

والذي یتم جره بواسطة االنحراف في اسعار % 9.38سعار المنتجات الغذائیة أیبرز االرتفاع القوي في 
نه المحدد الرئیسي في العملیة التضخمیة أعلى ، )سنة واحدةخالل % 14.3(المنتجات الفالحیة الطازجة 

  .2009الداخلیة التي تمیز سنة 
تورد القوي قد سجلت یة ذات المحتوى المساالستهالكسعار السلع أ أننجد  2010في سنة  أما  

، )ستوائیةاحبوب ومواد (المستوردة  األساسیةالدولیة للمواد الزراعیة  األسعاروتعد زیادة ، %7 ارتفاعا قویا
بالجملة للفواكه والخضر العوامل الرئیسیة التي تفسر  األسعاربما فیها زیادة الكتلة النقدیة وكذا زیادة 

 إلىهنا  اإلشارةوتجدر ، كمتوسط% 7و% 62 ،%31بمساهمات تقدر على التوالي بـ ، وتحدد التضخم
 إلى 2009في% 6.5معدل التضخم انتقل من  أنفنجد  .الداخلیة األسواقالتضخمي لسوء تسییر  األثر
   .2010سنة % 4.1

مقابل ، 2011سنة % 5.91بمعدل  الغذائیة المواد ألسعار القوي االرتفاع إلى اإلشارة یجب كما  
 الطازجة الفالحیة تأسعار المنتجا ارتفاع عن أساسا الزیادة هذه نجمت وقد، 2010سنة % 4.22
  .%6.5المصنعة الغذائیة المواد ارتفاع عن أقل وبدرجة 14.9%
االتجاه نحو التراجع في  تأكدلكن ، %8.89سجل معدل التضخم ارتفاعا  دفق 2012في سنة  أما     
الذي هو  .بصفة منتظمة 2012 أوتفي الظهور في  أحیث استمر اتجاه التضخم الذي بد، 2013سنة 

  .والقرض على المدى المتوسطفي حدود الهدف المسطر من طرف مجلس النقد 
 من األول الثالثي في الطازجة المنتجات لبعض األسعار بتزاید أساسا التاریخیة" الذروة"هذه تفسر       

    2011في %4.5 عند استقراره بعد %5.7إلى األساسي التضخم معدل ارتفع حین في، 2012 سنة
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 لحم( الطازجة المنتجات بعض أسعار ارتفاع فإن بالتاليو  .2009 سنة في %2.4 عند مستواه كان بینما
  .1%)49.65( 2012في الداخلیة األسعار تضخم في أكبر بصفة ساهم قد )..،األغنام
) 1993-1989( ففي الفترة .التربیة والترفیه التأثیث، واألحذیة،بالنسبة لبنود مجموعة المالبس  أما      

أفراد  النصرافنظرا ، )2011-2001(في الفترة  انخفاضها في أسعارها مقابل ارتفاعاد عرفت كانت ق
یة ذات الضرورة القصوى مثل المواد االستهالكالمواد  باتجاهتحت وطأة الفقر وقلة الموارد  المجتمع
ة في الفترة بنسب مرتفع األسعارأما بالنسبة للسكن والصحة فقد سجلت هذه األخیرة نمو ، الغذائیة

بالنسبة للسكن وتكالیفه  %14إلى 2005سنة  األسعارمعدل نمو  وصلحیث ، )1994-2012(
  .2 بالنسبة للصحة %1.95و

بحوالي  2001قدر سنة  األسعارفقد سجلت نمو  ،أما المنتجات الصناعیة للقطاع العام والخاص  
على 2002خالل سنة  %0.4-و %3مقابل معدل نمو  الخاص،للقطاع  %0.3للقطاع العام و 4%

من جانبها في زیادة المستوى  2009سنة % 6.7تساهم الزیادة الجوهریة في اسعار الخدمات كما .التوالي
سعار أمن ارتفاع  أساسا 2010فقد تولد التضخم في سنة  األخرىعكس السنوات  ؛األسعارالعام 

  .3 التي تبقى ضعیفة، السلع الغذائیة بالزیادات الهامة تأثرتن إ حتى و ، الخدمات و السلع المصنعة
، یتعرض لقوتین تدفعانه في االتجاه نفسه، في الجزائر لألسعارالمستوى العام  أنیتبین ، من خالل هذا

  :  وهما لكنهما تختلفان من حیث الشدة
 األغذیةى بشكل خاص وهي األولاالرتفاع بشكل كبیر وتتمثل في المجموعة  إلىسعار تدفعه أـ -

  .األخرىكبر من نسبة تغیر المجموعات أفقد تغیرت بنسبة  .الكحولیةوالمشروبات غیر 
 الشيء، ىاألولبة اقل من المجموعة االرتفاع ولكن بنس إلىتتجه  فإنها، األخرىسعار المجموعات أ أما -

  .هذه المجموعة بأسعار أساسيوبشكل  یتأثر لألسعارالذي یجعل المستوى العام 
يالفرع الضم:  الثا القيا   .PGDP الرقم

على جمیع اسعار السلع والخدمات ، سعار المستهلكأعلى عكس مؤشر یحتوي هذا المؤشر   
  .یة النهائیةاالستهالكیة و اإلنتاج إلىالوطني من السلع الوسیطیة  االقتصادالموجودة في 

  
  
  
  

                                                
 ،2013من سنة  األولوعناصر التوجھ للسداسي  2012التطورات االقتصادیة والنقدیة لسنة  تقریر بنك الجزائر، -1

  .9ص ،2013دیسمبر الجزائر،
  .)01(أنظر الملحق رقم  - 2
  .3ص ،2010 أوت 25الجزائر، ،2010التطورات االقتصادیة والنقدیة في  تقریر بنك الجزائر، -3
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  .)2012-1970(في الجزائر خالل الفترة  PGDPالمؤشر الضمني تطور :  )2-4(الجدول رقم
 PGDP السنوات PGDP السنوات
1970 26.4154071 1992 488.1404 
1971 30.9461682 1993 554.6467 
1972 29.520645 1994 715.9249 
1973 32.362778 1995 920.5151 
1974 48.1870731 1996 1141.64 
1975 51.0368672 1997 1221.578 
1976 56.56957 1998 1183.329 
1977 63.31667 1999 1311.796 
1978 69.70224 2000 1634.473 
1979 79.45207 2001 1601.666 
1980 100 2002 1622.815 
1981 114.354 2003 1758.007 
1982 116.5722 2004 1973.321 
1983 124.5047 2005 2291.526 
1984 135.0048 2006 2533.206 
1985 141.718 2007 2695.214 
1986 145.1268 2008 3120 . 054 
1987 157.9589 2009 2771.806 
1988 172.2715 2010 3218.616 
1989 199.8546 2011 3791.063 
1990 260.3298 2012 4004.399 
1991 400.3575 - - 

    
Source:  -Worldbank, http://data.worldbank.org/country/algeria (20/12/2014) 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

http://data.worldbank.org/country/algeria
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في  PGDPالمؤشر الضمني نمو و  CPI االستهالكمؤشر أسعار  نمو تطور:  )1- 4(الشكل رقم 
  .)2012- 1970(خالل الفترة الجزائر 

  
  

  .)2-4(و )1-4(الجدولین رقم  معطیات على باالعتماد إعداد الطالبة-:  المصدر
  
            المؤشر الضمني في الجزائر خالل الفترة نمو من خالل الشكل أعاله نالحظ أن     
این شهد معدالت نمو  2009و1972ماعدا سنتي  ،في معظم السنوات قد اتجه للتزاید) 1970-2012(

ویعكس ذلك التغیرات الفعلیة ، 2009مقابل أدنى معدل نمو للكتلة النقدیة والذي سجل سنة  سالبة،
 األسعارذلك االرتفاع في  ناقتر  إذ، خالل هذه الفترة لألسعارالمستوى العام  طرأت علىوالحقیقیة التي 

ثم ، معدالت نموها كانت تتراوح بین االنخفاض واالرتفاع  أنحیث  .1بمعدالت النمو في كمیة النقود
وذلك ، 2001نسبة نمو سنة  أعلىوشهدت  لتعود بقوة في السنوات التي بعدها  1995انخفضت سنة 

وعند المقارنة ، والبنوك التجاریة جزائرالموجودة في بنك ال، األجنبیة األصولبسبب التحسن في حجم 
وانخفض سنة  1992سنة  %1.6الحقیقیة الذي بلغ  األسعارالخام ب المحليبمعدالت النمو في الناتج 

من معدالت النمو في الناتج  أعلىوقد كانت معدالت النمو في كمیة النقود دائما ، 1994و 1993
فساهمت هذه الزیادة الكبیرة التي حدثت ، )2012-1970( الفترة الحقیقیة خالل األسعارالخام ب محليال

والتي انعكست ، األعلىفي اختالل االستقرار النقدي دافعة باالتجاهات التضخمیة نحو ، في كمیة النقود
كما هو  2.المستهلك ألسعارعلى االرتفاعات المستمرة في كل من الرقم القیاسي الضمني و الرقم القیاسي 

  ).1-4(مبین في الشكل رقم

                                                
  ).01(انظر الملحق رقم -  1
  .296ص ، مرجع سابق ،صالح تومي -  2
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سعار المؤشر العام ألنمو المؤشر الضمني و نمو نالحظ اتساع الهوة بین  1998بتداءا من سنة او    
ن تزاید وتیرة نمو مؤشر حیث أ، العوامل التي تؤثر على هذین المؤشرین الختالفوذلك ، االستهالك

 األسعارمستوى  تجاهوا، درجة التضخم المستورد انخفاض إلىیعود بدرجة كبیرة  االستهالكأسعار 
المؤشر الضمني فهو نتیجة أما التضخم الذي حدث في  .في السنوات األخیرة االنخفاضالعالمیة نحو 

وكذا أسعار البترول ، یةاإلنتاجعلى أسعار السلع الوسطیة و  الحتوائهوذلك ، یةاإلنتاجالتكالیف  ارتفاع
انخفاض واضح في  2009ونالحظ في سنة  .1 جانب أسعار الصادرات فيالتي یتضمنها هذا المؤشر 

، وهو ما %5.73المؤشر الضمني ورغم ذلك بقي معدل التضخم مرتفع حیث قدر خالل نفس السنة بـ 
برمیل، وكذلك /دوالر 62.2بق حیث انخفض سعر البترول خالل نفس السنة إلى یؤكد التفسیر السا

 .دوالر ملیار 45.136أسعار الصادرات انخفضت في نفس السنة إلى 
وخالل الفترة ، اتمر  8حوالي ) 1989-1970(وقد تضاعف المؤشر الضمني خالل الفترة      

  .مرة 15تضاعف حوالي  )1990-2012(
للتضخم المكبوت على  اإلشارةتشیر للتضخم الظاهر دون  أنها إال األرقامهذه  أهمیةوبالرغم من   

من نمو الناتج الحقیقي وكون النمو في الناتج االسمي یشمل  أسرعالناتج االسمي ینمو بشكل  أن عتبارا
  .بصورة مبالغ فیها اإلنتاجوهذا ما یجعله یعبر عن زیادة  ،اإلنتاجو  األسعاراالرتفاع في كل من 

   .النقديستقرار معامل:  الثالثالفرع

والتي تعبر ، )M2(النقدي على وسائل الدفع المحلیة فقط  االستقرارسوف نعتمد في حسابنا لمعامل       
الودائع ، دى الخزینة ولدى الصكوك البریدیةالودائع ل ،مفهوم النقود الورقیة المتداولة خارج البنوكعن 

  .)الودائع ألجل(وشبه النقود  )تحت الطلب لدى البنوك(الجاریة 
 االستقرارارتفاع معامل قد تمیزت بسنوات السبعینات نالحظ أن ) 3-4(ومن خالل الجدول رقم   

وهذا ما یفسر ، على الترتیب% 2.84، %3.65كان منخفضا  1972و 1970 تيماعدا سن، النقدي
 .تفوق المتاح من السلع والخدمات المنتجة ن القوة الشرائیةأل رةظهور الضغوط التضخمیة خالل هذه الفت

 1989وصل سنة  أن إلى االنخفاضفي  النقدي االستقرارمعامل أ لكن في فترة الثمانینات بد
أما سنوات التسعینیات فقد عرفت ضغوطا تضخمیة ألن معامل ، من الصفروهي نسبة قریبة  %0.78إلى

نالحظ التدهور الذي ) 1994، 1993، 1991(للسنوات بالنسبة  .االستقرار النقدي أكبر من الصفر
             ،%1.2-معدل نموه خالل هذه السنوات بـ  انخفضفقد  الحقیقي،الخام  محليحدث في قیمة الناتج ال

في حین نجد أن التوسع في حجم السیولة المحلیة أخذ نسبا مرتفعة في  .على التوالي %0.9- و% 2.1-
وبهذا فاقت السیولة المحلیة ، على التوالي %15.7و %7.29، %20.8وكانت تمثل ، تلك السنوات

 .ياالقتصادحاجات النشاط 
                                                

  .نفس المرجع والصفحة سابقا -  1
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الجزائري خالل فترة  االقتصادئج مع الضغوط التضخمیة التي عاشها قارنا هذه النتا ما إذالكن 
تضخم مرتفعة  تمثل معدالت 1995، 1994، 1993السنوات  أن وجود تعارض حیث نالحظالتسعینات 

 سجل معامل االستقرار النقدي نتائج منخفضة حین في .على التوالي% 29.77، 29.04%، 20.54%
حیث كان معدل التضخم  2001سنة  ونالحظ وجود تعارض في .5.66%، 16.6%، 9.39%

في المقابل ، )B=42.61( كبیرةالنقدي الذي سجل قیمة  االستقراربالمقارنة مع معامل  %4.22منخفضا 
                قدر) M2(التغیر الحاصل في السیولة المحلیة و  %4.61الحقیقي محليكان معدل نمو الناتج ال

من قیمة معامل االستقرار النقدي  التضخم منخفض نسبیا بالمقارنة مع أنمما یعني . %47.22 بـ
التخفیض في قیمة العملة من جهة والتدهور الكبیر الذي حدث في  إلىویعود هذا  .)=42.61B(المرتفع 

، ففي الوقت الذي انخفض فیه الناتج الداخلي، أخرىالثابتة من جهة  األسعارالخام ب قیمة الناتج الداخلي
حیث فاقت السیولة المحلیة ، المحلیة اخذ نسبا مرتفعة في تلك السنواتیولة سع في حجم السالتو  أننجد 

  .1ياالقتصادحاجات النشاط 
انخفاضا واضحا یتناسب معامل االستقرار النقدي فقط عرف  )2012-2009(الفترة خالل  أما  

التي سجلت قیمة مرتفعة لمعامل االستقرار  2011ماعدا سنة  ،مع معدالت التضخم المسجلة
انخفاض في معدل ، %17.89قدر بـ  حجم السیولة المحلیةلزیادة في معدل نمو  )B=15.09(النقدي

  .%2.8 الذي قدر بـ الحقیقي محلينمو الناتج ال
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  .)2012-1970(معامل االستقرار النقدي للفترة :  )3-4(الجدول رقم 

 ΔY/Y% السنوات
)2(  

%ΔM2/M2 
)1(  

 معامل
 االستقرار

 * B النقدي
 ΔY/Y% السنوات

)2(  
% ΔM2/M 

)1(  

معامل 
االستقرار 

 * B النقدي
1970 8.86 12.51 3.65 1992 .1 80 31.27 29.47 
1971 -11 . 33 6.50 17.83 1993 -2.10 7.29 9.39 
1972 27.42 30.26 2.84 1994 - .0 9 15.7 16.6 
1973 3.81 12.25 8.44 1995 3.8 9.46 5.66 
1974 7.49 26.55 19.06 1996 4.1 14.64 13.54 
1975 5.04 30.96 25.92 1997 .1 1 18.25 17.15 
1976 8.38 29.20 20.82 1998 .5 10 19.57 14.47 
1977 5 . 25 19.14 13.89 1999 3.20 13.94 10.74 
1978 9.21 29.85 20.64 2000 2.20 14.13 11.93 
1979 7.47 18.12 10.65 2001 4.61 47.22 42.61 
1980 0 . 79 17.38 16.59 2002 5.6 18.75 13.15 
1981 2 . 99 16.69 13.7 2003 7.2 16.2 9 
1982 6.40 26.32 19.92 2004 4.3 9.99 5.69 
1983 5.40 20.33 14.93 2005 5.9 8.84 2.94 
1984 5.59 17.35 11.76 2006 1.7 19.49 17.79 
1985 3.7 14.96 11.26 2007 3.4 23.85 20.45 
1986 0.40 1.41 1.01 2008 2 15.67 13.67 
1987 -0.7 13.6 14.3 2009 1.6 3.42 1.82 
1988 -1.0 13.6 14.6 2010 3.6 12.3 8.7 
1989 4.40 5.18 0.78 2011 2.8 17.89 15.09 
1990 .0 80 11.41 10.61 2012 3.3 8.66 5.36 
1991 -1.20 20.8 22 - - - - 

 
Source: -Banque d’Algérie, Bulletin Statistique de la Banque d’Algérie, Statistiques Monétaires 1964-

2005, Hors Série-Juin2006, PP21-56 
                       -IMF, International Monetary  Fund Country Report No13/49, Algeria : Statistical Appendix, 

February 2013, P18.  
YYMM االستقرار النقدي معامل بتطبیق قانون حساب) 2(و) 1(من العمودین  قیم محسوبة(*)  -                                  

  . ) B = (1) - (2)(ومنھ 

عالفرع الطلب :الرا فائض   .معيار

الطلب الكلي یمكن قیاس الفجوة التضخمیة في الجزائر وفق هذا المعیار وذلك بتقسیم فائض    
 YSICgCpDxn  حیث أنه كلما كبرت هذه ، 1 الحقیقیة األسعارب محليعلى الناتج ال

 إلىفي الداخل  األسعاریدفع ب مما، الموارد المحلیةالنسبة دل ذلك على وجود ضغط متزاید على 
اقتصرنا في  توالثمانینافي فترة السبعینات  اإلجمالينظرا لعدم توفر معطیات االستثمار و  .االرتفاع
نجد أن هذه النسبة في ) 4- 4(من خالل الجدول رقم ف، )2012- 1989(هذا المعیار على الفترة حساب

                                                
  .الفصل الثالث، المبحث األول، المطلب الرابع:  أنظر في ذلك-  1
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والتي انخفضت في ،  1998 سنة %631 إلىتزاید مستمر خاصة أواخر سنوات القرن الماضي وصلت 
% 1202 ـحیث قدرت ب 2001لتعاود االرتفاع من جدید ابتداءا من سنة ، %398.1 إلى 2000سنة 

لهذه النسبة لخیر دلیل على وجود ضغوط  االنفجاريهذا التطور و  .2011سنة % 3156 إلىلتصل 
 لالقتصاد االستیرادیةوعلى الطاقة  محليلیة لإلنتاج المما یمثل ضغطا على المقدرة الفع، تضخمیة
هذه النسبة له عالقة قویة بتدهور سعر الصرف والنمو السنوي في حجم  ارتفاعكما نالحظ أن ، الوطني

  .الواردات من السلع والخدمات

 .)2011-1989(معیار فائض الطلب للفترة :  )4-4(الجدول رقم 
  )ملیار دج(                                                                                                     

معیار فائض   السنوات
معیارفائض   السنوات  % Dxn Dxn/Y الطلب

  %Dxn Dxn/Y الطلب

1989  6.18 1.5  2001  3173.9 1202  
1990  142.5 32.6  2002  3521 1263.4  
1991  367.3 82.0  2003  3868.8 1294.95  
1992  606.2  131.0  2004  4370.3  1402.53  
1993  780.5  185.2  2005  4748.1  1438.9  
1994  1164.5 278.6  2006  5282.8  1574.1  
1995  1604.7  38.1  2007  6108.9  1760.4  
1996  1957.1  433.3  2008  7361.1  2079.7  
1997  2051.1 450.5  2009  8842.8  2459  
1998  2380.4  631.0  2010  10300.6  2769  
1999  2633.7  561.4  2011  12087.8  3156  
2000  2500.4  398.1  2012  -  -  

  )01(الملحق رقم  ، الدیوان الوطني لإلحصائیات و2011-1962حوصلة إحصائیة  :علىتم حسابھ اعتمادا - :المصدر
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ياملبحث زائر :الثا ا م الت   .أسباب

إن التطور الذي شهدته معدالت التضخم في الجزائر ال یمكن حصر أسبابه في نمط واحد بل   
 االقتصادتحلیل المیكانیزمات التي تحرك دراسة هذه األسباب تستلزم التعمق في و ، تشترك فیه عدة أسباب

ویمكن تحلیل ومناقشة أهم أسباب ، للمجتمع االجتماعیةو  یةاالقتصادوعالقة ذلك بالتشكیلة ، الوطني
  :  الضغوط التضخمیة في الجزائر من خالل ما یلي

الداخلية:  ول املطلب م سباب    .للت

أهم العوامل التي تتولد عنها الضغوط التضخمیة في  نبأ ییناالقتصادالبعض من المحللین یرى     
  :1 الجزائر یمكن حصرها في األسباب التالیة

  الخاص والعام  االستهالكي من خالل التزاید المستمر في الكلي المحل اإلنفاقالتوسع في مكونات
  .االستثماري اإلنفاقو 

  اإلنتاجالزیادة في تكالیف.  
  المدیونیة وعجز المیزانیة في تفاقمهالتوسع النقدي غیر المراقب ودور.  

  :  هذه األسباب الثالث من خالل ما یلي إلىوسوف نتطرق 
املح :ول الفرع الطلب ادة   .ز

التي عرفها المجتمع الجزائري هي التي زادت من حجم  االجتماعیة و یةاالقتصادإن التطورات     
وأنماط االستثمار  االستهالكویعتبر التوسع في ، أهمیة زیادة الطلب لدى كل المؤسسات والعائالت

في كل المراحل التي مر بها ، األسعار ارتفاععن  المعتمدة في الجزائر من أهم العوامل المسؤولة
العرض الكلي لم یعد قادرا على مسایرة الطلب المتزاید الذي تم تغذیته عن  أنحیث ، الوطني االقتصاد

  .الضمنیة وتطبیق السیاسات النقدیة التوسعیةیة االستهالك اإلعاناتطریق 
 األجورف، یشكل األجراء وعائالتهم الجزء األكبر من مستهلكي السلع والخدمات في البالدحیث   

حیث أن الزیادة في ، التي یتحصلون علیها تمثل عنصرا هاما في تحدید المستوى العام للطلب الكلي
سوف تنعكس على  األجورفي  زیادة فأي، األسعارمستوى  ارتفاعأثر مباشر على  أجورهم یكون لها

بسبب الفارق الزمني الفاصل بین لحظة زیادة الطلب في السوق وفترة تعدیل الجهاز  األسعار مستوى
ذا، اإلضافيالوطني حتى یتمكن من االستجابة لهذا الطلب  ياإلنتاج تدفق  إلىتعذر ذلك یتم اللجوء  وإ

في نهایة  أصبحتالتي  ،بمبیعات المحروقات األساسي الصرف المرتبط في الواردات والمساس باحتیاط
لكن رغم هذا ال .تم خلقهامن الواردات التي  إضافیةالثمانینات غیر مرنة بالقدر الكافي لتمویل احتیاجات 

                                                
1 -Mourad Benachenhou , Inflation - Dévaluation - Marginalisation, Dar Ech' rifa, Alger, 1993, P05. 
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الذي یخلق ، ياالقتصادفي حالة وفرة النشاط  إالبها  واألخذجریة زیادة في المداخیل األ أیةتبریر یمكن 
الذین یرغبون في بیع قوة عملهم بما یتناسب مع  لألجراءوضعیة التشغیل الكامل وسوق عمل مالئم 

المؤسسات بتوسیع  ألصحابي الذي یسمح االقتصادالجهاز  إنتاجیةفي حالة زیادة  أو، مؤهالتهم
ثت في الزیادات التي حد أدناهویبین الجدول . 1لألجراء إضافیةخیل وبالتالي تخصیص مدا ،أرباحهم
  .خالل فترة الدراسة األجور

  خالل الفترة العام الجاري ومعدالت التضخم اإلنفاقب األجوركتلة  عالقة:  )5-4(الجدول رقم 
)1970 -2011(  

  )ملیار دج:  الوحدة (                                                                                                                                  

كتلة   السنوات
  األجور

العام  اإلنفاق
  الجاري

معدل 
كتلة   السنوات  %التضخم

  األجور
العام  اإلنفاق

  الجاري
معدل 
  %التضخم

1970 8.4 25.7 6.6 1991 255.5 797.9 25.88 
1971 9.4 27.2 2.62 1992 341.3 1030 31.67 
1972 11.2 31.9 3.65 1993 412.5 1177.6 20.54 
1973 12.0 36.6 6.17 1994 469.9 1540.3 29.04 
1974 16.7 53.4 4.7 1995 568.8 2039.4 29.78 
1975 20.6 67.1 8.23 1996 667.2 2408 18.68 
1976 24.7 76.8 9.43 1997 722.1 2537.7 5.73 
1977 29.6 96.6 12 1998 794.6 2834.3 4.95 
1978 37.5 119.8 17.52 1999 847.6 3074.3 2.64 
1979 46.1 130.2 11.34 2000 884.6 3192.8 0.33 
1980 57.1 156 9.51 2001 970.6 3640.6 4.22 
1981 65.8 184 14.65 2002 1048.9 4091.1 1.41 
1982 76.8 203.6 6.54 2003 1137.9 4501.4 4.26 
1983 88.6 228.7 5.96 2004 1278.5 5250.2 3.96 
1984 94.2 272.3 8.11 2005 1363.9 5676 1.38 
1985 103.0 300.5 10.48 2006 1500.1 6234.4 2.31 
1986 120.1 330.4 12.37 2007 1721.9 7231.4 3.67 
1987 125.7 337 7.44 2008 2138.4 8763.5 4.86 
1988 137.5 374 5.91 2009 2360.5 10076.8 5.73 
1989 152.2 465 9.30 2010 2917.6 11188 3.91 
1990 180.0 564.1 16.65 2011 3817.8 12965.08 4.52 

 .ONS لإلحصائیاتالدیوان الوطني  ،2011- 1962 إحصائیةحوصلة -  :المصدر            
                                  -Worldbank, http://data.worldbank.org/country/algeria (20/12/2014)    

  
 

الخاصة بالقطاع العمومي سواء في  األجوركتلة  الزیادات التي حدثت في أن أعالهیبین الجدول   
 حیث انتقلت كتلة، مرة 454 من أكثرقد تضاعفت  )2011- 1970(خالل الفترة  اإلدارةخارج  أو اإلدارة

لكن هذه الزیادة لیست ، 2011سنة ملیار دج  3817.8 إلى 1970ملیار دج سنة  8.4من األجور 
                                                

دكتوراه غیر منشورة ،كلیة  أطروحة، )2005- 1970(اشكالیة البطالة والتضخم في الجزائر خالل الفترة یحیات ملیكة،  -1
  .194ص  ،2007جامعة الجزائر، الجزائر،  -العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

http://data.worldbank.org/country/algeria
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 42 مرة خالل 505والتي قاربت ، العام الجاري اإلنفاقفي  كبیرة بالمقارنة مع حجم الزیادة أهمیةذات 
وكذلك ، )1996-1990(كظاهرة عامة في السنوات  األجوروبالرغم من االرتفاع الذي حدث في  .سنة

الحكومیة  األجورتناقص نصیب  إلىتشیر  اإلحصائیةالبیانات  أن إال .)2011-2008(في السنوات 
تناقص  األخیرةن نصیب هذه أوتبین ب ،األخرى األجور أنواعبالمقارنة مع بقیة ، العام الجاري اإلنفاقمن 

 وأزیادة  أیهوالتي تؤدي ، یة المختلفةاالقتصادمثل المهن الحرة والقطاعات  األخرىلصالح القطاعات 
في  ألنها ،الوطني االقتصادعلى االتجاهات التضخمیة في  أكثربقوة  تأثیرال إلىتحسن الدخول فیها 

   .1 تكون بعیدة عن الرقابة الجبائیة المباشرة األحیاناغلب 

 االستهالكفقد حقق ، االستهالكزیادة  إلىفي كل هذه الحاالت فإن زیادة األجر تؤدي بالضرورة    
من  االستهالك سعارالقیاسي ألالرقم  رتفعوا، دج خالل فترة الدراسة ملیار 8378.1الخاص زیادة قدرها

 ةمر  404الخاص  االستهالكا بذلك تضاعف حجم محقق ،2012سنة  113.82 إلى 1970 سنة 2.74
، 1993، 1991، 1990، 1988، 1987، 1986(ماعدا السنوات  %2بمعدل نمو سنوي ال یقل عن 

العام  االستهالكأما  .الخاص االستهالكفقد شهدت انخفاضا في )  2009و 1997، 1996، 1994
النهائي تعود بالدرجة  االستهالكفالزیادة في ، 2012 ملیار دینار جزائري سنة3184 إلىل فقد وص

   .2 الخاص االستهالكالزیادة في  إلىى األول
 اإلنفاقحیث عرف حجم ، كما ساهم الطلب الداخلي المعزز باالستثمار العمومي في تدعیم النمو  
التي سجلت تراجع في معدل  2000باستثناء سنة ، تطورا ملموسا 1991منذ سنة  اإلجماليالداخلي 

تطور فرزه التحسن المحدث في وفرة المنتجات بفعل أا التوسع منتظما وبوتیرة معتبرة وكان هذ، النمو
سنة % 15.88 إلىلیصل  2000 سنة %3.8من  اإلنفاقانتقل مستوى  إذ ،مخزونات تجارة الجملة

التسارع المحدث في الطلب  وطأةفتحت ، وقد تواصلت مجهودات االستثمار المحفزة للطلب .2011
نمو القوي للقروض البنكیة المؤسسات التي استفادت من ال أظهرتهاالتي  الجدیدة االستثمارات أفرزتهوالذي 

ولد بالضرورة زیادة قویة في الواردات وبالتحدید في سلع ، %11.2جل المتوسط والطویل وبمعدل ذات األ
  .3 ياإلنتاجالتجهیز والمواد نصف المصنعة الموجهة للجهاز 

هناك عامل النمو الدیمغرافي الذي یتسبب بدوره في العام  اإلنفاقو  األجورالزیادات في  إلىباإلضافة      
حیث سجلت اإلحصائیات أن هناك زیادة مستمرة في عدد السكان ، ارتفاع الطلب على السلع والخدمات

ملیون  39و 1990سنة نسمة ملیون  26 إلىوصل ، 1970ملیون نسمة سنة  14.69كان  أنفبعد 
العام لالستجابة  اإلنفاقیزید  أيفبزیادة عدد السكان یزید الطلب على السلع والخدمات  .2013نسمة سنة 

                                                
  .319، مرجع سابق، ص صالح تومي -1
  ) .03( أنظر الملحق رقم -2
  .209، ص مرجع سابقیحیات ملیكة،  -3
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ویخصص جزء من ، )...جامعات، مدارس، مستشفیات(المجتمع من بناء مرافق اجتماعیة  أفرادلمتطلبات 
  .ستغاللاالالمرافق وبالتالي تزداد نفقات لتسییر هذه  اإلنفاقهذا 

يالفرع اليفارتفاع:  الثا   .يةنتاجالت

من  %90 إلى %40حیث أنها تتراوح بین  التكالیف،في الجزائر جزءا كبیرا من  األجورتمثل     
ونتیجة لسیاسة العمالة والدخول المنتهجة من قبل السلطات  .1 التي تتحملها المؤسسات اإلنتاجتكالیف 

فائض في العمالة وبدال  أي إلى باإلضافةاألجور، زیادة في  أيتتحمل  ن المؤسسات كانتإالجزائریة ف
قوم ت، أرباحهامن معدالت  التخفیض أواألخرى،  اإلنتاجتحمیل هذه الزیادة على نفقات  إلىمن لجوئها 

من ، الضغوط التضخمیة إحداثفي  األجور أسهمتوقد  .األسعاررفع  هذه الزیادة عن طریق ستیعاببا
بینما ، 1993-1989خالل الفترة %17بحوالي  من حیث القیمة الفعلیة لألجور األدنىخالل ارتفاع الحد 

التي ساعدها قانون حمایة العمل  الضغوط النقابیة أنكما  .%12للعمالة بنسبة  یة الكلیةاإلنتاج انخفضت
  .2 قد رفعت تكلفة العمالة في القطاع الرسمي، على نطاق واسع

المنتجات نصف المصنعة ، یةاألولذلك الزیادات التي حدثت في تكالیف المواد  إلىوباإلضافة   
ونتیجة للتخفیض الذي یحدث في سعر صرف الدینار وتقلبات في ، االستیرادفهي مواد تعتمد على 

من أجل تغطیة أخطار الدفع  یرتواإلى التضخیم في الففقد اتجهت تكالیف هذه المواد ، الدولیة األسواق
من  احتیاطاتناوهذه الظاهرة تفرضها تلك الدول التي نستورد منها هذه المواد بسبب تدهور ، المتأخر

مما ترتب علیه ، %40 إلىانخفضت قیمة الدینار  أنبعد  1994وهذا ما حدث في سنة ، العملة الصعبة
حریة اسعار جمیع مستلزمات  أطلقت كما، لمستورةا اإلنتاجسلبیة تمثلت في رفع تكلفة مستلزمات  آثارا

وعقب ذلك قام المنتجون مباشرة بتحمیل المستهلك النهائي عبء الزیادة في ، الزراعة ضاألغر  اإلنتاج
ومن ثم ارتفاع معدل التضخم الذي وصل سنة ، لألسعارارتفاع المستوى العام  إلى أدىمما ، التكالیف
في تموین المخازن  االنقطاعوالعجز في قطع الغیار و  اإلنتاجئل وساتدهور كذلك  .%29.04 إلى 1994
التي انعكست على المستوى ، اإلنتاجتكالیف  ارتفاع في وغیرها ساعدت العواملل هذه ك یة،األولبالمواد 
  .وكانت سببا في ارتفاع معدالت التضخم لألسعارالعام 
النقدية:  الثالثالفرع   . سباب

قد تتسبب في  لكن، االقتصادة میكانیزم لتعدیل وتغذی كثیر من الحاالت وسیلة وتشكل النقود في   
تقوم  تعتبر النقود كاألكسجین للحیاة" : 3 في كتابه Berger Pierreكما یوضح ، ظهور أزمات جد صعبة

                                                
1 -Mourad Benachenhou, Op.Cit.,P07. 

  .81ص  ،، مرجع سابق)وآخرون(م النشاشیبي كری -  2
3 - Berger Pierre, La monnaie et ses mécanismes, éditions Bouchene, Alger, 1993, P108.  



ال عالفصل ة......................................................................را الف خالل زائر ا ومؤشراتھ م الت 2012-1970تطور  

158 
 

وفي نفس الوقت ، ياالقتصادهي عنصر التوسع و ، إذا تم إصدار الفائض منها یةاالقتصادبحرق البنیة 
  ."تسبب أیضا التذبذبات إذا تمت عملیة اإلصدار بسهولة كبیرة 

ا - أوال ومقابال النقدية الكتلة   :  تطور

، وهي السنة التي تلت %30.3بتطور هائل للكتلة النقدیة قدرت بمعدل  1972تمیزت سنة   
الذي حدد طرق تمویل االستثمارات العمومیة المخططة، المتمثلة في قروض  1971المالي سنة  اإلصالح

الخصم ،والتمویل عن طریق القروض  إلعادةسندات قابلة  إصداربنكیة متوسطة األجل، وتتم بواسطة 
وحة من إلى قروض طویلة األجل ممن باإلضافةالخارجیة المكتتبة من طرف الخزینة والبنوك والمؤسسات، 

بین  17حوالي حجم الكتلة النقدیة  تضاعف وقد .1)البك الجزائري للتنمیة(مؤسسات مالیة متخصصة 
یة المتسارعة والنمو االضطراري االقتصادعن التالحم الواضح بین التنمیة  كتأكید ،1986و 1970 تيسن

تضاعف  أنها أي ،1990 ملیار دج سنة 343حوالي  إلىلتصل ، 1985في نهایة في الكتلة النقدیة 
ما  إذا مفرطة وهي زیادة .)6-4(كماهو مبین في الجدول رقم )1990- 1970(مرة خالل فترة  26.4

 .)1990-1970(مرة خالل الفترة 23بـ الذي تضاعف  اإلجماليقورنت بمستویات الناتج المحلي 
 ارتفعتو ، 0197 سنة المتوسط في النقدیة الكتلة مجموع من %36 تمثل الورقیة النقود أننجد  كما      
 بنك سندات، الخزینة سندات(السندات  ظهور مع السیما %45 إلى 1980 خالل سنة الحصة هذه

 فهي ذلك رغم أنها إال دج ملیار 49.20 حجمها بلغ فقد 1982 سنة في بینما. )الریفیة والتنمیة الفالحة
 فئة من النقدیة األوراق سحب إلى المركزي البنك عمد 1983 وفي، النقدیة الكتلة مجموع من%36 تمثل

 لدى محدد ألجل أو الطلب تحت إلى النقدیة األوراق هذه تحویل آنذاك وتقرر التداول من دج 500
 سنة في ذلك على زیادة، واالحتیاط لتوفیر الوطني الصندوق أو الجاریة الحسابات، البنوك التجاریة

 تفوق التي الموظفین رواتب دفع( البنكي بالشیك التزاما تتم العملیات بعض تسویة أصبحت، 1982
 هذه في انخفاض و ارتفاع عنه ترتب وهذا، )دج 1500 تفوق التي الشركات سلع تخلیص، دج 2500
 .ألخرى سنة من المكونة

 5.78 بمبلغ أي ،1970سنةالنقدیة  الكتلة مجموع من %44 مثلت قدالطلب ف تحت الودائع أما  
 أنها أي، دج ملیار 104.622 إلى وصلت حیث 1985 غایة إلى ارتفاع في وبقیت، دج ملیار

 المؤسسات إیداعات عن ناتج االرتفاع وهذا، 1970 سنة مع مقارنة مرة 18 من بأكثر تضاعفت
 یتم ما فكل، نشاطها على للرقابة تسهیال الحسابات هذه باستخدام القانون بقوة ملزمة كانت التي العمومیة

 .السنة نهایة في البنوك لدى بإیداعه مجبرة تكون فإنها المؤسسات هذه مستوى على فوائض من تحقیقه

                                                
   ، المجلة األردنیة )2011-1970(حالة الجزائر:تقدیر دالة الطلب على النقود وتحلیلھامحمد موساوي، سمیة زیرار، -1

  .2ص ،2014، 1، العدد1المجلد األردن،، للعلوم االقتصادیة
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 وذلك، السابقة السنة عن قیمتها في نخفاضاا الطلب تحت الودائع سجلت 1986 سنة في أنه إال  
 االنخفاض بسبب الفترة تلك في الجزائري االقتصاد واجهها التي زمةاأل وه ذلك في والسبب %8بنسبة
  .1989سنة دج ملیار 101.893 لتبلغ سنة بعد سنة ارتفاعا شهدت ثم، النفط في أسعار الكبیر

 59.134 إلى دحملیار  1.451من 1989 - 1970كتلة شبه النقود فقد تطورت ما بین  أما  
 دح ملیار 93.50 كان بعدما دح ملیار 343 إلى 1990 ة سنةالنقدی الكتلة حجم انتقل ولقد. ملیار دج

 هیكلة بإعادة والخاصة الدولة بها قامت التي یةاالقتصاد باإلصالحات یفسر الحجم وهذا، 1980 سنة
بمعدل نمو سنوي ال یقل ) 2000- 1990(خالل الفترة  M2الكتلة النقدیة تطورت ، العمومیة المؤسسات

یق سیاسة نقدیة نتیجة لتطب ،)1994- 1990(وقد كانت معدالت نموها مرتفعة في الفترة ، %10.5عن 
) 2005- 1994(الفترة  وقد تمیزت .1 المستوى العام لألسعار خالل هذه الفترة ارتفاعتوسعیة نتج عنها 

حیث وصل معدل  - M2 (47.24%(نمو معدل أین بلغ 1998ماعدا سنة -تباطؤ نمو العرض النقدي ب
                 2005و 2004ل معدالت نمو منخفضة سنتي مقاب، %10.5أدنى مستوى  1995سنة  )M2(نمو
  .على التوالي %10.9و% 11.4بـ 

 الكتلة مجموع من %40أي، دج ملیار 134.941بـ 1990الورقیة فقد قدر سنة  النقود حجم أما  
من  المتوسط في %42.14بمعدل وهذا1990 و 1982 سنتي بین مرة 3.2 بـ ارتفعت حیث، النقدیة
  .دج ملیار 439.99 النقود هذه حجم بلغ فقد 1999 سنة في أما، النقدیة الكتلة مجموع

 2002سنة  سجلت، 2000 سنة 10.1 مقابل، 2001سنة  %19.1إلىمرتفعة وصلت  نمو وتیرة وبعد
 إلى %2003جدید سنة  من لترتفع %13.2 إلى انخفضت التي الورقیة نمو النقود لمعدل ملموسا تراجعا
  .2 %17.5 قدره نمو بمعدل أي دج ملیار 781

سجلت  2000سنوات التسعینات لكن بعد سنة تسجیل زیادة منذ الطلب تحت الودائع واصلت  
 سنة%  17.3و 2002 سنة%  13.7مقابل 2003 سنة %13.9أي متناقصة نمو بوتیرة زیادة ولكن

  .%21.65بمعدل  2004لتعود لالرتفاع من جدید سنة  .2001
 إلى %13معدالت نموها ال تقل عن ارتفاعا في  1990كتلة شبه النقود فقد عرفت منذ سنة  أما  

لتنخفض بعد ذلك سنتي  %86.87معدالت نموها والذي قدر بـ أعلىسجلت  أین 1998سنة  غایة
شهدت انخفاض في  أین 2007و 2004 تيماعدا سن ترتفع بمعدالت نمو متذبذبة ثم 2000- 1999

  .على التوالي% -0.3، %8.5-ر بـمعدالت نموها قد
بنمو قوي في  2007تمیزت سنة ، التوسع الهیكلي للموجودات الخارجیة الصافیة تأثیرو تحت   

قد تم التخفیف من  )M2(ن كان الطابع التصاعدي في وتیرة نمو الكتلة النقدیة بمفهوم إ و ، الكتلة النقدیة

                                                
  .)01(انظر الملحق رقم-1
   .)03(رقم انظر الملحق -2
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 إلىالزیادة  ارتفعت وقد .2006و 2005سنتي حدته بفعل التسدیدات المسبقة للدین الخارجي في 
وتندرج سنة ، %19.1والذي قدر بـ  2006والتي فاقت النمو النقدي المسجل سنة  2007سنة % 21.5
هكذا في االتجاه الجدید المتمیز بانتعاش وتیرة التوسع النقدي وذلك بعد مرحلة الهبوط المسجلة  2007

 2571.5 إلىوصلت  أن إلى 2007بعد سنة  بوتیرة متزایدةالورقیة النقود  ارتفعتو  .2005-2001بین 
 نالرئیسیییین االقتصاد األعوانیبین تطور ھیكل الكتلة النقدیة تصرفات حیث  .2011ملیار دج سنة 

ن التوسع القوي في ودائع إوهكذا ف. ة المتمیزة بتوسع السیوالت النقدیة وشبه النقدیةلخاصة في المرح
 المتأتیةیجد مصدره في تزاید الودائع ، 2006 سنة%19مقابل  ،وتیرة سنویة أساسعلى %27أي، البنوك

  .من القطاع الخاص المتأتیةمن تلك  أكثرمن القطاع العمومي 
 فيوهو عبارة عن ظاهرة نقدیة لم تسجل من قبل  %3.1بـ  2009سنة  وتراجعت الكتلة النقدیة  
تتعارض هذه  ، حیث2009الذي یكشف عن حجم الصدمة الخارجیة سنة  األمرالوطني وهو  االقتصاد

 2009بالنسبة لسنة.التوسع في المجامیع النقدیة المحددة من طرف السلطة النقدیة أهدافالوضعیة مع 
مع االحتفاظ بهدف % 13- 12معدل التوسع في الكتلة النقدیة بین  أهدافحدد مجلس النقد والقرض 

اساسا بتراجع نمو الودائع تحت 2009ویفسر التراجع في الكتلة النقدیة سنة  .1 %4التضخم في حدود 
وعلى هذا ، الناتج عن تقلص قوي في ودائع قطاع المحروقات%) 14.27(الطلب لدى المصارف 

 2009قد انخفضت سنة  )M2(حصة الودائع تحت الطلب لدى المصارف كنسبة من  أننجد  األساس
الودائع تحت الطلب على مستوى المصارف العمومیة والنمو الجوهري في الودائع في ظرف یتمیز بتقلص 

 .تحت الطلب لدى المصارف الخاصة
، الصدمة الخارجیة الهامة تأثیرتحت %) 3.1( 2009 سنةفبعد توسع نقدي منخفضا تاریخیا   

قل من الوتیرات العالیة التي میزت سنوات أالتوسع النقدي لكن بمعدل  إلىبالعودة  2010تمیزت سنة 
استرجاع دور الموجودات الخارجیة  مع ترافق، 2010سنة % 13.8بارتفاع قدر بـ .2008 إلى 2006

   .2 لالقتصادالنقدي مع مواصلة حیویة القروض الموجهة  اإلنشاءالصافیة في عملیة 
جزءا كبیرا من الودائع  أنلكون  ،%11.7وقد سجلت الودائع المصرفیة خالل هذه السنة نموا بلغ   

 هذه فإن، فوائد شكل على للبنوك أعباء عنها یتولد ال ودائع وهي، الطلب تحت ودائع من یتشكل
  .البنوك هذه نتائج حسابات على إیجابیا تؤثر الوضعیة
 إلى هذا یرجع، %19.9قدر بـ  النقدیة الكتلة في نسبیا كبیرا ارتفاعا فقد شهدت، 2011 سنة أما  

 لدى الطلب تحت وقد تزایدت خالل نفس السنة الودائع .لالقتصاد القروض في عام بشكل المعتبرة الزیادة
 من، العمومیة الخزینة و البریدیة الصكوك مركز لدى الودائع فیه سجلت الذي الوقت في، %21 ـب البنوك

                                                
  .19، ص2009،والنقدیة في الجزائرتطورات الوضعیة المالیة تقریر بنك الجزائر،  -  1
  .5،ص2010اوت25،الجزائر، 2010 التطورات االقتصادیة والنقدیة فيتقریر بنك الجزائر،  -  2
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 من عتباراا الورقي النقد في الكبیرة الزیادة إلى كذلك اإلشارة تجدر .%40.58 أهمیة أكثر ارتفاعا، جانبها
 هذه كانت إذا.2011سنة  %26.75النقدیة  الكتلة إلى الورقي النقد نسبة تبلغ حیث، 2007سنة 
 أساسا تفسر الورقي النقد تداول قفزة فإن، % 22بحوالي 2008و 2005سنتي بین ما نوعا مستقرة النسبة
 .التجزئة تجارة في بها المتعامل تلك متجاوزة، المعامالت في الورقي بالنقد للدفع المتزایدو  الكبیر بالحجم
  .2011سنة % 21 إلى الطلب تحت معدل نمو الودائع ووصل

 2011 سنة % 19.9 مقابل %10.9(2012 سنة معتبرا تراجعا النقدي التوسع وتیرة وقد عرفت  
 القوي التراجع لهذا إن .المحروقات قطاع ودائع تقلص تأثیر تحت خصوصا، ) 2010سنة%15.4و

 صلة، %)21.5(2007سنة  في المسجلة" ذروة "من قریبة 2011 في كانت والتي، النقدي النمو لوتیرة
 ، حیث)2011سنة %16.05مقابل %7.3( الخارجیة الموجودات صافي نمو لمعدل الكبیر بالتراجع قویة
صافي  أنو  السیما، والنقدي المالي االستقرار قاعدة إرساء في النقدي النمو لوتیرة القوي التراجع ساهم

 إلى الخارجیة الموجودات صافي نسبة بلغت، بالفعل M2 النقدي المجمع هیكلیا یفوق الخارجیة الموجودات
)M2( 2004سنة  %83.45 مقابل 2012 سنة %135.6 یعادل ما.  

یتمثل في العملیات التي تعتبر أصل اإلصدار النقدي وهي فهو وبالنسبة لمقابل الكتلة النقدیة    
   :أنواعثالث 

ینة الخز  احتیاجاتتغطیة جل من أ تمثل المستحقات الممنوحة للمؤسسات سواء:  لالقتصادقروض  -1
طاع العائالت لتمویل التسبیقات المقدمة لق إلىباإلضافة ، االستثماریةأو من أجل تمویل عملیاتها 

  .معا االستهالكاإلسكان و 
القطاع المصرفي من أجل  إلىیلجأ  اقتصاديحیث أن الدولة عون :  مستحقات على الخزینة -2

الحصول على السیولة من طرف الخزینة على شكل قروض بدون مقابل أو من طرف البنك المركزي 
  .مقابل معدل فائدة مساوي لمعدل السوق النقدي

مقابل الرصید النهائي لمیزان المدفوعات للدولة من الذهب والعملة ویمثل  :الصعبةالذهب والعمالت  -3
  .الصعبة وهو المقابل الخارجي للكتلة النقدیة

  .ومن خالل الجدول التالي نقف عند تطور مقابالت الكتلة النقدیة في الجزائر
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  .)2011- 1970( خالل الفترة تطور مقابالت الكتلة النقدیة في الجزائر:  )6-4(الجدول رقم 
  )الوحدة ملیار دج(                                                                                                                                                            

  .لإلحصائیات، النقود والقروض، الدیوان الوطني 2011-1962 إحصائیةحوصلة - :المصدر
http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH13-MONNAIE_ET_CREDIT_Arabe_.pdf  

               

ا تزاید لالقتصاد وجهةالسبعینات عرفت القروض الم سنوات نالحظ من خالل الجدول انه خالل   
 إلى 1970 ملیار دج سنة 6.9من نتقلتقد اف، األخرى المقابالت من بقیة أكبر زیادتها نأو  مستمر

 لالقتصادكذلك نالحظ حدوث تقلص كبیر في حجم القروض الموجهة ، 1982سنة ملیار دج 112.8
حدوث ركود  إلى أدىمما ، %46.59-نسبة التغیر كانت  أنحیث ، 1993و1992مابین السنتین 

سنة  منذثم تعود وترتفع تدریجیا  .یة في تلك السنةاالستهالكاقتصادي واستفحال الندرة في بعض المواد 
لمواصلة أسعار  االنخفاضویعود هذا  ملیار دج 993.7إلى 2000سنة  أخرىلتنخفض مرة ، 1994
، دوالر للبرمیل 23الذي بلغ خالله السعر المتوسط 1999االرتفاع في السداسي الثاني لسنة  البترول

دوالر  28.3و 2000من سنة  األولدوالر في السداسي  27.5وبالفعل فقد بلغ السعر المتوسط للبرمیل 
ملیار دوالر في السداسي  10.07ى وبلغت اإلیرادات من صادرات المحروقات األولخالل األشهر التسعة 

ملیار  9.8(كلها  1998وهو مبلغ أعلى من المبلغ المحصل علیه خالل سنة ، 2000 سنةمن  األول
  .)ملیار دوالر 11.9( 1999وقریب من مبلغ سنة  )دوالر

 M2 السنوات
القروض 
المقدمة 
 لالقتصاد

الدیون على 
 الخزینة

االحتیاطات 
 األجنبیة

)دوالر 109(   
لسنواتا  M2 

القروض 
المقدمة 
 لالقتصاد

الدیون على 
 الخزینة

االحتیاطات 
 األجنبیة

)دوالر 109(   
1970  13.070 6.925 5.969 0.53 1991 414.745 327.8 158.97  3.31 
1971 13.925 8.429 5.974 0.64  1992 544.456 412.3 226.93 3.65 
1972 18.139 13.611 5.236 1.52  1993 584.183 220.2 527.83 4.81 
1973 20.362 18.469 5.209 2.47  1994 675.928 305.8 468.5 4.16 
1974 25.770 21.851 3.842 1.89  1995 739.895 565.6 401.6 6.29 
1975 33.748 29.009 7.315 2.50  1996 848.25 776.8 280.5 9.66 
1976 43.600 37.253 8.863 2.59  1997 1003.14 741.3 423.6 8.04 
1977 51.951 40.109 14.375 3.22  1998 1199.48 906.8 723.1 8.45 
1978 67.459 51.664 24.861 5.51  1999 1366.77 1150.7 848 6.14 
1979 79.689 59.99 26.618 7.06  2000 1559.91 993.7 677.4 13.55 
1980 93.539 68.530 33 5.91  2001 2296.64 1078.4 569.7 19.62 
1981 109.154 88.54 25.147 4.97  2002 2727.39 1266.8 578.7 25.15 
1982 137.89 112.817 36.153  4.01  2003 3169.32 1380.1 -464.10  35.45 
1983 165.926 132.968 52.691 3.18  2004 3485.98 1335 -20.59  45.69 
1984 194.717 156.031 67.742 4.64  2005 3794.39 1778.3 - 933.24  59.16 
1985 223.86 174.615 76.633 3.84  2006 4534.22 1905.4 1304.1- 81.46 
1986 227.016 176.922 101.087  4.34 2007 5615.95 2205.2 2193.1- 114.9  
1987 257.896 180.608 123.188 3.19 2008 6496.18 2615.5 3627.3- 148.09  
1988 292.965 191.994 147.245 3.08 2009 6718.84 3086.5 -3488.9  155.11  
1989 308.147 209.387 157.204  2.7 2010 7545.28 3268.1 -3392.9  170.46  
1990 343.324 247 167  3.45 2011 8895.16 3726.5 3406.604- 191.36  

http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH13-MONNAIE_ET_CREDIT_Arabe_.pdf
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ملیار 1905.4من  )2007-2005(خالل الفترة  لالقتصادالموجهة انتقل مجموع القروض وقد   
كما تزایدت القروض الموجهة للقطاع الخاص  .2007سنة جملیار د 2205.2 إلى 2006سنة  جد

وهكذا بقیت حصة القروض الممنوحة  .%15.4والقروض الموجهة للقطاع العمومي بنسبة، %15 بنسبة
 2007و2006سنتي القروض الموزعة من طرف البنوك مستقرة بینكنسبة من اجمالي ، للقطاع الخاص

سنة  لالقتصادوقد سمحت السیولة الواسعة للمصارف بمواصلة التوسع في القرض  .%52.9 وقدرت بـ
في مجموع القروض الموزعة من طرف المصارف  السیما لتمویل االستثمارات المنتجة، 2008

زادت حصة القروض متوسطة ، المعاد شراؤها من طرف الخزینةصافیة من الدیون ، والمؤسسات المالیة
وتبقى القروض الممنوحة ، 2007سنة % 54.3مقابل  2008سنة %55.6أي، األجلوطویلة 

 وفي .%46للمؤسسات العمومیة  من تلك الموزعة% 54 أهمیة أكثر واألسرللمؤسسات الخاصة 
 إلى ارتفعتفقد  2011 في سنة أما .ملیار دج3268.1بـ لالقتصادقدرت القروض المقدمة  2010سنة

  .2011ملیار دج سنة  3726.51غایة 
 الهامة المحددات إحدى تمثل األخیرةخالل السنوات  لالقتصاد القروض الرتفاع القویة الوتیرة إن  
فقد  .العمومي للقطاع القروض تفوق )األسر فیه بما(الخاص للقطاع القروض أن نحی في النقدي للتوسع
 األجل متوسطة السلیمة القروض لتحفیز الدولة قبل من المقدم المالي الدعم تأثیر 2012 سنة سجلت
 دینامیكیة في لالقتصاد للقروض القوي التوسع ساهم، لذلك نتیجة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لفائدة

 تخصیص في العمومیة المیزانیة تصرف مجال فیه یتقلص وقت في المحروقات خارج ياالقتصاد النشاط
  .للنمو الموارد

 مخاطر ،2012سنة في لالقتصاد المقدمة القروض دینامیكیة ستمرارا یتضمن، أخرى جهة من  
 توجه إطار في، المصرفي لإلشراف الجدیدة األدوات على ینبغي والتي المالي باالستقرار تخل قد ممكنة
        الفترة عرفت بینما الدیون على الخزینة فقد .عتباراال بعین تأخذها أن المخاطر زاویة من إشرافي

    إلى الفترة بدایة في دج ملیار 5.969من  انتقلت حیث قیمتها في وانخفاض ثباتا) 1970-1974(
 سنة من ابتداء العامة الخزینة سبیقاتت ذلك من خالل تزاید تفسیر ویمكن، في نهایتها دج ملیار 3.841
، العمومیة السلطات بها كلفت التي واالجتماعیة یةاالقتصاد التنمیة سیاسة تطبیق بدایة یفسر 1970
  لسنة المالي نتیجة اإلصالح كان الفترة نهایة في االنخفاضو  .تمویلها العمومیة الخزینة إلى وعهدت
  .المصرفي للقطاع األهمیة أعطى والذي 1971

 المخططة االستمارات لتمویل العمومیة الخزینة عودة فیها فلوحظ )1978- 1975( الفترة أما  
انخفاضا  1981و1980السنتین  شهدت لكن، 1979سنة المقابالت مجموع من 29%تمثل صارت حتى
 المؤسسات هیكلة إعادة قرار اتخاذ جراء، 1982سنة بدایة مع جدید من ارتفعت بینما، %23.79 ـب قدر

طفیفا  انخفاضاإال أنها سجلت ، )1993–1990(خالل الفترة  ارتفاعنالحظ أنها كانت في و  .العمومیة
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 واستمر، ملیار دج 468.5حیث قدرت بـ  1994من سنة  ابتداءا االنخفاضفي  وقد بدأت، 1991سنة 
غایة سنة  إلى 1997من سنة  ابتداءالترتفع الدیون على الخزینة  1996حتى سنة  االنخفاضهذا 

  .2011ملیار دج سنة  -3406.604حتى بلغت  لالنخفاضوتعود ، 1999
  فقد ارتفع األجنبیةاالحتیاطیات  حجم النوع الثالث من مقابالت الكتلة النقدیة والمتمثل في أما  

 والرد ملیار7.06 إلى 1970 الفترة بدایة في والرد ملیار 0.53 من أي، 1979و 1970 بین مرة 13
ثمانینات فكانت  فترة في أما.مرتفعة كانت التي النفط أسعار إلى ذلك ویعود .1979 الفترة ایةنه في

 سنة من وابتداء، 1989ملیار دوالر سنة  2.7 إلىملیار دوالر وانخفضت  5و  4قیمتها محصورة بین 
 مع 1994و1991سنتي خالل قلیال لتتراجع، دوالر ملیار 3.45 بلغت إذ لترتفع عادت 1990

عرفت تذبذبا  فقد .1995سنة  من اابتداء االرتفاع عاودت ثم، السلطات فیها شرعت التي اإلصالحات
 56.18بلغت  أن إلىعرفت زیادة مستمرة  2000لكن بعد سنة  ،نتیجة تأثرها بالتغیر في أسعار البترول

األجنبیة مكنت  االحتیاطات فزیادة، 1990ملیار دوالر سنة  0.77بعد أن كانت، 2005ملیار دوالر سنة 
  .االحتیاطاتالبنك المركزي من إصدار العملة الوطنیة مقابل هذه 

في خلق والنتیجة هي أن التوسع ، أخرى إلىویمكن مالحظة أن تطور كل نوع یختلف من فترة   
، والمستحقات الناتجة عن الخزینة العامة لالقتصادوالقروض الممنوحة  االئتمانسیاسة  إلىالنقود یعود 

  .الوطني االقتصادوتوسع القوى التضخمیة في  انتشارالتي لعبت دورا كبیرا في 
الذهب من  االحتیاطاتعلى الخزینة و مستحقات ، لالقتصادقروض (الثالث وهذه المصادر    

نظرا لسیاسة القروض السهلة التي خصت ، زیادة التضخم إلىلإلصدار النقدي تؤدي ) والعمالت األجنبیة
التضخم بالطلب الذي مس  إلى أدى ذلك ،دیون التي تمنحها الخزینة العامةي العمومي والاإلنتاجالقطاع 

 إلىأدى بها  الذي األعباء المالیة للمؤسسات الرتفاعادة على التضخم بالتكالیف نظرا زی، جمیع القطاعات
  .1األسعاررفع 

 االقتصادبین السوق النقدي والعیني في  محاولة منا للوقوف على الوضع المترابطفي  و   
والتغیرات في الناتج الداخلي الخام ) M2(القیام بدراسة تطور التغیرات في الكتلة النقدیة  ارتأینا، الجزائري

)PIB(  2012-0197الفترة خالل.  
  
  
  
  
  

                                                
1 -Bouzidi.Abdelmadjid, Les années 90 de l'économie Algérienne, Éditions ENAG, Alger,1999, PP 
52-53. 
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  PIBومعدل نمو الناتج الداخلي الخام  2Mتطور معدل نمو الكتلة النقدیة :  )2- 4(الشكل رقم 
  .)2012- 1970(خالل الفترة  في الجزائر

  
  .)01(على الملحق رقم  باالعتماد إعداد الطالبة-:المصدر

  
 M2من الشكل أعاله یتضح جلیا عدم التوافق الملحوظ بین التغیر في الكتلة النقدیة  انطالقا 

لیس لتغیر كمیة النقود في الجزائر  1989-1970خالل الفترة ف ،PIBوالتغیر في الناتج الداخلي الخام 
مصدر هذا التغیر الموجب في معدالته كان  أنحیث . لى معدل تغیر الناتج المحلي اإلجماليتأثیر ع

بسبب االرتفاع المستمر ألسعار النفط على مستوى األسواق العالمیة وبالتالي ارتفاع عائدات الدولة من 
 .هذا القطاع األخیر

نالحظ تذبذب  العدید من اإلصالحات االقتصادیةوالتي شهدت ) 1995- 1990(الفترة ففي           
ة خالل هذه الفترة أعلى مستوى له سنوقد وصل معدل السیولة ، PIBو M2 في الفرق بین نسبة كل من

 هذا یعودو ، نالحظ أن نمو الكتلة النقدیة یتناقص 1994وبدایة من سنة  .%61.6بـ  حیث قدر ،1990
ینص على  الذي، ه الجزائر مع صندوق النقد الدوليالذي أبرمت االتفاقالبنود المتفق علیها في إطار  إلى

لغ معدل أین ب 1998ماعدا سنة ، اإلصدار النقدي لتحقیق معدل تضخم منخفض إلىالتقلیل من اللجوء 
معدل وقد بلغ ، %2.4أدنى مستوى له قدر بـ  PIBنمو  معدل في حین عرف M2 47.24% نمو

   .1 %14ومعامل السیولة بالنسبة للنقود المتداولة خارج البنوك قدر بـ ، %57.23 السیولة في هذه السنة

                                                
  ) .02(أنظر الملحق رقم  - 1
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                   PIBمرة في حین تضاعف  28قد تضاعفت  M2نجد أن ) 2012-1990(أما في الفترة    
لوحدها وهو ما یدل على أن مصادر التضخم في الجزائر ال تتحملها عملیة اإلصدار النقدي  . مرة 29 ب

نما   .هناك عوامل أخرى وإ
العامة -ثانيا النفقات ادة  :  ز

لعب دورا مهما في ظهور الضغوط التضخمیة والتوسع ، إن التطور الذي حدث في میزانیة الدولة  
التي تشكل  فنجد أن عائدات المحروقات، مكونات السیولة المحلیةباشر على العام له أثر م اإلنفاقفي 

تستخدم في تمویل النفقات العامة على السلع والخدمات من ، من اإلیرادات العامة للخزینة%50أكثر من 
 األجور تشكلو  .خالل المداخیل الموزعة على الموظفین وباقي المستهلكین من التحویالت واإلعالنات

  .الدولة العنصر األهم في النفقات العامة الموزعة من طرف

  )2011- 1970(تطور میزانیة الدولة في الجزائر خالل الفترة :  )7-4(الجدول رقم 
   )د ج 109الوحدة (                                                                                                                                                         

  www.Bank-of-Algeria.dz بنك الجزائر -  :المصدر
  ، الموقع االلكترونيلإلحصائیات، الدیوان الوطني المالیة العمومیة، 2011-1962 إحصائیةحوصلة  -         

http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH12-FINANCES_PUBLIQUES_Arabe.pdf21/12/2014 االطالع ، تاریخ   
  

   

إیرادات  السنوات
 المیزانیة

نفقات 
 المیزانیة

رصید 
إیرادات  السنوات المیزانیة

 المیزانیة
نفقات 
 المیزانیة

رصید 
 المیزانیة

1970  6.306 5.876 0.43 1991 248.9 212.1  36.8 
1971 6.919 6.941 -0.022  1992 311.864 420.131 -108.267  
1972 9.178 8.197 0.981  1993 313.949 476.627 -162.678  
1973 11.067 9.989 1.078  1994 477.181 566.329 -89.14  
1974 23.438 13.408 10.03  1995 611.731 759.617 -147.886  
1975 25.052 19.068 5.984  1996 824.4 724.6 99.8 
1976 26.215 20.118 6.067  1997 926.7 846.8 79.9 
1977 33.479 25.473 8.006  1998 774.6 876 -101.4  
1978 36.773 30.106 6.676  1999 950.5 961.7 -11.2  
1979 46.429 33.515 12.914  2000 1577.8 1178.7 399.7 
1980 59.594 44.016 15.578  2001 1505.5 1321 184.5 
1981 79.384 57.655 21.729  2002 1603.3 1550.6 52.7 
1982 74.246  72.445  1.801  2003 1974.4 1639.265 335.135 
1983 80.644 87.325 -6.681  2004 2229.7 1891.8 337.9 
1984 101.365 91.598 3.767  2005 3082.7 2052.0  1030.6 
1985 105.850 99.841 6.009  2006 3639.9 2454.4 1185.5 
1986 89.690  101.817  -12.127 2007 3687.9 3114.2 573.6  
1987 92.984 103.977 -11 2008 2902.448 4191.2 -1288.75  
1988 93.500  119.70 -26.2 2009 3275.362 4246.334  -970.97  
1989 116.4 124.500  -8.1 2010 3074.644 4466.94  -1392.296  
1990 152.5 136.5  16 2011 3403.108 5731.407 -2328.299  

http://www.Bank-of-Algeria.dz
http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH12-FINANCES_PUBLIQUES_Arabe.pdf
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 عجزسجلت  1971ماعدا سنة ) 1982-1970( الفترة فائض في المیزانیة خاللنالحظ وجود 
االرتفاع لبترولیة و ة عن الجبایة اجتتفسیر هذا الفائض بالموارد النایمكن و  ملیار دج 0.022بقیمة 

 1978و 1970 سنتي دج ما بین یارلم 30.467 ـب ارتفعتالضعیف للنفقات مقارنة لإلیرادات التي 
 يسنت% 42.21و %34.22سنویا مع % 21.79دج أي بنسبة  ارملی24.23 ـى باألول ارتفعتبینما 

سنویا مع % 27.77فقد كان معدل نموها المتوسط یعادل  أما اإلیرادات .على التوالي 1975و 1974
  .1974سنة % 111.78 قدرت بـقیمة قصوى 
ذلك و ، البنك الجزائري مكن فائض المیزانیة في بدایة السبعینات من إزالة دیون الخزینة تجاهكما 

قد أجبر ، سسات العمومیة؛ فإن انتعاش هذه األخیرةبتمویل االستثمار العمومي عن طریق قروض للمؤ 
 .تسبیقات البنك الجزائري من أجل موازنة عملیاتها إلىالخزینة على اللجوء فیما بعد 

ن حیث أ، فائض في المیزانیة األخرىعرفت هي  1989و 1985 ،1984 الثمانینات سنوات أما
فقط % 7 إلى الجبایة البترولیة انخفضت 1985 سنة%16ات الخزینة كانت جد قویة فمن حساسیة إیراد

نسجل ظهور عجز في المیزانیة  1986انطالقا من و  .تقهقر إیراداتها إلىأدى  مما .في السنة الموالیة
تخلي الخزینة عن  إلىبذلك  امؤدی1988و1987 ،1986ثالث سنوات موالیة الذي سوف یدوم طیلة 

  .تمویل االستثمار العمومي
النفقات  عجزا في المیزانیة نتیجة لزیادة)1995-1992(فقد سجلت السنوات  فترة التسعینات أما  

حدثت  2000سنة وبحلول  .خالل هذه الفترة برنامج التصحیح الهیكليلتمویل  خالل هذه السنوات
 ملیار 1185.5و 1030.6بـ  قدر 2006و 2005ة وقد حققت فائض معتبر سنتي في المیزانی تذبذبات

یار دج على مل1392.29و 970.97 ـقدر ب 2010و2009وحققت عجزا سنتي  .على التواليدج 
بواسطة مختلف ، ياالقتصادالنشاط  إنعاشوهذا نتیجة تواصل الجهد المیزاني الموجه لدعم  .التوالي

تعززت ، رغم هذا العجزو  .یشهد على ذلك نمو نفقات االستثمار ،2010و 2009 تيالبرامج خالل سن
 الذي ارتفع  اإلیراداتكما یشهد على ذلك قائم موارد صندوق ضبط ، 2010سنة قدرة تمویل الخزینة في 

هذا ما یعزز قابلیة استمرار المالیة  .الناتج الداخلي إجماليمن % 40.1ملیار دج لیبلغ  526.4بـ 
تكون فعالیة االستثمار  أنیجب  .2010 سنةالزیادة في الدین العمومي الداخلي  بغض النظر عن، العامة

عطاء، العمومي الهدف النهائي   .اهتمام خاص لتعزیز محتوى القدرات على االستثمار وإ
عالفرع ليةسباب :الرا ي   .ال

العوامل الهیكلیة التي تمیز  إلىال یمكن دراسة أسباب التضخم في الجزائر دون التطرق   
أهمیة هذه األسباب لوجود عالقة وطیدة بین التضخم  إلىكما تجدر اإلشارة ، الدول النامیةیات قتصادا

والتضخم الهیكلي في الجزائر له عدة أسباب ، الوطني االقتصادلتحوالت اإلصالحیة التي عرفها الهیكلي وا
  :  من بینها
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ات-أوال ليةالصعو ي    :أهمهاوالناتجة عن عدة أسباب  :ال
سوء توزیع ، المنخفض ونقص الخبرة والكفاءة لدى العمال اإلنتاجالناجم عن معدل  :یةاإلنتاجضعف -1

 انخفاض إلىیة یؤدي اإلنتاجضعف و  .1 التجهیزات في بعض القطاعات وغیابها في قطاعات أخرى
 إلىزیادة الطلب على حساب العرض مما یؤدي  إلىخیل مرتفعة قد تؤدي مع وجود مدا، مستوى العرض

  .ظهور القوى التضخمیة
 الماضي القرن من التسعینات وبدایة الثمانینات في الجزائري االقتصاد شهد:  ندرة السلع والخدمات-2

 النتیجة فكانت، حادة غذائیة فجوة وحصول الغذائي العجز تزاید في تمثلت الغذائي المجال في حادة أزمة
  : 2إلى ذلك سبب ویرجع والخدمات السلع مختلف في الموجودة الندرة بسبب تضخمیة ضغوط ظهور

 .النقدیة الدخول زیادة بسبب الغذائیة المنتجات على الطلب في الكبیرة الزیادة -
 سوى الیستغل الذي الزراعي القطاع ینتج حیث، الغذائیة الزراعیة المنتجات عرض في الكبیر النقص -
 تستورد، لذلك ونتیجة، األغذیة من البالد احتیاجات ربع عن یزید ماال الجزائریة األراضي مساحة من 3%

 .القمح وخاصة الغذائیة المواد من ضخمة كمیات الجزائر
سنة  نهایة في األجنبي النقد أزمة ظهرت حیث، النفطیة الصادرات حصیلة في الملموس النقص -

، الواردات من شهر حوالي یمثل و دوالر ملیار 1.5 من قلأ إلى االحتیاطات انخفضت عندما، 1993
 المضاربة بغرض المخزونات تراكمت اإلداري والتسعیر الدعم نظام إتباع وبسبب ،ذلك إلى باإلضافة
، المجاورة دولال إلى ضخمة وبكمیات المدعمة للسلع التهریب ظاهرة وانتشار ،الموازیة السوق وظهرت

  .الوطني االقتصاد في حادة غذائیة عجوزات حدوث إلى أدى مما
ولكن المشكل أن یقابل هذه الزیادة ، طور السكان لیس مشكال في حد ذاتهإن ت:  النمو الدیمغرافي-3

فالتزاید المستمر للسكان  ،2013ملیون نسمة سنة  39.2بلغ عدد سكان الجزائر  وقد، اإلنتاجنقص في 
  .ونفقات باهظة التكالیف استثماراتمما یتطلب  الخ،...المستشفیات، المدارس، یتطلب زیادة المساكن

  
  
  
  
  
  
 

                                                
1- Hamid Bali, Op.Cit., P150 . 

   أطروحة،)2005- 1990(الجزائر الكلیة حالة االقتصادیة المتغیرات على أثرھا و النقدیة السیاسةعمار،  بوزعرور -2
  .240، ص2008 جامعة الجزائر، الجزائر،-كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر دكتوراه غیر منشورة،  
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  .)2012- 1970(تطور النمو السكاني في الجزائر خالل الفترة :  )8- 4(الجدول رقم
  ملیون نسمة:  الوحدة                                                                                                  

  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنة
  19.47  18.88  18.33  17.8  17.31  16.83  16.37  15.93  15.51  15.09  14.69  السكان مجموع

  3.08  2.97  2.88  2.83  2.79  2.76  2.71  2.69  2.7  2.73  2.78  %نالسكا نمو معدل
  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  السنة

  26.89  26.23  25.57  24.9  24.22  23.53  22.84  22.15  21.45  20.76  20.10  مجموع السكان
  2.46  2.55  2.66  2.76  2.87  2.98  3.09  3.19  3.25  3.24  3.17  %السكان معدل نمو

  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنة
  32.57  32.15  31.71  31.27  30.82  30.34  29.84  29.31  28.75  28.15  27.53  مجموع السكان

  1.30  1.34  1.40  1.46  1.55  1.66  1.79  1.93  2.09  2.23  2.35  %ننمو السكامعدل 
  -  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنة

  -  38.48  37.76  37.06  36.38  35.72  35.09  34.5  33.96  33.46  33  مجموع السكان
  -  1.88  1.87  1.85  1.82  1.77  1.69  1.59  1.48  1.37  1.31  %ننمو السكامعدل 

Source : -Worldbank, http://data.worldbank.org/country/algeria (20/12/2014)    

  
 إلى 1970السكاني منذ سنة  اإلحصاءمن خالل تفحص عدد سكان الجزائر من خالل عملیات    
معدل النمو السكاني السنوي كبیر جدا یتراوح بین  أن )8-4( رقمالجدول نالحظ من خالل ، 2012غایة 
%  1.93ولم یتجاوز  1995هذا المعدل انخفض بدایة من سنة  أنحیث نالحظ  .%3.25و% 1.3

ماعي تسیاسات حفظ النسل وزیادة الوعي االج إلىفي معدل النمو السنوي للسكان  االنخفاضویعود هذا 
یادة في الطلب الكلي مع وجود الزیادة السنویة المعتبرة یقابلها ز هذه  أنحیث ، وتحسن المستوى المعیشي

  .لألسعارارتفاع المستوى العام  إلىمما یؤدي ، نقص في العرض الكلي للسلع والخدمات
وكذا ، ياالقتصادأهم محركات النشاط وتتمثل في وسائل النقل التي تعتبر :  ضعف البنیة التحتیة -4

 ،شبكات التوزیع واألسلوب االحتكاري عند الموزعین الذین یبحثون عن الربح السهل والسریع استخدامسوء 
  .زیادة التكالیف واألعباء التي یتحملها المستهلك في نهایة المطاف إلىمما یؤدي 

 وهذا، الموارد الطبیعیة بین المناطق هناك تباینا ملحوظا في توزیع أننالحظ :  الالتوازن الجهوي-5
وجود التضخم الجهوي  أسبابفمن ، االستعماریةالتباین لیس ولید الیوم بل هو امتداد طبیعي للسیاسة 

وهو ما یفرض التبادل من اجل تغطیة العجز ، في منطقة معینة االستهالكو  اإلنتاجبین  عالقة عدم وجود
 .اإلنتاجالمناطق المنخفضة  إلى اإلنتاجالعالیة  ما شجع التدفق في البضائع من المناطق وهو ،الحاصل

بالرغم  هذا، األسعاروهو ما یعطي مبررا موضوعیا لالرتفاع  ،مما یجعل نقودا كثیرة تطارد بضائع قلیلة
المستوى المرغوب وتصل  إلىلم ترقي  هذه الجهود أن إلىالتنمیة الجهویة  إطارمن الجهود المبذولة في 

النزوح اإلقلیمي نحو المناطق الصناعیة ذات الدخل المرتفع وهجرة  نأكما  .المسطرة لها األهداف إلى
  .التوازن الجغرافي اختاللدورا هاما في  لعب الزراعیة،المناطق 

  

http://data.worldbank.org/country/algeria
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   :والنفسية جتماعيةالعوامل-ثانيا

فالجزائر تعاني من ، ياالقتصادها تؤثر بشكل كبیر على النشاط بالرغم من صعوبة قیاسها إال أن
 انعدام، العمل إلىسلوكیات متجمدة ناجمة عن المستوى الثقافي المتدني لألفراد مثل قلة المیول 

التي تؤثر على حركیة النشاط  ،الجزائري االقتصادحظ تطور آلیات الفساد في وكذلك نال .الخ...المنافسة
 االقتصادشبكات  فازدادتیة االقتصادمن كفاءة السیاسات والمؤسسات  وتحد، ي ومجاالتهاالقتصاد

العادات والتقالید التي تمیز المجتمع  إلىباإلضافة  .تنامت الثروات التي تتحرك في قنواته الموازي و
سراف إلىفي بعض األحیان الجزائري والتي تكلف العائالت نفقات مرتفعة تتحول   إلىمما یؤدي ، تبذیر وإ

  .األسعارزیادة الطلب وببقاء العرض محدود ترتفع 
ياملطلب ارجية:  الثا ا م سباب   .للت

املستورد :ول الفرع م    .الت

بالمداخیل الموزعة بعد عملیة  الذي یغذى، رد یمكن أن یكون تضخم بالطلبإن التضخم المستو     
یحمل في سعر السلع المستوردة المستعملة في  الذي كما یمكن أن یكون تضخما بالتكالیف، التصدیر
التنمیة المتبعة في الدول النامیة تجعلها تابعة  وأنماطیة االستهالكطبیعة العادات  أنكما ، المحلي اإلنتاج

بناءا  الصناعیة الرأسمالیةبسبب تفاقم مناطق النفوذ مابین الدول  ،اقتصادیا للدول التي استعمرتها من قبل
موردة دولة  أولوتعتبر فرنسا ، %25فالجزائر تعتمد على المنتجات الفرنسیة بنسبة  .یخیةعلى ظروف تار 

منافسة للسلع والخدمات الفرنسیة من  أخرىعلى الرغم من وجود منتجات من دول ، للجزائر في العالم
المستورد الجزائري مازال یفضل دائما السلع الفرنسیة لعدة  أن إال، ناحیة الجودة والسعر بشكل كبیر

هذه المنتجات تلعب  فأسعار، قرب المسافة ومشكل التموین بقطع الغیار، العوامل الثقافیة اعتبارات منها
ویمثل ، اإلنتاجبسلع التجهیز و  األمرتعلق  إذاخاصة  ،المحلیة األسعارعلى مستوى  تأثیردورا كبیرا في ال

آثار  اقتفاءومن أجل  .مصادر الضغط التضخمي أهمحد أالواردات  أسعاراالرتفاع الذي یحدث في 
  .على تطور هیكل الواردات وتوزیعها الجغرافي التضخم المستورد في الجزائر نسلط الضوء

للواردات-أوال السلعية ية الب اتحليل الدراسةوتطور ة ف   :  خالل

زائریة خالل الواردات الج هیكل میزفقد ت، المستورد بالتركیب الهیكلي للوارداتتتغیر حدة التضخم   
نظرا لتوجه ، یة والمواد نصف المصنعةاألولالمواد و  الواسع على السلع التجهیزیة هذه الفترة بانفتاحه

األمر الذي جعل من بنیة الواردات قلیلة المرونة العتماد النشاط ، الوطني نحو التصنیع االقتصاد
  ).1989-1969(لواردات خالل الفترة النسبیة ل األهمیة والجدول التالي یبین تطور .ي علیهااالقتصاد
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  1989-1969خالل الفترة لواردات النسبیة ل األهمیةتطور :  )9-4(الجدول رقم 
 1989 1984 1980 1977 1974 1970 1969 السنوات

الغذائي االستھالكسلع ومواد   12.7 10.25 19.96 15.22 19.20 15.28 31.50 
الصناعي االستھالكسلع ومواد   10.90 8.00 6.29 5.43 6.65 6.25 10.7 

 32.5 42.22 33.70 31.10 40.13 39.00 41.70 التموین الصناعي
 25.30 34.50 38.25 47.10 32.50 41.00 33.5 السلع التجھیزیة

أخرى مواد  1.2 1.85 1.16 1.15 2.2 1.8 - 
  .المدیریة العامة للجمارك:  المصدر

  
من  %81یة والمواد نصف المصنعة حوالي األولالمواد ، شكل الواردات من السلع التجهیزیةحیث ت

 %40.8 بنسبةیة ونصف المصنعة األولوالمواد ، %40.3 منها سلع التجهیز بنسبة، إجمالي الواردات
لصالح  %74.2 إلىلتتراجع نسبتها ، 1975 إلى غایة سنةواستمرت في الزیادة ، الوارداتمن إجمالي 

من  %19.96 إلى 1970 سنة %10.25 یة خاصة منها المواد الغذائیة التي انتقلت مناالستهالكالمواد 
  .1974 سنةإجمالي الواردات 

بأكثر  )1973–1970(كما یمكن تقدیر تطور الواردات من السلع التجهیزیة خالل الفترة المخططة 
وأن مقدار الواردات من السلع التجهیزیة قد تجاوزت  ،)1969–1963(مما تحقق ما بین  ،من ضعفین

وأن مبلغ  .)1973–1967( ما تم تحقیقه خالل الفترة )77–74(خالل تنفیذ المخطط الرباعي الثاني 
یة والمواد نصف المصنعة المستوردة قد ارتفع بالتوازي مع مشتریات السلع التجهیزیة من األولالمواد 

بأكثر من مجموع المدخالت خالل مرحلة المخططین  )1977–1974(األسواق الخارجیة خالل الفترة 
  .1 السابقین

 سنتي السلع الغذائیة تضاعفت نسبتها بین أن )9-4( نالحظ من خالل الجدول رقموكذلك 
وهو ما ، 1991 سنة %30.5 إلى 1969من مجموع الواردات لسنة % 12.7من  )1969-1989(

  .ودیتهمردالقطاع الزراعي وضعف  أزمةنتیجة  یةاألولیظهر التبعیة للخارج في المواد 
من  أكثرمن مجموع الواردات خالل السبعینات  اكبیر  اارتفاع تعرف فقد المواد التجهیزیة أما

النسبة تعرف انخفاضا هذه  أنغیر ، وهذا نتیجة سیاسة الصناعة المصنعة المنتهجة، 1977سنة 47%
كومة منذ بدایة وقد سعت الح .یة التي تعرفها الجزائراالقتصاد زمةاألمحسوسا في نهایة الثمانینات نتیجة 

احتواء الواردات من خالل تطبیق القیود على  إلى، 1994حتى مارس  1986سنة  الصدمة النفطیة
 1988 سنةمن %  30قل بحوالي أالواردات  أحجامكانت ، ونتیجة لهذه السیاسات .التجارة والمدفوعات

، 1989 سنةوبعد حدوث بعض الزیادات في الواردات عقب التحریر التجاري ؛ 1985 سنةعنها في 
وبحلول  .لكفالة خدمة الدیون الخارجیة بالكامل 1992 في سنة أخرىوقیود النقد مرة شددت الضوابط 

                                                
  كلیة العلوم دكتوراه غیر منشورة،، أطروحة حالة الجزائر:  وتطور التجارة الخارجیةتنظیم  ،عبد الرشید بن دیب-1
 .283ص، 2003 ، الجزائر،جامعة الجزائر-االقتصادیة وعلوم التسییر 
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وقد احدث ترشید  .بالقیمة الحقیقیة 1985سنة لم تشكل الواردات سوى ثلثي مستواها في ، 1993 سنة
  .1 زمةالال واإلمداداتوحرمها من المعدات ، سلبیا شدیدا على قطاعي التصنیع والبناء أثراالواردات 

 ،)2011-1990(فترةكبیرا من إجمالي الواردات خالل  ارتفاعاأن التجهیزات الصناعیة تعرف كما        
 1996 ملیار دوالر سنة 3.022 إلى ارتفعتو ، 1994ملیار دوالر سنة  2.428حیث بلغت قیمتها 

فهي تشكل  .2005ملیار دوالر سنة  7.872وقد بلغت  ،1998سنة  االرتفاعد ذلك وتعاود لتنخفض بع
حیث یكون ، الخارج إلىي اإلنتاجویدل هذا على مدى تبعیة الجهاز ، من قیمة الواردات %42حوالي 

التكالیف  ارتفاعمحلیة بطریقة غیر مباشرة في شكل ال األسعارأسعار هذه الواردات على  ارتفاع تأثیر
أما واردات  .أو في ارتفاع مستمرثابتة  إماأسعار مواد التجهیز تكون في الغالب  أنمع العلم ، یةاإلنتاج

بسبب ضعف القطاع الزراعي ونقص ، 1994ملیار دوالر سنة  2.816متها المواد الغذائیة فقد بلغت قی
  . یتهدمردو 

  واستمر هذا االتجاه التصاعدي ، 1994 سنةالواردات بشدة  ارتفعت، ونتیجة لتحریر التجارة  
بالقیمة  1990 سنة قل من مستواه فيأظل  1995 سنةمجموع الواردات في  أنغیر  .1995سنة 

ثم ظلت عند نفس  1996 سنةالواردات بالقیمة الحقیقیة  نخفضتوا، بالرغم من التحریر التجاري، الحقیقیة
 أولیةبعد طفرة  1996 سنةمنها هبوط الواردات في  أسبابوحدث ذلك لعدة  .1997 سنةالمستوى في 

الزراعي  لإلنتاجاالرتفاع االستثنائي  أعقابوهبوط الواردات الغذائیة في ، الطلب المكبوت إلشباع
حیث ، األجنبيوالصعوبات التي تعرضت لها المؤسسات العامة في الحصول على التمویل ، المحلي

، ذلك إلى وباإلضافة، تعاني من تزاید المنافسة المكثفة بدأتتواجه صعوبات مالیة حین  أصبحت
وقد استمر ضغط هذه القوى  .یة بسبب هبوط الدخل العائلي الحقیقياالستهالكانخفضت واردات السلع 
لالستیراد بفعل  االقتصادفي میل  أساسيبالرغم من حدوث تغیر ، 1997 سنةفي خفض نمو الواردات 

 إعادة أوالناتج المحلي قد انخفضت بعد تصفیة  إجمالي إلىنسبة الواردات  أن أي:  برنامج التصحیح
طرأ تغییر ، وبناء علیه.هیكلة المؤسسات العامة غیر الفعالة التي كانت تعتمد اعتمادا كبیرا على الواردات

یظل  أنفمن المتوقع ، ي غیر النفطي ضعیفااالقتصادففي حین ظل النشاط ، على تكوین الواردات آخر
الناتج  إجماليتنمو الواردات مع نمو  أنفمن المتوقع ، المدى المتوسطوعلى  حجم الواردات ضئیال

 ترتفعاثم ، 2001ملیار دوالر سنة  2.346 إلى تصلو لكن قیمتها انخفضت تدریجیا حتى  .2 المحلي
 2008ثم استقرت واردات السلع تقریبا بدایة من سنة  .2005سنة  3.357 إلى تصلو أن  إلىمن جدید 

  .ملیار دوالر 9.55بلغت قیمة  2009ملیار دوالر وسنة  9.25بلغت قیمة  إذ

                                                
  .112، مرجع سابق، ص)وآخرون(بيیكریم نشاش -  1
  .113المرجع السابق، ص -2
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 سنة في دوالر ملیار 13.38 إلى أساسا االستهالك وسلع الغذائیة المواد واردات وقد وصلت      
 المواد الخصوص وجه على الزیادة هذه مست .2010سنة  خالل دوالر ملیار 11.41مقابل ،2011
 ب، الحلیالحبوب(الرئیسیة ثالثالغذائیة  الواردات للمواد بلغتحیث  ،المثال سبیل على%60.7 الغذائیة

 األساسیة الغذائیة المواد واردات في االرتفاع هذا كان إذا .1 2011ملیار دوالر سنة  3.44 )السكرو 
 القوي تأثیرال عن األساس في ناجم فإنه الداخلیة السوق في المواد لهذه متزایدة وفرة في للرغبة یستجیب

 لمعدل التصاعدي میلها السلع واردات واصلت حین في .االستهالك وسلع الغذائیة المواد واردات لسعر
 بلغت حیث، 2012سنة من السداسي بنفس مقارنة 2013 سنة من األول السداسي خالل%20قدره  نمو
تم تحقیقها  دوالر ملیار 23.64 مقابل دوالر ملیار 2013من األولفي السداسي  28.38 الواردات هذه

  .2 2012من سنة  األولفي السداسي 
للواردات-ثانيا غرا ا ع   :  التوز

وما یثیر االنتباه في ، من مجموعة الدول الصناعیة تأتيالنسبة الكبیرة من واردات الجزائر  نإ  
والعجز الذي كانت تعاني منه الجزائر في  األجنبيالنقد  أزمةنه على الرغم من أهو ، هذا الخصوص

دول منظمة التنمیة وعلى الخصوص ، االستیراد من هذه الدول أن إال، من عقد التسعینات األولالنصف 
انسیاب القروض  رتباطالوذلك ، قد عرف تزایدا واضحا بالمقارنة مع بقیة دول العالم، ياالقتصادوالتعاون 

ففي فترة التسعینات مثل ، زائر بزیادة االستیراد السلعي من هذه الدولالج إلىالخارجیة من هذه الدول 
من حجم الواردات % 80الشمالیة لوحدهما نسبة ال تقل عن  وأمریكا األوروبينصیب دول االتحاد 

بنسبة  األوروبيالقائمة دول االتحاد  رأسعلى  ویأتي .%20في حین تتقاسم بقیة دول العالم ، اإلجمالیة
درجة االستقرار  أنغیر .%8.4فتمثل  سیاآ أما، %20الشمالیة بنسبة قدرها  أمریكاتلیها ، %56قدرها 

نما، المحلیة تقل حدة األسعار تأثرتجعل نسبة  األخیرةفي السنوات ي التي تعرفها هذه الدول االقتصاد  وإ
 تاستقرار عمالالوطني من بینها عدم  االقتصادتحدث اتجاهات تضخمیة على  بدأت أخرى أسبابهناك 

  .3 لحصیلة صادراتها من البترول األساسیةوالذي یعتبر العملة  األمریكيالدوالر  أمامهذه الدول 
من السوق  استیرادهایتم ، 2005من مجموع الواردات الجزائریة خالل سنة  %58.4حوالي  أنكما 

تعرف معدالت تضخم  دولوهي ، %7.8وأمریكا الشمالیة بنسبة  ،%50.6األوربیة المشتركة بنسبة 
  .الجزائر عن طریق المبادالت التجاریة إلىة یتم تحویلها تذبذبم

  
  

                                                
   ،2011وعناصر التوجھ للسداسي األول من سنة  2010والنقدیة لسنة التطورات االقتصادیة ، تقریر بنك الجزائر -1

  .12الجزائر، ص
   ،2013وعناصر التوجھ للسداسي األول من سنة  2012التطورات االقتصادیة والنقدیة لسنة  تقریر بنك الجزائر، -2

  .20ص ،2013 دیسمبر الجزائر،
  .330تومي صالح، مرجع سابق، ص -  3
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 أو ستیرادلالل ارتفاع المیل المتوسط الحدي ن الجزائر ال تستورد التضخم من خالأویمكن القول ب
نما، من خالل التوزیع الجغرافي لهذه الواردات فحسب كذلك من خالل التذبذبات التي تحدث في سعر  وإ

  .صرف عمالت هذه البلدان التي تتعامل معها تجاریا
نما ،فمصادر التضخم المستورد في الجزائر ال تنساب كلها عبر الواردات فقط  أخرىهناك قنوات  وإ

الفائدة العالمیة وغیرها وفي مقدمتها تدهور قیمة  وأسعارمیزان المدفوعات ، مثل میزان الحساب الجاري
نسبة مساهمة التضخم المستورد في التضخم العام كانت ال تتعدى  أنكما  .أخرىالعملة ومتغیرات داخلیة 

، %1.1قدرها 1994مساهمة لها سنة  أدنىوعرفت ، 1988سنة %12.2 نسبة األحوال أسوءفي 
السوق المحلیة وتوزیع  إلىالموجه  اإلنتاجك التوسع في ثر التضخم المستورد یتطلب ذلأفلتخفیض 

  .مصادر الواردات
ي الثا و :  الفرع ارجية ا املديونية م املدفوعاتختاللاتطور ان      .م

خاصة أن نموذج التنمیة ، وقعت الجزائر كغیرها من الدول النامیة في مصیدة المدیونیة الخارجیة  
األمر الذي دفع بالسلطات ، الصناعات المصنعة التي تتطلب رصد أموال ضخمةالمتبع كان قائما على 

 االستثماریةمالیة إضافیة لتمویل البرامج  المصادر الخارجیة للحصول على موارد إلىاللجوء بالجزائریة 
 .1 المخططة

  .)2011- 1970(خالل الفترة كتلة الدیون الخارجیة :  )10-4(الجدول رقم 
  ملیار دوالر:  الوحدة                                                                                                         

  1998 1995  1994  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1979  1970  السنوات
الدیون 
  الخارجیة

0.937  20.07  19.8  22.90  26.7  26.745  28.57  29.794  29.48  31.57  30.26  

 4.86  3.89 8.31  9.505  7.530  6.564  5.481  5.185  5.041  2.623  0.189  خدمة الدیون
  2011  2010  2009  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

المدیونیة 
 الخارجیة

22.44 22.54 23.20 21.4 17.19 5.674  5.606  5.586  5.413  5.164  4.405  

  0.633  0.671  1.0  1.218  1.175  13.351 5.981 5.658 4.358 4.15 4.464 دیونخدمة ال

Source - Word debt Table 1980, Vol 02, Rapport banque mondiale, 1980. 
              -WDI de la banque mondiale 1999, et banque d’Algérie 1999. 
:بنك الجزائر، الموقع االلكتروني-     www.Bank-of-Algeria.dz  21/12/2014، تاریخ االطالع                

       
 تطبیق بدایة إلى تمتد جذورها أن یظهر الجزائریة الخارجیة الدیون لمسار المتتبع أنحیث    

ن حیث، السبعینات أي بدایة التنمویة المخططات  المالیة الوضعیة على خطرا تمثل ال مستحقاتها كانت وإ

                                                
، مداخلة ضمن على السیاسة النقدیة االقتصادیةاإلصالحات  انعكاسدراسة لتقییم بلعزوز بن علي،كتوش عاشور،  -1

دیسمبر  30-25، جامعة تلمسان، الجزائر، "الواقع واألفاق" في الجزائر  االقتصادیةالملتقى الدولي حول السیاسات 
  .03، ص2004

http://www.Bank-of-Algeria.dz
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 .وخدماتها الخارجیة الدیون ألعباء المطرد النمو هو االرتیاح إلى یدعو ال الذي الشيء فإن، الخارجیة
                 الفترة في الخارجیة الدیون قیمة شهدته الذي السریع التطور أعاله الجدول خالل من نالحظ

في  والرد ملیار 20.078 إلى 1970 سنة دوالر ارملی 0.937 من انتقلت حیث، )1979- 1970(
 .1979نهایة سنة 

 إطار في العمومیة الخزینة قبل من العمومیة المؤسسات تمویل هو التطور هذا شجع وما  
 فائدة أسعار (مواتیة غیر بشروط خارجیة قروض عقد طریق عن یتم والذي، المخططة االستثمارات

 انخفاض إلى اإلشارة وتجدر، المحروقات تصدیر إیرادات بضمان وذلك، )قصیرة تسدید وآجال، عالیة
 إلى لتصل، 1970 سنة% 50 تمثل كانت حیث، الخارجي الدین إجمالي إلى الحكومیة القروض نسبة
وقد بلغت الدیون الخارجیة في نهایة  .1974 من بدایة المالیة األسواق لتعوضها، 1979 سنة 12%

ملیار دوالر سنة  19.8إلىلترتفع بعد ذلك ، ملیار دوالر 12حوالي) 77-74( الثانيالمخطط الرباعي 
 الخماسي المخطط خالل أما .المخططة باالستثماراتمدیونیة الجزائر  رتباطاهذا ما یؤكد ، 1985
 السوق عرفته الذي لالستقرار نظرا بطیئة بوتیرة عرف الخارجي الدین مؤشر تطور فإن )84-80(األول

  سنة %33.3 إلى 1980 سنة %27.4من الصادرات إلى الدین خدمة نسبة انتقلت حیث، البترولیة
 إلى لتصل 1984 سنة  %35.7 ثم ،1983 سنة %34.8 إلى 1982 سنة %36.8 ثم  1981
  .1985 سنة 34.8%

 1989،1990أسعار البترول خاصة السنوات بانخفاضفقد تمیزت ) 1993-1985(الفترة  أما    
، الخارجیة المتوسطة وطویلة األجل المستمر للدیون االرتفاع إلىأدى مما ، أمنیة حادة أزمةب 1991و

ملیار دوالر سنة  27 إلى 1985ملیار دوالر سنة  19.8حیث تطور مجموع الدیون الخارجیة من 
 .من إجمالي الناتج الداخلي الخام %53أي حوالي ، 1993 ملیار دوالر سنة 26.4ثم  1991

استخدم جزء كبیر من هذه حیث ، اتجهت الجزائر في الثمانینات لالقتراض بشدة من الخارجقد و   
االستثمارات ذات معدالت العائد المنخفض في المجمع الصناعي  أو االستهالكلتمویل  ماإالقروض 

ارتفع رصید الدین الخارجي المتوسط والطویل ، ونتیجة لذلك .الحكومي الذي یعاني من مشاكل كثیرة
السداد في المتوسط بقدر  آجالبینما انخفضت  ،1994 سنةالناتج المحلي  إجماليمن % 70 إلى األجل

 األجلئتمانات قصیرة إالتسعینات كانت في شكل  أوائلن معظم عملیات االقتراض الجدیدة في كبیر أل
تكالیف خدمة الدین  ارتفعت، وبناء علیه .ثالث سنوات إلىل سدادها في خالل سنة اجآحین لللموردین 
من مجموع حصیلة الصادرات وحوالي ربع % 82ما یعادل  أي، ملیار دوالر 9من  أكثر إلىالسنویة 

قامت السلطات الجزائریة في نفس ، 1991 سنةاالستعداد االئتماني  تفاقا إلى وباإلضافة .الناتج المحلي
التمویل الطوعیة مع كل دائن على  إعادةعملیات  إلىجدولة دیونها استنادا  إلعادةالوقت بعملیات شاملة 

طوعي ولم  أساسالجدولة هذه جزءا ضئیال فقط من الدین الخارجي على  إعادةوعالجت عملیات  .حدة
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تامة بجمیع  بأمانةواصلت الحكومة الوفاء ، وعلى الرغم من ذلك .تتح تخفیفا كبیرا من عبء المدیونیة
وضع  أصبحومنذ ذلك الحین ، من حصیلة الصادرات% 85 إلىمدفوعات الدین الخارجي حتى وصلت 

  .المدفوعات الخارجیة غیر قابلة لالستمرار
 انخفاض ملحوظ إلىمما أدى ، دة األطرافطلبت الجزائر إعادة جدولة الدیون متعد 1994وفي سنة      

األجنبیة الصادرات الرسمیة  ئتماناوكاالت  وقد جاء ذلك نتیجة سحب، في التدفقات الرأسمالیة الوافدة
ملیارات دوالر سنویا بصفة  6الخارجي الذي تجاوز االقتراضومن المفارقات أن ، الغطاء الممنوح للجزائر

لىو ، 1994ملیار دوالر سنة  4.5 إلى انخفضو ، مستمرة في أواخر الثمانینات وأوائل التسعینات  3.2 إ
 االنخفاضهذا غیر أن الجزائر لتعویض ، 1997سنة  رملیار دوال 1.7إلىثم  1995ملیار دوالر سنة 

وقد جاءت  .1998 ومارس 1994 سنتي ملیار دوالر بین 21یزید عن تلقت دعما لمیزان مدفوعاتها 
المبلغ المتبقي فقد كان  أما، معظم هذه األموال من عملیات إعادة جدولة الدیون في نادیي باریس ولندن

في شكل دعم لمیزان المدفوعات من مؤسسات مالیة دولیة متعددة األطراف خاصة صندوق النقد الدولي 
  .ملیار دوالر 3الذي قدم حوالي 

الجدید من  االقتراضو  االستثنائيلمزیج من التمویل الجزائر بفضل ذلك ا استطاعتعام وبشكل  
 1994بین ملیار دوالر 30یقدر بحوالي الدائنین الرسمیین والتجاریین أن تحصل على تمویل خارجي

 ملیار دوالر في3.6و. 1 1995ملیار دوالر سنة  9.3و 1994ملیار دوالر سنة  10.3منها ، 1997و
نسبة  انخفاضإعادة جدولة الدیون  وقد نتج عن عملیة .1997سنة  ملیار دوالر4.7و، 1996 سنة

كما ، 1996سنة  %30.9ثم  1995سنة  %38.8خدمة الدیون مقارنة بإیرادات الصادرات حیث بلغت 
بسبب أعباء المدیونیة التي كانت ) 1999-1993(أن العجز الذي سجله میزان المدفوعات خالل الفترة 

 6.33ملیار دوالر و 4.38بـ  1995و 1994حیث قدر هذا العجز سنتي ، مرتفعة خالل هذه الفترة
  .أسعار النفط خالل هاتین السنتین انخفاضبسبب  ،ملیار دوالر على التوالي

حصیلة  ارتفعتفبینما ، 1997و 1996لیها تغییر جذري سنتي طرأ ع تجاهاتاالولكن هذه        
دوالر في  21.6دوالرات لتصبح  04بعد أن قفزت أسعار النفط بمقدار، صادرات المحروقات بقوة

 1996ملیار دوالر سنة  4.1فائض قدر بـ  إلىوضع الحساب الجاري  انتقل، المتوسط للبرمیل الواحد
ملیار دوالر  2األجنبیة بأكثر من  االحتیاطات ارتفعتوفي المقابل ، 1997ملیار دوالر سنة  5.69و

جدولة الدین  إعادةبعد و  .1997ملیار دوالر سنة  8و  1996ملیار دوالر سنة  4.2 إلىحیث وصلت 
 لمواجهة حدة عبئ المدیونیة الخارجیة 1998و 1994 سنتي الخارجي لدى نادي باریس ونادي لندن بین

بجلب مؤشرات الدین الخارجي  2000اعتبارا من سنة  ،سمح تحسین الوضعیة المالیة الخارجیة للجزائر

                                                
 .119ص، مرجع سابق، )وآخرون(كریم النشاشیبي  -1
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لتسدیدات المسبقة للدین مع الشروع في تنفیذ ا 2004 سنة خصوصا منذ، مستویات یمكن تحملها إلى
  .الخارجي
وخالل نفس السنة شهد حجم ، %22.1 إلى 2001قد وصلت نسبة خدمة الدیون سنة و   

 %23لتنخفض بـ  2002سنة  %0.44بسیطا  ارتفاعا ارتفعتثم ، %10.55بنسبة  انخفاضاالمدیونیة 
أما في  .%35السنة بـ حیث قدرت نسبة المدیونیة مقارنة بإیرادات صادرات خالل هذه ، 2005سنة 

حیث أن خدمة الدین أي حساب المستحقات ، دیونیة الجزائریة قد أصبحت عادیةالسنوات األخیرة فإن الم
خاصة وأننا أمام ، ا مقارنة بالوضع في بلدان مماثلةوالفوائد الواجب دفعها قد أضحى في اإلمكان تحمله

أكثر من  %50ملیار دوالر أي  32بة یقدر بأكثر من من العملة الصع احتیاطیاالمدیونیة الخارجیة لدینا 
 احتیاطيملیار دوالر مقابل  16.48بـ  2005والتي قدرت سنة  2003.1مبلغ المدیونیة الخارجیة سنة 

  .ملیار دوالر 16.94ملیار دوالر وفائض في میزان المدفوعات بـ  56.18ب من العملة الصعبة 
بتخفیض قوي في  2006و 2005 سنتيوسمح االستمرار في عملیات التسدید المسبق خالل   

وهو ما یشهد على نجاح سیاسة تقلیص المدیونیة الخارجیة للجزائر ومستوى ، الدین العمومي الخارجي
 ملیار دوالر 5.6یبلغ سوى  األجلولم یعد قائم الدین الخارجي متوسط وطویل  .المالي الخارجي األمن
 2003و 2001بعد استقرار نسبي بین .الناتج الداخلي إجماليمن %3.8وهو ما یمثل فقط  ،2007سنة 

 اتجاها تنازلیا منذ األجلقائم الدین الخارجي متوسط وطویل  عرف، ملیار دوالر 23و 22.5 في حدود
 5.6و 2006ملیار دوالر سنة  5.67 إلى 2005 ةدوالر سنملیار  17.19منتقال من  .2004سنة 

یشیر هیكل قائم ، الجدولة إلعادةتبعا للتسدید الكلي للقروض التي خضعت  .2007ملیار دوالر سنة 
تمثل  أین 2007 سنة اتجاه جدید حسب نوع القروض في نهایة إلى األجلالدین الخارجي متوسط وطویل 

بة جد ضعیفة بنس 2007في خدمة الدین فقد تمیزت سنة  أما .%80حوالي  األطرافالقروض ثنائیة 
وقد سمح التنفیذ المستمر للقرار االستراتیجي المتعلق بتخفیض الدین الخارجي للجزائر  .%1.17قدرت بـ 
المالیة الدولیة منذ  األسواقالسیما وان االضطرابات في ، اقتصادیا كفئا للموارد المالیة المتاحة استعماال
شهدت  فقد 2008سنة  أما .تشدید شروط القرض في البنوك الدولیة إلى أدتقد  ،2007 سنة منتصف

ونسبة ، الناتج الداخلي إجماليمن % 2.5قدر بـ األجلمستوى متدني للدین الخارجي متوسط وطویل 
 .من صادرات السلع والخدمات% 1ـ قدرت بضعیفة لخدمة الدین الخارجي 

الثالث قيمة:  الفرع وتخفيض الصرف سعر   .العملةالتغ

مرا أساسیا صارت قابلیة العملة للتحویل أ،  ستعدادي مع صندوق النقد الدولياإل اإلنفاقفي إطار 
یقضي  1991قد والقرض قرارا في نهایة سبتمبرمجلس الن تخذوا، ي المستمراالقتصادلتحقیق النمو 

                                                
  .40، ص2004، الجزائر، 2009 -1999حصیلة وآفاق :  عصرنة الجزائر ،عبد اللطیف بن أشنھو-1
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دج 18.4 إلى 1991سنة لیصل في نهایة بالنسبة للدوالر األمریكي %22بتخفیض الدینار بنسبة 
  :  إلى هذا التخفیض أدى، للدوالر

 المطبق المعدل رفع مع 1992 سنة %11.5إلى%10.5من 1991 أكتوبر في الخصم معدل رفع -
 النقدیة السوق مستوى عند الجزائر بنك تدخل سعر وتحدید، %20إلى %15من البنوك كشوف على
 حجم تعبئة رفع ثم ومن، موجب الحقیقي الفائدة معدل جعل إلى اإلجراءات هذه دفوكانت ته ،17%

 .المدخرات
 في %11.3 ـب یقدر 1990 سنة النمو معدل كان بعدما، 1991سنة %21 ـب 2Mالنقدیة  الكتلة نمو -

 .العینیة والمؤشرات، النقدیة المؤشرات بین تباعد وجود یبین ما وهو، %0.8بمعدل PIB حین تغیر الـ
 بلغت بعدما، 1992سنة دوالر ملیار 26.7 ـب تقدر  حیث، الخارجیة المدیونیة ارتفاع في استقرار -

 .1990 سنة دوالر ملیار28.8
 یؤثر التخفیض أو التدهور أن نعلمحیث ، التضخم ومعدل الصرف سعر بین الموجودة العالقة عن أما -

 یكون عندما فوریا االنعكاس ویكون، )مستورد تضخم( األجنبي المنتوج استیراد بارتفاع األسعار على
للقضاء على الفرق الموجود بین سعر  جاء هذا التخفیضقد و ، النهائیة یةاالستهالك المواد من االستیراد

 االتفاقبعد إبرام و  .1994غایة مارس  إلىدج للدوالر  22.5 إلىلیصل ، الصرف الرسمي والموازي 
قیمة الدینار  والقرض في تخفیضشرع مجلس النقد ، 1994أفریل 10الجدید مع صندوق النقد الدولي في 

ووصل في  دج مقابل دوالر أمریكي واحد 36لیصبح سعر صرف الدینار، %40.7الجزائري بنسبة 
أصبح سعر الصرف مرنا من  1994من أكتوبر  ابتداءوإ  .1 دج للدوالر الواحد 40 إلى 1994 سبتمبر

فقد كان تحدید سعر الصرف لجمیع ، خالل عقد جلسات یومیة لتحدید السعر تحت إدارة بنك الجزائر
المعامالت یتم یومیا بناءا على عروض مقدمة من البنوك التجاریة في بدایة كل جلسة وأیضا في ضوء 

  .2 توفر العملة األجنبیة
خطوة أخرى في دیسمبر  تخذتاكما ، م إنشاء سوق صرف فیما بین البنوكت 1996وفي سنة  

النقد  إلىوذلك إلصالح نظام الصرف بإنشاء مكاتب الصرافة لتعمیق وتسهیل وصول الجمهور  ،1996
ملیار دوالر سنة  6.846 إلى انخفضتمن النقد األجنبي تدهورا حیث  االحتیاطاتوقد عرفت ، األجنبي
 إلى االنخفاض هذا واستمر %1.8بـ  انخفضتلى سعر الصرف وقیمة العملة التي مما أثر ع، 1998

 2005وفي سنة ، %2.6بـ  في قیمة العملة الوطنیة انخفاضاحیث سجل  ،2001غایة بدایة سنة 
والجدول التالي یبین لنا تطور  .الصرفسعر  استقرارنحو  االتجاهیؤكد  وهذا ما، %1.7بـ  انخفضت

 .)2012-1970(سعر الصرف في الجزائر خالل الفترة 
                                                

  المؤتمر العلمي الدولي، االقتصادیةأداء السیاسة النقدیة في الجزائر في ظل اإلصالحات وصاف عتیقة،  ،مدوخ ماجدة  - 1 
  . 307ص  ،2005مارس  09 -08، جزائر، الكومات، جامعة ورقلةحول األداء المتمیز للمنظمات والح

  . 116، مرجع سابق، ص)وآخرون(كریم النشاشیبي  -2
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  الدینار الجزائري مقابل الدوالر األمریكيتطور سعر صرف :  )11-4(الجدول رقم 
  .)2012- 1970(خالل الفترة 

 )الوحدة دج(                        

سعر  السنوات
سعر  السنوات الصرف

سعر  السنوات الصرف
 الصرف

1970  4.93 1984 4.98 1998 58.73 
1971 4.91 1985 5.02 1999 66.57 
1972 4.48 1986 4.70 2000 75.26 
1973 3.96 1987 4.84 2001 77.21 
1974 4.18 1988 5.91 2002 79.68 
1975 3.95 1989 7.60 2003 77.39 
1976 4.16 1990 8.95 2004 72.06 
1977 4.14 1991 18.4 2005 73.27 
1978 3.96 1992 21.83 2006 72.64 
1979 3.85 1993 23.34 2007 69.29 
1980 3.83 1994 35.05 2008 64.58 
1981 4.31 1995 47.66 2009 72.64 
1982 4.59 1996 54.74 2010 74.38 
1983 4.78 1997 57.70 2011 72.93 

- - - - 2012 77.54 

     Worldbank, http://data.worldbank.org/country/algeria (21/12/2014)-                                   -:  المصدر
، واشنطن، النقد الدولي صندوق، السوق اقتصاد إلىوالتحول  االستقرارتحقیق :الجزائر ،)وآخرون(النشاشیبي كریم  -           

  .31ص، 1998
    
 األسعارعلى مستوى  تأثیرالجدول أعاله له  هتغیر سعر صرف الدینار الجزائري كما یبینإن    
 حیث أن اإلجراءات، )1988-1970(دج للدوالر خالل الفترة 5.91حیث انه لم یتجاوز  المحلیة،

یة على أسعار كبیرة وفور  انعكاساتكان لها  1988 سنةمنذ  اتخذتالتخفیضیة في قیمة العملة التي 
 وبروز الضغوط )مقیمة بالعملة المحلیة(أسعار الواردات  ارتفاع إلىمما أدى ، المنتجات المستوردة

  .التي أثقلت كاهل أسعار البیع وتفاقم المدیونیةومن بین اآلثار القویة أیضا نسجل تلك ، التضخمیة
 تخفیض في النقدیة السلطات واصلت المدار التعویم نظام سادها التي) 2007-1996( الفترة خاللو    

قیمة  أعلى إلى ارتفع ثم، 54.74 یساوي 1996 سنة الدینار مقابل الدوالر صرف سعر فكان العملة قیمة
الواردات في  أنفي حین  ،%45.66أي انخفاض قیمة العملة بنسبة دج  79.68بواقع  2002له سنة 

  .تزاید مستمر بالرغم من سیاسة التخفیض في قیمة العملة الوطنیة

  

  

http://data.worldbank.org/country/algeria
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زائر :الثالثاملبحث ا م الت   .آثار

ثار التضخم على نحاول تبیان آس الجزائر،مؤشرات وأسباب التضخم في  إلىبعد أن تطرقنا     
   :یليیة في الجزائر من خالل ما االقتصادبعض المتغیرات 

توز :  ول املطلب ع م الت املداخيلأثر    .ع

، عاشاتالمأصحاب (ألصحاب المداخیل الثابتة  المداخیل الحقیقیة انخفاض إلىیؤدي التضخم     
الفئة وهي ، األسعارحیث تتخلف مداخیلهم النقدیة عن اللحاق بتصاعد ، ) الخ..المجاهدون، الموظفون

رجال (في حین یستفید أصحاب المداخیل المتغیرة ، ریحة الكبرى من المجتمع الجزائريالتي تشكل الش
  .الجزائريومن خالل الجدول التالي نبین تطور المداخیل لألسر  .)الخ...الوسطاء، تجار الجملة، األعمال

  ) .2004-1994(الفترة تطور المداخیل الخاصة باألسر الجزائریة خالل :  )12-4(الجدول رقم 
    )ملیار دج:الوحدة (                                                                                                                           

معدل  إجمالي الدخل تحویالت األسر مداخیل المستقلین رواتب األجراء السنوات
 المبلغ % المبلغ % المبلغ % المبلغ التضخم

1994 429 - 342 - 187 - 958 29 
1995 570 32.8 486 42.1 240 28.34 1296 29.8 
1996 666.5 16.92 617.8 27.12 247.4 3.08 1532 18.6 
1997 720.7 8.1 635.9 2.92 293.8 18.7 1650 5.7 
1998 781.1 8.38 723.3 13.74 344.2 17.15 1848.7 5 
1999 820.7 5.07 792.9 9.62 402.7 16.99 2016.3 2.6 
2000 866.1 5.5 825.4 4.09 431.3 7.1 2122.8 0.3 
2001 956.9 10.48 938.2 13.66 501.4 16.25 2396.5 4.2 
2002 1028.3 7.46 1247.2 32.93 546 8.89 2821.3 1.4 
2003 1116.5 8.5 1403.1 12.5 - - - 2.6 
2004 1244.6 11.4 1580.8 12.66 - - - 3.5 

   www.ons.dz   الدیوان الوطني لإلحصائیات- :المصدر

ملیار دج سنة  429بشكل ملحوظ من  ارتفعتقد  اءر حظ من خالل الجدول أن رواتب األجنال  
وفي المقابل نجد أن مداخیل المستقلین قد ، %32.8بمعدل نمو  1995ملیار دج سنة  570 إلى 1994
          كل من رواتب األجراء استمرتقد و ، 1995سنة  %29.8مقابل معدل تضخم  %42.1ب تغیرت 

لكن معدل نمو مداخیل المستقلین كان أكبر من معدل نمو ، 1996ومداخیل المستقلین في النمو سنة 
معدل التضخم  انخفاضفیف خالل هذه السنة نتیجة شكل طالقدرة الشرائیة ب ارتفعتكما ، رواتب األجراء

نتیجة لهذا فإن  .%5.7 إلىمعدل التضخم بشكل ملحوظ  انخفضفقد  1997أما في سنة ، %18.6 إلى
في سنة  أما، على التوالي %2.92و %8.1 إلى تانخفضالمستقلة  معدل نمو رواتب األجراء والمداخیل

الذي  %5مقابل معدل تضخم  %13.74فقد شهد معدل نمو المداخیل المستقلة ارتفاعا حیث بلغ  1998

http://www.ons.dz
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 ).2004-1994(الفترة وهو أدنى معدل للتضخم عرفته الجزائر خالل  ،2000سنة %0.3 إلى انخفض
في حین  %5في حدود  2000و1999سنتي  انسبی استقراراأن معدل نمو رواتب األجراء عرف  إال

في  االرتفاع إلىوبعودة معدل التضخم ، 2000سنة  %4.09 إلىمعدل نمو الدخول المستقلة  انخفض
كبر من الحظ أنها أالتي یو  في معدالت نمو المداخیل المستقلة ارتفاعصاحبه  فقد، السنوات األخیرة

  .معدالت نمو رواتب األجراء خاصة في حالة معدالت التضخم المرتفعة
شهد  حیث، ى من التسعیناتاألولأما بالنسبة لتحویالت األسر فقد عرفت تذبذبا خالل السنوات     

ویكون هناك  1996سنة  %3.08 إلىلیتراجع ، %28.34قدر بـ  1995كبیرا سنة  ارتفاعامعدل نموها 
على  %16.29و %17.15،%18.7بمعدالت نمو  1999و1997،1998استقرار نسبي في السنوات 

كما شهدت ، %0.3 إلىالتي وصل فیها معدل التضخم  ،2000سنة  %7.1إلىلینخفض ، التوالي
 %8.89 إلى انخفضثم  ،2001سنة %16.25 إلىتحویالت األسر ارتفاع معدل نموها الذي وصل 

  .2002سنة 
حوالي ) 2000-1994(وفي هذا الصدد نالحظ أن رواتب األجراء قد تضاعفت خالل الفترة     

أما فیما یخص تحویالت األسر فقد ، ثالث مرات بینما تضاعفت المداخیل المستقلة حوالي أربع مرات
 لالقتصادء فإنه یدل على التوجه الجدید وهذا إن دل على شي،  تضاعفت خالل نفس الفترة ثالث مرات

  .الجزائري نحو اقتصاد السوق وظهور النشاط الخاص بالمهن الحرة
 بأصحاب المداخیل الذي یلحقه التضخم االجتماعيسبق یمكننا إدراك الظلم  ل ماومن خال  

نتج عنه نوع من التمایز مما ، تعمیق التفاوت في المداخیل إلىوعموما فإن التضخم أدى ، الثابتة
 .إنفاق متزاید على السلع الكمالیةبین فئات المجتمع من خالل بروز طبقة برجوازیة جدیدة لها  االجتماعي

ومن جهة أخرى أنزل الطبقة الوسطى ، لم یسبق للجزائر أن عرفته سابقا وتظهر بأسلوب حیاة مترف جدا
التعلیم و ،العالج،ذاءالغ( ةـات المعیشة األساسیـمستوى الطبقات الدنیا وعدم قدرتها على مواجهة نفق إلى

ممارسة نشاطات إضافیة أخرى في أوقات فراغهم  إلىمما أدى ببعض الكفاءات البشریة ، )اللباس
تهم الشرائیة در والمحافظة على ق األسعار ارتفاعنتیجة ، لتعویض النقص الذي حدث في مداخیلهم الحقیقیة

  :  من خالل
 ؛1 البحث عن وظیفة أخرى لعمل الزوجة واألبناء  
 ؛تقدیم ساعات إضافیة في التدریس بالنسبة لألساتذة 
  ؛الخ...الخارج إلىالهجرة 
 
  

                                                
1- Hamid Bali, Op.Cit., P197. 
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ياملطلب املدفوعات :الثا ان م ع م الت   .أثر

سوف یؤدي بالسلع التي ، اإلنتاجوالذي ال یقابله زیادة في  االقتصادإن زیادة الطلب الكلي داخل    
وبالتالي فإن زیادة الواردات من جهة ونقص الصادرات من ، محلیا استهالكها إلىكانت تصدر للخارج 

قد عرف میزان المدفوعات الجزائري سنة و ، عجز في میزان المدفوعات إلىسوف یؤدي  جهة أخرى
ملیار  1.57بـ عجز رصید حساب رأس المال المقدر  نتیجة ملیار دوالر 0.24عجزا قدر بـ  1990
قد قامت الجزائر ببذل الجهود و  .1990 سنةأسعار النفط تدریجیا بحلول  انتعاشعلى الرغم من ، دوالر

دوق تمویلیین مع صن اتفاقینفأبرمت  السوق قوى على اعتماداوأكثر  انفتاحاأكثر  اقتصاد إلى لالنتقال
صاحب ذلك عملیات شراء بموجب تسهیل التمویل قد و ، 1991و 1989الدولي في سنتي  النقد

بسبب تقلبات الصادرات ولمواجهة نفقات الواردات من ، 1لصندوق النقد الدوليالتعویضي والطارئ 
  .2 الحبوب

ملیار  6.33 إلىملیار دوالر ثم  4.38 إلىوصل عجز میزان المدفوعات  1994وفي سنة    
ملیار  2.24و 1.84وخالل هاتین السنتین حقق رصید الحساب الجاري عجز قدر بـ ، 1995دوالر سنة 
 %29حیث كانت معدالت التضخم مرتفعة والتي قدرت بـ ، 1990التوالي ألول مرة منذ سنة دوالر على 

ملیار  21في ظل هذا العجز تلقت الجزائر دعما لمیزان مدفوعاتها یزید عن  .على التوالي %29.8و
المتبقي والمبلغ  .لندنو  من خالل إعادة جدولة الدیون في نادیي باریس، 1998ومارس  1994دوالر بین 

خاصة صندوق النقد الدولي الذي قدم ، كان في شكل دعم من مؤسسات مالیة دولیة متعددة األطراف
  .ملیار دوالر خالل تلك الفترة 3حوالي 

ملیار  16.94و  9.25 إلىحقق میزان المدفوعات فائضا وصل  2000من سنة  ابتداءاو     
الحساب الجاري فائضا خالل هذه السنوات  كما حقق رصید، على التوالي 2005و 2004 دوالر سنتي

 االحتیاطاتأما ، 2002ملیار دوالر سنة  4.37بعد أن كان  ،2005ملیار دوالر سنة  21.72فقد بلغ 
ملیار  56.18 حیث بلغت، لصرف فقد تطورت بشكل ملحوظ خاصة في السنوات األخیرة ل اإلجمالیة

وقد قابل هذه المعدالت المرتفعة نسبیا ، 1999سنة ملیار دوالر  4.4بعد أن كانت  2005دوالر سنة 
بتحسن قوي في  2007وتمیزت سنة  .3 2005 سنة %1.6 إلىمعدالت تضخم منخفضة وصلت 

، وذلك رغم النمو القوي في واردات السلع 2006الرصید االجمالي لمیزان المدفوعات مقارنة مع سنة 
سجل میزان المدفوعات فائضا نتیجة التحسن  2010وفي سنة  %.27.402والخدمات الذي قدر بـ 

دوالر سنة  62.26مقابل  2010دوالر سنة  80.2المتواصل لسعر برمیل البترول، والذي قدر بـ 
                                                

یقدم المساعدة المالیة للبلدان ، تابع لصندوق النقد الدولي االقتراضتسھیل التمویل التعویضي والطارئ ھو تسھیل  -1
بسبب ، إیرادات الصادرات وزیادات مؤقتة في تكالیف استیراد الحبوباألعضاء الذین یتعرضون لعجوزات مؤقتة في 

 .ظروف خارجة عن إرادة األعضاء
  . 102، مرجع سابق، ص )وآخرون(كریم النشاشیبي  -2

  .الثالث بالرابع، المطل ثانظر في ذلك الفصل الخامس، المبح-  3
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 الوضعیة بذلك تعززت دوالر، ملیار 20.14 المدفوعاتفقد حقق میزان  2011في سنة  أما .2009
الحتیاطیات  المعزز التراكم كذا و الخارجي الدین بتراجع یتمیز وضع في للجزائر، الخارجیة المالیة

  .2011سنة دوالر ملیار 182.22 الصرف
الثالث ع:  املطلب م الت الكأثر ثمار  ودخار ،س زائرس   .ا

 االستهالكلحوظا في نصیب الفرد من مستوى لقد عرفت الفترات التضخمیة في الجزائر تدهورا م
وكذا  األخیرة،القوة الشرائیة لهذه  انخفاضارات على األرصدة النقدیة نتیجة وتفضیل األفراد للعق، الحقیقي
   :اآلثاروفیما یلي نبین هذه  السلعیة،نحو القطاعات غیر  االستثماراتجذب 
ع:ول الفرع م الت الكأثر دخار س    .و

 استهالكهمولمحافظة األفراد على نفس مستوى في فترات التضخم تتدهور القوة الشرائیة للنقود  
شراء بعض األصول  إلىویتجهون  االدخارما أنهم یمتنعون عن ك، مدخراتهم السابقة إلىفإنهم یلجؤون 

على قدرتهم الشرائیة التي یستطیعون من خاللها تخزین أموالهم للمحافظة ، والقیم المنقولة وغیر المنقولة
أعلى معدالت النمو ) 1996- 1991(األسر الجزائریة فقد شهدت الفترة  الستهالكبالنسبة و  .في المستقبل

نتیجة تحریر التجارة الخارجیة  .وهي الفترة التي سجلت أعلى معدالت التضخم ،االستهالكوي في السن
وتعویم السوق بالسلع المعمرة المستوردة التي  الواسع، االستهالكد ذات ورفع الدعم على الكثیر من الموا

  .كان عرضها من قبل یتمیز بالقصور الذاتي
أما في السنوات األخیرة من القرن الماضي وبدایة القرن الحالي فقد عرف المستهلك الجزائري   

 %5بنسبة  جوراألالرفع من  إلى األولویعود هذا التحسن في المقام ، تحسنا حقیقیا في قدرته الشرائیة
نمو  معدل في المقام الثاني التي أثبتت حكمة معتبرة من خالل األسعار إلىثم ، 1999سنویا منذ سنة 

 %5.4بنسبة أزید من  لالستهالكقوي  ارتفاعوقد نجم عن هذا التحسن ، كوتیرة سنویة %2عن نسبة یقل 
  .1 كمتوسط في هذه السنوات األخیرة

، وهذا )1989-1970(فیما یخص االدخار، فقد تمیز بضعف شدید خاصة خالل الفترة  أما  
بسبب ارتفاع معدالت  تزامن مع ارتفاع معدالت االستهالكبال لألسرنتیجة انكماش مستوى الدخل المتاح 

، نتیجة )1993-1990(التضخم، وانعدام فرص العمل،وقد شهد االدخار  نموا جد مرتفع خالل الفترة 
وعلى عكس الفترة السابقة،فقد عرف االدخار العائلي معدالت  ،لألسرنمو المحسوس في الدخل المتاح ال

الناتج عن  األسريفي االستهالك  ذلك إلى النمو الكبیر إرجاع، ویمكن 1995و1994نمو سالبة سنتي 
على القدرة  ثرتأإلى موجات التضخم التي  باإلضافةتحریر أسعار المواد الغذائیة ورفع الدعم عنها، 

                                                
  .64، مرجع سابق، ص شنھوعبد اللطیف بن أ - 1
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الشرائیة والحافز على االدخار،ووصول مؤشر البطالة لمستویات خطیرة، وهذا مع تباطؤ في معدالت نمو 
  .1الدخل

، حیث اخذ ینمو بشكل سریع خاصة مع تراجع )2012-1996(وقد عرف االدخار تحسنا خالل الفترة  
وهذا بالتزامن مع تباطؤ النمو في معدل التضخم إلى مستویات منخفضة بالنسبة لالقتصاد الوطني، 

  .االستهالك األسري
يالفرع ع :الثا م الت ثمارأثر    .س

بمعدل أكبر في بعض القطاعات ترتفع بصورة أسرع و  االستثمارات مرودیةفي فترة التضخم نجد     
المردودیة الضعیفة فالتضخم یؤثر سلبا على النشاطات ذات ، وتحقیق أرباح غیر طبیعیة األخرىدون 
ویحفز النشاطات ذات مردودیة أكبر والتي ال تتطلب وقتا كبیرا ، )مثل الصناعات الثقیلة(ا ضروریة ولكنه

في القطاع الصناعي تغیرا  االستثماري اإلنفاقشهد  وقد .2 االجتماعیةتحقیقها بغض النظر عن فائدتها ل
على التوالي والتي عرفت 1998و 1996 ،1994خالل السنوات  %0.9و %7.9،%6.1سالبا بالنسب 

في قطاع النقل وبناء المساكن  االستثماري اإلنفاقالمقابل نجد أن نصیب  وفي، معدالت تضخم مرتفعة
من تلك التي حصلت  وهي معدالت أعلى 1998سنة  %22.5 إلى 1994سنة  %11.5من  ارتفعقد 

  .اقتصادیةحدوث إختالالت في عدة قطاعات  إلىوهذا ما أدى ، السلعي اإلنتاجفي قطاعات 
هناك  كاناشتملت على إصالحات كبیرة قامت بها الجزائر،  والتي، )2000- 1995(الفترة  أما     
  .الذي صاحبه معدالت تضخم مرتفعةو وضعف في االستثمارات  تذبذب

ونتیجة لتحسن األوضاع االقتصادیة واألمنیة بالخصوص حسب تقاریر بعض  2001بعد سنة و   
نجد . ات في مسار التنمیة االقتصادیةإلى بعض النقائص والعثر  اإلشارةالخبرات االقتصادیین، ومع 

 تدفقا 2001، كما عرفت سنة في قطاع النقل وبناء المساكن خاصة االستثماري اإلنفاقتحسن واضح في 
والتي عرفت معدالت تضخم منخفضة مقارنة ) 2012-2002(الفترة  أما. األجنبيكبیرا لالستثمار 

فقد شهدت تطورا كبیرا في مجال االستثمار خاصة االستثمار في المؤسسات الصغیرة  التسعینات،بسنوات 
مؤسسة في  687386إلى ما یقارب  2003مؤسسة سنة  288587 والمتوسطة التي ارتفعت من

 . 2012 من سنةسداسي األول ال
  
 
 
  

                                                
أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم  االدخار في االقتصاد الجزائري وأثره في التنمیة االقتصادیة،احمد سالمي،  -  1

  .143، ص2014جامعة ورقلة، الجزائر،-االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
2 - Hamid Bali, Op.Cit., P202. 
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عاملبحث زائر :الرا ا م الت افحة مل املتبعة   .السياسات

تعدد أسباب التضخم تجعل هناك صعوبة كبیرة في البحث عن أنجح الطرق الواجب إتباعها إن    
قد  1993وفي هذا اإلطار نجد أن الجزائر خالل المخطط الوطني لسنة  ؛في معالجة الظواهر التضخمیة

تنص على محاربة التضخم من خالل ما من هذا المخطط  12المادة فنجد ، أیقنت اآلثار السلبیة للتضخم
  : 1 یلي

 ؛ترشید النفقات العمومیة 
  ؛والتكالیف المالیة األجورمراقبة تطور التكالیف الداخلیة وخاصة 
  ؛اإلنتاجالتي یجب أن یكون لها ما یقابلها من  لالقتصادتأطیر القروض 
  ؛ي وكذا في قطاع السكناإلنتاج االستثمارفي  استعمالهو  االدخارتحسین 
 ؛محاربة التهرب الضریبي والغش الضریبي 

 األهدافالتي اتبعتها الحكومة الجزائریة في مجال السیاسة النقدیة والمالیة لبلوغ  اإلصالحات إن  
بسیاسة میزانیة صارمة ورفع القیود على تقدیم االئتمان  تسمتا ،الموسع اإلنفاقالمسطرة في برنامج 

سیاسة نقدیة  إتباعن السلطات الجزائریة من خالل البرنامج عملت على إوعلیه ف .االقتصادلتمویل 
غیر المباشرة للحد من التوسع  السیاسة النقدیة أدواتاستعمال  إلى 1994سنة منذ  لجأتحیث  ،صارمة

المستوى الذي یسمح باستقرار  إلىومن ثم العمل على تخفیض معدل التضخم ، في نمو الكتلة النقدیة
لغاءت الفائدة وهذا ما یفسر رفع معدال ،األسعار السقوف على الفوائد المدینة والسقوف على الفائدة في  وإ

كاحتیاطي نقدي قانوني على كافة الودائع % 25كما قامت بفرض نسبة  .السوق النقدیة فیما بین البنوك
  .%16.5فائدة بلغت  بأسعارسندات  بإصداربالعملة الوطنیة وفي نفس الوقت باشرت الخزینة 

النقدية :ول املطلب   .السياسة

یحدد و ، للسیاسة النقدیة اإلطار المؤسساتي وتعدیالتهض یعرف القانون المتعلق بالنقد والقر     
هدف  إلى من هذا القانون 55المادة  تشیرحیث  .فیما یخص السیاسة النقدیة مسؤولیات بنك الجزائر

تتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض والصرف في توفیر أفضل  ":  2 السیاسة النقدیة
یة الوطنیة مع السهر اإلنتاجوالحفاظ علیها بإنماء جمیع الطاقات ، الوطني لالقتصادتظم الشروط لنمو من

 استقرارلسیاسة النقدیة هو المحافظة على الهدف النهائي لف ."الداخلي والخارجي للنقد  االستقرارعلى 
سمح إصالح أدوات قد و  ،االستهالكعار سالقیاسیة أل األرقامالذي یفهم منه زیادة محصورة في  ،األسعار

                                                
1- Extrait du decret legislatif No 93 / 07 relatif, aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et 
portant Plan National, Alger, 1993. 

  .قانون النقد و القرض  من 55لمادة ا 2 -
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 .1 نقدیة أدواتلبنك الجزائر بتهیئة عدة  1994تطبیقها منذ سنة  التي أرسیت دعائم السیاسة النقدیة
  :  ها فیما یليأهم نوجز

القروض:  ول الفرع   .تأط

  :  هذا التأطیر تبعا للجهة التي تمنح لها هذه القروض نذكر منها اختلف    
 ؛وضع سقف للقروض الممنوحة للدولة حیث یحدد المبلغ األقصى للكشوفات الممنوحة للخزینة  
    تم  1992إال أنه في سنة ، مؤسسة غیر مستقلة 23فرض حدود قصوى على القروض الممنوحة لـ

الجزائر  قام بنكقد و ، االقتصاد على إعادة تمویل االعتماد وبدأ التخلي عن فرض هذه الحدود القصوى
عندما شرع في إعادة توجیه جزء كبیر من إعادة تمویل البنوك التجاریة نحو  1993سنة  بخطوة أخرى

 ؛2 الخصم سوق المال وبعیدا عن تسهیل إعادة
 إصالحللسیاسة النقدیة، خاصة بعد  ي إدارتهف األداةهذه  إلىوبعد تخلي بنك الجزائر عن اللجوء     

) 11- 03( األمرالثاني من سنوات تسعینیات القرن العشرین، جاء في النصف  وسائل السیاسة النقدیة
دارةفي مجال صیاغة  األداءلتدعیم قواعد حسن  السیاسة النقدیة، حیث تم تدعیم صالحیات مجلس  وإ

السیاسة النقدیة، وهذا على أساس  إطاروصیاغة  أهدافمكلفة بتحدید  النقد والقرض باعتباره سلطة نقدیة
المستهدفة المنجزة على  رضیةالق و الكمیة األهدافالتنبؤات النقدیة التي یعدها بنك الجزائر،حیث تحدد 

وقد حدد مجلس النقد .ان المدفوعات، والمالیة العامة،وعملیات الخزینة العمومیةتوقعات كل من میز أساس 
التضخم  ف، هد، وفي سیاق االتجاه التصاعدي للتضخم المستورد2010والقرض مثال في بدایة سنة 

  .3 2006سنة  %3مقابل  %4الضمني ضمن 
يالفرع إعادة :الثا صممعدل   .ا

ذلك بسبب النمو الشدید للكتلة النقدیة نتیجة لتحریر و یتم تعدیل معدل إعادة الخصم كل سنة     
 إلى 1989سنة  %7.5ولتخفیف من حدة التضخم قام بنك الجزائر برفع معدل الخصم من ، األسعار
حتى  االنخفاضفي  استمرثم ، 1994كحد أقصى خالل سنة  %15 إلىلیصل  ،1990سنة  10.5%
 الدولي، النقدوهي فترة نهایة تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي مع صندوق  1998سنة  %9.5 إلىوصل 

معدل فیها  ارتفعونالحظ أن السنوات التي ، 2002سنة  %5.5 إلىأن وصل  إلى انخفاضه استمروقد 
  .%29 إلى 1994في معدل التضخم الذي وصل سنة  ارتفاعاإعادة الخصم هي سنوات شهدت 

                                                
صندوق النقد العربي، أبو ، الوضعیة النقدیة وسیر السیاسة النقدیة في الجزائر، محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر -1

  .12ص ، 2004ظبي،
  . 58مرجع سابق، ص  ،)وآخرون(النشاشیبي كریم -2
تقییم فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق المربع السحري لكالدور في الجزائر خالل محمد راتول، صالح الدین كروش،  -3

  .100، ص2014،ربیع 66العدد بیروت، ،بحوث اقتصادیة عربیة،)2010-2000(الفترة
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على  تأثیرقتراضیة للبنوك التجاریة للعلى المقدرة اإل تأثیرمن أجل ال معدل إعادة الخصم یكونفزیادة     
رفع معدالت الفائدة المطبقة على القروض أو الودائع أو خصم األوراق  إلىوالتي تلجأ بدورها ، سیولتها
  .التجاریة
على % 4و  %4.5الخصم إلى  إعادةاستمر انخفاض معدل  2004و 2003وخالل سنتي   

هذا مؤشرا جیدا حیث یعبر عن التحسن في مستویات التضخم، وانعدام إعادة التمویل لدى  ویعد ،التوالي
 أصبحت، بسبب السیولة الزائدة التي 2002البنوك منذ سنة   إلیهال تلجأ  أصبحتبنك الجزائر ،والتي 

 2003یار دج في سنة مل 611 إلىتتوفر علیها، مما جعل ودائعها تتضاعف لدى بنك الجزائر 
  2009ملیار دج سنة 1849.8و

الثالث ي حتياطيمعدل:  الفرع   :  القانو

  القانون استحدثها التي الرقابیة اآللیات من، الجزائر في اإلجباري االحتیاطي سیاسة تعتبر   
 النسبة هذه فرض في الجزائر بنك صالحیات فیها حدد، صریحة قانونیة بمادة خصصها إذ، 90-10

 كإحدى استخدامها له وفوض، قانونیا علیها المنصوص الضرورة حاالت في إال %28 ىتتعد ال بقیمة
  .النقدیة السیاسة أدوات

على البنوك التجاریة بنسبة  إلجباري احتیاطيفي فرض  1994وقد بدأ بنك الجزائر في أكتوبر
 2001هذا المعدل في سنة  ارتفعوقد  ،)األجنبیةالودائع بالعمالت  استبعاد(من الودائع المصرفیة  3%

 احتیاطهاحیث فرضت السلطات النقدیة عقوبة على البنوك والمؤسسات المالیة التي ینقص ، %4.25 إلى
 المعدل 11- 03 األمر أن إال .1 من المبلغ الناقص %1وتتمثل العقوبة في غرامة تساوي ، اإلجباري
 أعاد الجزائر بنك أن غیر، مباشرة بصورة اإلجباري االحتیاطي أداة یذكر لم 10-90 للقانون والمتمم
، الجاریة( الودائع مختلف خضوع خاللها من حدد والتي، 2004 سنة عنه صادرة تعلیمة عبر تقنینها
 لمعدل ) ىاألخر  والودائع االستیراد عملیات في المشترطة الودائع، ردفتر التوفی، الصندوق سندات، ألجل

 وعاء تحدید ویتم، نفسه وباألسلوب استثناء دون من%15 حتى یصل أن یمكن الذي اإلجباري االحتیاطي
 هذه تطبیق یتضمن، ذلك إلى باإلضافة .الشهر منتصف من تبدأ شهریة بصورةاإلجباري  االحتیاطي

 حسابها یتم، فائدة شكل في اإلجباریة االحتیاطیات على عائدا الجزائر بنك منح، الجزائر في السیاسة
  .2 الجزائر بنك لدى مكوثها ومدة، االحتیاطیات حجم من انطالقا

  .)2011- 2001( للفترة اإلجباري االحتیاطي أداة مؤشرات والجدول التالي یبین تطور
  

                                                
  . 90/10من قانون النقد والقرض  93المادة  -1
، بحوث اقتصادیة عربیة، العددان )2011-2000( الجزائر في التضخم ومحددات النقدیة السیاسة تحدیات رایس فضیل، -2

  .200 - 199، ص ص2013،بیروت، 61-62
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  .)2011-2001( للفترة اإلجباري االحتیاطي أداة مؤشرات تطور:  )13-4(الجدول رقم 
  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

معدل االحتیاطي 
  9  9  8  8  6.5  6.5  6.5  6.5  6.25  4.25  3  % اإلجباري

الفائدة على معدل 
 االحتیاطي
  اإلجباري

4  2.5  2.5  1.75  1  1  1  0.75  0.5  0.5  0.5  

حجم االحتیاطي 
  538.6  464.7  394.8  394.7  272.1  184.5  171.5  157.3  126.7  109.5  43.5  ملیار دج اإلجباري

، بحوث اقتصادیة عربیة، )2011-2000( الجزائر في التضخم ومحددات النقدیة السیاسة تحدیات ،رایس فضیل:  المصدر
  .200 ص، 2013 بیروت،،62-61العددان 

  
 في وتواصله 2009و 2008 سنة من ابتداء خاصة، 2002 منذ اإلجباري االحتیاطي معدل رفع إن       
 في تأثیرال في األداة هذه أهمیة على النقدیة السلطات جانب من اتشدید یعتبران، 2011و 2010 سنتي
 ملحوظ تأثیر إلى 2001 سنة بعد اإلجباري االحتیاطي معدالت تطور أدى وقد .التجاریة البنوك سیولة

 معدل ارتفاع أدى إذ، اإلجباري االحتیاطي بند تحت الجزائر بنك ىلد التجاریة البنوك حسابات حجم في
 في %151.72 قدره سنوي بمعدل االحتیاطیات هذه نمو إلى 2002 سنة نهایة مع اإلجباري االحتیاطي

  .1 %45.05 قدره سنوي نمو معدل تسجیل إلى 2008 سنة ارتفاعها ىأد كما .2003 سنة نهایة
عالفرع املفتوحة :الرا السوق    .عمليات

الكتلة النقدیة الزائدة في التداول یقوم البنك المركزي ببیع السندات العمومیة أو  المتصاص    
حیث السندات العمومیة تستحق في أقل من ستة أشهر والسندات الخاصة ، الخاصة في السوق النقدیة

من اإلیرادات العادیة  %20وال یتعدى المبلغ اإلجمالي لهذه العملیات ، قابلة للخصم أو بمنح قروض
 .2 للدولة المثبتة في میزانیة السنة المالیة السابقة

 للقیام السلطات ید في أداة كانت بل، النقد تبادل في دور 1989سنة قبل السوق لهذه یكن لمو        
 المعدل هذا انتقل ثم .%2.75 عند مثبت إداریا المحدد الخصم إعادة سعر فكان، الخصم إعادة بعملیات

 فائدة بمعدل یومیة بعملیات تقوم التي المقاصة غرفة عاتق على السوق هذه تنظیم یقع حیث، %5 إلى
، المركزي البنك لصالح لدیها الموجودة السیولة فائض على التجاریة البنوك بموجبه تتنازل %5 وهو ثابت
 على الحصول مقابل التجاریة والبنوك %5.25 بمعدل الطلب أصحاب بین بتوزیعها یقوم األخیر وهذا

  .خاصة سندات أو عامة سندات في متمثلة ضمانات ذلك مقابل وتقدم، القروض

                                                
  .200سابق، ص المرجع ال-1
  . 90/10من قانون النقد والقروض  77-76المادتین  -2
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 91/08 رقم التنظیم صدر1991  أوت 14 وبتاریخ والقرض النقد قانون إطار وفي 1991بعد أما       
 نوعیة إلى إضافة، السوق هذه في بالعملیات القیام یفیةك حدد والذي النقدیة السوق تنظیم المتضمن
  .21  المادة في1995 أفریل 22 بتاریخ الصادرة 28/95 رقم التعلیمة حددتها والتي السوق في المتدخلین
للسیاسة النقدیة، انسجاما مع التطورات الحدیثة  العملیاتي اإلطاروقصد استكمال تحسین مستوى   

نظاما جدیدا  2009المالیة ، اصدر مجلس النقد والقرض في ماي  األزمةعلى المستوى الدولي على اثر 
في مجال تدخالت بنك الجزائر في السوق النقدیة، وعملیاته خارج السوق فضال عن وسائل السیاسة 

تمویل  بإعادةتنظیمي مفصل یتضمن في نفس الوقت العملیات الخاصة  بإطار األمرویتعلق . النقدیة
بمبادرة ) القروض والودائع (السیولة الفائضة في السوق النقدیة والتسهیالت  المصارف، عملیات استرجاع

وهكذا . في مجال صیاغة وتنفیذ السیاسة النقدیة في الجزائر اإلبداعوهو مایتیح منذ ذالك . المصارف
بنك الجزائر یتوافر على استخدام نقدي یسمح له باالستمرار في مواجهة ظاهرة فائض السیولة، في  أصبح

  .2009في سنة  األسعارظرف یتمیز بمخاطر متصاعدة على استقرار 
تم اعتبار هدف التضخم كهدف  أینبإصالح اإلطار القانوني في المجال  2010سنة  توقد تمیز   

وهذا ما یعطي في الواقع دورا للمجامیع  .النقدیةالكمیة  باألهدافاالحتفاظ مع  النقدیة،نهائي للسیاسة 
 األجلتوقع التضخم في  یأخذالسیاسة النقدیة من طرف بنك الجزائر ، بینما  إدارةالنقدیة والقرضیة في 

  .خاصة  أهمیةالقصیر ، 
زائر ابتداءا من ، ادخل بنك الج% )8.9(  2012 سنةونظرا للمستوى المرتفع للتضخم المسجل   

بمعدل تسعیرة قدره  أشهرجدیدة للسیاسة النقدیة وهي استرجاع السیولة لستة  أداة 2013منتصف جانفي 
للسیولة المستقرة للمصارف ومن  أكثرامتصاص  إلىالسیاسة النقدیة  ألدواتیهدف هذا التعزیز  %.1.5

 إلى 2012یولة المصرفیة في حیث تقلص الس.لفائض السیولة في السوق النقدیة أحسنثم تسییر 
استرجاع السیولة  أدواتتم امتصاص فائض السیولة بطریقة فعلیة من خالل .ملیار دینار  2876.26

ملیار  163.98(ساعة  24، في یتمیز بلجوء اقل للمصارف لتسهیلة الودائع لمدة ) ملیار دینار 1350(
، رفعت المصارف موجوداتها في  جباریةاإلاالحتیاطیات  إطاروفي  أخرىمن جهة ). 2012دینار في 

  .2الحسابات لدى بنك الجزائر 
، ، تلعب السیاسة النقدیة2009منذ  على الرغم من الطابع الداخلي للظاهرة التضخمیة في الجزائر

 أنمرنة لسیاسة سعر الصرف دورا نشطا في الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي ،علما  بإدارةالمدعومة 

                                                
  .243عمار، مرجع سابق، ص بوزعرور -1
 ،2013من سنة  األولوعناصر التوجھ للسداسي  2012التطورات االقتصادیة والنقدیة لسنة  تقریر بنك الجزائر، - 2 

  .24- 23ص ص ،2013دیسمبر الجزائر،
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وعلیه فان دور السیاسة النقدیة في مكافحة التضخم یقع على  2010 أوتفي  إقرارههدف التضخم تم 
  .1عاتق بنك الجزائر

ياملطلب    .املاليةالسياسة :الثا

ي بصورة فعالة االقتصادعلى النشاط  تأثیرال یمكنها الالجزائر  اتبعتهاإن السیاسة النقدیة التي 
توضیح بعض إجراءات السیاسة  ارتأیناولهذا ، مع إجراءات السیاسة المالیةدون أن تتالزم إجراءاتها 

  .المالیة المتبعة في ضبط التضخم
ية :ول الفرع الضر   .الرقابة

قامت الجزائر بتنفیذ برنامجا إصالحیا للنظام الضریبي من أجل ضبط زمام  1992في سنة    
 .السوق من جهة أخرى اقتصادي من مشكلة التضخم من جهة وتبني خاصة وأن الجزائر تعان، األمور

 تحسین هیكل النظام الضریبي الذي طبق في سنة إلىاإلصالحات أساسا  اتجهت 1993وفي سنة 
  :  ما یلي على 1994وقد نص قانون المالیة لسنة ، 1992

   ؛%38 إلى %42تخفیض معدل الضریبة على أرباح الشركات من  
  ؛%50 إلى %70الحدي لضریبة دخل األفراد من  تخفیض المعدل  
   ؛إنتاج السلع الكمالیةطبقت ضرائب على  

وتحدید  %40بإلغاء أعلى نسبة وهي  1995 سنةوقد جرى تبسیط ضریبة القیمة المضافة في     
لیشمل قطاعي المصارف والتأمین واألنشطة  تدریجیا وتوسیع نطاق الضریبة، %21الحد األقصى بنسبة 

  .البترولیةالمهنیة والمنتجات 
تخفیضات ضریبیة  فقد حدثت، أما في السنوات األخیرة والتي شهدت معدالت تضخم منخفضة    

تخفیض الضریبة على األرباح  نجد 2004ففي قانون المالیة لسنة  االستثمار،و  اإلنتاجمن أجل تشجیع 
جانب اإلجراءات التي  إلى، %7 إلى %17 جانب تخفیض الرسم على القیمة المضافة من إلى %3 إلى

  .للرسوم الجمركیة ح العائلیة والتخفیضات المتتالیةتمثلت في المن
يالفرع ع :الثا   .العامنفاقالرقابة

بتدعیم الدولة للعدید ) 1994-1990(العام في الجزائر خالل الفترة  اإلنفاقلقد تمیزت سیاسة   
 والصحة،مختلف المجاالت كالتعلیم  تقدیمها خدمات مجانیة في إلىباإلضافة ، من السلع والخدمات

عانات لبعض الفئات    :إلىیهدف وبعد الدخول في تطبیق برنامج التعدیل الهیكلي الذي  .وتقدیمها منح وإ
 ؛تحسین میزان المدفوعات استمراریةمین تأ 
  ؛ياالقتصادالنمو  إلىتشجیع العودة 

                                                
  .24المرجع السابق، ص-1
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 ؛التحكم في السیاسة النقدیة الداخلیة 
 ؛.التحكم في التضخم 

المتشددة  الدخول نتیجة إلتباع سیاسة في بدایة تطبیق هذا البرنامجمعدالت التضخم  ارتفعت   
 1995سنة  %30.12معدل نمو النفقات من انخفض ) 1999- 1995(في الفترة و  األسعار،وتحریر 

 .وصاحبه تحسن في عجز الموازنة العامة ،1997سنة  %16.86 إلىثم  1996سنة %20.58 إلى
تحسن  إلىأدى  1996سنة  %39.89إلى 1995سنة %35.72معدل نمو اإلیرادات من  ارتفاعكما أن 

تفاقم عجز  إلىأدى  فقد، %16.41 إلى 1998سنة  اإلیراداتمعدل نمو  وانخفاض، في الموازنة العامة
المحروقات نتیجة لمداخیل  العامة عرفت تزایدا اإلیراداتأما في السنوات األخیرة فإن  .الموازنة العامة

  .ياالقتصاددخول في تطبیق برنامج اإلنعاش وال، ر البرمیل الواحدالتي عرفت تحسن في سع
ع:  الثالثطلبامل   .جور الرقابة

بدأت عملیة ، المبرمة مع صندوق النقد الدولي االتفاقیاتفي إطار و  1994من سنة  انطالقا 
رغم الجهود التي  الوطنیة،یة االقتصادیمیز الحیاة  األسعارو  األجور وبدأ التفاوت بین األسعارتحریر 

فتحدید الحد األدنى  .األسعارإال أن زیادتها كانت أقل من الزیادة في  ،األجورو بذلتها الدولة لرفع المنح 
، أرباب العمل، النقابات(جماعیة  اتفاقیاتتقرره السلطات العمومیة بواسطة  لألجر الوطني المضمون

  .األجوربرفع  االتفاقیاتوفي أغلب األحیان تنتهي هذه  ،)الدولة
وهذه ، 1995سنة  %3.28و 1994سنة  %19بنسبة  ارتفعأن إجمالي دخل العائالت ونجد   

حیث كانت الزیادة أكثر سرعة عند المستقلین منه عند ، موحدة فیما یخص األحرار واألجراءالزیادة لیست 
 %39و 1993سنة  %33 بزیادة حصتهم في بنیة مداخیل العائالت  إلىمما أدى ، األجراء والمتقاعدین

، الفترة السابقةفي نفس  %43.2 إلى %45من  انخفضتعلى حساب حصة األجراء التي ، 1997سنة 
وتبقى . 1 1997سنة  %17.8 إلى 1994سنة  %19.5نسبة مداخیل التحویالت من  انخفضتكما 

من  %4.5فالید العاملة في الجزائر ال تمثل أكثر من ، في الجزائر جد متفاوتة ومتباینة األجورتركیبة 
  .الموازیةمع عدم إمكانیة حساب الید العاملة في السوق ، عدد السكان اإلجمالي

ع طلبامل ع:الرا   .سعارالرقابة

 للعدید من الضوابط والتشوهات المحلیة في الجزائر خاضعا األسعاركان نظام  1994قبل سنة 
  :  2 یليما  إلىالمنتجات  1989لسنة  األسعاروقد قسم قانون 

                                                
مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التنمیة البشریة وفرص ، التنمیة البشریة في الجزائر ،محمد بوشنافة وأحمد تمیزار -1

  .150، ص 2004مارس  10-9، الجزائر، ، جامعة ورقلةالمعرفة والكفاءات البشریة اقتصادفي  االندماج
  .91، ص ، مرجع سابق)وآخرون(كریم النشاشیبي  -2
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المنتجات ذات  - 3؛ المنتجات التي تخضع لهوامش ربح محددة -2؛ الجبریة األسعارالمنتجات ذات  
  ؛الحرة ولكنها مع ذلك تعلن من قبل السلطات األسعار

لى المحلیة كلها تقریبا وذلك من خالل إلغاء الضوابط ع األسعارتحررت  1994ومنذ سنة 
 المحلیة أیضا على إدخال زیادات كبیرة  األسعارإصالح نظام  اشتملكما ، األسعارهوامش األرباح و 

فتضاعفت أسعار األغذیة ومنتجات الطاقة ، الحقیقیة تكلفتها إلىعلى أسعار المنتجات المدعمة للوصول 
ألغى دعم جمیع  1996 سنة وفي نهایة، 1996 سنة في %60وزادت بنسبة  1995سنة المدعمة في 
الحكومة بإلغائها  التزمتة لمنتجات الغاز والكهرباء التي بالرغم من مواصلة إعانة عام، المواد الغذائیة

قانون المنافسة بهدف تأسیس  اعتمادتم  1995وفي سنة  .لكن یستمر دعمها لألسر الفقیرة 1997سنة 
من  االستغاللإساءة  احتمالمع استحداث ضمانات ضد  المنتجات،مبدأ التحدید الحر لألسعار لجمیع 

  .1 أخرىضمن تدابیر  االحتكاروذلك بتطبیق قواعد مكافحة  االحتكاریینجانب الموردین 
وهو ما  تعتمد بصورة كبیرة على مدى مرونة عرض السلع والخدمات األسعارفعالیة الرقابة على      

نحو غالبا تتجه  األسعارجعل الشيء الذي ، في السوق الجزائریة التي تتمیز بوضعیة الندرة انجده منعدم
الواسع تسمح ألصحاب المداخیل  االستهالكالرقابة على أسعار السلع ذات  ورغم أن سیاسة، االرتفاع

غیر أنها تجعل ذوي المداخیل المرتفعة تقوم بالتبذیر واإلسراف ومن ثمة تقویة ، باقتنائهاالمنخفضة 
  .الضغوط التضخمیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .91، ص نفس المرجع والصفحة سابقا -1
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الفصل   :  خالصة

 أزمةعانت  النامیةدول اللقد تجلى لنا من خالل دراستنا لهذا الفصل أن الجزائر على غرار     
متتالیة خاصة الفترة المستمر لألسعار مسببة موجات تضخمیة  باالرتفاعترجمت ، حادة اقتصادیة

ي االقتصادها على الواقع تأثیر فمن خالل تعرضنا لمختلف جوانب ظاهرة التضخم و ، )1990-1996(
  :  الجزائري استخلصنا النتائج التالیة

فهو یصور ، المؤشرات المرجعیة لقیاس التضخم هو من أحسن االستهالكالرقم القیاسي ألسعار  -
  ؛التدهور الذي یطرأ على القدرة الشرائیة للنقود

الجزائري عدیدة ومتداخلة  االقتصادالعوامل واألسباب التي كانت الدافع لظهور القوى التضخمیة في  -
  :  فیما بینها حیث تتركز األسباب الداخلیة في

  مستوى ارتفاعزیادة الطلب المحلي الناجم عن الزیادات في األجور التي یكون لها أثر مباشر على 
، باإلضافة إلى الزیادة ي مع الزیادة في الطلب الكلياألسعار في حالة عدم تكیف الجهاز اإلنتاج

 ؛في األجور هناك أیضا عوامل أخرى منها عامل النمو الدیمغرافي
 وتدهور وسائل  المستوردة،األجور أو تكلفة المواد األولیة  ارتفاعنتاجیة نتیجة التكالیف اإل ارتفاع

 ؛اإلنتاج
 ؛زیادة الوحدات النقدیة في الدورة االقتصادیة بدون زیادة السلع االستهالكیة 
 ؛األسباب الهیكلیة والراجعة إلى وضعیة التخلف التي تعرفها هیاكل االقتصاد الوطني  

  :  الخارجیةومن بین األسباب  -  
  حجم الواردات الناجم عن التبعیة  الرتفاعنقل التضخم العالمي إلى االقتصاد الوطني نتیجة

 ؛المتعددة الجوانب
  ؛میزان المدفوعات اختاللتطور المدیونیة الخارجیة و 
 ؛لتغیر في سعر الصرف وتخفیض قیمة العملةا  

ظهور نوع من  إلىوأدت ، معیشة األفرادت كثیرا على مستوى إن المعدالت المرتفعة للتضخم أثر  -
 االستهالكوكذا تدهور ، تة والطبقات ذات الدخول المستقلةالتمایز بین الطبقات ذات الدخول الثاب

  .قطاعات غیر إنتاجیة إلى االستثماري اإلنفاقنصیب كبیر من  واتجاه، الحقیقي
، یاسات من خالل مخططاتها التنمویةالجزائر عدة س اتبعتللتخفیف من اآلثار السلبیة لظاهرة التضخم  -

 االدخاروذلك بترشید نفقاتها العمومیة وتحسین ، ضغوطات التضخمیةوقف ال إلىحیث كانت تهدف دائما 
  .االستثماریةفي المشاریع  الستعماله
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يد    :تم

الضغوط ثر معرفة أ، و راته في الجزائر في الفصل السابقبعد مناقشة تطور التضخم ومؤش  
المتغیرات  بعض مسار تطور هذا الفصلفي ناقش التضخمیة على باقي المتغیرات االقتصادیة، سوف ن

میزان  دة،معدل الفائ، البطالة ،اإلجماليالناتج المحلي ( االقتصادیة الكلیة في الجزائر خالل فترة الدراسة
، وسبب لمعرفة وضعیة االقتصاد الجزائري وهي مؤشرات جوهریة ومهمة ،)سعر الصرفالمدفوعات و 

خذ بعین أی لمعالجتهااستقرارها واختیار السیاسة االقتصادیة الالزمة  أنهو  راتاختیارنا لهذه المتغی
   .الحالیة والمتوقعة االعتبار الضغوط التضخمیة

تج المحلي مباحث، نستعرض في األول النا سیتم تقسیم هذا الفصل إلى خمس ك،لى ذلوبناء ع
، ثم العوامل المؤثرة فیه طرق قیاسه وأهم أهمیته في االقتصاد وكذامفهومه و  من خالل معرفة اإلجمالي

معرفة مفهومها من خالل  فیه البطالة فسنتناولأما المبحث الثاني  .ستعرض مراحل تطوره في الجزائرن
               .تطور معدالت البطالة في الجزائر نواعها وكذا أهم النظریات المفسرة لها لنختم هذا المبحث بمراحلأ
هم النظریات المفسرة له محدداته وأ مفهومه و من خالل الفائدة معدلسنبحث في  المبحث الثالثفي  و

من خالل  وأرصدتهمیزان المدفوعات  فیه نتناولسالمبحث الرابع  أما، وكذا مراحل تطوره في الجزائر
في التفسیر االقتصادي له ومعرفة حاالت االختالل فیه وأسباب عجزه ثم نسلط الضوء على مراحل تطوره 

ومراحل  الدینار الجزائري وأنظمته صرف سعر إلىنتطرق سواألخیر  الخامسالمبحث  وفي. الجزائر
  . هم النظریات المفسرة لهوكذا أنظمته وأومه تطوره، بعد معرفة طرق تحدید سعر الصرف ومفه
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املح:ول املبحث   .جماالناتج

قياسھ :ول املطلب وطرق جما املح الناتج وم   .مف

فھ:ول الفرع ميتھعر   . وأ

ف: أوال املحعر   .جماالناتج

النهائیة مقومة الخدمات و السلع ري من مجموع الناتج االقتصادي الداخلي الجا عبارة عن هو  
للسلع والخدمات  اإلجمالیةهو عبارة عن القیمة  أو ،سنة عادة هي معینةخالل فترة زمنیة  بسعر السوق

یعكس نتائج النشاط  ألنهویسمى بالداخلي . التي تنتجها دولة ما خالل فترة محددة في السنة النهائیة
ولة بصرف النظر عن جنسیاتهم االقتصادیین المقیمین داخل الد واناألعاالقتصادي والخدمي التي یحققها 

  الوقود، المالبس، یتضمن مشتریات المستهلكین من المواد الغذائیة، إذ. 1 أجنبیة أموطنیة  سواء أكانت
 اآلالتكما یتضمن مشتریات المؤسسات االقتصادیة من  ؛السیارات الجدیدة كذلك خدمات أخرى

ة كالمحالت یالسكن وغیر نیةالسكوالمؤسسات من المباني  األفرادضمن مشتریات ، وكذلك یتوالمعدات
  .2 المعامل والمكاتب والمخازنالتجاریة و 

خالل فترة  مجموع دخول عناصر اإلنتاج التي أسهمت في العملیة اإلنتاجیةهو  :المحليالدخل  أما-
 . ما تكون سنة زمنیة محددة غالبا

ن الطلب الكلي في المجتمع و المتمثل في مجموع كل من اإلنفاق االستهالكي عبارة ع :الكلياإلنفاق  -
لتعامل اإلنفاق االستهالكي للقطاع العائلي، اإلنفاق االستثماري، اإلنفاق الحكومي، و صافي ا( الخاص 
  ). الواردات الصادرات ناقص( الخارجي 
جمالي الناتج و  GDP (Gross Domestic Product )الفرق بین إجمالي الناتج المحلي  أنكما    إ

إجمالي  یعطى له نفس تعریف وطنيالي الناتج الإجم أن هو )GNP)Gross National Product وطنيال
الناتج الوطني اإلجمالي یركز على عناصر اإلنتاج الوطنیة  أنمن حیث لكن یختلف عنه ج المحلي اتالن

  .3 أكانت في الداخل أو الخارجأي المنتج من طرف عوامل اإلنتاج للبلد األصلي سواء 
فهذا دلیل على أن ما یخرج من المجتمع من عوائد أقل مما یدخل إلى المجتمع  GNP  >GDPإذا كان -

  . من عوائد
  
  

                                                             
، 2007، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر،ات، نماذج وتمارین محلولةنظری:االقتصاد الكليالسعید بریبش،  -1

 .61ص
 .13، مرجع سابق، ص النظریة االقتصادیةضیاء مجید الموسوي، -2
 .62السعید بریبش، مرجع سابق، ص -3
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مية -ثانيا املحأ قتصادالناتج   .جما

كما أن . السنة خالل دولةللنشاط االقتصادي داخل ال مؤشراالناتج المحلي والدخل المحلي یمثالن   
وأساسا لبناء الخطط  االقتصادي للحسابات الضروریة وأداة للتحلیحسابات الناتج المحلي تعد من ا

فمعرفة مكوناته على مستوى القطاعات یفید في عملیة التخطیط لتطویر هذه القطاعات ومن  ،االقتصادیة
على كیفیة التصرف بالدخل والنسبة كما أن معرفة مكونات اإلنفاق تفید في التعرف . ثم االقتصاد ككل

المخصصة لالستثمار ألهمیتها في زیادة رصید المجتمع من رأس المال الذي یعمل بدوره على زیادة 
معرفة مكونات الدخل المحلي من حیث عوائد عناصر اإلنتاج تعطي فكرة وكذلك . الناتج المحلي مستقبال

وأهمیة ذلك . والمرتبات وعوائد رأس المال واإلیجارات واضحة عن كیفیة توزیع الدخل المحلي بین األجور
الفقیرة  فئاتتكمن في اتخاذ السیاسات الالزمة للتأثیر على توزیع الدخل بین هذه البنود بحیث تستفید ال

 . وتنال نصیبها العادل من الدخل المحلي
يالفرع قياسھ :الثا   . طرق

  . لناتج، طریقة الدخل، وطریقة اإلنفاقطریقة ا :طرقیتم قیاس الناتج المحلي بثالث    
الناتج- أوال قة  . طر

الذي یقاس وفق هذه الطریقة  وطنيویتم قیاس الناتج المحلي اإلجمالي عن طریق قیاس الدخل ال  
فیها عن طریق احتساب قیم السلع  وطنيقیاس الدخل ال طریقة السلع النهائیة والتي یتم .بطریقتین

 إنتاجقیمة  إلیهاویضاف  الوسطیةخالل السنة دون احتساب قیم السلع ي كلها النهائوالخدمات بش
  .العاملة في الداخل األجنبیةالشركات  إنتاجقیمة الشركات الوطنیة العاملة في الخارج ویطرح منها 

القیم المضافة في  مجموعتساوي  اإلجمالين قیمة الناتج المحلي إطریقة القیمة المضافة ف أما  
العاملة في االقتصاد  اإلنتاجیةالقیمة المضافة لكل مشروع من المشروعات  أنحیث  .تجمیع القطاعا

المشروع  إلىالتي وردت  اإلنتاجالمشروع وقیمة مستلزمات  إنتاجالفرق بین قیمة  أنهاالوطني تعرف على 
طع من من مشروعات أخرى، وبذلك تكون القیمة المضافة للمشروع خالیة من أي ازدواج حسابي حیث یقت

كل مشروع یعلم بالضبط قیمة و  مشروعات أخرى، إنتاجمن  إلیهالمشروع كل ما ورد  إنتاج إجمالي
یكون بحاجة إلى التمییز بین ماهو التي استخدمها، فال  اإلنتاجوقیمة مستلزمات  إنتاجه أومخرجاته 

ازدواج حسابي سواء وسیط لتفادي التكرار الحسابي، حیث أن القیمة المضافة ألي مشروع ستكون بدون 
  .1 كان هذا المشروع ینتج سلعة نهائیة أو وسیطیة

الدخل-ثانيا قة   . طر

یمكن تعریف إجمالي الدخل المحلي بأنه مجموع دخول عناصر اإلنتاج التي ساهمت في العملیة   
إنتاجي وبالتالي فال بد وأن یساهم كل عنصر . اإلنتاجیة خالل فترة زمنیة معینة تكون عادة سنة واحدة

                                                             
 .38ص ،2000 اإلسكندریة، الدار الجامعیة، ،مبادئ االقتصاد الكلي ،)وآخرون(كامل بكري -1
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ویتم احتساب إجمالي . في العملیة اإلنتاجیة، حتى یتم احتساب ما یحصل علیه ضمن الدخل المحلي
  : كما یلي )GNI( )Gross Domestic Income(الدخل المحلي 

إعانات  - اهتالك رأس المال + ضرائب غیر مباشرة + صافي الدخل المحلي =إجمالي الدخل المحلي  
  . ةإنتاجی

  : 1 من الدخول التالیة) Net National Income (NNI)( الدخل المحليویتكون صافي 
تمثل األجور جمیع ما یحصل علیه عنصر العمل مقابل خدماته الذهنیة أو : األجور و المرتبات  -1

ن ما یطلق وهنا نشیر إلى أ .ةالبدنیة، إضافة إلى ما یحصل علیه من حوافز اإلنتاج والمكافآت التشجیعی
الهبات تبات جمیع المكافآت والعموالت و المر إنما تشمل إضافة إلى األجور و ، ات العاملینعلیه تعویض

ومن أهم ملحقات األجور و المرتبات المساهمة في . والمزایا المادیة و العینیة التي یحصل علیها العامل
لتمویل نظام  الذین یلتزمون بدفع نسبة مئویة من األجر ،من قبل أصحاب األعمال االجتماعيالتأمین 

التي  االجتماعيوبذلك فإن مدفوعات الضمان . الضمان تعد من جانبهم جزء من مدفوعات األجر الكلي
و ال تعتبر جزءًا من  وطنيت ال تدخل ضمن قیمة الناتج التدفعها الحكومة للعجزة والمسنین وذوي العاها

  . الدخل الذي یستلمه العاملین فعالً 
المؤسسات والجمعیات تمثل األرباح في أرباح الشركات و صر التنظیم وتعائد ودخل عن :األرباح -2

  : إلى حسابین أساسیین هما وطنيل الالتعاونیة، وینقسم تعبیر األرباح في حسابات الدخ
  . وهو عبارة عن الدخل من نشاط المؤسسات الفردیة والبسیطة: دخل المالك  -أ 

  : الشركات المساهمة، والتي یتم توزیعها على النحو التالي  هي األرباح التي تحققهاو : أرباح الشركات -ب
   ه الشركات للحكومة في صورة ذلك الجزء من األرباح الذي تدفعوتمثل  :الشركاتضرائب دخل

 ؛ضرائب
   الذین هم المالك األرباح التي توزع على المساهمین في الشركة و  عبارة عن :األسهمأرباح

  ؛األصلیین للشركة
  المخصصات  یتم تكوینالجزء من األرباح الذي ال یوزع إنما  وهي :د استثمارهایعاأرباح

  ؛أو إعادة استثمارها واالحتیاطات منها و إبقاء بعضها كسیولة
المملوكة نظیر  الریع عبارة عن العائد الذي یحصل علیه مالك األراضي أو الموارد: جارالریع أو اإلی -3

وهو بذلك یشمل إیجار األراضي أو المزارع أو المساكن والمحالت  ،یة اإلنتاجیةملالمساهمة في الع
هذا إضافة إلى قیمة تقدیریة للمساكن التي یقطنها أصحابها، وما یحصل علیه أصحاب براءة . التجاریة

  . االختراع أو حقوق التألیف

                                                             
قسم  ،الجزء الثاني، محاضرات مقدمة لطلبة العلوم االقتصادیة، الفصل التاسع، مبادئ االقتصادمحمد علي العمر،  -1

 .8-7، ص ص2005 االقتصاد، كلیة العلوم اإلداریة، جامعة الكویت، الكویت،
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البنوك  أوالفائدة هي العائد الذي یحصل علیه أصحاب رأس المال من منشآت األعمال  :الفوائد -4
  . ال یدخل ضمنها الفائدة المدفوعة بواسطة المستهلكیننتیجة عملیات اإلقراض، و 

قة-ثالثا    :نفاقطر

مجموع هذه اإلنفاقات یكون  ،یتكون االقتصاد من أربع قطاعات ولكل منها نوع معین من اإلنفاق  
. ن یتساوى مع إجمالي الناتج المحليوالذي البد وأ ،إجمالي اإلنفاق الكلي الفعلي على الناتج المحلي

  : هذه األنواع من اإلنفاق هي
ویشمل إنفاق القطاع العائلي من السلع المعمرة وغیر المعمرة ومن  :الخاصاإلنفاق االستهالكي  -1

  . الخدمات
. وهو اإلنفاق الذي یؤدي إلى زیادة القدرة اإلنتاجیة لالقتصاد الوطني: اإلنفاق االستثماري -2

السلع الرأسمالیة وهي السلع التي تستخدم إلنتاج سلع وخدمات : ل على عنصرین أساسیین هماویشتم
باإلضافة إلى االستثمار في المباني السكنیة، التغیر في المخزون من مواد أولیة  ،كاآلالت والمعدات

  . ووسیطة وسلع نهائیة
   .تویشمل مشتریات الحكومة من السلع والخدما :الحكومياإلنفاق  - 3
ویشمل الصادرات من السلع والخدمات المنتجة محلیا، والواردات من : إنفاق القطاع الخارجي  - 4

والفرق بین الصادرات والواردات یمثل صافي اإلنفاق . السلع والخدمات المنتجة خارج االقتصاد
  . الخارجي وهو الذي یدخل ضمن إجمالي اإلنفاق الكلي

 )I(واإلنفاق االستثماري ،)C(مجموع اإلنفاق االستهالكي الخاص :یمكن تعریف اإلنفاق الكلي بأنه
   .)X- M(الخارجي ) اإلنفاق(وصافي التعامل  ،)G(واإلنفاق الحكومي 

  C + I + G + X – M= اإلنفاق الكلي        :أي أن
الدخل:الثالثالفرع و للناتج أخرى س  . مقاي

املح- أوال الناتج   :  NDP( Net Domestic Product)صا

یتم على مر السنین اهتالك العدید من اآلالت والمعدات والمباني التي تستخدمها الدولة في   
ي الذ ،العملیة اإلنتاجیة والتي توصل إلى الناتج اإلجمالي لكل سنة، ومن هنا وجب حساب قسط االهتالك

انتهى عمرها االفتراضي، وعند  لآلالت والمعدات والمباني التي اتجدیدینقص كل سنة إلجراء اإلحالل و 
 .خصم هذا القسط الذي یسمى اهتالك رأس المال من الناتج نصل إلى ما یسمى بصافي الناتج المحلي

  اهتالك رأس المال -إجمالي الناتج المحلي = صافي الناتج المحلي 
املح-ثانيا الدخل  : ) Net Domestic Income )NDIصا

  . اإلعانات اإلنتاجیة+ الضرائب غیر المباشرة  –افي الناتج المحلي ص= صافي الدخل المحلي   
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دخول أصحاب + اإلیجارات + األرباح و الفوائد الربویة + األجور و المرتبات = صافي الدخل المحلي  
 . األعمال الصغیرة

ال-ثالثا   : PI 1 (Personal Income)الدخل

   أرباحالضرائب على + الغیر موزعة األرباح( – اإلنتاجوامل الدخل الوطني بتكلفة ع= الدخل الشخصي 
  .التحویالت)+ ضرائب الضمان االجتماعي + ودخل الشركات 

عا املتاح-را ال  :  PDI  2 (Personale Disposable Income) الدخل

في  رادتهمإلیتصرفوا فیه وفقا  أنالمجتمع  ألفرادهذا الدخل ال یمثل الدخل الشخصي الذي یمكن   
تفرض على الدخل والتي یجب من الضرائب  أخرویرجع ذلك إلى وجود نوع ، الخ...االستهالك واالدخار

فإذا خصمنا هذه الضرائب من الدخل الشخصي فإننا نحصل على الدخل . هي الضرائب المباشرةو دفعها 
  :المتاح أو التصرفي

 . لمباشرة على الدخلالضرائب ا –شخصيالدخل ال= الدخل الشخصي المتاح     
املح- خامسا الناتج و سمي املح قيقيالناتج    : 3 ا

الكمیات من السلع النهائیة و الخدمات التي أنتجت خالل السنة  یساويالناتج المحلي االسمي    
 . األسعار السائدة في هذه السنةب
بالرغم  ،)انخفض(ج المحلي للدولة ارتفعقد یلمح بأن النات )النقدي(سمي استخدام الناتج المحلي اال    

بالتالي . و لكن الذي تغیر فقط هو األسعار من أن الكمیة المنتجة من السلع النهائیة و الخدمات ثابتة
ذلك باستخدام الناتج و  ،یجب تحیید تأثیر التغیر في األسعار لمعرفة التغیرات الحقیقیة للناتج المحلي

یعد مخفض . ول علیه عن طریق استخدام األرقام القیاسیة لألسعارالذي یتم الحصقیقي و المحلي الح
الناتج المحلي اإلجمالي أحد األرقام القیاسیة المستخدمة للحصول على القیمة الحقیقیة للناتج المحلي 

  . اإلجمالي
المحلي الناتج [) = الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة( الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي أما    

  x 100 ]مخفض الناتج المحلي اإلجمالي /)الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة(اإلجمالي النقدي 
  

  

  

                                                             
 .58السعید بریبش، مرجع سابق، ص - 1
 .59ص المرجع السابق، -2
  .11-10ق، ص ص، مرجع سابمحمد علي العمر - 3
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ياملطلب املح:الثا الناتج نمو املؤثرة   . جماالعوامل

   :التالیةالرئیسیة  في العوامل اإلجمالينمو الناتج المحلي  المؤثرة في عواملالتتمثل   
  . نتاجية :ول  الفرع

في نمو الناتج المحلي یتوقف على بنیة ونوعیة القوى العاملة، ویتوقف ذلك على  اإلنتاجیةدور  إن    
وفروع  أنشطةالحالة الصحیة والمعیشیة والتعلیمیة والمهنیة لقوة العمل، والبنیة الهیكلیة للمشتغلین في 

تي تساعد على تطویر التركیب الهیكلي والتكوین الفني والسیاسات ال اإلجراءاتالمادي، وتعتبر  اإلنتاج
  :1 إلىفي تحقیق معدالت النمو االقتصادي وهذا یحتاج  أساسیاوالمهني والمصرفي لقوة العمل شرطا 

   لب على السلع والخدمات من جهة بما یتفق مع بنیة الط، فرص عمل لكل موارد العمل المتاحةخلق
  ؛العمل واستخدام كامل الوقت االجتماعي من جهة ثانیة تاجیةإنمن  األقصىمین بلوغ الحد أوت
  العمل، وبما  إنتاجیةمن  األقصىرفي للعاملین بما یحقق الحد عتحسین المستوى الفني والمهني والم

   ؛ینسجم مع البنیة الهیكلیة لقوة العمل
البالغة  األمورعاملة من الفرد من القوة ال أوبالنسبة للفرد من السكان،  اإلنتاجیةویعتبر تقدیر     

 وأسلوباالقتصادیة  الظروفعلى مجموعة من العوامل المستخدمة و  اإلنتاجیةالتعقید، ویتوقف مستوى 
ة یخضع لمجموع اإلنتاجیةتقدیر قیم  أنوالظروف البیئیة والسیاسیة وغیرها، كما  واإلدارة اإلنتاجعوامل 

 اإلنتاجيطبیعة التنظیم ، سعار الصرفأ، جنتااإلسعار عوامل أ، سعار البضائعأمن المتغیرات في 
المؤشرات االقتصادیة داللة  أهممن  اإلنتاجیةولكن رغم ذلك یبقى معیار . الطلب الداخلي والخارجيو 

   :معیارینالنمو االقتصادي، والذي یركز على  أداءعلى 
سكان والدخل، ومعدل یعكس هذا المؤشر العالقة الترابطیة بین ال :الدخلمتوسط نصیب الفرد من  - 1

  .والبطالة في المجتمع ةاإلعان
ى التركیب وعل والتأهیلیعتمد هذا المؤشر على سیاسات التدریب :  متوسط نصیب العامل من الدخل -2

  . اإلنتاجیة، وطبیعة العالقات العمري للطبقة العاملة
يالفرع ن:الثا   . الرأسماالتكو

: مو االقتصادي یمكن النظر لها من خالل النقطتین التالیتینالمال في الن رأسعملیة مساهمة  نإ  
التراكم وطبیعة اتجاهاته واستخدامه، ومن حیث بنیة  حجمالمال الوطني من حیث  رأستكوین : األولى-

 األثراالقتصادیة، ومحاولة قیاس  االستثماري وحسب القطاعات اإلنفاقالتراكم وتوزیعه حسب جهة 
  . في معدالت النمو االقتصادي الرأسماليم النسبي والمطلق للتراك

                                                             
 - 1970خالل الفترة  اإلجماليفي نمو الناتج المحلي  وأثرھاالسیاسة النقدیة في سوریا محمد محمد صالح جمعة،  -1

 . 162، ص 2002، اطروحة دكتوراه، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق، سوریا، 2000
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، أي عملیة االدخار وتطویر الفائض اإلنتاج أرصدةالبحث في خصائص عملیة تجدید  :الثانیة-
االدخارات  أهمیةوتبرز . یساهم في رفع وتیرة النمو االقتصادي إنتاجيتراكم  إلىاالقتصادي وتحویله 

قامةوالتجهیزات ووسائط النقل،  اآلالتلشراء  زمةالال مین الموارد المالیةأللنمو االقتصادي في ت  األبنیة وإ
نشاءوالتشییدات المختلفة،  فهو یلعب دورا مهما في  ،وتهیئة الكوادر البشریة والفنیة األساسیةالبنى  وإ

 اآلالتوتعتبر زیادة كتلة . وتغییر نمط االستهالكي للسكان تغییر البنیة االقتصادیة واالجتماعیة
  . یزات وتحسین بنیتها شرطا ضروریا لتحقیق النمو االقتصادي خالل فترة طویلة من الزمنوالتجه

التق:الثالثالفرع   . التقدم

الحد من  بإمكانهالعامل الوحید الذي  ألنهفي دالة كوب دوغالس  أساسیایعتبر عامل التكنولوجیا   
 أنالمال المستخدمین في االقتصاد البد من  سورأالمتزاید في حجم العمالة  رتفاعفاال ،المردود المتناقص

ن العامل التكنولوجي إالنمو االقتصادي، ولذلك ف إزاءرد فعل متناقض  إلىیؤدي مع مرور الزمن 
  . هذا األثرضروري للحد من 

وراء هذا  األسبابحد أ أن السوفیتيانهیار االتحاد  أسبابفي  االقتصادیون یرى المحللونحیث   
حد كبیر في االقتصاد السوفیاتي مما شل قدرته على  إلىضاءل دور العامل التكنولوجي االنهیار كان ت

ثر االستثمارات الضخمة التي قامت بها أ المردود المتناقص على مبدأ إلىالنمو، وبالتالي انهیاره، استنادا 
  .1 الدولة السوفیاتیة منذ قیامها وحتى الستینات

الثالث املح:  املطلب الناتج ةتطور الف خالل   .2012-1970جما

ة:ول  فرعال الف خالل جما املح الناتج   .1989-1970تطور

، ولكـن بصـورة متفاوتـة مـن 1979إلـى  1970 سـنة شهد الناتج المحلـي اإلجمـالي تطـورا متزایـدا مـن
ملیــار دج  49,2، ومــن 1973ملیــار دج فــي  27,7إلــى  1970ملیــار دج فــي  22,9ســنة ألخــرى، فمــن 

ــــى  1974فــــي )  78%( ــــار دج فــــي  112,8لیصــــل إل ـــــ  1979ملی ــــادة تقــــدر ب عــــن  %128,8بنســــبة زی
 .، وهو أعلى مستوى نمو سجل في السلع المنظورة1974

ویمثل القطاع الصناعي النصیب األكبر مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي مـن مجمـل القطاعـات السـلعیة 
جـــم اإلنتــــاج الزراعـــي كـــان یـــتم ببطـــيء شـــدید مقارنـــة بالقطاعـــات كمـــا أن نمـــو ح .األخـــرى بمـــا فیهـــا الـــنفط

ملیــار دج فــي  7,5إلــى  1973ملیــار دج ســنة  2,7الســلعیة األخــرى، وذلــك بــالرغم مــن ارتفــاع قیمتــه مــن 
وهــــذا االنخفــــاض الناتـــــج عــــن . القـــــطاع كــــان یتجـــــه نحــــو االنخفـــــاض، إال أن الــــوزن النسبـــــي لهــــذا 1979

ألجـور، لــم یكـن لیؤثــر فقـط علــى تقلــیص الكمیــات الموجهــة للتصدیـــر، بـل أثــر كــذلك انخفــاض اإلنتاجیــة وا
في تخفیض العرض الكلي للقطاعـات السلعیة األخرى، كما أن زیادة الطلـب علـى المنتجـات الغذائیـة بسـبب 
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ن الغـذائي فـي یزیـد مـن مخـاطر األمـ أنزیادة النمو السكاني، وارتفاع دخل الفرد خالل هذه الفتـرة مـن شأنــه 
هـذا ولقـد كـان الهـدف مــن تنمیـة القطـاع الفالحـي فـي الجزائـر لــیس زیـادة حجـم السـلع الزراعیـة بــل  .الجزائـر

مـــن  %53یتعــداه إلـــى تحســین األوضـــاع االقتصــادیة واالجتماعیـــة لســكان األریـــاف الــذین یشـــكلون حــوالي 
  .1سكان الجزائر

التــي تعــاني مــن االخــتالل فــي  دولیة فــي الــغیــر الســلع مــن الخصــائص الرئیســیة لنمــو القطاعــاتو  
ممـا  ،ولـیس مولـدة لقـوة إنتـاج سـلعي هذه القطاعات هي بطبیعتها مولدة لقوة شرائیةأن  هي بنیتها اإلنتاجیة،

أدى إلــى ضــغوط تضــخمیة أثــرت علــى االســتقرار االقتصــادي، لكــن قــد تكــون فــي بعــض األحیــان متعمــدة 
  . لخدمة أهداف التنمیة المتصاص جزء من دخول األفراد وتحویله

یالحــظ كــذلك أن لقطــاع المحروقــات وزن مهــم فــي تشكیـــل الناتـــج المحلــي اإلجمــالي، وحیــث ال یــتم 
استهالك أو استخدام هذا الجزء محلیا بل یوجه للتصدیر، فـإن هـذا الوضـع قـد زاد مـن األثـر المباشـر للعـالم 

مــن األعبــاء علــى القطـــاع الصناعـــي كونــه أهــم الخــارجي علــى االقتصــاد الجزائــري، وزاد فــي نفـــس الوقـــت 
قطــاع منتــــج للسلــــع المادیــة، ممـــا جعـــل هــذا القطـــاع یفقـــد جــزءا هامـــا مـــن الفــائض اإلنتاجــــي نظـــرا لتخلــــف 

  .اإلنتـاج الزراعي، وسرعة نمو قطاع الخدمات
ــــ  )1985-1982(خـــالل الفتـــرة  اإلنتـــاجارتفـــاع  انكمـــا  رات نتیجـــة االســـتثماجـــاء  ملیـــار دج، 83ب

 اإلجمـاليج المحلـي تاشهد النـ 1986من سنة  وابتداء. ملیار دج 307غت خالل نفس الفترة الجدید التي بل
انخفـــض  1987، وفـــي ســـنة 1986الصـــادرات ابتـــداءا مـــن ســـنة  إلیـــراداتنتیجـــة التـــدهور المفـــاجئ  ركـــودا

% 3.5بمعـدل  1989، ثم عـادت لالرتفـاع سـنة 1988سنة %2.9و بـ % 1.4بـ  اإلجماليالناتج المحلي 
  .الصادرات إیرادات لتحسن وزیادةنظرا 

ي فرعال ة:الثا الف خالل جما املح الناتج   .1994-1990تطور

بلغ متوسطها خالل  اإلجماليما میز هذه الفترة هو تسجیل معدالت سالبة للناتج المحلي  أهم  
ها ابتداءا من سنة التي شهد باألزمة االقتصاد الوطني تأثراستمرار  یعني مما، %1.4-نفس الفترة 

نصیب الفرد من  أنكما  .)1992-1988(الجزئیة التي طبقت خالل الفترة  اإلصالحاترغم  1986
 1993للفرد سنة  أمریكيدوالر  1856انتقل من  حیث ألخرىمن سنة  نخفضا اإلجماليالناتج المحلي 

 ةتراجعت نسبوقد  .2 %16.91قدرها  بنسبة انخفاض ،1994للفرد سنة  أمریكيدوالر  1542 إلى
  .1994سنة % 1 إلى 1993سنة % 2الناتج المحلي الحقیقي من  إجماليالهبوط في 

  
                                                             

1 -Dominique Padillo, stratégies agro–alimentaire pour l’Algérie perspective 2000 ,(C.R.E.S.M)  
 édition sud, Paris, 1980, P125. 

 أبحاث، مجلة 2010- 2000االقتصادي المطبق في الجزائر في الفترة  اإلنعاشدراسة تقییمیة لسیاسة  نبیل بوفلیح، -2
 .245ص ،2012 دیسمبر ،الثاني عشر الجزائر، العدد - ، جامعة بسكرةوإداریةصادیة اقت
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ة: الثالثفرعال الف خالل جما املح الناتج   .1998-1995تطور

 إصالحاتاالقتصادیة من خالل تنفیذ برنامج  األزمةحاولت الحكومة خالل هذه الفترة معالجة   
 أساساهدف والذي ی ،بمساعدة صندوق النقد الدولي برنامج التعدیل الهیكليتمثلت في  ،اقتصادیة جدید

  .تحقیق معدالت نمو موجبة ومرتفعةالتوازن لالقتصاد الوطني من خالل  إعادة إلى
هذا التحسن  أدىوقد  ،1996و 1995سنتي % 4حوالي  إلىارتفعت  ةمعدالت النمو الحقیقیف  

كان مدفوعا بتوسع قوي بقیادة الصادرات في قطاع الهیدروكربونات وانتعاش الزراعة بعد  الذي داءاألفي 
 سنتي خاللزیادة دخل الفرد  إلىوالخدمات  اإلنشاءفي قطاعي  والتوسع، متتالیین من الجفاف سنتین

سن بفضل التح 1996وتعززت هذه الزیادة سنة  .خمس سنوات بعد الهبوط الذي استمر 1996و 1995
في قطاع  اإلنتاجاستمر هبوط ، وبالرغم من ذلك .من معدالت التبادل التجاري %16 نبنسبة تزید ع

، األجنبیةجات الجزائریة للمنافسة من بینها تحریر الواردات الذي عرض المنت ألسبابالصناعات التحویلیة 
المشاكل الهیكلیة  أنلواقع الطلب المحلي وا أدت إلى تخفیضالسیاسات االقتصادیة الكلیة  تأثیروكذلك 
 سوء إلى باإلضافة، مومیةعفي الكثیر من المؤسسات ال اإلنتاجوخطوط  الرأسمالیةبتقادم المعدات  المتعلقة
عادةتعطیل عملیة التحدیث  إلى أدت، اإلدارةفي  التسییر الهیكلة الصعبة والطویلة في مؤسسات  وإ

 تأثرا أخرىمرة  تأثرولكنه  1997 سنةلنمو موجبا في ، ظل اومع ذلك. ت التحویلیة الجزائریةالصناعا
  .1سنة ال تلكبموجة الجفاف في  شدیدا

نصیب الفرد من  أن إال ،%5.1الى 1998سنة  اإلجماليمعدل نمو الناتج المحلي ووصل   
للفرد  أمریكيدوالر 1633حیث قدر بـ  ،%5.1الناتج المحلي سجل خالل نفس السنة انخفاضا بنسبة 

معدالت النمو المحققة لم  أنوهو ما یدل على  ،1997 للفرد سنة أمریكيدوالر  1658ن قد بلغ بعدما كا
  .2 تكن كافیة لزیادة الدخل الفردي

عفرعال ة:الرا الف خالل جما املح الناتج  .2012-1999تطور

ل متوسط حیث وص، روقاترغم تحسن المؤشرات االقتصادیة الكلیة نتیجة ارتفاع اسعار المح  
 إال ،1991منذ سنة سعر یبلغه أعلىهو و  2000خالل سنة  أمریكيدوالر  28.5 إلى سعر برمیل النفط

اقتناع  إلى أدىمما  .ما قورنت بالفترة السابقة إذا ،عرفت تراجعا اإلجماليمعدالت نمو الناتج المحلي  أن
الحكومي الموجه  اإلنفاقنسبة الحكومة بضرورة تطبیق برنامج لدعم النمو االقتصادي من خالل رفع 

 إلىوالتي تؤدي  اإلنتاجيومن ثم رفع طاقة التشغیل المتاحة للجهاز  ،بغیة رفع الطلب الداخليلالستثمار 
  .رفع معدل النمو االقتصادي

                                                             
 .45- 25ص مرجع سابق، ص  ،)وآخرون(بي ینشاشالكریم  -1
  .246ص ،مرجع سابق نبیل بوفلیح، -2
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 الوطني ياالقتصاد نشاطال والذي اثر سلبا على 2006 سنة منذ المحروقات قطاع في الركود استمراروب 
 طفیفا تحسنا 2012 سنة لتسج السیاق، هذا في .تالمحروقا قطاع خارج للنمو أقوى اءأد یستدعيمما 
            المحروقاتقطاع  خارجمعدل النمو  فكان، )2011في  2,8%مقابل 3,3%(االقتصادي النمو في
 الطلب، زاویة من، العمومیة واألشغال والبناء الصناعة أداء خصوصا، )2011في %6.1 مقابل% 7.1(
 قد، و )2011 في %2.9 مقابل %7.2(الثابت المال رأس تكوین إجمالي حجم في القوي رتفاعاال إنف

 استهالك نمو وتیرة بانخفاض والمرتبطة النهائي االستهالك نمو وتیرة انخفاض واسع بشكل عوض
  .العمومیة اإلدارات

والذي  ،2012 سنة في جیدا اشاانتع المعملیة الصناعة سجلت اإلنتاجیة، لألنظمة قاعدة باعتبارهاو      
 إذ الصناعة، هذه فروع جمیع على عممت إن تصنیع إعادة سیرورة في الشروع في یساعد أن شأنه من
 لالدخارات فعال امتصاص خالل من وخدماتي وزراعي صناعي إنتاج اقتصاد تشیید الضروري من أنه

لد مستدام نمو إلرساء هذه الوطني اراالدخ موارد من االستفادة األمر یستوجب ،المتراكمة المالیة  قوي وموّ
 خارج للنمو الحقیقیة اإلمكانیات علىیعتمد  شامل نمو تشجیع یجب فإنه آخر، بتعبیر .العمل لفرص
ن ،المحروقات قطاع  خارج النمو تحفیز في ساهمت قد )التجهیز نفقات(العمومیة االستثمارات كانت وإ

 البطالة، تخفیض وفي)  2012- 2005 (الفترة خالل سنوي كمتوسط 6,8%قدر بـ ـ المحروقاتقطاع 
 یجب هلذا فإن. نسبیا ضعیفا كان الصناعي لإلنتاج االقتصادي للنشاط كمحفز العمومیة لنفقاتا دور فإن

 الدولة مداخیل ألجل والتوسع الصناعي النمو اتیإمكان تحقیق في مساهمته مستوى وفق الدور هذا تعدیل
  .1 المحروقات قطاع خارج

االقتصادي  هاداءأزائر واصلت الج، المالیة األزمةوالمتمیزة بتزاید حدة  2008خالل سنة أما   
ثة على التوالي من انخفاض ، الذي سجل سنته الثالنظر عن الركود في قطاع المحروقاتبغض ال الجید
 غالاألشاعات البناء و اخلي بفضل حیویة قطالناتج الد إجماليوالنتائج السلبیة للفالحة فقد نما  ،القیمة

، الذي یجره برنامج االستثمارات المحروقات قطاع كان النمو خارج .العمومیة، والصناعة والخدمات
% 3.5مقابل % 4.4(التضخم تحت السیطرة بینما بقي التوالي،الثانیة على للسنة % 6 العمومیة، یفوق

  .التضخم على المستوى العالمي وذلك بالرغم من ظرف التضخم المستورد المتصل بقفزة) 2007في 
 في صادراته حجم تقلص وكذا ،2006 سنة منذ المحروقات قطاع یمیز الذي الركود كما أن  

 مداخیل تجاه هشاشتها من التقلیص قصد العامة المالیة لتعزیز مجهودات یستدعیان 2012سنة
 الناتج إجمالي إلى نسبة قاتالمحرو  قطاع خارج اإلیرادات بلغت، 2012سنة فيف متقلبة الجد المحروقات

 إجمالي قدر حین في ،%19,5بـ  2011كانت سنة  بعدما، % 20,9المحروقات قطاع خارج الداخلي
 % 29,9بنسبة الضریبیة اإلیرادات ارتفعت وعلیه ،الداخلي الناتج إجمالي من % 40,5بنسبة اإلیرادات

                                                             
 ،2013من سنة  األولوعناصر التوجھ للسداسي  2012التطورات االقتصادیة والنقدیة لسنة  ،تقریر بنك الجزائر -1

  .10ص ،2013دیسمبر 
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من  % 84,4، بعدما كانت تبلغحروقاتالم قطاع خارج اإلیرادات من% 89,1نسبة لتبلغ 2012سنة  في
 المداخیل على الضرائب من كل تزاید عنوهذه الزیادة ناتجة ، 2011سنة اإلیرادات خارج المحروقات

 والخدمات السلع على للضرائب النسبي الوزن في التنازلي المیل حدة فإن لذلك، نتیجة .الجمركیة والحقوق
 2011سنة  % 37,5مقابل % 34,5بـ 2012سنة  خالل ازدادت قد الضریبیة، اإلیرادات ضمن

 ینبغي. االقتطاع من النوع لهذا الممكنة القاعدة تطور مع یتعارض أمر وهو ،2002سنة% 46.3و
 استناداا هذ األخیرة السنوات في معتبرا ارتفاعا عرفت التي القاعدة لهذه فعلي لتقییم خاصا اهتماما إعطاء
  .المحروقات رجخا المسوقة المضافة القیمة لتطور

بانخفاض اإلنتاج  2012تمیز خالل سنة القطاع الفالحي قد  أنفنجد  األخرى القطاعات أما  
  . عرفها المحیط الدوليیتها في ظل الصعوبات التي كالفالحي، ومواصلة األنشطة غیر الفالحیة لدینام

               بعد ارتفاع  8,7% ـانخفاضا ب 2012وهكذا سجلت القیمة المضافة للقطاع األولي خالل سنة      
حیث سجل  2012-2011ب خالل الموسم الفالحي ، نتیجة تراجع إنتاج الحبو 2011سنة %5.1ـب

وبالمقابل  .2011ملیون قنطار سنة  84ملیون قنطار عوض  51، لیصل إلى 39,2% بـ انخفاضا قدر
سنة  4,8%وتیرة نموها التي بلغت عززت األنشطة غیر الفالحیة من انتعاشها، رغم التراجع الطفیف ل

وزیادة إجمالي  13,6% ـ، مستفیدا من ارتفاع نفقات التسییر ب2011سنة  5,3%عوض  2012
 %4عوض  3,2%وفي هذا اإلطار، سجل القطاع الثانوي نموا بوتیرة . 12,6% ـاالستثمار العمومي ب

ت، من تغطیة راعمومیة وصناعات السیااألشغال الأنشطة الطاقة والبناء و  یكیةدیناموتمكنت . 2011سنة 
كترونیة، التي ساهمت بشكل كبیر أنشطة الصناعات الكهربائیة واإللو  الفوسفاتاعتدال وتیرة نمو أنشطة 

وبالموازاة مع ذلك، عرفت أنشطة قطاع الخدمات، . االقتصاد الوطني خالل السنوات األخیرة ةكیدینامیفي 
، نتیجة تحسن القیمة المضافة ألنشطة البرید 2011سنة %6عوض 5,7%عموما، ارتفاعا بوتیرة 

  .واالتصاالت وأنشطة الخدمات المقدمة للمقاوالت والخدمات المقدمة من طرف اإلدارات العمومیة
غیر  ـ2,7%ـ نموا قدر ب 2012سنة  نمو الناتج الداخلي اإلجمالي وفي ظل هذه الظروف، سجل  
وفي ظل التحكم في التضخم، واصل الطلب . 2011سنة  المسجل 5%تبقى دون معدل  النسبةأن هذه 
سجل االستهالك فقد  .دعمه للنمو االقتصادي) االستهالك النهائي الوطني واالستثمار اإلجمالي(الداخلي 

وبالتالي عرفت . 2011سنة  6,7% بعدما كان 4,8% ـب قدر ارتفاعا 2012سنة  النهائي الوطني
وفي هذا اإلطار، عرف . 2012سنة  نقط 3,7 إلى 2011ط سنة نق 5مساهمته في النمو تراجعا من 

استهالك األسر تباطؤا طفیفا، نتیجة انخفاض مداخیل األسر واالستهالك الذاتي من المنتجات الفالحیة، 
وعرفت مساهمته في  .2011سنة  7,4% بعدما كان 2012سنة  4,8%نمو حیث سجل ارتفاعا بوتیرة 

وبالمقابل، سجل حجم استهالك اإلدارات . نقطة 2,8إلى  2011نقطة سنة  4,2النمو تراجعا لتنتقل من 
، مستفیدا من زیادة نفقات التسییر ونفقات 2011سنة  %4,6عوض  5% ـب قدر العمومیة ارتفاعا
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 2011سنتي نقطة خالل 0,9 نقطة و 0,8مساهمته في النمو في حدود  استقرتوهكذا، . األجور
ه، عرف حجم التكوین اإلجمالي لرأس المال الثابت، ارتفاعا بوتیرة ومن جهت .على التوالي 2012و

غیر أن حجم . 2012و 2011سنتي نقطة خالل  0,8، لتستقر مساهمته في النمو في حدود %2,7
نقطة سنة  1,4 ـقدرت ب، مسجال بذلك مساهمة سالبة في النمو %27 ـفي المخزون عرف تراجعا ب التغیر

  . 2011نقطة سنة  0,5 ـعوض مساهمة موجبة ب 2012
جماال، سجل الطلب الداخلي تراجعا في وتیرة نموه     عوض 2012سنة 2,8% الذي قدر بـوإ
نقطة سنة  6,3، حیث تراجعت مساهمته في نمو الناتج الداخلي اإلجمالي من 2011سنة   %5,8
           قدرطفیفا  الصادرات من السلع والخدمات فقد عرفت ارتفاعا أما. 2012سنة نقطة 3,2إلى  2011

، نتیجة االنتعاش الملحوظ لصادرات منتجات الطاقة وصناعات 2011سنة 2,1%عوض 0,8% بـ
تراجع وقد تمكنت هذه المنتجات التصدیریة الجدیدة من تعویض . السیارات وبعض المواد الغذائیة

ومن جهتها، سجلت  .ترونیةومشتقاته وصادرات المنتجات الكهربائیة واإللك الفوسفاتصادرات  ةكیدینامی
. 2012سنة  1,6%إلى  2011سنة  5%من  تتقلحیث انتباطؤا ملحوظا الواردات من السلع والخدمات 

، إلى انخفاض وتیرة نمو الواردات من 2009یعزى هذا التراجع الذي عرفته الواردات، ألول مرة منذ سنة و 
ى حجم الواردات من مواد التجهیز ومواد المنتجات ومن المواد الخام، دون أن یؤثر ذلك عل أصناف

  . االستهالك النهائي
جماال عرفت المساهمة السالبة للطلب الخارجي    المعبر عنه برصید المیزان التجاري من السلع (وإ

                 إلى 2011نقطة سنة  1,5-اإلجمالي، تحسنا ملحوظا لتنتقل من  الداخلي الناتج نمو في) والخدمات
  .2012طة سنة نق 0,5-
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ياملبحث زائر :الثا ا   البطالة

 من مجتمع أي في االقتصادي األداء عن تعبر التي المهمة راتشالمؤ  من البطالة تعد  
 وذلك أخرى إلى فترة من هااتجاه على للتعرف كبیرا اهتماما السیاسة صانع یولي ثم ومن، المجتمعات

 الطبیعي المعدل أن لوجدنا البطالة إلى نظرنا إذاف ،االقتصادي لوضعل مهما مقیاسا تمثل أنها أساس على
 القوة درجة، لألجور األدنى الحد قوانین مثل، العمل بسوق الخاصة المتغیرات من مجموعة على یعتمد لها

 التي المشاكل أهم من التضخم جانب إلى تعد أنهاكما . الكفء األجور، العمالیة لالتحادات االحتكاریة
 أنواعهاو  ، قیاسها البطالة مفهوم إلى المبحث هذا في نتطرق وسوف، والمتقدمة النامیة الدول فیها بطتتخ
  . فیلیبس منحنى خالل من التضخمب عالقتها إلى باإلضافة اله االقتصادیة فسیراتالت وكذا

وم :ول  املطلب اطرقو  البطالة مف   .قياس

 راءآ تعددت ولكن، تعریفها السهل من واضحة الةح البطالة أن األولى النظرة من یبدو قد  
  . البطالة معدل لقیاس واحدة طریقة على اتفقوا أنهمرغم  تعریفها في االقتصادیین

وم :ول  الفرع   . البطالة مف

 أي، العمل سن وفي، علیه وقادر، العمل في یرغب لمن عمل فرصة وجود عدم تعني البطالة إن  
  .1 علیه والقادرین العمل سن في هم ممن ،فیه الراغبین من لعملا عن العاطلین تتضمن أنها

 ویبحث فیه وراغب، العمل على قادر هو من كل : بأنه العاطل فتعرف الدولیة العمل منظمة أما  
 یدخلون الذین العاطلین على التعریف هذا قبوینط جدوى دون ولكن السائد األجر مستوى عند ویقبله، عنه

  .2 األسباب من سبب ألي لتركه واضطروا العمل لهم قبس الذین العاطلین وعلى، ةمر  ألول العمل سوق
 الشروط فیه توفرت إذا بطاال الشخص یعتبر: لإلحصاء الوطني الدیوان حسب البطالة تعریف أما  

  :3 اآلتیة
  ؛)سنة 65 - 15بین (أن یكون في سن یسمح له بالعمل  
 یملك عمال هو ال ونشیر إلى أن الشخص الذي  الیملك عمال عند إجراء التحقیق اإلحصائي

 ؛إجراء التحقیقمرجعیة الذي لم یزاول عمال ولو لمدة ساعة واحدة خالل فترة  الشخص
  أن یكون في حالة بحث عن العمل، حیث أنه یكون قد قام باإلجراءات الالزمة للعثور على منصب

  ؛شغل
 ؛أن یكون على استعداد تام للعمل ومؤهال لذلك  

                                                             
  . 335، ص سابق، مرجع االقتصاد الكليفلیح حسن خلف،  - 1
 . 15مرجع سابق، ص ، االقتصاد السیاسـي للبطالة، تحلیل ألخطر مشكـالت الرأسمالیـة المعاصـرةي، كرمزي ز - 2

3 - ONS, L'emploi et Chômage, données statistiques, N° 514, Alger, éditions 2008, P7.  
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 وهم األولى الفئة البطالین من فئتین بین یفرق الجزائر في لإلحصائیات الوطني لدیوانوا  
 األشخاص هم الثانیة والفئة، قبل من یشتغلون كانوا لكنهم، عمل عن ویبحثون یعملون ال الذین األشخاص

  . قبل من أبدا یشتغلوا لم لكنهم عمل عن ویبحثون یعملون ال الذین
ي الفرع   . البطالة عدلم قياس :الثا

 البطالة تفشي مدى على یدل ألنه ،خاصة وأهمیة داللة ذو اقتصادیا مؤشرا البطالة معدل یعتبر  
 قوة من جزء هي البطالة أن عتبارإ وعلى عنه والباحثین علیه والقادرین العمل في الراغبین األشخاص بین

 معدل تعریف یمكن فإنه فقدها أو فتهوظی ترك من فیهم بما العمل عن بحث وبحالة تعمل ال التي العمل
  :  كالتالي البطالة

      

   :1 أن فنجد والعاطلون العاملون األفراد تشمل العاملة ىالقو  أفراد أن حیث
 وهم الذین ینجزون أي عمل مقابل أجر، عالوة على األشخاص الذین لدیهم وظیفة إال أنهم  :العاملون

 . لةمتغیبون بسبب المرض أو اإلضراب أو العط
   وهم األفراد غیر العاملین إال أنهم جادون في البحث عن عمل :العملالعاطلون عن . 

، البیوت وربات الدراسة مقاعد على المتواجدون فهم العاملة القوى ضمن لیسوا الذین األفراد أما     
 الجزائر في مثال كاألطفال ،معینة سن دون هم من أو المتقاعدین أو العمل یستطیعون ال بحیث ومرضى
  . عشر الخامسة دون األطفال یستبعد

ي املطلب   .البطالة أنواع:  الثا

 بأنه العمل عن العاطل تعریف على فقط قتصرت االقتصادي ومفهومها هاتعریف في البطالة تعد لم  
 أنواع تصنیف تم بحیث شمولیة وأكثر أوسع مستویات إلى البطالة مفهوم تجاوز بل للعمل الفاقد الشخص

دخالها البطالة من عدیدة  شامل بشكل البطالة موضوع على التعرف أجل ومن البطالة تعریفات ضمن وإ
   .األنواع هذه عرض من البد

ة البطالة :ول  الفرع   . جبار

 العمل على قادرین أفراد وجود وتعني السافرة البطالة أحیانا علیها یطلق كما أو اإلجباریة البطالة  
   مناصب لهم توجد ال وبالتالي ،عمال یجدون ال ولكنهم السائدة األجور عند جاد بشكل ملالع عن ویبحثون

  . الدوریة البطالة اإلجباریة البطالة مفهوم تحت ویندرج .2 الوطني االقتصاد داخل عمل

                                                             
 . 596مرجع سابق، ص ، بول سامویلسون، ولیام نورد ھاوس -1
 . 220، ص 2004، الدار الجامعیة للنشر، اإلسكندریة، مقدمة في االقتصاد الكليمحمد فوزي أبو السعود،  -2

=دل البطالة مع عدد المتعطلین  
 أفراد القوة العاملة

100  X 
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 والكساد الركود وفترات االقتصادیة لألزمات موافقا البطالة من النوع هذا تعتبر: الدوریة البطالة -  
 القوى من جزء فقدان إلى یؤدي مما الكلي الطلب انخفاض من فترات االقتصاد یواجه حیث ،االقتصادي

 عندما باالنخفاض یبدأ المعدل هذا أن إال ،االقتصاد في البطالة معدل ارتفاع وبالتالي لوظائفها العاملة
  . مجددا باالرتفاع الكلي الطلب یبدأ

ي الفرع ة البطالة :الثا   . ختيار

 األجور ظل في العمل في یرغبون ال أنهم إال العمل على القادرین األفراد البطالة هذه شملت   
  :  منها أنواع عدة البطالة من النوع هذا تحت ندرجیو  ،السائدة

اكية- أوال حت   : البطالة

 ألشخاص طوعیة بطالة وهي ،االنتقالیة أو الفنیة البطالة األحیان بعض في علیها یطلق والتي  
 هذه تحدث وقد ،للعمل المناسب العرض حاال یجدون ال ولكن ،معینة مهنیة خبرات أو مؤهالت یمتلكون
 هذه تستمر وال، للطرفین السوق كشف قبل الزمن لفترة العمل وطالب العمل صاحب حاجة بسبب البطالة
 وانخفضت المختلفة االتصاالت وسائل تطورت حیث الراهنة ظروفنا في خاصة طویلة لفترة البطالة
 هذا في هاما دورا تمارس أن یمكن التشغیل وزیادة العمل فرص لتعزیز الحكومیة السیاسة أن كما ،تكالیفها
عداد للتشغیل حكومیة التوكا كتأسیس المجال    .1 الخ...والتأهیل للتدریب برامج وإ

لية-ثانيا ي ال   . البطالة

 المهارات بین التوافق عدم إلى الطلب أنماط في اتالتغیر  تؤدي عندما الهیكلیة البطالة تظهر  
 من والمعروض المطلوب بین التوازن عدم في التغیرات هذه تتسبب عندما أو، فیها والمعروضة المطلوبة

 في األول البعد یتمثل بعدین إلى الهیكلیة البطالة وجود إرجاع ویمكن. المختلفة المناطق بین فیما ،العمال
 لعدم وأیضا، المتاحة العمل لفرص المطلوبة المهارات وبین وخبراتهم العاطلین ؤهالتم بین التوافق عدم

 عن الباحثین األفراد بها یوجد التي والمناطق العمل فرص بها یوجد التي المناطق بین الجغرافي التوافق
 عدم ببسب، الوطني لالقتصاد االستیعابیة المقدرة ضعف إلى فیرجع الثاني البعد أما، العمل صفر 

   .2 سنویا العمل لسوق الجدد الداخلین حجم وبین الجدیدة العمل فرص حجم بین التناسب
 اإلمكانیات لتوفر نتیجة بسهولة البطالة من النوع هذا مثل على القضاء یمكن المتقدمة الدول في  
 یجعلها مما ،بطالةال من النوع هذا معالجة في كبیرة صعوبة فتوجد النامیة الدول في أما، والفنیة المادیة
 النامیة الدول في البطالة من النوع هذا یدرج البعض جعل مما ،االقتصاد منها یعاني دائمة شبه ظاهرة
  . االختیاریة ولیس اإلجباریة البطالة مفهوم تحت

                                                             
 . 212، ص 2005، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، تحلیل االقتصاد الكليھوشیار معروف،  -1
 . 222محمد فوزي أبو السعود، مرجع سابق، ص  -2
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  . البطالة من أخرى  أنواع :الثالث الفرع

  . زئیةالج والبطالة المقنعة البطالة مثل البطالة من أخرى أنواع توجد  
   :املقنعة البطالة - أوال

 حالة في فهم، لهم المفترضة اإلنتاجیة الطاقة من بأقل األفراد یعمل عندما المقنعة البطالة تظهر  
 اإلنتاجیة انخفاض ذلك عن وینجم، وخدمات سلع خلق عن یسفر ال عملهم بینما ،فقط ظاهریا عمالة
 ىالقو  من مهم لجزء تبدیدا البطالة من النوع هذا ویمثل .1الصفر الى تصل تكاد بحیث للعمل الحدیة
 في مهمة إضافات علیها یترتب وال االقتصاد تفید ال أعمال في الطاقات هذه تستنزف حیث، العاملة
  . حصرها الصعب من ألنه البطالة أنواع أخطر تمثل فهي، الوطني الناتج
زئية البطالة - ثانيا    :ا

 العمل ساعات من أقل یعملون الذین األفراد حالة إلى تشیر وهي الموسمیة بالبطالة أیضا وتسمى  
   .2 أخرى مواسم في یعملون وال معینة مواسم في یعملون أو المعتادة

   :السلوكية البطالة - ثالثا

 اإلنتاجیة العملیة في المشاركة عن العاملة القوة ورفض حجامإ عن الناجمة البطالة وهي  
  . الوظائف لهذه االجتماعیة النظرة سببب معینة وظائف في واالنخراط

عا    :املستوردة البطالة - را

 غیر العمالة إحالل بسبب معین قطاع في المحلیة العاملة ىالقو  من جزء تواجه التي البطالة وهي  
 ةسلع على الطلب انخفاض حال في البطالة من النوع هذا االقتصاد یواجه وقد، القطاع هذا في المحلیة
  . ةدمستور  سلعة على الطلب ارتفاع لمقاب معینة

ات :الثالث املطلب   . لبطالةل رةفسامل قتصادية النظر

 أحد هو البطالة أشكال وتنوع، العالم اقتصادیات تواجه التي المشاكل أهم من البطالة تعتبر  
 یتم یلي ماوفی ،لظاهرةا لهذه وحلول تفسیر إیجاد في والمدارس المفكرین آراء لتعدد المفسرة العناصر

  . لبطالةالمفسر ل النظریات أهم عرض
ي الفكر  البطالة :ول  الفرع   . الكالسي

 الظاهرة تحلیل في والسیاسي االجتماعي للبعدین بالغة أهمیة الكالسیكي الفكر أعطى لقد  
 والنمو رأسمال وبتراكم الدیمغرافیة بالمشكلة البطالة لمشكلة تحلیلهحیث حاول الربط في  االقتصادیة
، (william Petty)بیتي ولیم الفكر هذا رواد ابرز ومن ،الوطني لالقتصاد اإلنتاجیة وبالطاقة االقتصادي

  . )David Ricardo( ریكاردو ودافید، (Adam Smith)سمیث آدم
                                                             

 . 339مرجع سابق، ص ، االقتصاد الكليلف، فلیح حسن خ - 1
 . 223محمد فوزي أبو السعود، مرجع سابق، ص  - 2
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 ظروف وسیادة، كافة اإلنتاج لعناصر الكامل التشغیل ظروف بسیادة كالسیكال یؤمنحیث   
 كیفیة على الكالسیك اهتمام انصب ولقد، واألسعار األجور ومرونة األسواق كافة في الكاملة المنافسة
 أكثر فیه والنمو النشاط أداء مستوىل األساسي المحدد باعتباره الطویل األجل في الرأسمالي التراكم تحقیق

ن، إجباریة بطالة بوجود یعترفون ال فهم ،بالبطالة اهتمامهم من  نظرا ختیاریةا ةبطال فهي البطالة وجدت وإ
 جمود عدم هو النوع هذا حدوث في الرئیسي والسبب السوق في السائد باألجر العمل المتعطلین لرفض
 بفعل تنشأ أن یمكن التي ،الجزئیة البطالة حدوث یةإمكان التحالیل من یسقطوا لم أنهم كما .األجور

 اعتقد فقد ذلك مع ،واإلنتاج الطلب جامأح تقدیر عند االقتصادیین األعوان فیها یقع ربما التي األخطاء
   .1واألجور األسعار مرونة توافر خالل من بنفسها نفسها على تقضي سوف الجزئیة البطالة أن الكالسیك

ي الفرع   . كالسيك النيو عند البطالة:  الثا
 ذيال لألسواق ساي قانون أساس على یقوم فتحلیلهم الكالسیكي للفكر امتدادا النیوكالسیك یعد  

 والتشغیل التوازن آلیا تعدل التي هي األسعار حركة ومرونة ،علیه الطلب یخلق عرض كل أن على ینص
 التي األسعار تغیرات فإن اإلنفاق وهیكل اإلنتاج هیكل بین اختالل حدث فإذا ،اإلنتاج لعوامل الكامل
 توافر بضرورة وكالسیكالنی أوصى وقد ،االختالل هذا بتصحیح كفیلة السوق ىقو  تفاعل خالل من تحدث
 البطالة اختفاء ثم ومن الكامل التشغیل لتحقیق أساسي كشرط النزولي االتجاه في خاصة األجور مرونة

  . اإلجباریة
 وتؤدي العمل سوق في الكامل التشغیل تحقق واألسعار األجور مرونة فإن سبق ما خالل ومن  

  . االختیاریة البطالة على ینطبق ووجودها بطالةال واستمرار ،وجدت إن اإلجباریة البطالة اختفاء إلى
ي  التفس:  الثالث الفرع   . للبطالة الكي

 الناتجة المظاهر أهم فمن، الجدید وعیه وتشكیل كینز فكر تغییر في 1929 الكساد أزمة أثرت  
 أن إذ ،الكلي الطلب مستوى بانخفاض مرتبطة البطالة فإن كینز فحسب، البطالة مشكلة تفاقم األزمة عن

 عنه كینز عند العمل عرض دالة تحلیل اختالف سببها الكینزي التحلیل في البطالة لمفهوم الممیزة الصفة
 أي حصول یرفضون العمال أن العامة نظریة في كینز یفترض إذ ،والنیوكالسیكي الكالسیكي التحلیل في

 انخفاض على یعترضون ال حین في، االستخدام مستوى رفع تحقیق أجل من النقدیة أجورهم في انخفاض
   .2 ثابتا النقدي األجر معدل بقاء مع، لألسعار العام المستوى ارتفاع عند الحقیقیة أجورهم

 من العمل وسوق، جهة من والخدمات السلع سوق توازن عدم نتیجة كینز عند البطالة وتحدث  
 كما، االقتصاد في جدا صةخا حالة إال هي ما الكامل التشغیل حالة أن كینز یرى حیث، أخرى جهة

 كینز ینفي وبذلك، أیضا الطلب جانب على بل العرض جانب على یتوقف ال التشغیل مستوى أن أوضح

                                                             
 . 169مرجع سابق، ص ، االقتصاد السیاسـي للبطالة، تحلیل ألخطر مشكـالت الرأسمالیـة المعاصـرةي، كرمزي ز - 1
 . 337جع سابق، ص ، مرالتحلیل االقتصادي الكلي:النظریة االقتصادیةضیاء مجید الموسوي،  - 2
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 یقرر وبالتالي، الطلب جانب في یتحكمون الذین األعمال رجال على ویلقیها البطالة عن العمال مسؤولیة
 إلى اإلجباریة البطالة مفهوم كینز أرجع فقد. الفعال الكلي الطلب طریق عن یتحدد التشغیل حجم أن

  . الطلب قصور ببطالة التحلیل لهذا وفقا اإلجباریة البطالة تسمى ولذا الفعال الكلي الطلب قصور
 السوق آلیات وتعجز والبطالة الكساد اقتصاد هو الرأسمالي االقتصاد حالة أن إلى كینز وتوصل  
 النشاط في الدولة تدخل بضرورة كینز نادى لذا، لكالسیكا یتوقع كان كما التلقائي التوازن استرجاع

 السیاسات باستخدام وذلك اإلجباریة البطالة لعالج الكلي الطلب في القصور عالج بهدف االقتصادي
  . التوسعیة المالیة
عالفرع البطالة:الرا تفس ديثة ا ات   .النظر

  :یليبطالة نوجزها فیما النظریات الحدیثة التي حاولت تفسیر ظاهرة ال أهم  
العمل-أوال عن البحث ة   :1 نظر

 األفراد رغبة إلى ذلك ویرجع ،الوقت نفس في شاغرة شغل ومناصب بطالین وجود حالة تصف  
 لقدراتهم المالئمة للعمل فرص بأفضل المتعلقة المعلومات وجمع البحث أجل من والتفرغ وظائفهم ترك في

 سلوكا تعد االقتصاد في السائدة البطالة فإن النظریة لهذه وفقا فإنه ثم ومن، بها المقترن جوراأل وهیكل
 تحسین نتیجة علیه الحصول الفرد یتوقع الذي األجر معدل على البطالة هذه فترة طول وتتوقف، اختیاریا

 رجال فإن ،أخرى ناحیة ومن .المجتمع في العام االقتصادي المناخ وعلى السوق بأحوال معلوماته درجة
 العثور من التأكد بهدف وذلك شغلها من بدال الوقت لبعض شاغرة بوظائف االحتفاظ یفضلون ألعمالا

 هذه تنطبقحیث ، البطالة فترات تفسیر في النظریة هذه أسهمت وقد ،المالئمة العناصر أفضل على
  . سوق إلى الجدد الوافدین الشباب على خاصة بصفة النظریة

ة- ثانيا الرأسنظر   :شري املال

 هي أو، الفرد یمتلكها التي اإلنتاجیة والقدرات المعارف مجموع یمثل البشري الرأسمال مفهوم إن  
 یستثمر فرد فكل ،معینة زمنیة فترة خالل الفرد یكتسبها التي والمتخصصة العامة المعارف تراكم عن عبارة

. العمل على الطلب مع مهتالؤ  طریق عن جید أجر على الحصول یتوقع ألنه والتعلم نفسه تكوین في
 یناسب معین أجر على والحصول بالعمل متعلق األول، خیارین أمام نفسه الفرد یجد هذا خالل ومن

 المداخیل لتعظیم التكوین طریق عن ومؤهالتهم قدراتهم رفع أجل من العمل والثاني ،تكوینه ویرافق
  . سوق يف أكبر حظوظ لها المؤهلة العاملة الید أن باعتبار، البمستق

 ودیةدمر  على إیجابیا سینعكس البشري رأسمالها في المؤسسة ستثماراإل أن النظریة هذه ترىكما   
 لیس اللذین األشخاص أما، بموظفیها االحتفاظ على تحرص یجعلها ما هذا المادي العائد وتعظیم عمالها

                                                             
1 - Michel lallement, Travail et Emploi: Le Temps des Métamorphoses, harmattan, Paris, 1994, P149.  
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 مع التوافق یستطیعون ال ثحی البشري رأسمالهم في نقص خلقإلى  هذا فیؤدي، تعلیما أو تكوینا لدیهم
  . بطالة حالة في سیكونون همنأ هي والنتیجة، العمل على الطلب

ة- ثالثا اجر نظر   :امل

 الحقیقي األجر وبین للعامل الفردیة اإلنتاجیة بین المتزایدة الطردیة العالقة على النظریة هذه تقوم  
 هي الواحد العامل إنتاجیة أن )Harvey Leibenstein(هارفي الیبنستین یعتبر حیث، یتقاضاه الذي
 التوازني مستواها عن األجور رفع المفید من أنه یعتقدون العمل فأصحاب .الحقیقي األجر في متزایدة دالة
 .العمل عرض في فائض حدوث عنه یترتب مما ،إنتاجیتهم وزیادة العمال لتشجیع وذلك العمل سوق في

 مدام للمؤسسة عبء یشكل ال رفعها فإن اإلنتاجیة العملیة تكالیف من جزء تشكل األجور أن وباعتبار
 التي اإلنتاجیة رفع إلى یؤدي مما بهم واالحتفاظ العالیة للكفاءة ذوي العمال انتقام هو األساسي الهدف
 فهم، للعمال تدفعها التي األجور معدالت تخفیض العمل أرباب مقاومة یفسر ما وهذا، األرباح تعظیم

 الوقت لضیاع تقلیل فیحدث أعلى أجور على حصولهم حالة في كبیرة جهودا سیبذلون العمال أن یعتقدون
خالصهم العمال مستویات تحسین مع العمل وترك   .1 وإ

عا  الضمنية–را العقود ة   : 2 نظر

العمل قد تكون غیر رسمیة أو  وأصحابتفاقیات الملزمة بین العمال إلا أنحیث تقوم على أساس   
  .نه لیس من الضروري صیاغة هذه االتفاقیات بشكل رسمي ومكتوبأعناه م ضمنیة،

  :ثر بانخفاض الطلب على العمل وذلك راجع إلىأتت ال ألنهاغیر مرنة  األجورأن  ةترى هذه النظری إذ
ن المستخدمین یقدمون عقود للعامل وذلك أل ال تتطور بداللة تغیرات الطلب على العمل، األجور -

  ؛یمة المنتوج خالل الدورة االقتصادیةتضبط تقلبات ق
لمستخدمون یحتفظون بالفرق تبقى تحت قیمة منتوج العمال، وا األجورن إعندما ترتفع أسعار المنتوج ف -

یقوم المستخدم بتعویض العمال وذلك بتقدیم نسبة  إنعاشا األقلفي حالة الظروف  أمامین، أكقسط ت
  .المؤمن اإلیرادمعینة منزوعة من هذا 

المقدمة خالل عدة فترات،  لألجورللمؤسسات موقف حیادي اتجاه الخطر، فهي تهتم بالمجموع الكلي  -
فر العمال من هذا الخطر بینما ین ،تطرأ أنبالتالي فهي على استعداد لتسویة كافة التقلبات التي یمكن و 

  .جرا ثابتاأویفضلون 
خاصة  اد لتحمل مخاطر هذه العقود،العمال على غیر استعد أنتفترض نظریة العقود الضمنیة   
  .الممنوح من طرف صاحب العمل جراألتتعلق بعدم استقرار  تلك التي

                                                             
 - .P2006 ,Paris ,édition eme3 ,de borck, Macroéconomie, MGregory.N ,.196                    :انظر في ذلك  -1
أطروحة دكتوراه غیر ، )2010-1966(في الجزائر دراسة تحلیلیة قیاسیة في الفترة  البطالة إشكالیة رابح بلعباس،-2

  .98-97، ص ص2012، الجزائر،  ENSSEA -منشورة، المدرسة الوطنیة العلیا لالحصاء واالقتصاد التطبیقي
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ع املطلب م البطالة عالقة :الرا   .بالت

س منح:  ول  الفرع   . فيلي

 في النقدیة واألجور البطالة حول )A.W.Phillips( بسیفیل االقتصادي بها قام دقیقة دراسة بعد  
 األجور في والتغیر البطالة بین عكسیة عالقة هناك أن فیلیبس وجد، 1 )1957-1861( بریطانیا
 قام 1960 سنة وفي. منخفضة البطالة تكون حین االرتفاع إلى تمیل األجور أن وجد حیث، النقدیة

 التغیر معدالت بین عالقة وجود على وأكد، الفكرة هذه بتناول )R. Libsey( سيبلی ریتشارد االقتصادي
  . العمل سوق على الطلب في التغیر ومعدالت النقدي األجر في

 فیلیبس منحنى مصطلح تحت واسع نطاق على معروفة العالقة هذه أصبحت ما وسرعان  

)Philips Curve( ،السیاسة ومشكالت أهداف شرح في التحلیلیة األدوات أهم حدأ أصبح الذي 
   :اآلتي الشكل في موضح هو كما فیلیبس منحنى ویكون. الكلیة االقتصادیة

 .فیلیبس منحنى:)1- 5(رقم الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

المؤسسة  الطبعة األولى، ین،الداألمیر إبراھیم شمس  ، ترجمة عبدأصول االقتصاد الكليبرینیھ واسیمون، . ب - : المصدر
  . 322، ص 1989بیروت،  ،ة للدراساتیالجامع

  
 مؤمنون فهم، العمل لسوق والطلب العرض على مبنیا فیلیبس لمنحنى تفسیر االقتصادیون قدم لقد  
 .األجور في منخفض نمو قبول على العمال یجبر العمل عرض فائض وأن واألجور األسعار بمرونة

                                                             
  : انظر في ذلك  -1

 - A.W.Phillips, The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates 
in the United Kingdom,1861-1957, economica, Paris, Vol.25, No.100,1958, PP 283-299.  
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 أعلى أجور لدفع استعداد على تكون المؤسسات فإن العمل سوق في طلب فائض هناك كان إذا بینما
  :  التالیة بالمعادلة ذلك عن عبیرالت ویمكن ،متسارع وبشكل العمال ندرة بسبب

 tt uW /1   
 ؛)t( زمنیة فترة خالل األجور نمو معدل:  wt :أن حیث

          ut  :زمنیة فترة خالل البطالة معدل )t(؛ 
           :؛لیبسیف منحنى موقع یحدد ثابت 
          B  :؛لیبسیف منحنى میل  

 الدراسات أن إال، األجور نمو معدل على تؤثر البطالة معدل غیر عوامل هناك أن إلى اإلشارة جبوی    
  . البدایة في تهملها كانت االقتصادیة

 )Samuelson( سامویلسن من كل قبل من البطالة بخصوص لیبسیف منحنى فكرة تطویر تم وقد  

 معدل بین الربط أي، التضخم ومعدل لةالبطا معدل بین الربط تم بحیث ،1960 سنة )Solow( وسولو
   .1 فیلیبس لدى النقدیة األجور من بدال األسعار في التغیر ومعدل البطالة
 النقدیة األجور نمو أثر كبیر حد إلى تعكس السعریة االرتفاعات أن أساس على التحویل هذا تبریر ویمكن
  . تضخمیة أبعاد النمو الهذ یكون أن البد ولذلك ،التكالیف في الهامة المكونات كأحد

ي الفرع س منح:  الثا مية بالتوقعات املدعم فيلي   .الت

 ألن ،تماما مضلل بأنه بسیفیل منحنى بوصف )M.Friedman( فریدمان ملیتون االقتصادي قام لقد      
 تقدویع الحقیقي األجر معدل إلى یشیر أن من بدال االسمي األجر معدل إلى یشیر فیه الرأسي المحور
 االسمیة األجور في المتوقعة التغیرات أن على ینص الذي ،الكینزي باالفتراض أخذ قد بسیفیل أن فریدمان

 إدخال واقترح االفتراض هذا فریدمان رفض وقد، الحقیقیة األجور في المتوقعة للتغیرات مساویة تكون
  . األسعار لتغیرات المتوقع المعدل
 :  هي فریدمان حسب األجور معادلة حبوتص

  eufw   
  . للتضخم المتوقع المعدل یمثل والذي األسعار لتغیرات المتوقع المعدل :e :حیث

  :التالي الشكل إلى نتطرق التضخمیة والتوقعات فیلبس منحنى بین االرتباط حیولتوض
  
  
  

                                                             
 . 343مرجع سابق، ص  ،االقتصاد الكلي فلیح حسن خلف، -1
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  .خمیةبس المدعم بالتوقعات التضیمنحنى فیل ):2- 5(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ترجمة عبد الفتاح عبد الرحمن، االختیار العام والخاص: االقتصاد الكلي جیمس جوارتني، ریجارد استروب،  -: المصدر
  . 456، ص 1988عبد العظیم محمد، دار المریخ للنشر، الریاض، 

  
 بسیفیل ىلمنحن منحنیات عدة هناك أن لنا ،یظهر التحلیل في التضخمیة التوقعات إدخال إن  

 خالل من معین قصیر أجل عن یعبر منحنى وكل، معینة تضخمیة توقعات عن منحنى كل یعبر بحیث
E السالب االنحدار ذات المنحنیات أن نالحظ السابق الشكل  E   E  المختلفة التوقعات تمثل والتي 
 وأنه التضخم حدوث عدم افترضنا فإذا، والبطالة التضخم بین األجل قصیر التبادل صورت التضخم لمعدل
 مستواها عند العمالة تكون وسوف متوقع،وال الفعلي العمل عرض منحنیا یتطابق عندئذ، متوقع غیر

 الطبیعي المعدل علیه یطلق للعمالة المستوى هذا یقابل الذي البطالة ومعدل، األجل طویل التوازني
 .A النقطة عند تكون 0uالبطالة معدل ووجود التضخم وجود عدم ومع، 0uالنقطة في والممثل للبطالة

ذا  الكلي الطلب زیادة إلى یؤدي هذا فإن، توسعیة أكثر ونقدیة مالیة سیاسات السیاسة صانعو انتهج وإ
ذا، 1إلى التضخم معدل معه ویزداد  وبالتالي، العمالة تتزاید فسوف، التضخم توقع عن العمال عجز وإ

 مرور فمع، األجل قصیرة ظاهرة یعتبر البطالة معدل في االنخفاض وهذا، 1uإلى البطالة معدل ینخفض
ذا، أجورهم طلبات تتغیر لذلك وطبقا بالتضخم المتعلقة توقعاتهم العمال یعدل الوقت  معدل استمر وإ

 أجورهم أن ویدركون، المستقبل في المعدل هذا استمرار یتوقعون سوف العمال فإن، 1عند التضخم
 أن كذلك األعمال أصحاب ویدرك، المعدل بنفس واألسعار األجور زیادة إلى بالنظر ترتفع لن الحقیقیة
 العمال لتشغیل الحقیقیة التكالیف أن حیث، إنتاجهم حجمب فظونتفیح، رتتغی لم لمنتجاتهم النسبیة األسعار
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 المعدل إلى البطالة معدل ویعود، العاطلین عدد لیزداد العمالة من المزید طلـب عن فیتوقفون، تتراجع لم
  . C النقطة توضحها والبطالة التضخم معدل من التولیفة وهذه 0uالطبیعي
 بسیفیل منحنى ویصبح، ینتقل المنحنى فإن التضخمیة توقعاتهم العمال یعدل أن ردبمج ولكن  

 سیاسات المتوقع المعدل هذا عند السیاسة صانعو وانتهج، 1متوقع تضخم معدل على یبني الذي الجدید
  . 1uإلى ینخفض البطالة معدل فإن 2إلى التضخم معدل یزداد حتى ،توسعیة أكثر ونقدیة مالیة

Eالخط طول على التحرك یوضحه كما   النقطة من C النقطة إلى D ،العمال یعدل أن ما ولكن 
Eجدید فیلبس منحنى إلى ینتقل المنحنى فإن توقعاتهم  0إلى البطالة معدل ویعودu .  
 إلى أیضا یشیر كما، والبطالة التضخم بین فقط األجل قصیر تبادل وجود إلى التحلیل هذا ویشیر  

، التضخم معدل عن النظر بصرف الطویل األجل في 0uالطبیعي المعدل یعادل سوف البطالة معدل أن
  . الطبیعي البطالة بمعدل مثبت رأسیا شكال یتخذ الطویل لألجل فیلبس منحنى أن یعني مما

امساملطلب ة:ا الف خالل البطالة معدالت   .2012-1970تطور

خالل:ول  فرعال ةالتطور   .1985-1970الف

 بهدف االستقالل ذمن الكبرى االهتمامات حدىأ والبطالة التشغیل قضایا شكلت الفترة هذه خالل
 الفترة هذه خالل المتبعة اإلستراتیجیة وكانت، المجتمع فئات ألكثر منها واالستفادة التنمیة ثمار توزیع
 من العمل فرص توفیر خالل من لألفراد المعیشة مستویات مینأت إلى تهدف الثمانینات عقد نهایة وحتى
 المؤسسات هذه استوعبت وقد، العام القطاع تشكل والتي لها المملوكة المؤسسات طریق عن الدولة طرف
 هذه خالل الدولة عملت كما .الفترة هذه خالل العمال مجموع من %70 بلغت العمال من رةكبی أعداد
 إنشاء إلى والسبعینات الستینات خالل الدولة جهود أدت وقد االجتماعي، الضمان نظام توسیع على الفترة

 %33 ىإل تصل كانت االستثمار نسب( العمومي الستثمار معدل ارتفاع بسبب عمللا من فرص عدیدةال
 في محسوس انخفاض إلى أدى الذي األمر السبعینات، عقد خالل %45و% 40بـ  مقارنة الفترة خالل
 معدالت عرفت كما.دائمة عمل مناصب من یستفیدون الذین والعمال األجراء نسب وارتفاع البطالة، معدل

 وأواخر الستینات ةبدای خاللفرصة عمل  100.000 إنشاءتم  ارتفاعا، حیث الفترة هذه خالل التشغیل
 فرصة 140.000 ـب) 1984- 1980( الفترة خالل المسجل عددال مقابل )1978-1967(السبعینات

 سنة %16.3 حدود إلى وصلت التي البطالة معدل انخفاض على مباشر أثر لذلك كان وقد عمل،
 . 1977ة سن %22 فیه سجلتفي الوقت الذي ،  1982

 :التالي النحو على العمل فرص توفیر في الرئیسیة القطاعات مساهمة كانت و
 ؛عمل فرصة 328.000 ـب العمومیة واألشغال البناء قطاع في %30 -
 ؛عمل فرصة 306.000 ـب الصناعة قطاع في %28 -
 ؛اإلدارة في %23 -
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  ؛الخدمات قطاع في %19 -
 .حالیا مراأل علیه هو ما عكس ،العمل فرص توفیر في الرئیسیة القطاعات مساهمة وهذا یبین  

 كبیر وضعف العمومي القطاع إلى یرجع الفترة هذه خالل العمل فرص وتزاید البطالة في التحكم أن رغم
 حیث ،ولالقتصاد العمل لفرص والمحرك المنشأ العمومي القطاع كان حیث الخاص، القطاع مساهمة في
 توفیر حیث من لالقتصاد لذهبیةا الفترة عتبرت هذه الفترة، التي خالل الجزائر في االقتصادي الوضع أن

 رئیسیا متغیرا البطالة تكن لم وبالتالي العمومي، االستثمار معدالت وارتفاع البطالة وتقلیص العمل فرص
  . خالل هذه الفترة

ي فرعال خالل:الثا ةالتطور   .2000-1986الف

 إیرادات انخفاض منها تظهر الوطني االقتصاد تدهور بوادر بدأت 1985 سنة نهایة منذ
 في اعالمی اانخفاض جلس 1985 سنة من ابتداء االستثمار، حیث قدرات وتوقف )اتقریب% 50 (التصدیر

 حلول ومع). الثلث من أكثر (1986 سنة اتهذرو  بلغت هذه حتى االنخفاض نزعة وتواصلت النفط أسعار
حیث كشفت هذه . عمل مناصب خلق عن عاجزة االقتصادیة المؤسسات أصبحت 1986 البترولیة األزمة
المنتهجة آنذاك والتي  اإلصالحاتورغم ، عن هشاشة نظام التراكم في القطاع الصناعي العام األزمة

لم  أنها إال األخیرةاهتمت فقط بإعادة الهیكلة التنظیمیة للمؤسسات العامة مصحوبة بتطهیر مالي لهذه 
یف نتیجة غیاب االستثمارات الجدیدة من وعلیه فقد تقهقرت الحالة العامة للتوظ .تمس عالقات التوظیف

برنامج التعدیل  ة وأهدافقبل المؤسسات االقتصادیة العامة والخاصة في ظل تطبیق السیاسة العام
 هذه المؤسسات غیر منتجة وبها فائض من العمالة أصبحتومنه ، 1994الهیكلي الذي طبق في سنة 

مصادر  إیجادغلقها لعدم  أوهیكلة المؤسسات  إلعادةة نتیج ،التسریح الجماعي للعمال إلىمما دفعها 
مع ارتفاع ضغوط الطلب  آنذاكتثبیط مستویات التوظیف عند المستوى السائد  إلى أدىمما ، التمویل

. 1 1994ارتفاع مستویات البطالة ابتداءا من سنة  ومما نتج عنه اختالل في سوق العمل ، على العمل
في % 17ر الرسمیة إلى أن مستوى البطالة في الجزائر بدأ في االرتفاع من حیث تشیر العدید من التقاری

  . 1999سنة % 30صل حدود تل 1995سنة % 28إلى  1987
هذه  تبمن البرامج والمشاریع التي صاح ورغم محاوالتها للحد من هذه الزیادة عن طریق العدید   

سة بصفة علمیة، مما جعلها قلیلة الفاعلیة التحوالت، والتي جاءت في غالبیتها بصفة سریعة وغیر مدرو 
 القول یمكن ،اإلصالحات سیاق في البطالة مستویات تطور مجال فيف. في الحد من تنامي هذه الظاهرة

 توفیر في مساهمته وانخفاض الزراعي القطاع في ركود إلى أدیا االستثمار وتراجع النفط أسعار انخفاض بأن

 من العمال وتحول ،العصریةاالقتصادیة  القطاعات اتجاه العمل مناصب تم تحویل وبالتالي ،العمل فرص
                                                             

، البطالة تثر السیاسات االقتصادیة التجمیعیة على معدالأالعمل بالجزائر و سوق شكوري محمد، ،شیبي عبد الرحیم -1
  .44، ص 2008یولیو ،العدد الثاني، المجلد العاشر ،، المعھد العربي للتخطیط، الكویتة التنمیة و السیاسات االقتصادیةمجل
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 انعكاس له كان ذلك كل، اإلدارة إلى التقلیدیة والصناعة الزراعة من أي الحضري القطاع إلى الریفي القطاع

 الصعوبة من أصبح ولذلك. اإلصالح بدایة منذ مستمر ارتفاع في رصدت التي البطالة مستویات ارتفاع في

تحكما  في تفاقم من عنها نتج وما المرحلة هذه خالل الجزائري االقتصاد تسییر تحكم التي العامة اآللیات في ّل

 نسب بارتفاع مقارنة 1985 منذ مستمر تزاید في البطالین عدد وأصبح العمل الجدیدة فرص ونقص البطالة

 اإلصالح نهایة إلى واستمرت 1991- 1985 ةالفتر  خالل البطالة تتفاقم و، السابقة الفترة خالل التشغیل

 فرصة 74.000 بـ 1986 سنة خالل الجدیدة العمل فرص فقد قدرت، المتبعة والسیاسات اإلجراءات رغم

 العمل فرص تراجع وأمام، 1989 سنة 54.000 إلى ثم 1987 سنة فرصة  64.000إلى تحولت ثم عمل

  200.000ثم 180.000 إلى وصلت التي اسنوی العمل طلبات مجال في متزاید میل ظهر هذه الجدیدة
 1988 سنة %46 إلى یصل وطلباته العمل عروض بین الفرق فیه كان الذي الوقت في سنویا جدید طلب

  .19871  سنة % 51.8 مقابل
ذا        إال ،التوازن االقتصادي الكلي والموازنة العامة إعادةالهیكلي قد وفق في  اإلصالحكان برنامج  وإ

سنة % 29من  أكثر إلىلتصل  1994سنة % 24تفاقم البطالة التي انتقلت من نسبة  لىإ أدىنه أ
وقد قدرت  .من القطاع الخاص% 48من البطالة هو القطاع العام و% 52مصدر  أنحیث  ،1997

 یتجاوز سنهممن فئة الشباب اللذین ال %80خصت  شخص،ملیون  3.2البطالة في هذه المرحلة بحوالي 
 خریجي الجامعاتمن  ألف 80وخصت كذلك  مرة، ألولمنهم یتقدمون بطلبات عمل % 75الثالثین سنة 

الهیكلة من تفاقم  إعادةكما زادت  .جامعيخریج  ألف 100من  أكثروذلك من بین  ،1996في سنة 
البطالة  إلىوجهوا  أوموظف فقدوا مناصب عملهم  أوعامل  ألف 360من  أكثر أنبحیث  البطالة،

  .1998و  1994 سنتين التقنیة ما بی
الطلب المتزاید  إلى أدى آنذاكاالقتصادي وغیاب برنامج لدعم التوظیف  اإلنعاشغیاب  أنحیث   

غیاب سیاسة واضحة  أنكما  .طلب سنویا ألف 300 إلى ألف 250على العمل الذي یتراوح مابین 
  . التجاري تزاید العمل الموازي غیر الرسمي وخاصة في مجال النشاط إلى أدىللتوظیف 
 إلى ماإفقد وضعت الحكومة الجزائریة عدة تدابیر كانت ترمي  ،ومن أجل تخفیض نسب البطالة  
من خالل منحه فرصة  ،خلق مؤسسته الخاصة إلى وأباب المتعطل للبحث عن فرصة عمل حث الش

 إقصاء تجنبوقد كان لهذه التدابیر جانب ایجابي تمثل في ، في سوق العمل اإلدماجبانتظار  ةعمل مؤقت
الهیئة الوطنیة لدعم  إنشاءتم  1997ففي. الشباب المتعطل من عالم العمل وخفض التكلفة النفسیة للبطالة

للحد من البطالة التي كانت تمس فئة الشباب  أخرىكذلك فقد اتخذت الحكومة تدابیر  .الشبابتوظیف 
ذات  واألشغالیفة كصیانة الطرقات عاملة كث أیديالعامة التي تتطلب  األشغالفي مجال ، غیر المؤهل

                                                             
جامعة منتوري قسنطینة  ،والمجتمع االقتصاد مجلة ،الجزائر حالة دراسة واالحتواء التحدي بین البطالة بوحفص، حاكمي-1
  .221، ص2010، 6الجزائر، العدد،
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 ألف 12.9تم خلق  1999والتي ساهمت بفعالیة في خفض نسبة البطالة ،ففي سنة  المنافع العامة،
  .فرصة من خالل هذه التدابیر

، ونتیجة لغیاب سیاسة توحي بالقضاء على البطالة من منظور السیاسة العامة لالقتصاد الجزائري  
لتوفیر فرص عمل مؤقتة واعتماد نظام التكفل والشبكة االجتماعیة والتضامن اكتفت الحكومة بمحاوالت 

  .1 زیادة فرص العمل التعاقدیة والفصلیة بالمقارنة بفرص العمل الدائم إلى أدىالوطني ،وهو ما 
سنة % 20.04 حیث انتقلت من ،ارتفاعا لمعدالت البطالة )2000- 1989( فترةال سجلتوقد   

 انخفاض عن الناجمة البالد بها مرت التي المالیة الضائقة نتیجة هذا ،2000 سنة %29.8 إلى 1989
 المؤسسات جل عجز و جهة من البترولیة الجبایة مداخیل تقلصو  انخفاض بالتاليو  النفط، أسعار

  .أخرى جهة من الجدیدة الشغل مناصب من المزید إحداث على قدرتها عدم و العمومیة
خالل: الثالثفرعال ةالتطور   .2012- 2001الف

 الدولة تدخلت االقتصادیة، اإلصالحات عن الناتجة المتردیة االجتماعیة الوضعیة من للتخفیف  
 بارتفاع إیرادات الجزائر ارتفعت الحظ ولحسن السكن، وأزمة الفقر البطالة، من المتضررة الفئات لمؤازرة
 حیث، )2004-2001(قتصادي اال اإلنعاش برنامج تسطیر من الحكومة مكن مما النفط، أسعار

 التنمیة برنامج مثل أخرى ببرامج البرنامج هذا ودعم .دینار ملیار 525 قدره مالي غالف له خصص
 .الشباب دعم برامج مختلف وتمویل وبرامج والریفیة، الفالحیة
 ددع كان فقد البطالة، حجم تقلیص إلى أدى مما العمل سوق على اایجابی أثرا البرنامج لهذا كان  
          بطال 2078270 إلى لیصل ،%27.3 بطالةمعدل ب بطال ملیون 2.3حوالي  2001 سنة البطالین

 الوطني الدیوان أجراه الذي التحقیق حسب وذلك ،%23.7 البطالة معدل لیصبح 2003 سنة 
 التراجع هذا وكان ،2004سنة  %17.65 إلى ثم. والبطالة الشغل حول2003 سبتمبر في لإلحصائیات

 ألف 230 منها جدید شغل منصب ألف 720 حوالي باستحداث التشغیل فرص في الهامة الزیادة بسبب
 2004 سنة المعدل هذا وصل حیث الشباب بطالة هي المرحلة هذه في البطالة یمیز وما .مؤقت منصب

 السنة نفس في، سنة 24 إلى 20 بین ما الفئة في% 44سنة و  20من األقل صفوف في %49 إلى
 مساهمة نصیب تطور إلى اإلشارة تجدر كما .سنة 30 من أقل هم البطالین من %75 یقارب ما دنج

                       ةالفتر  خالل عمل منصب ملیون2,5یعادل ما خلق من تمكن حیث التشغیل، في الخاص القطاع
)2001-2005(.  

 على یمتد ضخم خماسي یليتكم برنامج عن 2005 أفریل 07 بتاریخ الحكومة رئاسة أعلنت وقد  
، دینار ملیار 4200 له رصد النمو تدعیم إلى یهدف مشروع وهو، )2009- 2005(سنوات خمسة مدار

                                                             
  .45-44شكوري محمد، مرجع سابق، ص ص ، شیبي عبدالرحیم -  1
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 أنواعها بمختلف عمل منصب ملیوني استحداث إلى نفس أهداف البرنامج السابق، كما یمكن من یهدف
 معدالت في الملموس نخفاضإلى اال أدى ما ذلك .السوق في العمل قوة من الزائد العرض المتصاص

  .1 2008-2005 سنتي بین 11.3% إلى 15.3% من البطالة نسبة انتقلت حیث البطالة
بذلك معدل  بطال، مسجلین 1076000قدر عدد العاطلین عن العمل بحوالي  2010 وفي سنة  

و یرجع ، لوهو مؤشر ایجابي في سوق الشغل لم تعرفه الجزائر منذ االستقال %.10بطالة للقوى قدر بـ 
ارتفاع اسعار النفط التي انعكست مداخیلها  إلى باإلضافة، واألمني االستقرار السیاسي إلىهذا التحسن 

 اإلنعاشبرنامج  آخرهاعلى تمویل التنمیة االقتصادیة من خالل برامج خماسیة سطرتها الدولة كان 
وبالرغم ، % 9.9ر معدل البطالة بـ فقد قد 2011في سنة  أما .االقتصادي وبرنامج دعم النمو االقتصادي

نتائج المسح قد  أن إال .على المستوى الوطني 2011و 2010 سنتي من استقرار نسبة البطالة مابین
  .وارتفاع طفیف نسبي لدى الذكور اإلناثانخفاض محسوس لنسبة البطالة لدى  أظهرت

تخفي تباینات حسب الجنس ارتفاع نسبة البطالة على المستوى الوطني  أن إلى اإلشارةوتجدر   
 2011و 2010مابین % 17.2 إلى %19.2من  اإلناثوالمستوى التعلیمي مع تراجع نسبة البطالة لدى 

  .الذكوربینما نشهد ارتفاع نسبة البطالة لدى  2012 سنة خالل% 17.0 إلىثم 
دون  األشخاص حیث تشهد نسبة البطالة ارتفاع لدى ،العوامل المؤثرة المستوى التعلیمي أهمولعل   

حیث انخفضت النسبة لدى  ،شهادة وخریجو معاهد التكوین المهني على عكس حاملي الشهادات الجامعیة
  .2 على التوالي 2012و 2011 ،2010 السنوات خالل% 15.2ثم  %16.1 إلى% 21.4هذه الفئة من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ،2008-1970الفترة خالل الجزائر في البطالة لمعدالت قیاسیة دراسة الرحمان، عبد محمد طجین بن ،الغني عبد دادن -1

  .182ص ،2012 ،10العدد  ،الجزائر ،جامعة ورقلة مجلة الباحث،
  .2ص  الجزائر، ،2012ي والتشغیل و البطالة خالل الثالثي الرابع من سنة النشاط االقتصاد، ONSتقریر  -2
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زائرالفائدة معدالت :الثالث املبحث   .ا

وم :ول  املطلب قتصادو  الفائدة معدل مف    .وظائفھ

وم:ول الفرع   . الفائدةمعدلمف

 األصلي المبلغ على زیادة نقدي مال رأس مقترض یدفعه المال من مبلغ أنها على الفائدة تعرف
 التي وهي، المقترض المبلغ أصل من مئویة بنسبة وتقدر ن سنویا الفائدة وتحسب، اقتراضه تم الذي

  . القرض هذا قیمة إلى نقدي قرض من السنوي العائد نسبة هو أي. 1 الفائدة معدلب تعرف
  : إلى الفائدة تالدمع وتنقسم

  . االعتبار في لألسعار العام المستوى یأخذ ال الذي الفائدة معدل وهو :االسمیة الفائدة معدل -1
 للنقود الشرائیة القوة بین الفرق االعتبار في یأخذ الذي الفائدة معدل وهو: الحقیقي ائدةفال معدل -2

  . التضخم ومعدل االسمي الفائدة معدل بین الفرق هو أي، سدادها المعاد والنقود المقترضة
 المؤسسة إلى األموال جذب عملیة في المستخدم السنوي السعر وهو :)اإلیداع(الدائن الفائدة معدل -3

 المال قیمة من مئویة نسبة یمثل وهو، )قراضاإل( اإلیداع عملیة نتیجة للمودع عائد تحقیق بهدف المالیة
  .2 إیداعه یتم الذي

 المودعة األموال توظیف عملیة في المستخدم السنوي معدلال وهو :)االقتراض( المدین الفائدة معدل -  4
 وتحدد، المقترض المال رأس إلى تنسب قیمة سداد مقابل وذلك، آخرین أفراد بواسطة المالیة بالمؤسسة

  .3 مسبقا ةالنسب هذه
 معدالت بذلك وتصبح .الفائدة معدل تحدید في مباشرة بالدولة النقدیة السلطات تتحكم ما وعادة  

، ریةُح ب السوق آللیات وفقا یتحدد الفائدة معدل الدولة تترك أن أو، مدارة معدالت الدولة هذه في الفائدة
 النادر من بینما، كثیرة دول في مدارة ائدةفال معدالت نجد العملي الواقع وفي. الحرة الفائدة علیها ویطلق

  . مدارة شبه الفائدة معدالت تكون ما وغالبا، تماما حرة فائدةال معدالت نجد أن
ي الفرع ا ال الوظائف:  الثا   . الوط قتصاد  الفائدة معدل ينجز

  :4 منها نذكر الوطني االقتصاد في مهمة وظائف بأداء الفائدة معدل یقوم  
 النمو وتدفع لتدعم االستثمار في تتدفق سوف الحالیة االدخارات أن ضمان في تساعد انهأ 

   ؛االقتصادي
                                                             

  . 103، ص 1990 ،، معھد الدراسات المصرفیةقضیة سعر الصرف والتنمیة في مصرفرج عزت،  -1
رة، غیر منشو ، رسالة دكتوراهالسیاسة االقتصادیة دراسة مقارنة أدواتمن  كأداةسعر الفائدة فیصل محمد فكري احمد،  -2

  . 18، ص1992جامعة عین شمس، مصر، -كلیة الحقوق
  .نفس المرجع والصفحة سابقا-3
، 2009، مكتبة الجامعة، عمان، األولى، الطبعة اقتصادیات النقود والبنوك والمؤسسات المالیةمحمد صالح القریشي،  -4

  . 204ص 
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  تلك إلى لالقتراض قابلة أمواال توفر وعموما االئتمان من المتاح العرض بتخصیص تقوم 
   ؛المتوقعة األعلى العوائد لها التي االستثماریة المشروعات

  ؛النقود على الجمهور طلب مع توازن يف لیكون النقود عرض تجلب إنها  
  االقتصاد كان فإذا، واالستثمار االدخار حجم في تأثیرها عبر مهمة حكومیة سیاسة وسیلة إنها 

 سیاستها أدوات تستعمل أن تستطیع الحكومة نإف مرتفعة البطالة أو جدا بطيء نحو على ینمو الوطني
 یعاني الوطني االقتصاد كان إذا أما، االستثمار و االقتراض لتشجیع الفائدة سعر معدالت لتخفیض

 من األعلى المستوى عند الفائدة سعر معدالت وضع تتضمن حكومیة سیاسة نإف سریع تضخم من
   ؛االدخار من المزید وتشجیع واإلنفاق االقتراض إبطاء اجل
  ذات السندات رسعاأ هبوط یفسر ما وهو، الرأسمالیة للموجودات )السوقیة( الحالیة القیمة إیجاد 

   ؛الفائدة معدل هبوط عن وارتفاعها، الفائدة معدل ارتفاع دعن الثابتة الفائدة
ي املطلب ات :الثا   .الفائدة ملعدل املفسرة النظر

 شكل الفائدة معدل أن على معظمها یتفق والتي، الفائدة لمعدل المفسرة النظریات من العدید هناك  
 بین الناشئ بالتوازن األسعار بقیة حال هو كما یتحدد نهأ یفترض الذي التعویض أو األسعار أشكال من
  : یلي فیما النظریات هذه أهم استعراض نحاول وسوف السوق في والطلب العرض قوى

ة :ول  الفرع   . الكالسيكية النظر

 واستنادا. وآخرین )Fisher(وفیشر )hume( وهیوم )Ricardo(ریكاردو من بكل النظریة هذه ترتبط
 عرض وهي، حقیقیة بعناصر تتقرر نهاأ بمعنى حقیقیة ظاهرة هو الفائدة سعر معدل نإف النظریة هذه إلى

  . التوازني الفائدة سعر معدل تقرر والتي االستثمار على والطلب، االدخارات
 أثره كان نإ و ، االستثمار وقرار االدخار على التأثیر في فعاال عامال الفائدة معدل یعتبرون فالكالسیك 

  . )االستثمار (أحدهما عكس تجاهإ في هو بالضرورة
 األفراد أن ذلك، طردیة عالقة بینهما العالقة حیث الفائدة معدل في متزایدة دالة بمثابة فاالدخار  
 معدل وهو االنتظار ثمن ضوء على المستقبلي واالستهالك الحالي االستهالك بین بالمفاضلة یقومون
 والعكس الفائدة معدل ارتفع ما إذا مدخراتهم حجم وزیادة استهالكهم حجم فیضتخ على فیعملون، الفائدة

  . صحیح
 عالقة هي بینهما العالقة حیث، الفائدة معدل في متناقصة دالة بمثابة االستثمار یعتبر كما  
 األعمال ورجال المنظمون أن ذلك، بانخفاضها ویزداد، الفائدة معدل بزیادة االستثمار ینخفض، عكسیة
 المنظمین سعي نأو ، المتناقصة الغلة قانون بفعل ستمرارإب تتناقص المال لرأس الحدیة اإلنتاجیة أن یرون

 اإلنتاجیة مع الفائدة معدل یتساوى حتى، االقتراض في یستمرون تجعلهم، األرباح أقصى على للحصول
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 الطلب هذا نأو ، اإلنتاج دالة من مشتق طلب هو االستثمار على فالطلب ذلك وعلى، المال لرأس الحدیة
  .1 الفائدة معدلل متناقصة دالة یكون

 حقیقي معدل" یسمى ما أو "الطبیعي المعدل" ـب یعرف العناصر بهذه یتقرر الذي الفائدة معدل نإ  
 في التغیرات نأل، واألسعار النقود بمستوى متأثر غیر یكون المعدل هذا نإف ساكن وضع وفي، "كالسیكي

 األصلي مبلغ إلى النقود إلنتاجیة المئویة النسبة تاركة األسعار كل في نسبي تغیر إلى تؤدي النقود كمیة
  .2 األخرى االئتمانیة المؤسسات وبقیة البنوك بسلوك متأثرة غیر الفائدة معدالت نإ ،تغییر بدون

  :  یلي فیما نوجزها وفروض شروط توفر ضرورة الكالسیك یرى ذلك ولتحقیق
   ؛الوطني لالدخ مستوى ثبات -  
   أي، االستثمارات لكمیة مساویة المدخرة األموال كمیة تكن مالم مستقرا یكون لن التوازي الفائدة معدل -  

   ؛االستثمار یساوي االدخار أن
   ؛األموال رؤوس سوق في التامة المنافسة تسود -  
   ؛وأرباحه مكاسبه تعظیم إلى یهدف فرد كل -  
   ؛المستقبل واستهالك الحاضر االستهالك بین التفضیل أي، لالستهالك الزمني التفضیل جدول ثبات -  
  ؛اإلقراض في للتوسع بالنسبة الحكومة أو، المركزي البنك سیاسة ثبات -  
   ؛فقط واالحتیاط المعامالت بدافع منحصرا النقود على الطلب -  

  :  أهمها انتقادات لعدة الكالسیكیة النظریة تعرضت وقد
 سبیل على، وطنيال قتصادلال أهمیة ذات هاأن معروفة كثیرة عناصر من تتجرد كالسیكیةال النظریة أن -

 سعریة مرونة هناك أن وافترضت، االقتصادیة التقلبات الفائدة في الكالسیكیة النظریة أبعدت لقد المثال
  ؛3 التكلفة تضخم استبعدت هاأن كما، تامة

 تولد تتجاهل فهي وبالتالي، الحقیقي االدخار عن تتولد ال فائدة بوجود الكالسیكیة النظریة تؤمن ال -
   ؛المصرفي االئتمان بواسطة النقود خلق عملیة طریق عن الفائدة

ثر أیف الكامل، وبالتالي فهي تستبعد تفترض النظریة الكالسیكیة ثبات الدخل عن مستوى التوظ -
بانتقاد طریقة الكالسیك لتحـدید  ،)L.P.Hansen( فقد قام هانسن .التغیرات في الدخل على االدخار

سعـر الفائدة، ویرى أنها ال تقدم حال ممكنا، ویبرر ذلك على أساس أن تحدید وضع منحنى عرض 
الفائدة إال بعد أن یتم تحدید  معدلاالدخار سیكون تابعا لمستوى الدخل الحقیقي، ومنـه ال نستطیع معرفة 

   ؛ومعرفة مستوى الدخل

                                                             
  . 281، ص 1966ث، االسكندریة، ، المكتب المصـري الحدیدروس في النظریة النقـدیةحازم الببـالوي، -1
  . 207، ص مرجع سابق، محمد صالح القریشي -2
  . 208، ص سابقالمرجع ال- 3
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 االسواق في تحقیقها او تنفیذها الصعب من الكالسیكیة النظریة الیها تستند التي التامة المنافسة ان -
  .1 المالیة

 االدخار منحنى أن الواقع في نهأ إال، االستثمار عن االدخار استقالل افتراض على النظریة تقوم -
 أن كما، تثماراالس في دالة الدخل أن ذلك، الدخل طریق عن یتم ما وهو، االستثمار منحنى على یتوقف

 حلقة خالل من واالستثمار االدخار بین مباشرة غیر عالقة هناك وبالتالي. 2 الدخل في دالة االدخار
   ؛الدخل

 على التأثیر في المركزیة البنوك تلعبه الذي الهام الدور االعتبار في تأخذ ال الكالسیكیة النظریة إن -
 أن یمكنها وواسعة كاملة مالیة أسواق بها والتي، قدمةالمت الدول في حتى األخیرة فهذه، الفائدة معدل

 للسیاسیة وفقا الفائدة معدل زیادة أو بتخفیض تقوم فهي، تامة تكون تكاد سیطرة الفائدة معدل على تسیطر
 نإ و ، الفائدة معدل خفض إلى ألجفت النقود كمیة زیادة في التوسع إجراء الهدف كان فلو، المطلوبة النقدیة

  .3 الفائدة معدل ترفع االئتمان في التوسع من الحد هو الهدف كان
ي الفرع ة :الثا   .لإلقراض القابلة رصدة نظر

الفائدة فهي  معدلالمعدة لالقتراض محاولة لتحسین النظریة الكالسیكیة في  األرصدةتعتبر نظریة   
قتصادي السویدي الشهیر ویعتبر اال. جل تحدید سعر الفائدةأتجمع النواحي النقدیة وغیر النقدیة من 

الفائدة وقد تم تطویر  معدلهو الذي وضع هذه النظریة الخاصة بتحدید  Knut Wicksell) ( ویكسیل
 (Hrebertson)هربرتسن ، وكذلك)Bertil(برتیل  السویديهذه النظریة بواسطة مجموعة من االقتصادیین 

مع  لإلقراضالقابلة  األرصدةبتقاطع طلب  الفائدة یتحدد معدل نإففوفقا لهذه النظریة . 4 في انجلترا
   .لإلقراضالقابلة  األرصدةعرض 

  : لإلقراض القابلة رصدة ع الطلب - أوال
 الحكومي والطلب األعمال قطاع طلب المنزلي القطاع في األفراد طلب من أساسي بشكل ویتكون  
 خصائص تختلف لإلقراض القابلة صدةاألر  على الطلب وراء الكاملة الدوافع وباختالف، الخارجي والطلب
  . الطلب

 وتعتمد. الدولیة الجهات من كذلك ما دولة في لإلقراض القابلة األرصدة تطلب آخر جانب ومن  
 والمعدل المحلي المعدل بین الفائدة هامش على لإلقراض القابلة المحلیة األرصدة من المطلوبة الكمیة

، دولال لدى المدفوعات میزان على اإلقراض من النوع هذا ثلم تأثیر وخطورة لحساسیة ونظرا. األجنبي
                                                             

   .نفس المرجع والصفحة سابقا - 1
  . 146 -  145، ص ص2001، اإلسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، اقتصادیات النقود والبنوك، ضیاء مجید الموسوي -2
  . 41ص ،مرجع سابقبلعزوز بن علي،  -3
  . 533، ص مرجع سابق، لسیاسات النقدیة والمالیةاالنظریات وسامي خلیل،  -4
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 ومثیالتها المحلیة بالعملة القروض بین منآ فائدة هامش على المحافظة دائما تحاول الدول جمیع نإف
 قطاع كل لطلب األفقي بالتجمیع لإلقراض القابلة األرصدة على الكلي الطلب عن ویعبر. األجنبیة بالعملة

 من المطلوبة الكمیات یربط المیل سالب منحنى سینتج مما، الفائدة معدل من ختلفةم مستویات عند
  . الفائدة معدالت من المختلفة المقابلة بالمستویات لإلقراض القابلة األرصدة

  :  لإلقراض القابلة رصدة عرض - ثانيا

 أن یعني ال ذاه، المنزلي القطاع من لإلقراض القابلة األرصدة عرض من األكبر الحجم یأتي
 لإلقراض القابلة األرصدة عرض أن حیث .العرض ذلك من ءاجز  یشكلون عمالاأل وقطاع الحكومات

 االدخار أن إلى ذلك تفسیر ویعود، الطلب مع مقارنة الفائدة معدل في لتغیرات بالنسبة مرونة اقل یكون
 ومستویات المجتمع ثروة تغیر واملع وتعد. الفائدة معدل بمستوى منه المتاح الدخل بمستوى تأثرا أكثر

 من االستحقاق وفترات اآلجال حیث من واالقتراض اإلقراض أدوات وتنوع، المخاطرة درجة وتغیر الدخل
  . المنزلي القطاع على تؤثر التي العوامل أهم

 سعر في الكالسیكیة النظریة على النقدیة األرصدة نظریة أدخلتها التي التحسینات من بالرغم  
 النقدیة الوحدات من كل أساس على عرض هي لالقتراض المعدة األرصدة نظریة أن حیث من ئدةالفا

 وأیضا، الحقیقیة االعتبارات أساس على فقط عرض فهي الكالسیكیة النظریة بینما، الحقیقیة والوحدات
  . الحدیث قتصاداال في النقود تلعبه الذي الحیوي بالدور لإلقراض القابلة النقدیة األرصدة نظریة اعترفت

  :1 نذكر لإلقراض القابلة األرصدة لنظریة الموجهة االنتقادات أهم ومن
 فمنحنى، الفائدة معدل لمشكلة بحل تمدنا ال بأنها وقال النظریة هذه )L.P.Hansen( هانسن انتقد -  

 تأتي والتي، لإلقراض القابلة األرصدة من الصافیة اإلضافات إلیه مضافا لإلقراض القابلة األرصدة عرض
 عرض فمنحنى المدخرات من جزء كان لما ولكن، العاطلة األرصدة اكتناز تحریر ومن الجدیدة النقود من

 إال معرفته یمكن ال الفائدة سعر نإف وعلیه، المتاح الدخل مستوى من یتغیر إنما لإلقراض القابلة األرصدة
 معدل أن ذلك الفائدة معدل عرفنا إذا إال همعرفت یمكن ال الدخل مستوى نأو ، الدخل مستوى عرفنا إذا

  . الدخل مستوى یحدد والذي االستثمار مستوى یحدد الذي هو الفائدة
 وتفضیل المصرفي واالئتمان، )حقیقیة عوامل( واالستثمار االدخار من كل طبیعة الختالف نظرا -  

  . الفائدة معدل دلتحدی بینها والمقارنة جمعها الممكن غیر فمن، )نقدیة عوامل( السیولة
 هؤالء یرى حیث، االدخار على الفائدة معدل ثرأ في غالت قد النظریة هذه أن إلى البعض أشار لقد -  

 االدخار أن ذلك ویعني، االحتیاط دافع بسبب ولكن الفائدة معدل بسبب لیس یدخرون ما عادة فراداأل أن
  . الفائدة لمعدل بالنسبة مرن غیر یعتبر

                                                             
، مداخلة ضمن تفسیر سعر الفائدة والعوامل المحددة لھ في ضوء الفكر االقتصادي الحدیثمحمد ساحل، ،فارس فضیل  -1

ماي  6-5، الجزائر، ةملیانالجامعي بخمیس  المالیة و البدائل المالیة والمصرفیة، المركز األزمةالملتقى الدولي الثاني، 
  .7، ص2009
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ةن :الثالث الفرع   . الفائدة ملعدالت السيولة تفضيل ظر

 هو الفائدة معدل فان كینز إلى واستنادا ،الفائدة معدل لتقریر آخر أسلوبا الكینزیة النظریة تمثل  
 بواسطة یتقرر القصیر المدى في األقل على الفائدة معدل أن یعني وهذا. صافي نحو على نقدیة ظاهرة

 تعرض ةآمكاف بمثابة فهو. النقدیة السلطات نشاطات أو عالأف على یعتمد انه بمعنى، نقدیة عناصر
 تماما سائل رصید هي النقود نإ. السائلة النقود من بدال المالیة باألوراق لالحتفاظ حفزهم جلأ من للناس

  .1 المال رأس في خسارة أو فقدان أو مادي تردي من خطر هناك لیس أن بمعنى منآو 
 السیولة تفضیل عن للتخلي مكافأة هو الفائدة سعر أن )J. M. Keynes(كینز یعتبر حیث   

 النقود عرض منحنى مع النقود طلب منحنى بتقاطع یتحقق التوازني الفائدة سعر فإن وبالتالي. النقدیة
 سیرتفع الفائدة سعر فإن وبالتالي، لألعلى یرتفع النقود على الطلب منحنى فإن الدخل زیادة حالة وفي

 حده إلى الفائدة سعر یصل وعندما. الفائدة سعر سیرتفع النقود على الطلب منحنى ارتفع وكلما ألعلى
 عرض زیادة إن حیث. السیولة بفخ یسمى ما إلى یصل ذلك من أقل ینخفض أن یتوقع ال بحیث األدنى

 أي هناك یكون ولن المستوى نفس عند سیبقى واالستثمار. 2 الفائدة سعر في انخفاض أي تسبب ال النقد
 في المالیة السیاسة وتكون فعالة غیر تكون النقدیة السیاسة فإن المرحلة هذه وعند الدخل مستوى في دةزیا

 ویعتبر. المرونة نهائي ال مستقیم أفقي خط بشكل النقود على الطلب منحنى ویكون حاالتها أفضل
. الكساد ظل في قدیةالن السیاسة جدوى بعدم ونادي الظاهرة هذه إلى أشار من أول )J. M. Keynes(كینز
 معرفة أمكن إذا الفائدة سعر یحددان النقود وعرض النقود على الطلب بأن تقر كینز نظریة أن كما

 وبالتالي. الفائدة سعر على یعتمد الذي االستثمار حجم معرفة تتطلب الدخل معرفة ولكن. الدخل مستوى
 األجزاء تجمیع من البد وعلیه. اآلخر مستوى معرفة تتطلب الفائدة سعر أو الدخل من كل معرفة فإن

 علیه یطلق ما وهذا والنقدیة المالیة السیاسة فعالیة مدى ویحدد العام التوازن یوضح عام بنموذج المختلفة
 تقاطع خالل من یتحدد التوازني الفائدة سعر إن النظریة هذه تقول حیث. الحدیثة الكینزیة النظریة اسم

 . النقود سوق في التوازن منحنى مع والخدمات السلع سوق في التوازن منحنى
 على نقطة أي أن حیث الفائدة وسعر الدخل بین تولیفة هي المنحنیین على نقطة وأي  
 وأي. االستثمار یساوي االدخار أن آخر بمعنى أو والخدمات السلع سوق في توازن هي (IS)المنحنى

. النقود عرض یساوي النقود على لطلبا أن أي النقود سوق في توازن هي (LM) منحنى على نقطة
 یتحدد التقاطع هذا وعند (IS) ومنحنى (LM)منحنى بتقاطع یتحدد كامل بشكل االقتصاد في والتوازن

  .3 التوازني الفائدة سعر

                                                             
  . 209، ص مرجع سابقمحمد صالح القریشي، - 1
 ).1- 1(الشكل رقم الفرع الثاني، ، المطلب الثالث،ي، المبحث الثاناألولالفصل : انظر في ذلك - 2
، 2004-1976ن خالل الفترة حالة األرد:تأثیر سعر الفائدة ألجل على االستھالك الخاص ،)وآخرون(سعود الطیب-3

  . 333، ص 2011، األردن ،2، العدد38لد العلوم اإلداریة، المج دراسات
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 دافع :1 هي دوافع بعدة یتشكل للنقود اإلفراد طلب مجموع أن )J. M. Keynes(كینز ویرى  
 الفترة وعلى، الدخل على واالحتیاط المعامالت دافعا ویتوقف. المضاربة فعدا، االحتیاط دافع، المعامالت

نفاقه استالمه بین المنقضیة الزمنیة  عند نقود على الحصول كلفةت على الدافعین هذین قوة وتتوقف. وإ
 الجاري الفائدة معدل على فیتوقف المضاربة دافع أما. بالنقود لالحتفاظ النسبیة الكلفة وعلى، الحاجة
  . الفائدة معدل مستقبل نأبش الرأي وتنوع

 بموجودات االحتفاظ یفضلون تقریبا الناس كل یجعل معین مستوى في الفائدة سعر یكون فعندما  
 على قدرتها النقدیة السلطات تفقد وحینئذ. ضعیف فائدة معدل تدر بسندات االحتفاظ من بدال سائلة
 في كبیر انخفاض حدوث المتوقع من یكون عندما السیولة ةمصید وتحدث. الفائدة لمعدل الفعلیة اإلدارة
 والعائق. توقعاتهم من المنتظر للكسب انتظارا المنخفضة الفائدة بتلك اإلفراد یضحي ولذا السندات اسعار
 المقترض جمع عن الناجمة الوسیطة التكالیف في یكمن، االنخفاض من الفعلي الفائدة معدل یمنع الذي

 سیما وال المخاطرة عن الخالصة الفائدة على عالوة المقرض یطلبه الذي األجر وفي، األخیر بالمقرض
 النفقات جلأ من المدفوعة المبالغ معه تتدنى ال الخالصة الفائدة معدل یهبط وحینما ،المعنویة المخاطرة
  .2 واألخطاء
  :  وأهمها الفائدة معدل وتفسیر تحدید في الكینزیة لنظریة وجهت التي االنتقادات من جملة وهناك  

 تماما علیها متفق بدیهیة لیست النقدیة السلطات بواسطة یتحدد خارجي متغیر النقود عرض عتبارإ -  
 تسدد أن یتوقع كان إذا ما حالة في فقط تمنح والقروض القروض منح بواسطة أساسا النقود تخلق فالبنوك

 یستجیب انه حیث ،داخلي كمتغیر النقود عرض إلى ینظر أن الممكن من انه ذلك ومعنى ،المستقبل في
   .والمتوقع الجاري النشاط لمستوى

 متصلین فالقطاعین الواقع حال ینافي ألنه االقتصاد في الحقیقي والقطاع النقدي القطاع بین الفصل -  
 النقود نطلب وعندما النقود نعرض والخدمات السلع نطلب عندما أننا ذلك ،لالنفصال قابلین وغیر تماما

 أذهاننا في نقدیة أهدافا هناك نإف نستثمر وعندما دخل على نحصل نعمل فعندما ،العمل أو السلع نعرض
  . الحقائق عن وتغاضي تمویه هو الحقیقیة العوامل عن ممیزة النقدیة العوامل بان فالقول

  . واقعیةال الحیاة في موجود غیر المضاربة بدافع النقود على الطلب أن االقتصادیین بعض یرى -  
 باستعمال الجاریة الودائع أموال من حتى تقرض فالبنوك ،للنقود إقراض السیولة عن تنازل كل لیس -  

  . الیومي السحب لمواجهة فقط القانونیة التغطیة
 الفائدة معدل وجود عدم ینفي ما كذلك یوجد وال ،الفائدة معدلل بدیال ینفي ما كینز نظریة في لیس -  

  . االقتصاد في الفائدة معدل ألهمیة علمیة إثباتات النظریة في توجد وال أصال
  . المنتجة غیر العامة النفقات وتمویل االستهالك قروض إلى كینز یتطرق ال -  

                                                             
   .الفرع الثاني، المطلب الثالث ،الثانيالمبحث  ول،األ انظر في ذلك الفصل- 1
  . 241، ص 1962، ترجمة نھاد رضا، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، النظریة العامة في االقتصادجون كینز، - 2
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 الوحیدة الوصل حلقة هو الفائدة معدل أن اعتبار یمكن ال نهأ )John R.Hicks (هیكسجون  یرى -  
 شاء كما یقرض أن یمكن مقترض كل أن یعني هذا الن، االقتصادیة والقطاعات التمویل عملیات بین

  .1والخطر األمان عامل االعتبار في یأخذ أن دون الفائدة تغیر عند حتى
 في وقع نهأ إال، والدخل الفائدة معدل لمتغیر دالة هي السیولة تفضیل أن  )J. M. Keynes(كینز یرى -  

 إلى ینخفض أن یمكن ال الفائدةمعدل ل نىأد حدا هناك نأو ، الدخل مستوى ثبات افترض حین خطأ
 بمصیدة اسماه ما وهو، المرونة نهائي النقود على الطلب یصبح المستوى هذا وعند، منه أدنى مستوى
 لذا ،االقتصادیین بین اختالف محل كان، الفائدة معدل عن نظریته في الفكرة لهذه استخدامه أن .السیولة

 نظري افتراض إال ماهي ،السیولة مصیدة أن منهما كل یرى (Patinkin)وباتنكن (Kato) كاتو أن نجد
 إلى آخرون اقتصادیون یذهب حین في. فقط النظري للتحلیل أداة مجرد هو أو، الواقع في تحققه یمكن وال
 یوضح اقتصادي مفهوم خالل من السائد الواقع لتفسیر كوسیلة كینز تبناه السیولة مصیدة مفهوم أن

 الواقع لتفسیر نظریا تحلیال یعتبر وبالتالي، )التقلیدیة النظریة( والثمن النقود كمیة ینب العالقة انهیار
  .2 الفكرة هذه ظهور وقت السائد
ع الفرع ة :الرا   . الفائدة معدل  العقالنية التوقعات نظر

 دةالفائ لمعدالت الحسابي الوسط یساوي األجل طویل الفائدة معدل أن على التوقعات نظریة تقوم
 الفائدة معدل كان فإذا. الطویل األجل ذات المالیة الورقة عمر خالل مستقبال المتوقعة األجل قصیرة
 و المستقبل في الفائدة سعر انخفاض سیتوقع الفرد نإف، العادي معدللل بالنسبة مرتفعا یعتبر الحالي
 فحدوث، للمستقبل األفراد یرتقد في اختالف وجود البدیهي ومن. وهكذا، له الطبیعیة الحدود إلى عودته
 یتوقع من فهناك، المستقبل حول التشاؤم و التفاؤل في متفاوتة توقعات عنه ینتج الفائدة سعر في تغیر

 العكس على توقعاته تكون من وهناك، الفائدة أسعار ارتفاع ثم ومن، المالیة األوراق أسعار انخفاض
  .3 المتفائلة و تشائمةالم التوقعات متوسط على النهائي األثر ویتوقف

 بطبیعة خاصة عدیدة اعتبارات على المالیة الورقة على الفائدة معدل اتجاه التوقعات ىتبن حیث   
 بعین نأخذ لن فإننا ،األجل قصیرة الخزینة ذوناتأ عن تحدثنا فإذا. عنها نتحدث التي المالیة الورقة

 معدل حول المستقبلیة التوقعات نإف، وبالتالي. یةالقانون والمخاطر السداد وعدم السیولة مخاطر االعتبار
 إذا أما. التضخمیة التوقعات على أساسیة بصورة ىیبن األوراق من النوع هذا على األجل قصیر الفائدة
 أعاله المذكورة المخاطر جمیع نإف، مثال مستقر غیر مالي وضع ذات شركة عن صادر سند على تحدثنا

   .االعتبار بعین خذؤ ت التضخم معدل لىإ باإلضافة

                                                             
  . 84، صمرجع سابقبلعزوز بن علي،  -1
  . 85، صالمرجع السابق -2
  . 62، ص 1971مصر،  ،343، مجلة مصر المعاصرة، العدد الطلب على النقودحازم الببالوي، -3
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لية قتصادية املحددات :الثالث املطلب   . الفائدة ملعدل ال

   :وجزها فیما یلين الفائدة لمعدل المحددة الكلیة االقتصادیة المتغیرات أهم  

ول    . النقدي العرض: الفرع

، إلقراضل القابلة األرصدة نظریة في رأینا كما الفائدة معدل على النقدي المعروض تأثیر أن  
 نإف النظریتان فحسب. المالیة األصول وسوق النقود سوق بین القائمة والعالقة، السیولة تفضیل ونظریة

 المالیة واألصول النقد على االقتصادیة الوحدات طلب مجموع من كل یتساوى أن تفترض التوازن حالة
  . األصول وتلك النقد من العرض ومجموع األخرى

 فائض إلى یؤدي مما ،ما لحظة في النقد عرض بزیادة النقدیة السلطة متقا إذا انه یعني وهذا  
 األصول على الطلب بزیادة االقتصادیة الوحدات على ینعكس سوف ذلك نإف، النقد سوق في عرض
 ومن، االرتفاع نحو یتجه سوف السندات اسعار فان، األخرى العوامل ثبات وبافتراض. كالسندات المالیة

  . علیها الفائدة معدالت تنخفض ثم
ي الثا   . العامة املوازنة ز: الفرع

. النقدي الفائدة معدل على الحكومي واإلنفاق العامة الموازنة عجز تأثیر حول نظري خالف هناك  
 فزیادة، الفائدة النقدي معدل ارتفاع إلى تؤدي الحكومي اإلنفاق زیادة أن إلى تشیر نظر وجهات فهناك

 ثبات وبافتراض. العام الدین وأدوات السندات من للمزید عرضها خالل من قیتحق الحكومي اإلنفاق
 یؤدي أن شانه من وهذا. أسعارها انخفاض إلى یؤدي السندات عرض زیادة فان، األخرى المؤثرة العوامل

  . صحیح والعكس علیها الفائدة معدل ارتفاع إلى
 فإذا. الفائدة معدل ارتفاع في رورةبالض یتسبب لن الحكومي اإلنفاق زیادة أن یرى من وهناك  
. المتوقع بالشكل یتأثر لن الفائدة معدل نإف الخاص االستثمار في انخفاضا الحكومي اإلنفاق صاحب
 معه المتزامن االنخفاض قبل من امتصاصه سیتم ،الحكومي اإلنفاق زیادة عن الناتج الفائدة معدل فارتفاع

 بسبب فقط یحدث ال قد الخاص االستثمار في االنخفاض نإف أخرى ناحیة ومن. الخاص االستثمار في
 عبارة الحكومي اإلنفاق زیادة تكون أن من األعمال قطاع وتخوف توقعات بسبب بل، الفائدة معدل ارتفاع

  . مستقبال متوقعة لظروف وقائي أو تصحیحي إجراء عن
 في زیادة أي نإف، أسعارها في للتغیرات بالنسبة المرونة نهائي ال السندات منحنى عرض كان إذا  
  . علیها الفائدة معدل على وبالتالي أسعارها على اثر أي له یكون لن عرضها

الثالث   . جما املح الناتج: الفرع

، المالیة األصول على األفراد طلب زیادة إلى تؤدي المتاح الدخل زیادة ثم ومن الناتج زیادة نإ  
. علیها سمياال الفائدة معدل ینخفض وبالتالي ،األصول تلك اسعار ترتفع األخرى العوامل ثبات ومع

  . التوقع هذا مثل إلى توصلنا لإلقراض القابلة األرصدة ونظریة
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 في الزیادة هذه مثل نإف، االستهالكي اإلنفاق في زیادة المتاح الدخل في الزیادة صاحب إذا أما  
  . النقدیة الفائدة معدالت ترتفع وبالتالي، النقدیة األرصدة على الطلب ارتفاع إلى بدورها ستؤدي الدخل

 كالمستوى األخرى االقتصادیة الظروف طبیعة حسب یأتي، الفائدة معدل على المحلي الناتج تأثیر نإ
 یخدم بما وتنوعها علیها العائد وحجم المالیة األصول في االستثمار في المخاطرة ودرجة للدخول العام

 الطلب ارتفاع إلى الدخل زیادة أدت فإذا، وحده الدخل في التغیر تأثیر بسبب ولیس، االستثمار غایات
 انخفاض نتوقع النقدیة األرصدة على النسبي الطلب ارتفاع من أكثر األخرى المالیة األصول على النسبي
  . الفائدة معدل ارتفاع نتوقع فإننا العكس حدث إذا أما ،النقدّي  الفائدة معدل

ع الرا الفائدةالصرف سعر :الفرع معدل   . جنو

الصرف -أوال   : سعر

 جاذبیة وأكثر قلأ تصبح األجنبیة المالیة األصول اسعار فان، الصرف سعر انخفاض حالة في   
 من الفائض ذات االقتصادیة الوحدات لدى االستثماریة المحفظة وهیكل تنظیم إعادة یتم وبالتالي
 المحفظة في المحلیة المالیة األصول بعض مكان األجنبیة األصول بعض إحالل یتم حیث، األرصدة

 ثم ومن المحلیة المالیة األصول على الطلب انخفاض إلى یؤدي نهإف ،عام سلوك إلى تحول ما إذا وهذا
 النظریة الخلفیة هذه نإف وبالتالي. صحیح والعكس، علیها الفائدة معدل وارتفاع أسعارها انخفاض إلى

  . المحلي النقدي ائدةفال ومعدل الصرف سعر بین سیةعك عالقة وجود تفترض
الفائدة-ثانيا   :جنمعدل

 خوفا، واألجنبي المحلي الفائدة معدل بین فائدة هامش على المحافظة على، الدول معظم تحرص  
 میزان تدهور إلى یؤدي مما. األعلى الفائدة معدالت حیث الخارج إلى المحلي المال رأس تدفق من

  .المحلیة العملة قیمة وانخفاض وعاتالمدف
عال طلبامل معدال :را ةتتطور الف خالل   .2012-1970الفائدة

معدال :ول  فرعال ةتتطور الف خالل   .5198-1970الفائدة

بمستواها المنخفض، وبإعطاء األولویة الفائدة و  معدالتهذه المرحلة بعدم مرونة  تتمیز   
الفائـدة االسمیة على معدالت  فقد ظلت ،المال رأسوانعدام سوق  لالستثمار على حساب االئتمان

، وهو نفس معـدل %3,75عند مستوى 1971سنة  غایة إلىالقروض ثابتة و مستقـرة منـذ االستقـالل 
   . خالل هـذه الفتـرة جزائربنك الالخصم الممارس مـن طرف  إعادة

رات المسیـرة من طرف الشركات الوطنیة ومع بدایة السبعینیات ظهر اإلنشاء المكثف لالحتكا  
لحساب الدولة، باإلضافة إلى التسارع المطـرد في مستـوى النشاط االقتصادي الذي اقترن بتنفیذ كل من 
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وجاءت هذه ) 1977-1974(المخطط الرباعي الثاني و ) 1973-1970(خطط الرباعي األول الم
  .المرحلة في جو یسوده نظام مقید للتجارة الخارجیة

في هـذه المرحلة بدأ إخضاع دور النقد لسیاسة المیزانیة، حیث تم إلغاء الحد األقصى لمساهمات   
البنك المركزي في تمـویل الخزینة العمومیة، إذ أنه بعد أن كانت السلطات االقتصادیة تتبع اختیار سیاسة 

مبني مـن ناحیة على تمـویل النشاط االقتصادي، وهو یقوم على تصور مزدوج للتسییر النقدي، فهو 
ومن جهة أخرى على استخدام أسلوب التوزیع اإلداري للقروض، فأصبحت " حیادیة النقد"االعتماد بمبدأ 

لسنة  وقد تأكد هذا في قانون المالیة .1 بعد ذلك سلطة تسییر النقد والقرض في متناول وزارة المالیة
إعادة الخصم اآللي لقرض متوسط المدى لتمویل المخطط، من بینها  أنماط ثالثة ت، حیث حدد1977

  .الموجودة وفقا لقائمة تعدها وزارة المالیة
لجأت  في إطار تنفیذ المخطط الرباعي األول و الثاني، ،ء الشركات الوطنیةوتدعیما لسیاسة إنشا  

% 2,75فصارت ، الفائدة االسمیة على القروض بنقطة واحدة معدالتتخفیض  إلىالسلطات الجزائریة 
 إعادةكما عرف معدل  .بغیة تدعیم تمویل المؤسسات العمومیة ،1985غایة  إلىوهذا  ،%3,75 عوض

من سنة  احیث انخفض ابتداء اإلجراءنفس  األولیةاتجاه البنوك  بنك الجزائرالخصم المطبق من قبل 
  .2 1985 سنة غایة إلى% 2,75 إلى 1972

 األوراق أصنافعلى العدید من  ، یحويالخصم كان معقدا معدلن نظام إف ذلك، إلى باإلضافة
فلقد حددت الفوائد للبنوك التجاریة  .القطاعاتخصم عدیدة مفضلة للقرض لبعض  بأسعارالتجاریة 

الذي ساهم في ضعف االدخار  األمر، والصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط بمرسوم عند مستوى ضعیف
وذلك ، لجزائري خالل فترة ما بعد االستقاللوبهذا یتضح لنا مدى ضعف النظام المصرفي ا، الخاص

 إصالحوبالتالي ضرورة ، الناجمة عن ذلك لألخطاربضعف اسعار الفائدة وبتحدیدها مسبقا دون المراعاة 
الحصـول على سكن فقد ارتفعت  ألجل ار الفائـدة على االدخار العائليأما معـدالت أسع. القطاع المالي

%) 4(لتـرتفع مـرة أخرى بنصف نقطة  ،1978غایة  إلى% 3,5 إلى ارتفعت% 2,80 بنحـو نقطة فمـن
  .1985 سنة غایة إلى

ي فرعال معدال :الثا ةتتطور الف خالل   .1994-1986الفائدة

صدر قانون بنكي جدید، یحمل في طیاته العناصر األولى لإلصالح الوظیفي  1986 في سنـة
والبنوك التجاریة، كما یقتضیه النظام المصرفي ذو  جزائرنظام المصرفي، موضحا مهام ودور بنك اللل

ولكن ضـرورة مراقبة التزاید النقدي وضمان توافقه مع تطور التوازنات االقتصادیة الكبرى، أدى ، المستویین
من تحدید اآللیة النقـدیة المرتكزة أساسا على  جزائرماد مخطط وطني للقـرض، وقـد مكن بنك الإلى اعت

                                                             
  .72-67صص ، 1991الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، اقتصاد الجرائر المستقلة، أحمد ھني- 1

2- Mourad Goumiri, L’ offre de la Monnaie en Algerie, édition ENAG, Alger, 1997, P96.   
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 إلى 1986من سنة % 7ارتفع متوسط معدل سعر الفائدة إلى نسبة وقد  .1 )عادة الخصمإ(الفائدة  معدل
الى 1982ارتفاعا بنفس النسبة ابتداء من  لفائـدة االسمي على الودائع فقـد عرفا معدلأما . 1989
لمتطلبات االقتصاد الكلي ولیس  وهكذا أصبح تحدید مستوى القرض المصرفي یخضع .1994

، كما االسميلت معدالت الفائدة برفع سعرها ، عد1989ؤسسات، وفي شهر ماي من سنةالم حتیاجاتال
 .الفائدة المطبقة من طرف البنوك معدالتأدخلت مرونة في هیكل 

بتداءا من سنو         تبعت السلطات النقدیة إوفي إطار اإلصالحات مع صندوق النقد الدولي،  1990ة إ
 )E.Shaw & R.Mckinnon( تدریجي متبعة في ذلك منهج ائدة بشكلالف معدالت الجزائریة عملیة تحریر

معدالت الفائدة في الجزائر هو  وكان الهدف الرئیسي من تحریر .2 في تحریر القطاع المالي والمصرفي
لتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات المالیة  االدخارالحصول على معدالت فائدة حقیقیة موجبة، وتحفیز 

غام المؤسسات المالیة والمصرفیة على عقلنة سلوكها بإعطاء ، كذلك إر االستثماراتتمویل نحو  وتوجیهها
   .االقتراض تكلفته الحقیقیة

الفائدة على  معدالت ولكن 1990الفائدة على ودائع البنوك التجاریة في ماي  معدالتحررت وقد   
ظل هذان ، ونتیجة لذلك .سنویا% 20نسبته  أقصىمن البنوك التجاریة ظلت خاضعة لحد  اإلقراض

لم  ألنهما، 1994و 1993 سنتيالفائدة سالبین من حیث القیمة الحقیقیة خالل  معدالتالنوعان من 
سنتي               الطلب بدرجة كبیرة  إدارةیعكسا الضغوط التضخمیة المتزایدة الناشئة عن تراخي سیاسات 

 األقصىالحد  أزیلعندما  1994 سنةل صالحاإلواتخذت خطوة مهمة بموجب برنامج . 1993و 1992
على % 5ورافق ذلك فرض سقف مؤقت بمقدار .من البنوك التجاریة للجمهور اإلقراض معدالتعلى 

وذلك بغیة منع حدوث زیادة  التجاریة،وعلى االقتراض من البنوك  اإلیداعالفارق بین نسبة الفائدة على 
تحریر اسعار  أدى، وفي النهایة. 1995في دیسمبر  اءاإلجر لغي هذا أوقد  .اإلقراضمفرطة في نسب 

الفائدة  معدالتظهور  إلى، تشددا األكثرالطلب  إدارةمع تراجع معدالت التضخم بفضل سیاسات  ،الفائدة
  .1996 سنةالحقیقیة الموجبة منذ بدایة 

 إعادةسعار ا أنذلك  ،بنك الجزائر للبنوك التجاریة إقراضاسعار الفائدة على  أیضاوقد تطورت   
الحد  وألغى، 1992 سنةحل محلها سعر موحد في  ،الخصم التي منحت معاملة تفضیلیة لقطاعات معینة

الخصم ثابتا  إعادةمعدل ي بقوقد  .3 1994 أفریلالفائدة في سوق المال في  معدالتعلى  األقصى
                                                             

  .288ص ،مرجع سابق، بلعزوز بن علي -1
نظریة تكمن في لالمساھمة الرئیسیة ل أنحیث  .المؤسسة لنظریة التحریر المالي األعمال Mckinnon أعمالتعتبر  -2

ع وضعیة اقتصاد نامي یتمیز بضعف ھیاكلھ المالیة وتخلف نظامھ م تتالءم ،صیاغة دالة الطلب على النقود إعادة
مصدر لتمویل االستثمار ھو الودائع  أھمن إ، وفي ظل ھذه الوضعیة فةالمالی األدواتالمصرفي وعدم تنوع وتطور 

 ،لة دفعالنقود باعتبارھا وسی أنیرى   Shawن إكذلك ف .المتراكمة لدى الجھاز المصرفي واالدخار من الدخل الجاري
 ،االیجابي للتحریر المالي على النمو االقتصادي األثر أنویرى . في الدول النامیة أھمیة األكثرالمالي  األصلتعتبر  فإنھا

 .یمر عبر تحریر معدالت الفائدة الحقیقیة
  .60ص ، مرجع سابق، )وآخرون(كریم النشاشیبي  -3
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لق بالبنوك المتع)12- 86( تاریخ صدور القانون المصرفي الجدید 1986 سنة غایة إلى% 2.75
وزارة المالیة  أنعلى اعتبار  آلیةالخصم تتم لدى البنك الجزائري بطریقة  إعادةوكانت عملیة  .والقرض

ما قورنت بمعدل التضخم السائد  إذا متدنیة جداوكانت هذه النسبة  الخصم،هي من یحدد قیمة هذا  آنذاك
  .للسیولةعنصر هام  نوكیشكل للبالخصم كان  إعادةوللعلم فان اتفاق . في تلك الفترة

السیاسة النقدیة وتحدید الحدود  أدواتتسییر  جزائربنك الن المصرفي الجدید ینص على تولي والقانو       
 إلىالخصم  إعادةوبالفعل انتقل معدل . الخصم المخصصة لمؤسسات القرض إعادةالقصوى لعملیات 

وهذا  ،1989ابتداءا من ماي % 7 إلى ثم عدلت النسبة برفع مستواها االسمي، 1986سنة خالل % 5
نظام  إصالحوكان ذلك خالل  ،في تحریك معدل الفائدة لرفع مستوى االدخار آخرتطور  أیضا

   . االستثمارات العمومیة ودخول المؤسسات مرحلة االستقاللیة
 في نهایة ماي% 10.5 إلىع الذي ارتف الخصم إعادةوتتمیز هذه الفترة بارتفاع مستمر لمعدل   

ترك  مع ،وتبعه قیام بنك الجزائر بتحدید معدالت الفائدة المدینة والدائنة والمستهدفة ،1990من سنة 
شعر  أنوقد جاء هذا التعدیل بعد ، هامش المبادرة للبنوك والمؤسسات المالیة بتحدید معدالتها الخاصة

 . في التسهیالت االئتمانیة اإلفراط أسبابهابنك الجزائر بوجود توسعات تضخمیة في االقتصاد وكان من 
ضرورة رفع معدالت الخصم بغرض الحد  لىإمن خاللها ینبه البنوك التجاریة  الذيذلك جاء هذا الرفع بو 

 تمعدالت التضخم المرتفعة في هذه الفترة كان أنالمالیة ولكن باعتبار  األوراقمن الطلب على خصم 
ما یحد من فعالیة معدل الفائدة في مدالت الحقیقیة سلبیة جعل المعوهذا ما  ،فوق معدالت الفائدة االسمیةت

  . قیادة السیاسة النقدیة
معدال : لثالثافرعال ةالفائدةتتطور الف   .1998-5199خالل

، برنامج االستقرار االقتصادي لصندوق النقد الدولي بدایة تطبیق ه معأننجد  اإلطاروفي هذا   
ولكن ، 1995 سنةخالل % 23بلغت  ة كانت مرتفعة جدا حیثالفائدة في السوق النقدی معدالتن إف

 بدأتن المعدالت في السوق إونتیجة تراجع معدل التضخم ف ،1998سنة وحتى  1996 سنةابتداءا من 
  .1 وفقا لفترة التوظیف% 13و % 10في االنخفاض لتستقر مابین 

ن إف ،جزائر مع صندوق النقد الدوليال أبرمتهالفائدة ونتیجة االتفاق الذي  معدالتبفیما یتعلق  أما  
بنك الجزائر في وكان تدخل  ،%15 إلى% 11.5من  1994 سنةالخصم ارتفع خالل  إعادةمعدل 

وهذا االرتفاع  ،%20 دعن تم تثبیتهحول معدل محوري  1998-1994الفترة خالل السوق النقدیة یدور 
حیث  .الفائدة في السوق النقدیة معدالت هیكل على اتأثیر كان له  ،المطبق من بنك الجزائر الفائدة معدلل

 أقصىكحد % 18 إلى 1990 سنة% 8انتقل من و تزاید متوسط معدالت الفائدة االسمیة بشكل تدریجي 

                                                             
، غیر منشورة دكتوراه أطروحة، تعبئة المدخرات وتمویل التنمیةإصالحات النظام المصرفي وأثارھا على ، بطاھر علي -1

  .64، ص 2006 ،جامعة الجزائر، الجزائر-كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر
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 ،متفق علیه مع صندوق النقد الدوليبسبب بدایة التطبیق الفعلي لبرنامج التعدیل الهیكلي ال، 1994 سنة
  . ة انكماش نقدي وماليوالمتمیز بسیاسة تقشف حكومي ومرحل

فائدة  معدالتسادت  ،1996 سنة لى غایةإ مع صندوق النقد الدولي و اإلصالحوطوال برامج        
وابتداءا من  .الفائدة االسمي على الودائع والقروض معدلحقیقیة سالبة على الرغم من الرفع التدریجي ل

على سیاسة االدخار  نعكساالذي  راألم ،فائدة حقیقیة موجبة معدالتعرفت الجزائر 1997سنة
  .1المؤسسات البنكیة بصفة عامة، وعلى التوازنات االقتصادیة والنقدیة الداخلیة والخارجیة وأداءواالستثمار 

هناك عدم تناسب بین اسعار الفائدة على الودائع  أصبح األسعارومع االرتفاع في مستوى   
لشرائیة للنقود والناتج عن االرتفاع الكبیر في معدالت وبین معدل انخفاض القوة ا ،بالدینار الجزائري
الفائدة التقریب بینها وبین معدل  لمعدالت بسیاسة الرفع المستمر جزائربنك الوقد حاول . التضخم المحلي

بنك الجزائر سلطة تحدید  أعطىالذي  1990سنة التضخم وذلك عقب صدور قانون النقد والقرض ل
  . لدائنةاسعار الفائدة المدینة وا

ع فرعال معدال :الرا ةتتطور الف خالل  .2012-9919الفائدة

، وهي سنة 1998 سنة% 10انخفض متوسط معدل الفائدة تدریجیا إلى أن وصل نسبة حوالي   
 2000خالل السنتین % 8.5االنخفاض لیستقر عند  في برنامج التعدیل الهیكلي، ثم استمر نهایة فترة

وقد انخفضت معدالت  %.5معدل إعادة الخصم عند حدود  الجزائربنك  بعد تخفیض% 8، ثم 2001و
 سنة %6.25 إلى قلیال لتصلثم ارتفعت  2005سنة  %3.54 إلىتدریجیا حتى وصلت  الفائدة الحقیقیة

نفس  2012إلى  2009سجلت خالل السنوات من  حیثواستقرت بعدها عند هذا المعدل  .2008
 .%6.25المعدل والذي قدر بـ 

وذلك في ظرف تمیز بتراجع  ،2008المالیة الدولیة اعتبارا من سبتمبر  األزمةتزاید حدة  أمامو   
قامت ستة بنوك مركزیة  ،ألولالتضخم في السداسي الثاني بعد التضخم الزاحف الذي سجل في السداسي 

ي معدالتها باتخاذ خطوات منسقة من االنفراج النقدي عن طریق تخفیض سریع ف ،2008أكتوبرمنذ بدایة 
في منتصف  وبنك الیابان، األمریكيمن االحتیاطي الفیدرالي  اختار كل ،ذلك إلى إضافة. الرئیسیة
سیاسة معدل الفائدة الصفري أو شبه المنعدم وذلك بتخفیض معدلیهما الرئیسیین ضمن  ،2008دیسمبر 

 الفیدراليحتیاطي حیث كان معدل الفائدة الرئیسي لال. %0.10ثم  %0.25و 0مجال یتراوح بین 
معدل فائدته الرئیسي  األوروبيكما خفض البنك المركزي  .2007في نهایة  %4.25یساوي  األمریكي

  .2 2007نهایة %4مقابل  2008في نهایة %2غایة  إلى

  
                                                             

  .187، ص المرجع السابق -  1
  .3ص ،2007 ،تطور الوضعیة المالیة والنقدیة في الجزائر ،تقریر بنك الجزائر -  2
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ع الرا زائر:املبحث ا وأرصدتھ املدفوعات ان   . م

 من إال ،الدول باقيل  المدفوعات الموازین من غیره عن ههیكل في الجزائري المدفوعات میزان ال یختلف        
 كفاءة ویظهر الدولیة المعامالت في موقعها ویسجل، بالجزائر خاص اقتصادي وضع من یعكسه ما حیث
االقتصادیة  باألوضاع ویتأثر یؤثر الذي ،الجزائري لالقتصاد التنافسي والموقع المحلیة اإلنتاجیة اآللة

 تطور تتبع خالل من المدفوعات میزان وضعیة على الضوء تسلیط سنحاول یلي ام خالل ومن .العالمیة
لكن قبل ذلك البد من تطرق لمفهوم میزان المدفوعات ومكوناته  .أرصدته خالل فترة الدراسة مختلف
  :من خالل ما یلي تهالتفسیر االقتصادي ألرصدو  الرئیسیة

وم:  ول  املطلب ان مف سية ھمكونات و املدفوعات م   . الرئ

ف :ول  الفرع ان عر   . املدفوعات م

هو بیان حسابي یسجل قیم جمیع السلع والخدمات والهبات  دولة أليالمدفوعات الدولیة  میزان  
ه وجمیع كمیات الذهب النقدي الداخلة والخارجة من هذ الرأسمالیةوكل المعامالت  ،األجنبیةوالمساعدات 

في الحسبان قیم  یأخذمیزان المدفوعات هو تقریر  أن أيالزمن عادة سنة،  خالل فترة معینة من ،الدولة
  .1ا المتعاملة معه ات االقتصادیة التي تتم بین الدولة وبقیة الدولجمیع العملی

الجانب المدین یحتوي فحدهما مدین واآلخر دائن، ن المدفوعات الدولیة إلى جانبین أویقسم میزا  
الجانب الدائن  ماأ ،األخرى الدولة إلى الدولینتج عنها مدفوعات من سجل لجمیع المعامالت التي 

فمثال الصادرات تؤدي  .فیحتوي على سجل لجمیع المعامالت التي ینتج عنها دخول مدفوعات أجنبیة إلیه
بینما الواردات تقید في الجانب  ،ومن ثم تقید في الجانب الدائن دولةال إلى األجنبیةزیادة المدفوعات  إلى

ومصروفات المواطنین المقیمین خارج  ،الخارج إلى لدولةزیادة مدفوعات ا إلىتؤدي  أنهاالمدین حیث 
 دولةداخل ال األجانببینما مصروفات السیاح  ،تقید في الجانب المدین )واردات غیر منظورة(الدولة

  .2 الدولة إلىحیث تزید من رصید المدفوعات  ،تقید في الجانب الدائن )صادرات غیر منظورة (
ي الفرع ان مكونات:  الثا   .املدفوعات م

 فإنه، الخارجي العالم بقیة معدولة  ألي المتشابكة و ةعبشالم االقتصادیة المعامالت لطبیعة نظرا  
 لهذا موجز بیان إعطاء یمكنه ولذلك، المدفوعات میزان في منفردة بصورة وتدوینها حصرها الصعوبة من
 ذات المعامالت من میزام نوعا منها كل یضم، مستقلة أقسام و فترات في ینهاتدو  و المعامالت من الكم

                                                             
  . 199، ص2007، اإلسكندریةلجامعیة، ، الدار ااالقتصادیات الدولیة د،حمأیسري  الرحمنعبد  -1
  .200المرجع السابق، ص -2
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 النقد صندوق تصنیف بحسب المدفوعات میزان تبویب یمكن نهفإ. األهداف والمتقاربة المتشابهة الطبیعة
  :  رئیسیة حسابات ثالث إلى الدولي

دمات و السلع حساب - أوال ساب أو ا اري  ا ة تاملعامال  حساب أو ا ار    :ا

وهو ذلك الحساب الذي تسجل به كافة العملیات الخاصة بانتقال السلع والخدمات المنظورة وغیر   
، وكذلك )حساب الدائن  أووتفید قیمتها في عمود (، ملكیة غیر المقیمین إلىالمنظورة من ملكیة المقیمین 

 إلىلمنظورة من ملكیة غیر المقیمین العملیات الخاصة بانتقال هذه السلع و الخدمات المنظورة وغیر ا
بغیر مقابل وعلیه فإن  وأ، سواء كان ذلك بمقابل )حساب المدین أووتقید قیمتها في عمود (المقیمین 

السلع و الخدمات، الدخل، التحویالت الخارجیة بدون (الحساب الجاري سیصبح ثالث بنود رئیسیة هي 
  .اإلجمالیةوتسجل بالقیم  ،)مقابل

في الطلب على الصادرات  كبیرة كمؤشر للتعرف على التغیرات أهمیةا الحساب ویحتل هذ  
والواردات والتي تؤثر بدورها على حركات اسعار الصرف، كما یوضح التغیرات التي تحصل في حقوق 

  .1 األجنبیةعلى الثروة ) القطاع الخاص والحكومي(الدولة 
الت حساب - ثانيا ة التحو ار  :  2 ا

              عامة أو )األفراد بین(خاصة وسواء مالیة أو عینیة سواء مقابل بدون تحویالتبال ویعنى  
  :التالي المثال حسب المعامالت هذه قید ویتم. الدولة إلى أو الدولة من مقابل بدون تكون و، )الدول بین(

 مدین التحویالت حساب یقابله و دائن السلع حساب طرف یسجل الدولة إلى العینیة والةالح حالة في . 
 رأس حساب یقابله و، الدائن التحویالت حساب طرف في فیسجل الدولة إلى المالیة والةالح حالة في و 

  . مالیة مساعدة مثل ،مدین الدولة لدى المال
ب و موال رؤوس حساب - ثالثا   :  3 النقدي الذ

 المباشرة األجنبیة االستثمارات أن إلى ونشیر، الجاریة للعملیات المقابلة الجهة على یعبر وهو  
 األجل طویلة اإلنتاجیة الكفاءة رفع في الفعال لدورها نظرا، الحساب هذا في األساس العنصر تمثل

 وغیر نقدي إلى معامالت من الحساب هذا في یرد ما الدولي النقد صندوق قسم وقد. الوطني لالقتصاد
   :نقدي

 جهات بها یقوم التي المعامالت تلك به ونعني :النقديغیر معامالت رأس المال المتعلقة بالقطاع  -1
   .أفراد أو مصرفیة غیر

                                                             
، دار الیازوري العالقة التبادلیة بین سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسھا على میزان المدفوعات سمیر فخري نعمة، -1

 .72ص ،2011، األردن العلمیة،
، رسالة ماجستیر االقتصاد الجزائري نموذجا:سویة االختالل في میزان المدفوعاتسیاسة الصرف كاداة لت، صید أمین -2

 .36،ص 2007جامعة دمشق، سوریا،  - كلیة االقتصاد، غیر منشورة
 .نفس المرجع والصفحة سابقا -3
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 ویمكن مصرفیة أو رسمیة جهات بها تقوم التي وهي:  النقدي بالقطاع المتعلقة المال رأس معامالت -2
 . المركزیة النقدیة المؤسسات ؛الخاصة النقدیة المؤسسات:  مجموعتین إلى تقسیمها

 والمخصص، البنوك و الرسمیة والجهات النقدیة المؤسسات عند المتواجد الذهب وهو :قديالن الذهب -3
 . الخارج العالم قبل الدفع على دولةال قدرة المدفوعات میزان من القسم هذا ویحدد. نقدیة ألغراض

، المیزان في بها المعنى االقتصادیة المعامالت بعض بیانات في خطأ أو نقص لحدوث ونظرا  
 إلى األخطاء هذه تعود أن ویمكن، المحاسبي التعادل لتحقیق )والخطأ السهو(یسمى آخر بند یضاف
 تُسجل ال أنها أو قیمتها من أقل بقیمة تسجل البنود بعض نأل أو، مختلفة مصادر من البیانات اشتقاق

 المالیة امالتالتع حصیلة لنا یقدم المدفوعات میزان نفإ، المحاسبیة األدوات بقیة مثل. اإلطالق على
 اإلحصائیات بدقة تتعلق المعلومات هذه نوعیة، العالم بقیة مع الوطني لالقتصاد والحقیقیة والنقدیة
  . الحقیقة عالم مع مطابقتها ومدى، المتوفرة

املدفوعاتختالل : الثالثفرعال ان م   .والتوازن

، المیزان في المدین الجانب على الدائن الجانب زیادة یعني المدفوعات میزان في االختالل  
 الدائن الجانب المدین الجانب یتجاوز عندما وعجز المدفوعات میزان في فائض الحالة هذه في ویحصل

  . الدول تلك تجاه الدولة حقوق، األخرى للدولة الدولة على تستحق التي المطلوبات تجاوز أي، فیه
 تساوي أي، الدائن الجانب مع فیه ینالمد الجانب تساوي یعني المدفوعات میزان وتوازن  

 التركیز وسیتم، األخرى الدول على الدولة حقوق مع األخرى للدول الدولة على تستحق التي المطلوبات
  .1 فیه والتوازن االختالل جوانب ابرز على المجال هذا في

 والخصوم لاألصو  تعادل أي، الحسابیة الناحیة من متوازنا یكون أن ینبغي المدفوعات ومیزان   
، دائما للمیزان االقتصادي بالتوازن یسمح ال الواقع أن یالحظ ما أن إال. الخطأ و السهو بند إضافة بعد

  .المدفوعات میزان في محددة بنود خصوم و أصول تعادل یعني والذي
  :فإن مجموعتین إلى بنوده یفصل بخط أفقیا المیزان قسمنا فإذا

 ؛االقتصادي التوازن یتحقق بتوازنها التي البنود أي )البنود أهم( لتشك الخط فوق تقع التي المجموعة  
 ؛المحاسبي التوازن یتحقق بواسطتها التي البنود تشكل الخط تحت تقع التي المجموعة  

إذ قد تتفوق حقوق الدولة على ، المعنیة الدولة سیاسة و أهداف هو البنود أهم هي ما یحدد والذي  
ذه الحالة، أو تتفوق دیون الدولة على حقوقها ویحصل عجز في هذه دیونها، ویحصل فائض في ه

ن حالة التساوي بین ما یستحق على الب فعلیا، وأن حاالت عدم التوازن هي التي تحقق في الغوأالحالة، 
ا وقلم ،الدولة من تعاملها الخارجي، مع ما یستحق لها على الخارج نتیجة هذا التعامل هي حالة استثنائیة

                                                             
  . 257، ص2001، مؤسسة الوراق للنشر، عمان، األولى، الطبعة العالقات االقتصادیة الدولیةفلیح حسن خلف،  -1
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تالل أي عدم التوازن في میزان المدفوعات هي الحالة األكثر ن حالة االخ، ولذلك فإالواقعفي  تتحقق
   .تحققا

 أوضاع أویكون اختالال وقتیا، بسبب ظروف مناخیة  أنواالختالل في میزان المدفوعات، یمكن   
یمكن أن یكون  كما. حصولها إلى أدتالتي  األسباب أوحربیة مثال، وتزول هذه الحالة بزوال السبب 

اختالال دائما، أي مستمرا وذلك في الحالة التي تشتد فیها حاجة الدولة لالستیراد ترافقها حالة عجز في 
إنتاجها المحلي، والذي یعجز فیها عن توفیر فائض من هذا اإلنتاج ألغراض التصدیر بقدر یغطي هذه 

ثل هذه الدولة ستعیش حالة عجز في میزانها م أنوهذا یعني  .الواردات ولفترات طویلة ومستمرة من الزمن
  .1 مثل هذا العجز األخرىالتجاري، وبالتالي في میزان مدفوعاتها عندما ال تغطي البنود 

 إلىن مثل هذا العجز سوف یضاف ، فإالمال رأسحدث وكان هناك عجز في حساب  إذا أما  
ومع ذلك فقد یساهم . ن المدفوعاتعجز الحساب الجاري وتكون النتیجة ظهور عجز حاد مؤقت في میزا

وبشكل مباشر في العجز المؤقت في میزان المدفوعات، مثال ذلك حاالت بعض  أحیاناالمال  رأسحساب 
المال  رأسدورا كبیرا في حساب  األجلقصیرة  األموالالبلدان التي تلعب فیها التدفقات التلقائیة لرؤوس 

في  أو ،بب بعض التغیرات الكبرى في اسعار الفائدة العالمیةتتس أنوفي مثل هذه الحاالت . بشكل تقلیدي
قصیرة  األموالفي الظروف السیاسیة في تدفقات ضخمة من رؤوس  أو ،سعار بعض العمالت الدولیةأ

  .2 اإلیهتدفقات  أیةیقابلها  أندون  خارج الدولة إلى األجل
 إالو حالة نادرا ما تتحقق في الواقع، ن التوازن هأاالختالل هي الحالة الشائعة، و  الدولة أنورغم   

تقیید  يأ ،تحدید وارداتهاتوازن میزان مدفوعاتها عن طریق  إلىدول العالم تحاول عموما الوصول  أن
قدر ممكن، وجعل الواردات بالقدر الذي  أقصى إلى، والعمل على زیادة صادراتها اإلمكانالواردات قدر 

حالة التوازن، وهي الحالة التي یتحقق فیها االستقرار على  إلىتسمح به حصیلة الصادرات، وصوال 
 .3المستویین الداخلي والخارجي لالقتصاد 

ي املطلب ان ألرصدة قتصادي التفس :الثا   . املدفوعات م

 لما وذلك، دولة ألي الخارجیة للحسابات الموثقة المصادر أهم من الدولیة المدفوعات میزان عدی
 تقلب أو فائضه أو عجزه إن وبالتالي، األخرى الدول مع االقتصادیة للتعامالت قیم من السجل هذا یحتویه
 أنه غیر، األجنبیة العمالت من اومدفوعاته الدولة المعنیة مقبوضات على ینعكس، الرئیسیة مكوناته

 و المدفوعات انلمیز  أساسیة أرصدة ثالثة على الدول اعتمدت المدفوعات لمیزان التحلیلي الصعید وعلى
  :ي یل فیما األرصدة هذه تتمثل و، االقتصادیة داللته منها لكل

                                                             
  . 259، صمرجع سابق، العالقات االقتصادیة الدولیةفلیح حسن خلف،  -1
  . 215، صمرجع سابق، االقتصادیات الدولیةعبد الرحمن یسري احمد،  -2
  . 259، صمرجع سابق، العالقات االقتصادیة الدولیةفلیح حسن خلف،  -3
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 .التجاري الرصيد-1

 الدولي التقسیم في الدولة مكانة عن الرصید هذا یعبر و ووارداتها الدولة صادرات بین الفرق وهو   
 أیضا الرصید هذا یعبر كما ،صادراتها تنافسیة درجة وكذا للخارج تبعیتها أو ارتباطها درجة ویبین، للعمل

 لحاجات االستجابة على اإلنتاجیة القاعدة قدرة ومدى للصادرات الوطني لالقتصاد اإلنتاجیة القدرة عن
 . بالواردات تغطیتها إلى الحاجة مدى و السكان

ةر -2 ار ا العمليات   . صيد

، التمویل على لقدرةا اله الدولة أن یعني هذا، موجب رصید تحقیق حالة في :وضعیتین هناك  
 سالب رصید تحقیق حالة في أما، الخارج مع اتعامله خالل من صافي ادخار تكوین تاستطاع اباعتباره

 التمویل احتیاجات أو قدرات على ؤثری الجاریة العملیات رصیدف. للتمویل هااحتیاج على یدل فهذا
 . لالقتصاد

جما-3   . الرصيد

 المطبقة التأثیرات عن یعبر و، األموال رؤوس تدفقات و الجاریة العملیات میزان رصید مجموع هو            
 المحلیة العملة على طلبا تمثل الدائن الجانب في المسجلة العملیات أن باعتبار، الصرف أسعار على

 یةاألجنب العمالت على طلبا تمثل المدین الجانب في المسجلة والعملیات، قیمتها في التحسین وبالتالي
  . األخیرة هذه قیمة في تدهورا بالتالي و، المحلیة للعملة وعرضا

 المدفوعات میزان في یظهر ال وهو، المالي الحساب یسمى ما یوجد، سلفا ذكر ماعن  فضال
حصائیة اقتصادیة داللة ذو لكنه  الوضعیة بتقییم یسمح كذلك وهو، التمویل إلى والحاجة القدرة یقیس إذ، وإ

  . الجاري للحساب الواسع المعنى عن ویعبر، الوطني صادلالقت الهیكلیة
الثالث الناميةأسباب :املطلب الدول املدفوعات ان م   . ز

الدول النامیة عموما تعاني من عجز مستمر في میزان مدفوعاتها، عدا بعض  أنمن الواضح   
ن عجز موازین وأ. نفطیة مثالستخراجیة كالدول الات إالحاالت التي ترتبط اقتصادیاتها بتصدیر منتج

 أومدفوعات معظم الدول النامیة، ناجم عن ضعف قدرتها على تحقیق صادرات من السلع والخدمات 
، بالشكل الذي یجعلها قادرة من خالل حصیلة هذه الصادرات على تسدید قیم وارداتها من األموالرؤوس 

  :1 من بینها السلع والخدمات ورؤوس األموال، وذلك نتیجة عوامل كثیرة
ضعف قدرتها على توفیر فائض یعتد به من السلع التي یمكن تصدیرها إلى العالم الخارجي، بسبب  - 1

ضعف جهازها اإلنتاجي وانخفاض درجة مرونته، حیث یقتصر ما یتحقق كفائض من اإلنتاج المحلي 

                                                             
  . 416 - 407، ص صمرجع سابق، االقتصاد الكليفلیح حسن خلف،  -1
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ي في الغالب زراعیة أو سیتین، وهألغراض التصدیر على سلع محدودة ویكاد یتصل بسلعة أو سلعتین رئی
   .ستخراجیة أي أنها أولیةإ

 الرأسمالیةوالذي یتشكل في معظمه من الدول  األولیةالطلب الخارجي على المنتجات  أنكما   
والتي تعاني من دورات اقتصادیة تنعكس في حالة الكساد في نشاطاتها االقتصادیة بشكل  ،المتقدمة

، وكذلك نتیجة لكون الطلب على األولیةانخفاض في الطلب على وارداتها من الدول النامیة من المواد 
نماوالدخل في هذه الدول،  اإلنتاجهذه المنتجات ال یتزاید بنفس نسبة تزاید  ن الزیادة وهكذا فإ .بنسبة اقل وإ

زیادة مهمة في الصادرات، هذا  إلىال تتزاید بالشكل الذي یؤدي  األولیةفي الطلب على المواد والمنتجات 
 أنمعظمها ال تتطور بالشكل الذي یمكن  األولیةالنامیة التي تشكل المنتجات  الدولما یجعل صادرات 

  . غالبتتطور فیه منتجات الدول المتقدمة وهي صناعیة في ال
عدم التطور الكمي والنوعي في الخدمات في الدول النامیة یجعلها دول غیر مصدرة بالضرورة  نإ - 2

تلبیة حاجتها لمثل هذه  تتوسع وباستمرار في االعتماد على أنهالمثل هذه الخدمات في الغالب، بل 
مات تفوق صادراتها، وهذا ما وارداتها من خد أن يأعتمادا على ما توفره لها الدول المتقدمة، الخدمات إ

ن العجز في تعاملها الخارجي في مجال أل. في موازین مدفوعات هذه الدول زیادة العجز إلىیؤدي 
  . عجزها في المیزان التجاري، وبذلك یصبح عجز میزان المدفوعات اكبر نتیجة لذلك إلىالخدمات یضاف 

وازین مدفوعاتها، بحیث یزید من حدة المال تعقیدا اكبر على حالة عجز م رأسیضیف عنصر  -  3
والفردي، وبالتالي  اإلجماليمن انخفاض في دخلها  أصالهذه الدول تعاني  أنالعجز هذه، وذلك بسبب 

ن هذا یجعلها غیر قادرة على توفیر حجم مقبول من االدخارات الالزمة لتمویل االستثمارات فیها، وهو فإ
ت على ما یتوفر لها من تمویل خارجي في حاالت لیست بالقلیلة، االستثمارا إقامةما یجعل اعتمادها في 

. الخارج في مثل هذا الوضع إلى األموالتقوم بتصدیر رؤوس  أنولذلك فهي بالضرورة ال تستطیع 
  . وضعف قدرتها على تصدیره األموالوبالتالي تزاید اعتمادها على استیراد رؤوس 

في اعتمادها على العالم  حاجة اكبر لدى هذه الدول إلىؤدي النامیة ت جهود التنمیة في الدول نإ -  4
مشروعات استثماریة تعتمد فیها على مستلزمات مستوردة  إقامةهذه التنمیة تتطلب  أنالخارجي، بسبب 

  . من الخارج
ضغوط سكانیة تتضمن زیادة  االزیادة السكانیة المرتفعة في الدول النامیة، والذي ینجم عنه نإ -  5

وفي ظل حالة التخلف . والدخل، ویقل معه االدخار وبالتالي االستثمار اإلنتاجستهالك من نصیب اال
، فان اإلنتاجي، وضعف درجة مرونة الجهاز اإلنتاجالتي تعیش فیها هذه الدول نتیجة ضعف القدرة على 

ك هذه، وهو ما تزاید االعتماد على العالم الخارجي في تلبیة متطلبات االستهال إلىهذا یؤدي بالضرورة 
  . زیادة حدة العجز في میزان المدفوعات واستمرارها واتساعها إلىیؤدي 
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شبه االحتكاریة التي تسود التجارة الدولیة، والتي تسیطر فیها الدول المتقدمة  أواالحتكاریة  األوضاع -  6
 إطارحقق في معظم الصادرات والواردات التي تت أنعلى هذه التجارة بشكل یكاد یكون كامال، حیث 

التجارة الدولیة تتم بین الدول المتقدمة، وتسیطر الشركات في الدول المتقدمة على التجارة الدولیة استیرادا 
مكانیاتتسیطر على وسائل النقل  أنهاوتصدیرا، كما  وكذا  ،األخرىالتامین والتمویل والخدمات  وإ

دفوعات مالئم للدول المتقدمة من ناحیة، الدولیة، وهو ما یحقق میزان م األموالسیطرتها على رؤوس 
 . وعجز متزاید في میزان مدفوعات الدول النامیة

یضـعف الموقـف التنافسـي  ألنـهوذلـك ، من الواضح أن التضخم له تأثیر سـلبي علـى میـزان المـدفوعات -7
فــاض ممــا یــؤدي إلــى انخ ،التــي تعــاني مــن ارتفــاع معــدالت التضــخم فــي الســوق العــالمي دولــةلصــادرات ال

ممـا  ،نخفـاض أسـعارهاإلالصادرات، وفي نفس الوقت فإنه یؤدي إلى تزاید الطلب على السلع األجنبیة نظـرا 
ذا تـم عـالج إالمـدفوعات، ویالحـظ  ألمر الذي یـؤدي إلـى تزایـد العجـز فـي میـزانا، الوارداتیؤدي إلى زیادة 

زان المـدفوعات منـذ الوقـت الـذي هذا العجز عن طریـق االقتـراض مـن الخـارج فـإن ذلـك یعنـي العجـز فـي میـ
 . یبدأ فیه سداد القرض

، نما یرجع إلى تفشي الرشوةإ و ، ویرى البعض اآلخر أن سبب هذه الظاهرة ال یرجع إلى ما سبق  
والفساد اإلداري، وضعف أجهزة الدولة وعدم هیبتها واستغالل النفوذ والسلطة في تحقیق الثروات الهائلة 

المسؤولة لیس فقط عن  یةؤوس األموال المحلیة یعد من األسباب الرئیسحیث هروب ر غیر المشروعة 
بل أیضا كل المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة ، النامیة للدولالعجز في موازین المدفوعات 

ن رجوع هذه األموال إلى دولالالتي تعاني منها هذه  بالقضاء  النامیة واستثمارها سیكون كفیال دولال، وإ
إلى جانب ، ولكن ذلك مشروط بتوافر الشفافیة في سلوك أجهزة الدولة، دولاللى معظم مشكالت هذه ع

   .السیاسات الالزمة الستغالل هذه األموال بأفضل صورة
ال عاملطلب وأرصدتھ: را املدفوعات ان م زائرتطور ةا الف  .2012-1970خالل

خالل:ول  فرعال املدفوعات ان م ةاتطور   .1979-1970لف

عنصرین أساسیین، أولهما التبعیة الكبیرة بیتمیز المیزان التجاري الجاري الجزائري بعد االستقالل 
. إلیرادات الصادرات من المحروقات، ثم األهمیة البالغة للواردات حسب المنتجات الغذائیة وسلع التجهیز

لي اإلجمالي، والدخل الوطني فمن جهة نجد أن لصادرات والواردات على الناتج المحواضح ل تأثیروهناك 
 .إنما یشجع على زیادة اإلنتاج الداخلي الموجه للتصدیر ،زیادة الطلب الخارجي على منتجات بلد معین

ومن جهة ثانیة فإن حصیلة الصادرات تزید من القوة الشرائیة المتاحة التي توجه سواء إلنفاقها على شراء 
معدات اإلنتاج الالزم استخدامها في اإلنتاج الوطني، وفي هذه الحالة  رادیالستالسلع المنتجة محلیا، أو 

الطلب  يتمیل الزیادة في الصادرات ألن تحدث زیادة في الدخل التي من شأنها تؤدي إلى إحداث زیادة ف
  .على الواردات
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لمصدرة إذن فالمیزان التجاري هو الحساب السلعي الذي یبین لنا حركة التدفقات السلعیة ا
في  )1979–1970(والمستوردة خالل فترة زمنیة معینة، وبتحلیلنا لتطور المیزان التجاري خالل الفترة

عجزا مزمنا و متواصال ناتجا عن  قد عرف المیزان التجاري خالل السبعینات أن نجد ،)1- 5(الجدول رقم 
استلزم عدم االكتفاء  كما. ن السلعالتي استوجبت استیراد كمیات كبیرة مو  ،سیاسة التصنیع المطبقة آنذاك

  . هذا النقصلالذاتي للجهاز اإلنتاجي المحلي استیراد سلع فالحیة وصناعیة من أجل ملء الفجوة المسببة 
كما أنه وجهت السلع الوسیطیة و التجهیزیة إلى المساهمة في تموین و تدعیم المصانع المتواجدة 

صناعات المصنعة، فكل قید أو عرقلة لعملیة استیراد هذا في ذلك الوقت و الداخلة في إطار سیاسة ال
مما سبق یمكننا . كان سیمثل حاجزا أمام برنامج التطور الخاص بالقطاع الصناعي ،الصنف من السلع

القول أن الجزائر أولت خالل السبعینات أهمیة كبیرة للصناعة على حساب التوازن الخارجي مؤدیة بذلك 
أین سجل فائض في المیزان التجاري  1974ستثناء سنة إب ،في المیزان التجاريإلى عجز متزاید و مزمن 

حیث سجلت زیادة  1979و 1974سنتي  ستثناءبإو  .ناجم عن ارتفاع سعر البترول ملیون دج 1840 قدره
فجائیة غیر متوقعة في قیمة الصادرات حیث كانت فیها نسبة تغطیة الواردات بالصادرات على التوالي 

  .وذلك نتیجة التصحیح األول والثاني في أسعار البترول. %113.52 و 110.36%
بسبب  ،100سبة تغطیة تقل عن نوما عدا ذلك فإن هذا المیزان قد سجل رصیدا سلبیا متزایدا ب

لى االحتیاجات من سلع التجهیز والمواد األولیة  واالستهالكیة االرتفاع المستمر لمعدل االستثمار وإ
  .1 المستوردة

  )1979 – 1970(تطور المیزان التجاري خالل الفترة  ):1-5(دول رقم الج
  ) 106(الوحدة ملیون دج                                                                       

  الصادرات  السنة
X 

 الواردات
M 

رصید المیزان 
  التجاري

 تغطیة مؤشر
 الواردات

X/M x100  
  % 80,27  1224ـ   6205  4.981  1970
  % 69,81  1820ـ   6028  4.208  1971
  % 87,45  840ـ   6694  5.854  1972
  % 84,26  1397ـ   8876  7.479  1973
1974  19.594  17754  1840  110,36 %  
  % 78,14  5192ـ   23755  18.563  1975
  % 99,90  22ـ   22227  22.205  1976
  % 82,82  5065ـ   29475  24.410  1977
  % 70,37  10205ـ   34439  24.234  1978
1979  36.754  32378  4376  113,52 %  

  .57، ص 35عدد خاص رقم ، الدیوان الوطني لإلحصائیات- : المصدر

                                                             
  .278، صمرجع سابق، عبد الرشید بن دیب-1



ا تطور ....... .......امسالفصل ةمسار الف خالل زائر ا لية ال قتصادية ات 2012-1970املتغ  

245 
 

قد بدأ التخطیط لها مع ظهور المخطط الوطني األول  ،ة للصادراتیتغییر البنیة السلع أنكما   
التي طبقت و عضها البعض، ، الذي یعتبر جزءا من سلسلة مخططات الحقة تكمل ب1967سنة للتنمیة 

سیاسة تصنیع تهدف إلى تحقیق تغییر جذري في االقتصاد من أجل تأمین تصدیر جزء من الفائض 
اإلنتاجي لتمویل التنمیة االقتصادیة، باإلضافة إلى تأمین فرص عمل جدیدة، وتحقیق تصنیع قائم على 

ك أو من خالل إقامة صناعات تعویض بعض المنتجات المستوردة خاصة منها صناعات سلع االستهال
  . واإللكترونیة ومواد البناء وغیرها الكیماویةقاعدیة منتجة كصناعات الحدید والصلب أو الصناعات 

   والثاني ،%89.5) 73–70(ولقد كانت حصة هذه الصناعات في المخططین الرباعي األول       
من إجمالي  %8د السبعینات سوى ، في حین لم یخصص للصناعات الخفیفة على امتدا86%) 77–74(

تتركز حول المحروقات، وبالتحدید على  هذه الفترةالصادرات خالل  نذلك نجد أ خالل من .االستثمارات
البترول الخام، مما یجعل االقتصاد الجزائري یتمیز بالهشاشة، والتبعیة للسوق العالمیة، وأن وضعیته 

بیعة المنتجات المصدرة لیست نفسها، وأن النتیجة تختلف عما كانت علیه في الخمسینات من حیث ط
  . المحصلة من الصادرات هي أكبر

نفتاحها الواسع على السلع إبدات الجزائریة خالل هذه الفترة لقد تمیزت بنیة الوار الواردات ف أما
ألمر التجهیزیة، والمواد األولیة والمواد نصف المصنعة، نظرا لتوجه االقتصاد الوطني نحو التصنیع، ا

حیث تشكل الواردات من  .الذي جعل من بنیة الواردات قلیلة المرونة العتماد النشاط االقتصادي علیها
من إجمالي الواردات، بقیمة مطلقة  %81السلع التجهیزیة والمواد األولیة والمواد نصف المصنعة حوالي 

وبقیمة مطلقة للمواد  %40,3ملیار دج، قیمة سلع التجهیز بنسبة  2,5منها ( ملیار دج  5,0حوالي 
واستمرت في  ،)من إجمالي الصادرات أیضا  %40,8بنسبة  دج ملیار 2,5األولیة ونصف المصنعة بـ 

لصالح المواد االستهالكیة  %74,2ملیار دج، لتتراجع نسبتها إلى  17,6بقیمة مطلقة  1975 سنةالزیادة 
 من إجمالي الواردات في  %19,5إلى  1970 سنة %10,9خاصة منها المواد الغذائیة التي انتقلت من 

  .1975سنة 
بأكثر  )1973–1970(كما یمكن تقدیر تطور الواردات من السلع التجهیزیة خالل الفترة المخططة

وأن مقدار الواردات من السلع التجهیزیة قد تجاوزت  )1969–1963(من ضعفین مما تحقق ما بین 
وأن مبلغ المواد األولیة  .)1973–1967(تم تحقیقه خالل الفترةما  ،الل تنفیذ المخطط الرباعي الثانيخ

قد ارتفع بالتوازي مع مشتریات السلع التجهیزیة من األسواق الخارجیة  ،والمواد نصف المصنعة المستوردة
  .1 بأكثر من مجموع المدخالت خالل مرحلة المخططین السابقین )1977–1974(خالل الفترة 

  
  

                                                             
 .نفس المرجع والصفحة سابقا- 1
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يفرعال ةتطور: الثا الف خالل املدفوعات ان   .1989-1980م

 میزان في مستمر بتدهور الثمانینیات من الثاني النصف في یتمیز كان الجزائري االقتصاد إن     
 :رئیسیین سببین إلى ذلك ویرجع، المدفوعات

 معدالت في كبیرا تدهورا 1986 سنة الجزائر عرفت حیث، التجاري بالمیزان یتعلق األول السبب 
 ؛الواردات حجم وارتفاع الصادرات المحروقات لسعر الملحوظ التدني بسبب بادلالت

 ؛للدولة الخارجیة للدیون المالئم غیر الهیكل إلى فیرجع الثاني السبب أما  
من تمویل االستیعاب  البترولتمكنت الجزائر بفضل ارتفاع اسعار ، حتى منتصف الثمانینات  

االقتصادیة  اإلختالالتبرز أ 1986سنة في  البترول ألسعارفاجئ الهبوط الم أن إال .المحلي المرتفع
ولقد انخفضت صادرات النفط الخام . ولةلك جوانب الضعف في اقتصاد الدالكلیة المحلیة الناشئة وكذ

 إلى 1986سنة  البترولسعار أانخفاض  أدىفقد  .1 1986و 1985 سنتيالجزائري بمقدار النصف بین 
وبلغ عجز الحساب ، %43.6 وهبوط معدالت التبادل التجاري بـ ،%39 قات بـانخفاض صادرات المحرو 

واستمر ، ملیار دوالر على الترتیب في نفس السنة 1.5و  2.2والحساب الكلي لمیزان المدفوعات الجاري
وبالرغم من قیام السلطات برفع ، واستجابة لهذا الوضع .2 1989غایة  إلىعجز الحساب الجاري 

وهكذا انخفضت الواردات بین  .فرض قیود على االستیراد إلىتلجأ  أنفقد كان علیها ، راضمعدالت االقت
وتعرضت المؤسسات العامة التي تعذر علیها شراء التوریدات  .%43بنسبة  1987و 1985 سنتي

  .3 األجنبيوظهرت حوافز قویة لظهور سوق موازیة للنقد ، الالزمة لصعوبات
كما یوضحه  )1989–1980( المیزان التجاري للجزائر خالل الفترةوتجدر اإلشارة إلى أن رصید 

إلى  1980 سنةملیون دج  6502.9بصورة عامة كان إیجابیا، حیث تطور من ). 2- 5(الجدول رقم
وهو أقصى مستوى وصل إلیه خالل هذه الفترة، وذلك  نتیجة الزیادة  1985 سنةملیون دج  9225.8

نتیجة  12118.3قدر بـ  1986سنة  حقق عجزاو  ،بر في الوارداتالمحدودة في الصادرات وتراجع اك
، و قد بقي هذا العجز طوال السنوات اض اسعار البترولاالنخفاض الملحوظ في الصادرات والراجع النخف

حیث أنه كان هناك فائض طفیف راجع إلى القیود التي عرفتها الواردات و المتمثلة  1987المقبلة ما عاد 
؛ السلع %60السلع التجهیزیة بنسبة : ات معظم المواد المستوردة بحیث انخفضتفي انخفاض كمی

  %.25 ـ؛ السلع االستهالكیة ب%30الوسیطیة بـ 
  
  

                                                             
  .101، مرجع سابق ،ص )وآخرون(بي ینشاشالكریم   -1
للدراسات  األكادیمیة، 2012-2000انعكاس االنفتاح التجاري في الجزائر على ھیكل میزان مدفوعاتھا خالل الفترة دریس رشید،   -2

  .28، ص 2014، جانفي 11العدد، الجزائر-عة حسیبة بن بوعلي الشلف، جامواإلنسانیةاالجتماعیة 
  .101، مرجع سابق، ص )وآخرون(نشاشیبي الكریم   -3
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  ).1989-1980(خالل الفترة تطور رصید المیزان التجاري : )2-5(جدول رقمال
  ملیون دج: الوحدة                                                                                              

رصید المیزان   الصادرات  الواردات  السنوات
  التجاري

1980  49299.3  55802.2  6502.9  
1981  59032.9  66181.8  7148.9  
1982  60185.4  64223.3  40379  
1983  60205.8  65343.9  5138.1  
1984  61558.1  67688.0  6129.9  
1985  59462.2  68629.8  9225.8  
1986  50832.5  38714.2  -12118.3  
1987  39961.8  45834.0  5872.2  
1988  79453.4  49897.5  -29555.9  
1989  121065.9  78057.9  -43008  

 
Source : - ONS, collections statistique, N166, novembre2011, Alger, PP10,54 ,55. 

ة: الثالثفرعال الف خالل املدفوعات ان م   .1993-0199تطور

 أزمة، وارتفاعها بشكل حاد خالل 1990 سنةاسعار النفط تدریجیا بحلول  نتعاشاعلى الرغم من   
اعتمادا على  وأكثرنفتاحا إ أكثراقتصاد  إلى، قامت الجزائر ببذل الجهود لالنتقال 1990 سنةالخلیج في 
وقد صاحب  .1991و 1989 سنتياتفاقین تمویلیین مع صندوق النقد الدولي في  وأبرمت، قوى السوق

بسبب تقلبات  ،یضي والطارئ لصندوق النقد الدوليبموجب تسهیل التمویل التعو  ذلك عملیات شراء
الجفاف الذي  آلثارتعرضت الجزائر  1991 سنةوفي    .الصادرات ولمواجهة نفقات الواردات من الحبوب

واتسم میزان المدفوعات  .أخرىض مرة النفط الدولیة والتي بدأت في االنخفا وأسعار طویلة،استمر فترة 
  .1 الجزائري خالل تلك الفترة بخسائر في االحتیاطیات وزیادة االقتراض

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .102المرجع السابق ،ص  -  1
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  ).1993-1990(تطور میزان المدفوعات خالل الفترة :)3- 5(الجدول رقم 
  )دوالر 109لوحدة ا(                                                                                     

 1990 1991 1992 1993 
  رصید الحساب الجاري

)1+2+3+4( 1.33  2.39 1.3 0.8 

 2.42 3.21 4.67 3.11 المیزان التجاري -1
  FOB 12.9  12.4  11.5  10.4الصادرات 

  FOB  9.8  7.8  8.3  8.0الواردات
 1.01- 1.14- 1.35- 1.2- صافي الخدمات خارج العوائد-2
 1.75- 2.16- 2.22- 2.09 من العوائدصافي الدخل  -3
 1.14 1.39 1.29 1.53 صافي التحویالت -4
  رصید حساب رأس المال-
)1+2+3( -1.57 -1.88 -1.07 -0.81 

 0.00 0.03 0.08- 0.04- )الصافي(االستثمار المباشر  -1
 0.33- 0.08 1.22- 0.44- )الصافي(رأس المال الرسمي -2
 0.48- 1.18- 0.58- 1.09- قروض قصیرة اآلجل -3

 0.01- 0.23 0.51 0.24- المیزان الكلي
 1.5 1.51 1.61 0.77 )خارج الذھب(االحتیاطات اإلجمالیة

 17.8 20.1 20.4 24.4 )برمیل/دوالر (سعر البترول 

  . 54، ص2005، 34عددال، الجزائر باألرقام، الدیوان الوطني لإلحصائیات - :  المصدر  
  
بمبلغ إجمالي  ملیار دوالر، 3.21قد سجل فائضا یقدر بـ 1992ن التجاري سنة زاینالحظ أن المو 

سنتین البمقارنة و . وارداتلل ملیار دوالر 8.3ومبلغ آخر یقدر بـ، ملیار دوالر11.5من الصادرات یقدر بـ
 إلى 1990سنة  مایار دوالر12.9 في الصادرات منانخفاض نجد أن هناك  1991و 1990السابقتین 

زیادة  1992وسجلت الواردات في . 1992سنة ملیار دوالر  11.5و 1991لیار دوالر سنة م 12.4
  .1 1991 سنة%20.40 سجلت انخفاض قدر بـ أنبعد  %6.41قدرت بـ 

 ملیار دوالر 1.1بـ  بقیمة تقدر %9.56بانخفاض في قیمة الصادرات بنسبة  1993وتمیزت سنة 
من حیث القیمة،  %3.6بنسبة  انخفضت قیمة وارداتین ألف طن، في ح 49.914وبحجم یقدر أیضا بـ 

وارتفع رصید الدین الخارجي من  .ملیار دوالر 0.79بمقدار خالل نفس السنة وانخفض الرصید التجاري 
االستحقاق  آجالبل بدأ نمط ، ولم تكن هذه الزیادة ضخمة فحسب .1993سنة ملیار دوالر في  18.4

فقد كانت القروض الجدیدة قصیرة ، 1994سنة ر متكافئ بحلول توزیعه غی وأصبحیتجه نحو القصر 
من صادرات % 82بذلك في رفع نسبة خدمة الدیون من  وأسهمت، )ثالث سنوات إلىمن سنتین ( األجل

  .2 1993 السلع والخدمات سنة
  

                                                             
1-C.N.I.S, Statistique du Commerce Extérieur de l’Algérie, Analyses des Résultats de l’année 1992,P1. 

  .102، مرجع سابق ،ص )خرونوآ(بي ینشاشالكریم  -2
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عفرعال ة: الرا الف خالل املدفوعات ان م   2012- 1994تطور

 1.5من  قلأ إلىعندما انخفضت االحتیاطیات ، 1993في نهایة  األجنبيفي النقد  أزمةبظهور   
 سنة أوائلفي  لإلصالح، اتخذت السلطات مبادرة كبرى األزمةوفي محاولة مواجهة هذه ، ملیار دوالر

جدولة  إلعادةبرنامج شامل  إلى باإلضافة ،مع صندوق النقد الدولي إلیهبمساندة ترتیب توصلت ، 1994
ثم اتفاق لمدة ثالث سنوات في ، عقدت اتفاق لالستعداد االئتماني مدته سنة، 1994 أفریلففي  .الدیون
تسهیل  إطاروصاحب االتفاقین الحصول على قرض في  .1995تسهیل الصندوق في ماي  إطار

اتفاق  إلىوتم التوصل  .جدولة الدیون في نادي باریس إلعادةالتمویل التعویضي والطارئ واتفاقات 
  .1996في جوان  إبرامهلدیون التجاریة مع نادي لندن تم جدولة ا إلعادة

 1994سنة الخارجیة بشكل سلبي نتیجة لهبوط معدالت التبادل التجاري في  األوضاع تأثرتوقد   
بینما انخفضت ، بسبب ارتفاع تكالیف استیراد الحبوب، 1995سنةوفي ، بسبب هبوط اسعار النفط

الوافدة مازالت مرتفعة  الرأسمالیةكانت التدفقات ، 1994 سنةس ففي التدفقات المالیة الخارجیة بشكل ملمو 
الدعم المقدم لمیزان  إلى باإلضافة ملیار دوالر، وقد سمحت هذه التدفقات، 4.6حد كبیر حیث بلغت  إلى

وانخفاض عبء خدمة  ،من الواردات أشهریعادل ثالث  ما إلىبتراكم االحتیاطیات الرسمیة ، المدفوعات
، حدثت زیادة في 1995 سنةففي ، وعلى العكس من ذلك. %49 إلىمن الصادرات % 82 ن منالدی

وتعرض البالد لموجة جفاف  .الواردات غیر الهیدروكربونیة عقب تطبیق التدابیر الخاصة بتحریر الواردات
كل هذه التطورات في تدهور عجز الحساب  وأسهمتتحركات اسعار الصرف  إلى باإلضافة، شدیدة

وبالرغم من ، من القروض الجدیدة اإلقاللومع  .الناتج المحلي إجماليمن  %5من  أكثر إلى الجاري
ملیون  530ات الرسمیة بمقدار، هبطت االحتیاطملیار دوالر فقط 6دعم لمیزان المدفوعات بمبلغ ال

  .1دوالر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .103سابق ،ص المرجع ال -1
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  .2012-1994خالل الفترة  التجاري تطور میزان المدفوعات والمیزان: )4- 5(الجدول رقم 
  )دوالر 109الوحدة (                                                                                                                            

رصید الحساب   السنوات
  الجاري

الصادرات
FOB 

الواردات
FOB  

المیزان 
  التجاري

رصید حساب 
  رأس المال

االحتیاطات 
                 مالیةاإلج

  )خارج الذھب(
  المیزان الكلي

1994  -1.84  8.899  9.2  -0.26  - 2.54  2.64  -4.38 
1995  -2.24  10.26  10.1  0.2  -4.09  2.11  -6.33 
1996  1.24  13.51  9.1  4.1  -3.34  4.23  -2.1 
1997  3.45  13.824  8.132  5.69  -2.29 8.05  1.16 
1998  -0.91  10.144  8.632  1.51  -0.83 6.84  -1.74 
1999  0.02  12.31  8.959  3.36  -2.4 4.4  -2.38 
2000  8.93  21.65  9.345  12.3  -1.36 11.9  7.57 
2001  7.06  19.091  9.482  9.61  -0.87 17.96  6.19 
2002  4.37  18.7 12.010  6.7  -0.71 23.11  3.66 
2003  8.84  24.465 13.322  11.14  -1.37 32.92  7.47 
2004  11.12  32.208 17.954  14.27  -1.87 43.11  9.25 
2005  21.72  46.371 19.567  26.81  -4.78 56.18  16.94 
2006  29  54.740 20.681  34.1  11.2-  77.8  17.7  
2007  30.6  60.590 26.348  34.2  1.1-  110.2  29.6  
2008  34.5  78.630 37.391  40.6  2.5  143.1  37.0  
2009  0.4  45.186 37.403  7.8  3.5  148.9  3.9  
2010  12.2  57.06 38.885  18.2  3.4  162.2  15.6  
2011  17.77  73.67 47.19 27.94  2.38  182.22  20.14  
2012  12.3  71.74  51.57  25.77  -0.24  190,66  12.06  

 
source : -IMF, International Monetary Fund Country Rapport N°12/20, Algeria: Statistical Appendix, 
Janvier 2012.  

 . 2014، مارس25النشرة االحصائیة الثالثیة، رقم ، بنك الجزائر –    
  .19/01/2015  تاریخ االطالع http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_25a.pdf:  الموقع االلكتروني      

  
، وارتفعت الواردات ملیار دوالر 8.899والتي قدرت في الصادرات انخفاضا  1994سجلـت سنـة 

 بإشارة رصیده ارتفع ثم .ملیار دوالر 0.26فكـان سالبا بـ المیزان التجاري أما الرصیـد ، ملیار دوالر9.2بـ 

 لحسابا رصیدحیث قدر  1997 سنة سیما ال البترول أسعار ارتفاع نتیجة ذلك و، 1996 من ابتداء موجبة
قدرت  إذ1995سنة )2001-1994(خالل الفترة لها قیمة اكبر أخذت فقد الواردات أما، ملیار دوالر 3.45بـ
 سعر انخفاض كذا و، المستوردة المواد أسعار ارتفاع إلى راجع ذلك في والسبب، دوالر ملیار 10.26 بـ

 إلى باإلضافة ،عجز في ه السنواتهذ خالل الخدمات میزان أن كما .العمالت لبقیة بالنسبة الدوالر صرف

 . هذه الفترة طوال یتحسن لم و عجز حالة في بدوره بقي حیث ،الصافي الدخل عنصر

 المغتربین تحویالت إلى راجع هذا و موجبة إشارة الفترة خالل هذه الصافیة التحویالت رصید وشهد  

 المیزان على عبئا یشكل األموال ؤوسر  میزان الزالرغم ذلك  .الصعبة بالعملة حسابات فتح إلى باإلضافة

 كما الخاصة، االستثمارات و األجنبیة الشراكة أمام القیود رفع من الرغم على سالبا رصیده بقي حیث، الكلي

  . الفترة تلك في البالد شهدته الذي األمني و السیاسي االستقرار عدم حالة إلى یرجع

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_25a.pdf
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 نم% 7.08 نسبة النفط خارج الصادرات هافی وصلت التي الوحیدة السنة 1996 سنة و تعتبر  
 .كبضائع روسیا اتجاه اهندیو من لجزء الجزائر تسدید نتیجة أساسیة بدرجة وهذا الوطنیة، إجمالي الصادرات

 إعادة إلى إضافة، دوالر ملیار 1.17 ـب المقدر و 1997 لسنة المدفوعات میزان رصید فائض سمحوقد 

 تصل مرة إجمالیة ألول احتیاطات تشكیلو ، الخارجي المالي الخناق بفك فةالمختل التمویالت و الدیون جدولة

 .دوالر ملیار 2.64 تتعدى ال ،1994سنة أن كانت بعد دوالر ملیار 8.05 إلى

 األخرى الصادرات تبقى و، %95 بنسبة المحروقات علیه تسیطر الجزائري المدفوعات میزان یبقى  

 ملیار 1.74-إلى وصل حیث المدفوعات میزان في العجز یادةز  ،1998سنة في نالحظ حیث جدا، ضعیفة

 كان أن بعد الواحد للبرمیل دوالر 12.97 إلى صل و الذي و النفط من البرمیل سعر انخفاض بسبب دوالر

  .للبرمیل دوالر 19.5 یساوي 1997 سنة في
سنة  ملیار دوالر 5.69ل مقاب ،ملیار دوالر 1.51إلى  1998تراجع رصید المیزان التجاري لسنة ف        

بسبب  %26.62وانخفاض محسوس في إیرادات الصادرات بـ  %6.15، نتیجة زیادة الواردات بـ 1997
، كما )دوالر للبرمیل الواحد12.94( ترول الذي وصل إلى أدنى مستوى لهانخفاض لسعر البرمیل من الب

المحروقات لم تتمكن أبدا  خارجالصادرات  نوأ، كدیون علیها دوالر ملیار 5.4كان على الجزائر أن تسدد 
 سجل لقدو . 1 ملیار دوالر 0.37بـ  1998وقد قدرت في  ،من إجمالي الصادرات %5من أن تتجاوز 

 وصلت والتي البترول أسعار ارتفاع رغم وذلك ،دوالر ملیار  2,38ـب قدر عجزا 1999 سنة المدفوعات میزان

 العجز یفسره ما وهذا.  1998سنة الواحد للبرمیل دوالر 12,94 مقابل الواحد، للبرمیل دوالر 17,91 إلى

 . 1999 سنة دوالر ملیار  2,40ـب قدر والذي المال رأس حساب في الكبیر

 حقق الوقت نفس وفي دوالر، ملیار 12,3 قدره فائضا 2000 سنة في التجاري المیزان حقق بینما  

 سعر بلغ حیث البترول، أسعار ارتفاع إلى دائما راجع وذلك، إیجابیا رصیدا المدفوعات میزان رصید

 میزان رصید وكذلك ایجابیا فائضا التجاري المیزانومع استمرار تحقیق  .للبرمیل دوالر 28,5البرمیل

  سنة بلغت ضعیفة حیث مبالغ تشكل المحروقات خارج الصادرات تبقى، 2005 سنة غایةإلى  المدفوعات
 أن یمكن ماو ، دوالر ملیار 0.59 تتعدى ال 2000 سنة في كانت مابین دوالر ملیار 0.784 مبلغ 2005

 لتحفیز حقیقیة سیاسة وجود عدم هو ،األخرى السنوات في المبالغ من غیره و المبلغ هذا من نستنتجه

 بنسبة دوالر ملیار1.132 حوالي 2006بلغت سنة  النفط خارج الصادرات أما .المحروقات خارج الصادرات
 .الوطنیة الصادرات يإجمال من 2.06%

 راجع هذا و، )2007- 1994(خالل الفترة المال رأس حساب عجز استمرار نالحظ أخرى جهة من  

 المبالغ أن حیث، الدولیة األموال رؤوس أسواق إلى الدخول صعوبة كذا و، الخارجي التمویل ضعف إلى

 . ضعیفة تبقى األسواق هذه من الجزائر علیها تحصل التي

                                                             
  .408ص ،مرجع سابق ،عبد الرشید بن دیب- 1
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، التجاري المیزان تطور و، المدفوعات میزان رصید ارتفاع كذاو ، اإلجمالیة الحتیاطاتا ارتفاع إن  
 الجزائریة السلطات أقدمت أین، المدیونیة تراجع إلى األولى بالدرجة یعود، 2005 و 2004 خاصة سنتي

                بمبلغ 2000 سنة المدیونیة قدرت قد و استثمارات، إلى منها جزء وتحویل، للمدیونیة مسبق تسدید على
 دوالر ملیار 22.64 إلى 2002 سنة ترتفع ثم ،دوالر ملیار 22.44 إلى 2001 سنة لتتراجع دوالر ملیار25 

في  زادت ثم دوالر ملیار 21.4 إلى انخفضت 2004 سنة في و ،دوالر ملیار 23.35 بلغت 2003 سنة فيو 
 الدیون مجمل تسدید تم لقد أخرى جهة من .2005سنة دوالر ملیار 17.19 وصلت حیث ،االنخفاض

 2006سنة نهایة إلى 2000 سنة بین ما األطراف متعددة مؤسسات و لندن و باریس يیلناد الكلیة الخارجیة

، دوالر ملیار 4.737 بـ المقدرة لروسیا المستحقة دیونها إلغاء على وحصلت ،دوالر ملیار 5.67بلغت التي و
  .دوالر ملیار 16 من رأكث سددت قد الجزائر تكون وبذلك

بتحسن قوي في الرصید االجمالي لمیزان المدفوعات مقارنة مع سنة  2007كما تمیزت سنة   
التي كانت أداة لنقل . %27.402 الذي قدر بـ وذلك رغم النمو القوي في واردات السلع والخدمات، 2006

الخدمات الفنیة ، االشغال العمومیةخدمات البناء و (ثر االسعار سجلت واردات الخدمات من غیر العوامل أ
سجلت صادرات ، بالمقابل %45 قدر بـ علىمن جانبها ارتفاعا أ )وخدمات النقل البحري والجوي

في الوقت الذي انتقل فیه السعر المتوسط لبرمیل البترول ، 2007سنة % 11.2المحروقات زیادة بمقدار 
  .1 2007 سنةدوالر  74.7الى  2006 سنةدوالر  65.7من 

فإن حساب رأس المال ، 2006-2005 سنتيالتخفیض القوي في الدین الخارجي الخارجي  وبعد  
فوق ) الصافیة(كما اصبحت االستثمارات المباشرة االجنبیة ، صبح یتمیز من حینه باتجاه نحو التوازنأ

لرئیسیة ، في الوقت الذي ال تمثل تسدیدات االقساط ا2007- 2005 الفترةمستوى ملیار دوالر خالل 
فائضا في  2008سجلت سنة و . 2 2006سوى عشر مستواها في سنة  2007 سنةللدین الخارجي 

ذا .الداخليالناتج  إجماليمن % 20الحساب الجاري الخارجي فاق  كان میزان المدفوعات الجاریة قد  وإ
فقد . 2008في الثالثي الرابع من سنة ، تعرض لصدمة خارجیة ذات صلة بانخفاض اسعار المحروقات

  .3 المال رأسبتوازن میزان  أیضاتمیزت 
والذي  ،2010 سنةكما سجل میزان المدفوعات مرتكزا على تحسن متواصل لسعر برمیل البترول   
صادرات  إلیراداتوباالرتباط مع االرتفاع القوي  ،2009 دوالر سنة 62.26دوالر مقابل  80.2قدر بـ 

الناتج  إجماليمن % 7.5 أيملیار دوالر  15.6 قدر بـ 2010، فائضا معتبرا في %26.4المحروقات 
حیث تقارب الحصة النسبیة لسلع التجهیز  ،%3.96الداخلي، في وضع تمیز بارتفاع طفیف للواردات 

في مجال الحساب الجاري الخارجي من تراجع طفیف  األداءاستفاد هذا  .الثلثینوسلع نصف المصنعة 
                                                             

  .3ص، 2008،الجزائر، اكتوبر تطورات الوضعیة المالیة والنقدیة في الجزائر تقریر بنك الجزائر، -1
  .نفس المرجع والصفحة سابقا-2
  .6،ص2009 ،نقدیة في الجزائرتطورات الوضعیة المالیة وال تقریر بنك الجزائر، -3
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في ظرف تمیز بعائد معتبر ) ةالصافی( اإلنتاجي بند عوائد عوامل ومن شبه توازن ف، في عجز الخدمات
یأتي هذا لیؤكد .بموجب توظیفات احتیاطیات الصرف واستقرار فائض بند التحوالت الجاریة الصافیة

بعد العجز الجاري الخارجي  ،2009ستثناء سنة بإ 2000فائض االدخار واالستثمار الذي میز سنوات 
 أصبحمعتبرا، ال سیما وان رصید میزان المدفوعات الجاري  2010سنة  یعتبر فائض، 2009سنة 

في  أساساالمال والذي یقتصر  رأسوان حساب  .العنصر المحوري لوضعیة میزان المدفوعات الخارجیة
 األزمةوبعد تسدید المدیونیة الخارجیة الذي تم قبل اندالع  الصافیة،بند االستثمارات الخارجیة المباشرة 

 2010على وجه الخصوص تحسنا في األخیرفي حالة فائض سجل هذا  أیضایعتبر هو  الدولیة،ة المالی
اهم التحسن الملحوظ في الفائض وعلیه یس .2009ملیار دوالر في  2.5ملیار دوالر مقابل  3.5 قدر بـ

 إذ، في تغذیة مستوى احتیاطیات الصرف الرسمیة للجزائر 2010 سنة جمالي لمیزان المدفوعات فياإل
في الوقت الذي استقر فیه ، 2010ملیار دوالر سنة 162.2بلغ مستوى االحتیاطیات الرسمیة للصرف 

 إجماليمن % 3.5ملیار دوالر، والذي لم یعد یمثل سوى  5.16 األجلالدین الخارجي المتوسط وطویل 
  .1 2010الناتج الداخلي المقدر سنة 

 الجاري الحساب في المعتبر الفائض أیضا نعكسا ،2011سنة المحروقات أسعار تطور إن       

 2011 سنة في سجل فقد المال، رأس حساب یخص فیما .السابقة بالسنة مقارنة أفضل مستوى أي الخارجي،

 2.05 ـب األخیرة هذه تقدرو  .الخارجیة المباشرة االستثمارات بموجب األموال رؤوس دخول تدفقات في زیادة

 من األخیر هذا قائم انتقل حیث األجل، قصیر الخارجي للدین هامة تسدیداتب تمیز ظرف في دوالر، ملیار

 لمیزان اإلجمالي الرصید بلغ وقد .2011سنة دوالر ملیار 0.66إلى 2010سنة دوالر ملیار 0.67

 وضع في للجزائر، الخارجیة المالیة الوضعیة بذلك تعززت ،2011سنة دوالر ملیار 20.14 المدفوعات

 2011سنة دوالر ملیار 182.22 الحتیاطیات الصرف المعزز التراكم كذا و ،الخارجي لدینا بتراجع یتمیز
 الصرف لسعر المرن التسییر عن نتج وقد .الذهب خارج و الخاصة السحب حقوق من الموجودات خارج

 ىعل وهذا المتوسط، المدى على تقریبا التوازني مستواه عند للدینار حقیقي فعلي صرف سعر على الحفاظ
  . 2 الرئیسیة العمالت صرف ألسعار القویة التقلبات من الرغم
 في ،ملیار دوالر12.3قدر بـ  فائضا معتبرا الخارجي الجاري الحساب فقد حقق 2012في سنة  أما     

 تراجع بسبب طفیفا عجزا المال رأس حساب سجل حین في، التحویالت صافيبتحسن بند  یتمیز ظرف

 المدفوعات میزان وضعیة بقیت لذلك، ونتیجة .المباشرة األجنبیة ستثماراتاال بموجب المداخیل صافي

 بلغ الذي اإلجمالي الفائض ذلك على یشهد كما ،2012سنة  في المقاومة على قادرة للجزائر الخارجیة

 عن والناجم الجزائر، بنك قبل من الرسمیة الصرف الحتیاطیات التراكم كما یوحي .دوالر ملیار 12.06

 احتیاطیات قائم بلغ إذ الخارجیة، المالیة الوضعیة صالبة إلى المسجل، المدفوعات میزان في ئضالفا
                                                             

  .3ص ، 2011وعناصر التوجھ للسداسي االول من سنة  2010التطورات االقتصادیة والنقدیة لسنة ، تقریر بنك الجزائر -1
  .12- 11ص ص، المرجع السابق-2



ا تطور ....... .......امسالفصل ةمسار الف خالل زائر ا لية ال قتصادية ات 2012-1970املتغ  

254 
 

. 2011دوالر سنة ملیار 182,22مقابل  ،2012سنة في دوالر ملیار 190,66 )الذهب باستثناء( الصرف
 میةالصرف الرس احتیاطیات(للجزائر الصافیة الخارجیة المالیة الوضعیة تقدر أخرى، جهة من 

 تفوق نسبة أي، 2012سنة في % 91,55بـ الداخلي الناتج إجمالي إلى نسبة )الخارجي الدین منها مطروحا

 تاریخیا منخفض جد بمستوى یتمیز ظرف في آسیا، في الناشئة دولال أغلبیة لدى المسجل المستوى بكثیر

 قویة للجزائر الصافیة الخارجیة المالیة الوضعیة كانت إذا الدین هذا خدمة ونسبة الخارجي الدین من لكل

 التصاعدي االتجاه أمام المدفوعات لمیزان المتزایدة الهشاشة فإن الخارجي، المالي االستقرار إرساء وتمثل

 بانخفاض المتعلقة تلك خصوصا الخارجیة الصدمات مقاومة على قدرة أقل تجعله والخدمات السلع لواردات

 قبل من الرسمیة الصرف الحتیاطیات الحذر التسییر مواصلة میةأه تبرز هنا من، المحروقات أسعار في

 المتبع للصرف الرسمیة لالحتیاطیات الحذر التسییر یندرجو  ،االستثمارات أمن كأولویة تضع والتي الجزائر،

 كما أن. للجزائر الخارجیة المالیة الوضعیة تعزیز في المتمثل االستراتیجي الهدف في الجزائر طرف من

 االستراتیجي الهدف هذا ضمن یندرج ،2011سنة في المحروقات خارج الصادرات لدعم لتدابیرا تعزیز

  .الصرف سعر أساسیات تقویة ضرورة في الكامن
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امساملبحث وأنظمتھصرف سعر:ا زائري ا    الدينار

وم :ول  املطلب الصرف مف   .وصيغھسعر

ول  الصرف:الفرع سعر وم   مف

 استبدال بمقتضاها یتم التي العملیة وهو، الخارجي بالتحویل علیه یطلق ما أو األجنبي رفالص
 بالعملة المحلیة العملة استبدال بموجبه یتم الذي السعر هو الصرف وسعر، أجنبیة بعمالت المحلیة العملة

 الوحدات عدد هو ،ما دولة لعملة بالنسبة الصرف سعر بان القول یمكن تحدیدا أكثر وبعبارة. 1 األجنبیة
 التي المحلیة العملة من الوحدات عدد أو المحلیة العملة من واحدة وحدة تعادل التي األجنبیة العملة من

 والبنوك الشركات أو األفراد فیه یقوم الذي التنظیمي اإلطار أما  .2 األجنبیة العملة من واحدة وحدة تعادل
 . األجنبي الصرف بسوق فیدعى جنبیةاأل العمالت وشراء ببیع الحكومیة والمنشآت

 مع التجاري الدولة مركز علیها ینعكس التي المرآة نهأ على الصرف سعر إلى النظر یمكن وهكذا   
 ربط أداة الصرف اسعار تعد إذ، والواردات الصادرات بین العالقة خالل من وذلك ،الخارجي العالم

 عملة على الطلب من یزید األجنبیة دولال ىحدإ من سلعال فاستیراد، العالمي باالقتصاد المحلي االقتصاد
 السوق في األجنبي البلد هذا عملة عرض من یزید األجنبي للبلد السلع تصدیر نأو ، ةاألجنبی دولةال هذا

 معرفة خالل من العالم اقتصادیات وباقي مفتوح اقتصاد بین ربط أداة الصرف سعر یعد وعلیه. المحلي
   .3 وتسویتها المختلفة الدولیة المعامالت بتسهیل یقوم وبذلك، دولیةال واألسعار التكالیف

ي الفرع   . سمي الصرف سعر :الثا

 السعر فهو، الزمن عبر مختلفة نقاط على األخرى العمالت قیم بداللة المحلیة العملة سعر یقیس  
 یبین ال فهو وبالتالي ،شرائیة قوة من السعر هذا یمثله ما عن النظر بغض مختلفتین لعملتین النسبي
 نظرا، الخارجیة األسواق في للدولة التنافسیة الدرجة یقیس میدانیا معیارا یعتبر ال إذ، العملة قیمة حقیقة

  . التضخم عنصر إلهماله
قيقي الصرف سعر :الثالث الفرع    :ا

 تسارع ثرإ على االسمیة الصرف أسعار من بدال الحقیقیة الصرف أسعار استخدام بدأ لقد        
 تقلبات من معظمها في ناجمة باعتبارها ،االسمیة الصرف أسعار ولتقلبات العالم في التضخم معدالت
 السیاسة آثار ولمتابعة االقتصادي التحلیل في الحقیقیة الصرف أسعار إلى اللجوء تم إذ، األسعار

                                                             
  . 203، ص مرجع سابق، العالقات االقتصادیة الدولیةفلیح حسن خلف،  -1

2 -William J.Baumol, Economics Principles Policy , the Dryden press, New York university7, 1988, 
P821 . 
3-David N. Hyman, Economics , Fourth edition, North coralline state university, U.S, 1999, P812. 
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 مستوى نسبة انه على لحقیقيا الصرف سعر ویعرف .المحلي لالقتصاد التنافسیة القدرة على االقتصادیة
  .1 مشتركة بعملة مقاسا المحلیة األسعار إلى بها المتاجر للسلع العالمي السعر

 من واحدة وحدة لشراء الالزمة األجنبیة السلع من الوحدات عن الحقیقي الصرف سعر یعبر كما  
 عن االختالف جوهر وهو، البلدین كال في التضخم معدالت االعتبار بعین األخذمع  ،المحلیة السلع
 یمكن و المحلیة أو األجنبیة األسعار تقلبات ومختلف التضخم عنصر یهمل الذي االسمي الصرف سعر

  :  التالیة العالقة خالل من الحقیقي الصرف السعر عن التعبیر
TCR = TCN . Pd / Pe 

 ؛الحقیقي الصرف سعر: TCR   :حیث ان
             TCN: ؛االسمي الصرف سعر  

               Pd :؛المحلیة األسعار مؤشر  
          Pe  :؛األجنبیة األسعار مؤشر   

، المعاملة هذه طرفا الدولتین في الشرائیة القوة بین الفرق یعكس الحقیقي الصرف سعر فإن وعلیه
 تأثیرات بقیاس تسمح كما ،للدولة التنافسیة القدرة زادت كلما ،الحقیقي الصرف سعر ارتفع كلما أنه حیث
  . المدفوعات میزان على الصرف سعر

 وسعر واألجنبیة المحلیة بالعملة السلع بأسعار مرتبط يالحقیق الصرف سعر أن القول نستطیع  
 بنفس وتنخفض ترتفع سوف أو القصیر المدى على ثابتة تكون األسعار ألن راونظ، االسمي الصرف

 كال أن نجد البعید المدى على لكن. االسمي لصرفا سعر مع بالموازاةیكون  TCRتغییر  فإن قیمة،ال
 على واالسمي الحقیقي الصرف لسعر المستقلة الدارسة یفسر ما هذا، به خاص تغیر نمط له السعرین

  . البعید المدى
ي املطلب   الصرف سعر تحديد :الثا

 العملة من بوحدات مقومة األجنبیة العملة من الواحدة الوحدة ثمن هو الصرف سعر كان لما   
ا یتحدد الصرف لسعر التوازني المستوى نأو  ،المحلیة  سلعة أي سعر بها یتحدد التي ذاتها للقواعد وفقً
 على الطلب جانبي إلى التطرق سیتم فإنه، والطلب العرض لقوى اوفق أي ،الثمن نظریة في حقیقیة

 :  وعرضه األجنبي الصرف
 . جن الصرف ع الطلب :ول  الفرع

 طلب من ویأتي، المدفوعات میزان في المدین الجانب یمثل األجنبي الصرف على الطلب  
حیث توجد . األجنبیة األصول ومختلف العقارات، األسهم، القروض، والخدمات السلع على المقیمین

                                                             
1-Xiangmingli, Trade Liberalization and Real Exchange rate Movement, IMF, vol.51, No.3, 2004, 
P556.  
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 الصرف سعر أن إذ ،األجنبي الصرف من المطلوبة والكمیة األجنبي الصرف سعر بین عكسیة عالقة
 الكمیة انخفاض ثم ومن ،المستوردة السلعة على الحصول تكلفة ارتفاع إلى یؤدي فعالمرت األجنبي
 سعر انخفاض یؤدي وبالعكس .األجنبي الصرف من المطلوبة الكمیة انخفاض إلى مؤدیة منها المطلوبة
 منها المطلوبة الكمیة زیادة إلى امؤدی الواردات سلع على الحصول تكلفة انخفاض إلى األجنبي الصرف

  . األجنبي الصرف من المطلوبة الكمیة زیادة ثم ومن
ي الفرع   . جن الصرف عرض :الثا

 الجانب ویمثل واالستثمارات والخدمات السلع تصدیر من مشتق األجنبیة العمالت عرض نإ  
 المعامالت ونمط بحجم ترتبط ما دولة عملة على الطلب تحدد التي العواملف، المدفوعات میزان في الدائن

 المعروضة والكمیة األجنبي الصرف سعر بین طردیة عالقةحیث توجد  .1 امعه األخرى لدولل التجاریة
 األجنبي الصرف ارتفاع عند ممتلكاتهم عرض من سیزیدون األجنبي الصرف حائزي نأ إذ، امنه

 من زیدی األجنبي الصرف سعر ارتفاع أن إلى اإلشارة من البد وهنا، تقلیلها نحو یدفعهم وانخفاضه
  . المحلیة السلع على اطلب األجنبیة العملة عرض من مزید إلى یؤدي مما، المحلیة الصادرات

 . الصرف سعر توازن :  الثالث الفرع

 وعندها ،2 علیه الطلب ىمنحن مع األجنبي الصرف عرض ىمنحن تقاطع عند الصرف سعر یتحدد      
 سعر ارتفاع حالة في التوازن ویختل، األجنبي لصرفا من المعروضة الكمیة مع المطلوبة الكمیة تتساوى
 الطلب في اونقص ،األجنبي الصرف من المعروض في فائضا یحدث الذي ،التوازني السعر عن الصرف

 الصرف من المطلوبة الكمیات فإن السعر انخفض إذا وكذلك التوازني السعر إلى یعیده الذي األمر علیه
  .التوازني السعر نحو السعر یرفع مما رضالع فينقص  مقابل ستزداد األجنبي

  

  

  

  

  

  
                                                             

              العدد جامعة القادسیة بغداد، ، مجلة القادسیة،سوق تبادل العمالت األجنبیة دراسة في االسس وااللیاتمنى الطائي،  -1
  . 9ص ،1984، )4- 3(

2- Slavin L.Stephen, Economics, Sed the new school University, sixth edition , Mc Graw, Hill-Irwin, 
New York, 2001, P87.  
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  .تحدید سعر الصرف التوازني:  )3- 5(رقم  الشكل

 
 جامعة القادسیة ،بغداد،، مجلة القادسیة،واآللیات األسسسوق تبادل العمالت األجنبیة دراسة في منى الطائي،  -:المصدر

  . 13، ص1984، )4-3(العدد 

 اوأیض ،التوازن تحقیق لغرض األجنبیة العمالت وبیع لشراء یةالنقد والسلطات البنوك تتدخل وقد
 التأثیر عن فضال، األسعار فروق من االستفادة لغرض األجنبیة العمالت وبیع لشراء یدخلون المضاربون

 الصرفعلى  طلبالو  عرضال في تأثیرها ینعكس التي والواردات الصادرات حركة عن الناجم الرئیسي
  . التوازني الصرف سعر في تأثیرال وبالتالي األجنبي

   .الصرف أسعار نظم :الثالث املطلب

 المبادالت تنظم التي لیةآلوا، الصرف سعر فیه یتحدد الذي القانوني اإلطار هو الصرف سعر نظام      
 بها العمل تم والتي، الصرف سعر ظلها في یتحدد التي األسالیب من العدید هناكو . العمالت مختلف بین
   :یلي ما إلى تقسیمها یمكن األسالیب وهذه، المجال هذا في الدول لممارسات التاریخي التطور رإطا في

 . الثابتة الصرف أسعار نظام :ول  الفرع

  : وهما نوعین إلى النظام هذا ینقسم      
ب قاعدة ظل  الثابت الصرف سعر نظام - أوال  :  الذ

 أو النظام تمثل والتي ،الدولیة الذهب قاعدة توفر ابتةالث الصرف أسعار بنظام االرتباط ویستلزم
 من معین بوزن فیها المشتركة الدول من دولة لكل الوطنیة العملة قیمة ربط یتم ابمقتضاه یتم التي النظم

 المختلفة للدول الوطنیة والعمالت الذهب بین وثابتة محددة سعریة عالقة تنشأ األساس هذا وعلى، الذهب
  :  هي رئیسة شروط ثالثة توافر یشترط النظام بهذا واالرتباط .1 النظام هذا في المشتركة

   ؛بالذهب الوطنیة للعملة ثابتة قیمة تحدید -
                                                             

  . 83- 82، ص ص1970، دار النھضة العربیة، القاھرة، 3، طمقدمة في العالقات االقتصادیة الدولیةمحمد زكي الشافعي،  -1
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 بوزن المحدد الثابت للمعدل طبقاً ، شرط أو قید بال العكس أو بالذهب للصرف الوطنیة العملة قابلیة ضمان -
   ؛بالذهب العملة وحدة

  ؛والخارجیة المحلیة األسواق في الذهب واستیراد تصدیر حریة -
 :  لزاميةوراق قاعدة ظل  الثابت الصرف سعر نظام - ثانيا

 لظروف وفقا للتقلب تترك وال ،لعملتها بالنسبة صرف أسعار المركزیة البنوك تحدد النظام هذا ظل في  
 البیع خالل من األجنبي لصرفا سوق في المركزیة البنوك تدخل ویكون. الحرة السوق في والعرض الطلب
 في معینة نسبة من بأكثر المحدد السعر عن االنحراف من الصرف سعر تمنع بحیث، كمیات بأي والشراء
  . واالنخفاض االرتفاع
 مثل، ةمعین ةسلع سوق في التدخل بها یتم التي الطریقة بنفس یدار الثابت الصرف أسعار نظام نأو   

 على تحافظ التي الجهة تقوم، األجنبیة للعملة معینین وعرض طلب نظام ظل ففي، الزراعیة السلع أسواق
 العملة من العرض فائض یعادل ما شراء أو، الطلب فائض یعادل ما ببیع ،)المركزیة البنوك( السعر تثبیت

  . 1 األجنبیة
 التي ةاألجنبی العملة من رصید أو بمخزون االحتفاظ ضرورة یتطلب المركزي للبنك العمل هذا نأو    

 هذه ولكن، العرض في فائض وجد إذا، بالشراء تقوم وبالمقابل، الطلب في فائض وجود حالة في بیعها یمكن
  لها؟ المحدد العامل هو ما، معین صرف سعر من شراءها أو ببیعها المركزي البنك سیقوم التي الكمیة

 االحتیاطیات المركزي البنك لدى ومادام، ةالكمی هذه سیحدد الذي هو الدولة في المدفوعات میزان إن   
، ثابت صرف سعر على یحافظ كي األجنبي الصرف سوق في التدخل في یستمر أن یستطیع نهإف، الضروریة

 المركزي البنك یواجه سوف الحالة هذه ففي، المدفوعات میزان في دائم عجز من تعاني الدولة كانت إذا أما
 البنك یقرر وقد .األجنبي الصرف سوق في التدخل في الستمرارا من یتمكن ولن، جنبیةألا العملة في نقصا

 سیتم ذلك وعند، الصرف سعر على المحافظة یستطیع یعد لم نهأ ،النقطة هذه إلى الوصول قبل المركزي
 ارخص العملة قیمة تصبح بحیث الثابت الصرف سعر تعدیل وراءه من یقصد التخفیض وهذا، العملة تخفیض
  . األخرى جنبیةاأل للعمالت بالنسبة
ي الفرع   . املرن  أو عائمال الصرف سعر نظام :الثا

 نظام ویمثله، السوق في والعرض بالطلب یتحدد أن األجنبي الصرف لسعر یتیح النظام هذا أن  
 أجنبیة بعمالت المحلیة العملة صرف سعر نإف وبالتالي، الذهب قاعدة إلى تستند ال التي الورقیة العمالت

 الصرف سوق في األجنبیة العمالت وطلب بعرض مقارنة المحلیة العملة وطلب عرض اسأس على یتحدد
 زاد فلو. علیها والطلب بعرضها الحر الصرف نظام ظل في عملة أي صرف سعر یتحدد ،األجنبي

                                                             
 ،1995 بیروت، دار الجامعیة،ال، األول، الكتاب اقتصادیات النقود والبنوك والتجارة الدولیة، )وآخرون(محمود یونس -1

  . 516- 515ص ص 
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 سعر سیرتفع العادي والطلب العرض لقانون وفقا نهإف، عرضها عن الوطنیة العملة على األجنبي الطلب
 صرف سعر نإف، اكبر الوطنیة العملة عرض كان إذا أما. األخرى العمالت مواجهة في وطنیةال العملة
 نإف الصرف سعر لتغیرات یستجیبان علیها والطلب العملة عرض أن وطالما. سینخفض الوطنیة العملة
  . حكومي تدخل بدون یتحقق التوازن

بیناسي  ،(Ficher; 2001)فیشر ،)(Revil; 2000ریفیل بعض االقتصادیین امثال بین وقد          
 نظام نإف ،الخارجي العالم على منفتحا االقتصاد یكون عندما نهأ،  (Bénassy.Quéré; 2002)كیري
 االقتصاد كان هام االنفتاح كان كلما حیث، المرن النظام هو یتبنى أن یجب الذي األمثل الصرف سعر
 هذه ظل في یجب الذي الصرف سعر إلى تندیس الصدمات هذه استقرار وان ،للصدمات عرضة أكثر

  .1 التصحیح عملیة لتسهیل مرنا یكون أن الشروط
  :2 هما التعویم من نوعین بین المجال هذا ضمن االقتصادیون میز ولقد
م - أوال    :النظيف التعو

 قوى نأو ، حرا الصرف سعر بترك النقدیة السلطات قیام أساس على التعویم من النوع هذا یقوم  
 باسم یعرف ما بإنشاء تقوم نفسه الوقت وفي، األجنبي الصرف سوق في تحدده التي هي والطلب عرضال
 یتسنى التي النقدیة واالحتیاطات الذهب من مناسبة ةرصدأ تخصیص طریق عن ،)الصرف استقرار صندوق(

 قیمة حمایة بقصد ،مشتریة أو بائعة األجنبي الصرف أسواق في تتدخل أن النقدیة للسلطات خاللها من
 ومن، الموازنة غیر المضاربة عملیات تسببها يالت أو، المؤقتة أو العارضة التأثیرات من الخارجیة العملة
 الوطنیة عمالتها بتعویم 1971 ماي في العالمیة النقد أزمة خالل الدول من العدید قیام النظیف التعویم أمثلة
 2.5 مقداره 1971ماي 5 في حجمها وصل والتي مریكیةاأل الدوالرات من الضخمة الكمیات تدفق من للحد
  . 1971 ماي 9 في األلماني المارك تعویم أعلنت حیث، الدول بین من ألمانیا وكانت، 3 دوالر ملیار

م - ثانيا   :  النظيف غ التعو
 أو بائعة األجنبي الصرف أسواق في النقدیة السلطات تدخل طریق عن یتم النظیف غیر التعویم  

 تحفیز جلأ من الصرف سعر في الدولة فتدخل .معینة أهداف لتحقیق عملتها قیمة على التأثیر بغیة ،ریةمشت
 المحلیة للعملة بائعة أو مشتریة كونها خالل من التدخل هذا ویالحظ، المحلي االستخدام وتعزیز الصادرات
 لعملتها كبائعة النقدیة طاتالسل تدخل حالة ففي. لعملتها نسبي استقرار على للحفاظ األجنبي والصرف

                                                             
1-Hanane Elhammas, Choix de Régime de Change Optimal et Croissance Économique:cas de la 
tunisie, Theory and pratique of Economic Policy, tradition and change, Univ Italia, June 15-17, 2006, 
P07. 

  . 30، ص 1975، ھضة العربیة، القاھرة، دار النالنقد العالمیة وأزمةالمدفوعات الدولیة وجیھ شندي،  -2
، ص 1994، الكتاب الثاني، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، التجارة الخارجیة بین التنظیم والتنظیرسامي عفیفي حاتم،  -3

  57 -56ص 
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 لزیادة صادراتها أسعار تخفیض أجل من قیمتها تخفیض أو منها العرض زیادة إلى بذلك تهدف فإنها الوطنیة
 هذه من فتهدف، الوطنیة لعملتها كمشتریة النقدیة السلطات فیها تدخل التي الحالة أما. علیها العالمي الطلب
، الخارج إلى الهرب من األموال رؤوس لمنع قیمتها رفع وبالتالي، المحلیة لةالعم على الطلب زیادة إلى العملیة

  . یحقق فائضا المدفوعات میزان كان لو حتى
 الدولة وتكون، حقیقیا تقییما عملتها لتقییم هو لعمالتها الدول تعویم من الهدف نإف ،ذلك إلى إضافة

  . الدولي النقد صندوق مع علیه تفقالم لعملتها الرسمي التعادل بسعر باالحتفاظ ملزمة غیر
  : ما یليفی تتمثل، النظام هذا إلى وجهت انتقادات هناك أن كما
 نتیجة ،المدخرون لها یتعرض التي للمخاوف وذلك ،الدول بین المحولة المدخرات حجم انخفاض - 1

 . الصرف أسعار في المتوقعة التغیرات بفعل لها یتعرضون التي للمخاطر

 متقلب نهأ أي، لها المناسبة والحدود التغیرات تتجاوز یجعلها ،المعومة العملة صرف سعر راستقرا عدم - 2
 ما وذلك واردات،وال الصادرات أسعار بخصوص االطمئنان عدممما یؤدي إلى  ،الخارجیة التجارة یعیق وهذا
 مبنى كونه، تحجیمها إلى یؤدي قد بل ،الدولیة التجارة تنشیط في المعومة العمالت دور من الحد على یعمل
 . بالضرورة توازنیة طبیعة ذا لیست التي التوقعات طبیعة على كبیر حد إلى

 تحركات وخصوصاً  المدفوعات میزان مكونات تغییر إلى یؤدي الصرف سعر في المستمر التكییف أن - 3
 التي والصناعات دیرللتص إنتاجها المعد الصناعات بین للموارد تبذیر إلى بدورها تؤدي التي األموال رؤوس

 .1 االستیراد بدائل تنتج
  . الصرف ع الرقابة نظام :الثالث الفرع

 ویتم، الصرف أسواق في عملتها صرف سعر ترفع أن بغرض الدولة تتخذه إجراء الصرف على لرقابةا              
  . ینخفض ال حتى عرالس هذا لمراقبة كامال نظاما تضع ثم، لعملتها معینا سعرا الدولة تقرر نأب ذلك

 ثم. األموال رؤوس خروج من الحد هو ظهورها بدایة في الصرف على للرقابة األصلي الغرض وكان  
 جلأ من الصرف على الرقابة فرض من السببو  ،للعملة الرسمي الصرف سعر على المحافظة أصبحت

 من كمحاولة الخارجي صرفها على الرقابة نظام لفرض الدولة أتلج وهكذا. المدفوعات میزان في التوازن تحقیق
 تقید أن تحاول الدولة أن هي الصرف على الرقابة نظام في والفكرة. الخارجي میزانها في العجز لتجنب جانبها

 ماتحصل حدود في تجعلها و المدفوعات هذه تقید أن حاولت قد المختلفة الدول أن والواقع ،للخارج مدفوعاتها
  :  عدة صور تتضمن الصرف على رقابةوال. صادراتها مقابل في علیه

                                                             
 ،1981مارس ،ولالعدد اال ،18، مجلة التمویل والتنمیة، المجلدلتحركات اسعار الصرف ةالعوامل المحدداندرو كروكیت،  -1

  . 35ص
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 هي واحدة سلطة یدي بین شرائها أو أجنبیة عمالت بیع عملیات كانت سواء الصرف عملیات كل تركیز 
 مراقب أو النقد مراقب اسم علیها یطلق حكومیة سلطة العادة في یكون، األجنبیة للعمالت مركزي مجمع

تمام المراقبة هذه توجیه في المركزي البنك یشارك وقد ،الصرف  تصبح إذن الصرف فعملیات، عملیاتها وإ
 . التجاریة للبنوك السلطة هذه تخول قد أنها غیر. الصرف في غیرها یتعامل فال الدولة یدي بین احتكارا

 یریدها التي أجنبیة عمالت من علیه یحصل ما كل األجنبیة العمالت لمجمع یورد نأب مصدر كل إلزام 
 مصدر أو مستورد كل یوقع ولهذا. الدولة تحدده صرف بسعر عندئذ والشراء البیع ویتم. نفسه المجمع من

 . مطلوبة معینة بعملة تدفع لدول إال یصدر إال على المصدر یجبر وقد. یبیعها أو یشتریها التي بالعملة إقرارا

 تسلیمه وتفرض بالذهب االحتفاظ تحرم فالدولة، العملیات لبعض بالنسبة الصرف في التعامل تحریم 
 بین الصرف على الرقابة تفرق هكذا و .الخارج إلى المال رأس تصدیر إطالقا تحظر وهي ،الصرف لمراقبة

 بنظام یعرف ما إلى الدولة أتلج وقد، الثانیة وتمنع األولى فتیسر، المال رأس وحركات الجاریة العملیات
  . فیها األجانب حسابات تجمید

 تقید فهي، الجمركیة الحسابیة النظم إلیه تؤدي ما مثل ىإل تؤدي قد الصرف على فالرقابة  
  .1 ورخص وحصص رسوم من الجمركیة التدابیر ثرأ تدعم وبذلك، الصادرات تزید وقد، الواردات
ع املطلب   . الصرف لسعر املحددة ساسية النماذج :الرا

ة :ول  الفرع   . الشرائية القوة عادل نظر

 وأسعار النقود" كتابه اصدر عندما)Gustav Cassel( كاسل وستافغ السویدي االقتصادي حاول  
 األخرى إلى بالنسبة عملة كل سعر لتقییم جدید أساس عن یبحث أن. 1914 سنة "األجنبیة الصرف
 بین التعادل سعر أن فكرة على تقوم التي، " الشرائیة القوة تعادل" بنظریته خرج وقد. الذهب أساس بخالف
 سوق في الشرائیة قوتها مع الداخلیة سوقها في دولة كل لعملة الشرائیة القوة تتعادل دماعن یتحدد عملتین

 .2 التعادل هذا یحقق الذي الصرف لسعر وفقا ،األخیرة هذه عملة إلى تحویلها بعد وذلك ،أخرى دولة
  . النسبیة الصیغة و المطلقة الصیغة:  صیغتان وللنظریة

ة املطلقة الصيغة - أوال   :  ) Absolute PPP )Absolute Purchasing Power Parity للنظر

 أخرى عملة من بوحدات مقوما عملة أي صرف سعر أن المطلقة صورتها في النظریة تقول   
 بین النسبة باستخراج الصرف سعر یتحدد ثم ومن. بلدها في كل للعملتین الشرائیة القوة على یتوقف

 األسعار مؤشري بین النسبة یساوي عملتین أي صرف سعر كونوی، المختلفة دولال في األسعار مؤشرات

                                                             
، 2003الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ، منشوراتاالقتصاد الدولي أساسیاتمجدي محمود شھاب،  ،عادل احمد حشیش-1

  .197-195ص ص
  . 129، دار غریب للطباعة، القاھرة، دون سنة نشر، ص األجنبيالنقود الدولیة وعملیات الصرف مدحت صادق،  -2
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 المنافسة سوق تفترض والتي، 2 الوحید السعر لقانون امتدادا الصیغة هذه تعتبر .1 العملتین بلدي في
 وتوافر، االنتقال تامة المعلومات أن إلى إضافة، السلع حركات أمام الجمركیة الحواجز وغیاب، تامةال

  . السعر بنفس تكون أن یجب والتي البلدان كل في السلع تجانس عن فضال، المنافسة ظل في دولیة سوق
 السوق في نفسها هي المحلیة العملة من لوحدة الشرائیة القوة أن إلى المطلقة الصیغة وتشیر  
 نأی لألسعار العام المستوى مقلوب تعادل العملة لوحدة الشرائیة القوة أن مع األجنبي السوق وفي المحلي
11//*                        : لدینا یكون PSP   

 بالتسعیر الصرف اسعار S، الترتیب على واألجنبیة المحلیة لألسعار العام المستوى *P،P: أن  حیث
 العالقة وفق التوازني الصرف سعر یتحدد المطلقة الصیغة خالل ومن. المحلیة للعملة المباشر غیر

/*                            : التالیة PPS   

 بین الصرف سعر S، الترتیب على واألجنبیة المحلیة بالعملة السلع من سلة اسعار *P،P: أن  حیث
  . العملتین
 بین األسعار مستوى بین یساوي الذي السعر هو الصرف سعر أن العالقة هذه من یتضح  
 سعر حیث، الصحیح الواحد یساوي حقیقي صرف سعر إلى المطلقة الصیغة تضفي حیث. البلدین

 لألسعار العام مستوى تغیرات اثر بإزالة المصحح االسمي الصرف سعر یعادل R الحقیقي الصرف
PPSPPSR        :أن حیث واألجنبیة المحلیة /.// **   

 تلفمخ في السلع اسعار بین اختالف لوجود تطبیقها في صعوبات الصیغة هذه عرفت وقد  
 السوق في األسعار حركة عن المعلومات تحصیل صعوبة إلى باإلضافة، الوقت نفس في و األسواق
  .3 العملیة تكلفة من تزید التي التجارة على والقیود

ية الصيغة - ثانيا س ة ال    :Relative PPP ) (Relative Purchasing Power Parity  للنظر

 صرف سعر في تغیر من یحدث ما إلى النسبیة صورتها في الشرائیة القوة تعادل نظریة تنصرف  
 سعر في التغیر معدل یتساوى عندما یتحقق سوف التوازن سعر أن فتقول أخرى إلى لحظة من التوازن

ذا، األسعار بین النسبة في التغیر معدل مع الصرف  فان، المحلي التضخم من مختلفة معدالت وجدت وإ
  4:  التالیة العالقة لدینا ویكون. المعدالت هذه بین الفروق تتساوى حتى یتحرك سوف الصرف سعر

                                                             
  .ة سابقانفس المرجع والصفح -1
تمیز قانون السعر الوحید بالبساطة لكون التحكم الدولي یقوم على أساس التعادل بین السلع المتشابھة إذا عبر عنھا بعملة  -2

 .واحدة
دراسة نظریة وقیاسیة باستخدام بیانات : اسعار الصرف على التضخم والنمو االقتصادي  أنظمة تأثیرجبوري محمد،  -3

، 2013جامعة تلمسان، الجزائر، -غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر اهدكتور أطروحة، بانل
  . 12ص

4-Dupuy M , Finance International, Dunod, Paris, 2006, P87. 
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   *
1

*
11 //// PPPPSS tttt    

  :ویمكن التعبیر عن ذلك بالعالقة التالیة
  . الترتیب على واألجنبي المحلي التضخم معدل π،*π و الصرف سعر تغیر معدل هو ’S :حیث 

 الشرائیة قوتها تحدد التي هي البلد داخل في ةللعمل الشرائیة القوة أن للنظریة النسبیة الصیغة من ویتضح
 األسعار تقلبات كانت فقد، الخارجي الصرف سعر تحدد التي هي الداخلیة األسعار أن أي. خارجه في

 تفسیر على )Gustav Cassel( كاسل وستافغ حمل الذي الحد إلى كبیرة األولى الحرب عقب الداخلیة
 القوة تدهور عن ناتج الصرف اسعار تدهور أن وبیان ،الشرائیة القوة في بالتقلبات الصرف اسعار حركة

 عملة مقابل في معین مبلغ لدفع استعدادنا نإ:  قوله في فكرته ولخص، للتضخم المصاحب الشرائیة
 السلع على شرائیة قوة تمتلك العملة هذه أن لحقیقة راجع یكون أن الجوهر وفي النهایة في یجب أجنبیة

 قوة بالفعل نعرض فنحن عملتنا من كمیة نعرض عندما أخرى ناحیة ومن. األجنبي دالبل في والخدمات
 القوة على أساسا بالتالي یتوقف بعملتنا األجنبیة للعملة تقویمنا وان. بلدنا في والخدمات السلع على شرائیة

  .1 بلدیهما في للعملتین النسبیة الشرائیة
 :Balassa ثرأ -  

 وأخرى متقدمة دولة بین الصرف سعر لحساب الشرائیة القوة تعادل قتطبی عند تبرز مشكلة هناك  
 هذه وتعرف. الحقیقیة الصرف وأسعار االسمیة الثابتة الصرف أسعار بین منتظم انحراف فهناك، متخلفة
 تحدد التي هي لالتجار القابلة السلع أسعار أن افتراض على تعتمد وهي )Balassa(بالسا ثرأب الظاهرة

 وأخرى، لالتجار قابلة سلعا تنتجان والمتخلفة المتقدمة الدول من كال أنحیث . التوازني الصرف سعر
 االنتقال على العمل عنصر قدرة بسبب المختلفة القطاعات بین تتعادل األجور وأن، لالتجار قابلة غیر
 القابلة السلع قطاع في اإلنتاجیة أن إلى تشیر التي 1964سنة  بالسا مالحظة ومن، آلخر قطاع من

 متماثلة اإلنتاجیة مستویات تكون بینما، المتخلفة بالدول مقارنة المتقدمة الدول في أعلى تكون لالتجار
 لالفتراضین األساسیة المضامین أحد إن. لالتجار القابلة غیر السلع قطاعات في الدول مجموعتي بین

 لدى أقل تكون سوف لالتجار القابلة رغی السلع أسعار فإن، مشتركة بعملة القیاس عند أنه هو، السابقین
 ونتیجة .بینهما فیما لالتجار القابلة السلع ارأسع تتعادل بینما، المتقدمة الدول لدى عنها المتخلفة الدولة
 تكون سوف، لالتجار قابلة غیر وأخرى لالتجار قابلة عاسل وتضم معینة بأوزان مرجحة سلة أن نجد ،لذلك

 من یتحدد االسمي الصرف سعر أن وبافتراض، المنخفضة األجور تمستویا ذات الدول لدى أرخص
 االسمیة الصرف أسعار بین اختالف هناك یكون سوف، لالتجار القابلة للسلع النسبیة األسعار خالل

  . والحقیقیة

                                                             
  . 187، ص ، مرجع سابقاالقتصاد الدولي أساسیاتمجدي محمود شھاب،  ،عادل احمد حشیش -1
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 على المتقدمة بالدولة الخاصة لالتجار القابلة وغیر لالتجار القابلة السلع أسعار PNE و PE نضع   
 الدولة في لالتجار القابلة وغیر لالتجار القابلة السلع عن تعبر عالمة تعلوها المتغیرات نفس. یبالترت

 المستوى دولة كل في، المتقدمة الدولة بعملة مقارنة المتخلفة للدولة العملة صرف سعر e نضع. المتخلفة
   .1 جارلالت القابلة وغیر لالتجار القابلة السلع أسعار متوسط هو لألسعار العام

             1***
NEE PPP  

10 حیث   

  الشرائیة عن تعادل القوة یعبر الذي الصرف سعر

 عن مختلف یكون e الجاري الصرف سعر، تجارإل قابلة غیر سلع وبوجود
  : حیثة لالتجار دولیا بة للسلع القابلبالنس الشرائیة القوة تعادل إذن یضمن السعر هذا أن التسلیم نستطیع

  
 :  أهمها الشرائیة القوة تعادل نظریة إلى انتقادات عدة وجهتوقد 
 ا الشرائیة القوة تغیر عن تعبر قیاسیة أرقام تركیب صعوبة ا تعبیرً  على تحتوي األرقام هذه فمعظم، دقیقً

 على مباشر تأثیر األسعاره تكون ال وبالتالي ،الدولیة التجارة نطاق تدخل ال التي السلع من كثیر
  الصرف سعر

  2واقعي غیر أمر وهو الدول بین التجارة حریة النظریة تفترض . 
  الصرف سعر یكون متى معرفة الصعب من انه النسبیة صورتها في النظریة هذه على أیضا یؤخذ 

 هافی یسود التي المناسبة األساس فترة اختیار الصعب من یكون ثم ومن توازن حالة في عملتین بین
 .3 فیه الحقة تغیرات من یحدث بما للمقارنة أساسا یتخذ معین صرف سعر

  مستوى أن فكما، البلد في الداخلیة األسعار ومستوى هیكل على التأثیر في الصرف سعر أثر إهمال 
 األسعار مستوى على بدورها تؤثر األخیرة هذه فإن العمالت أسعار على یؤثر الداخلیة األسعار
 بحیث، الداخلیة األسعار تدهور في سببا كان الدول من عدید في الصرف سعر هورفتد .الداخلیة

   .4 الصرف سعر تقلبات وفق على تسیر األسعار هذه كانت
  فإن انخفضت أو األسعار ارتفعت لو انه تفترض ألنها دولة كل صادرات على الطلب مرونة تتجاهل 

 . النسبة بنفس سیتغیر الصادرات على الطلب

                                                             
  . 14سابق، صجبوري محمد، مرجع  1
  . 183، ص 1984، الدار الجامعیة، بیروت، نظریة التجارة الدولیةمحمود یونس، -2
  . 132مرجع سابق، ص ، مدحت صادق-3
، 2005، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، العالقات االقتصادیة الدولیةمجدي محمود شھاب،  ،عادل احمد حشیش-4
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  العملة صرف سعر مستوى على األجانب المستهلكین أذواق في والتغیر التكنولوجي التقدم أثر إهمال 
 . دولةال صادرات على التأثیر خالل من
  من الدخل مستوى إن إذ، لوطنيا الدخل مثل الصرف سعر تحدید في المؤثرة العوامل النظریة تهمل 

  . النقد أسواق في األجنبیة العملة على بالطل في یؤثر ثم ومن وارداتال على المؤثرة العوامل
 الصرف سعر لتحدید دلیال أو مرشًدا تعد أنها إال ،النظریة هذه إلى الموجهة االنتقادات كثرة ومع  
 برزت وكذلك، االنخفاض أو االرتفاع حیث من فیه ىمغال اتقویم مقومة العملة كانت إذا ما ،ومعرفة
 مناسب كدلیل تصلح النظریة أن لوحظ إذ مفرط أو سریع خمتض عنها ینجم التي الظروف في أهمیتها
 انهار التي المدة خالل األولى العالمیة الحرب بعد النظریة برزت وكذلك، الصرف أسعار تحركات لتفسیر

  .الثابت الصرف سعر نظام فیها
ي الفرع ة :الثا ان نظر ة( املدفوعات م   . )رصدة نظر

 فمیزان ،المدفوعات میزان وضع أساس على یتحدد الصرف سعر فان النظریة هذه على وبناءا  
 ما وهذا. األجنبیة العمالت وشراء الوطنیة العملة عرض إلى یدفع العجز من یعاني الذي المدفوعات

  . المیزان هذا فائض حالة في بالعكس و الوطنیة العملة صرف سعر انخفاض في یساهم

 الصرف اسعار في تقلبات حدوث في ومباشرا ماها دورا الفائض أو العجز حالة أن وعلیه  
 احتیاطات استنزاف إلى یؤدي ذلك فان نسبیا طویلة لفترات مثال العجز استمر إذا. بلد أي لعملة األجنبي
 یخلق ما وهذا. الدولة في والمالیة النقدیة السلطات ولدى الصرف سوق في المتاحة األجنبیة العمالت
 المنشات لتشغیل الضروریة الوسیطة للمواد أو االستهالكیة للسلع كان واءس االستیراد تجارة في صعوبات
 مما. المطلوبة األجنبیة العمالت في النقص لتجاوز المحلیة العملة قیمة على الضغط فیزداد، اإلنتاجیة

  .1 القیمة هذه هبوط في یسبب
   :یلي بما النظریة هذه بها جاءت التي الرئیسیة األفكار وتتلخص

 ا األخرى السلع أسعار تتحدد كما یتحدد الصرف سعر إن   ؛والطلب العرض لقوى وفقً
 ؛األجنبي الصرف من والمطلوبة المعروضة للكمیات وفًقا یتحدد الصرف سعر أن  
 ؛الخارج مع ودیونه البلد حقوق من مشتقة ألجنبي ا الصرف من والمطلوبة المعروضة الكمیات أن  
 و  األجنبي الصرف سعر فینخفض، المدفوعات لمیزان الخارجي المالي بالمركز الصرف سعر یتحدد

 قیمة تنخفض األجنبي الصرف سعر ویرتفع افائض المدفوعات میزان كان ذاإ الوطنیة العملة قیمة ترتفع
 نأو  ویتأثر یؤثر مستقل عامل هو المدفوعات میزان أن عجز من یعاني المدفوعات میزان كان إذا العملة
  . المدفوعات میزان في یؤثر وال یتأثر تابع عامل هو الصرف سعر
  :  نذكر النظریة لهذه وجهت التي االنتقادات بین ومن

                                                             
  . 326ص ، مرجع سابقھوشیار معروف،  -1
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 لوجود واقعیة غیر مسألة للعملة الصرف أسعار مستوى تحدید في المدفوعات میزان على االعتماد إن - 1
 الصرف سعر فإن لةالعم صرف أسعار في یؤثر المدفوعات میزان أن فكما، االثنین بین متبادل تأثیر
 سعر بوضع والصادرات وارداتال من كل تأثیر خالل من وذلك المیزان هذا في اآلخر هو یؤثر نفسه

  ؛والصادرات الواردات في واضح بشكل یؤثر لها الخارجیة القیمة فرفع العملة صرف
ا(تدخال كان سواء والطلب العرض قاعدة على الدولة تدخل یؤثر - 2  الصرف سعر دیدلتح )كلیا أو جزئیً

  ؛للعملة الخارجي
 حول التساؤل یبرز فهنا، الكلي جانبه في التوازن هي المدفوعات لمیزان النهائیة النتیجة كانت إذا - 3

 تصور كان إذا أما، العملة أسعار على التأثیر ممارسة من التوازن حالة في وهو المیزان قیام كیفیة
 العملیات خالل من الصرف أسعار على اتأثیر  مارسی أن یمكن المدفوعات میزان أن هو النظریة

 هذه باعتبار المال رأس میزان فقرات معظم استبعاد هذه والحالة یستدعي ذلك فإن، التلقائیة االقتصادیة
 االستبعاد هذا أن على ،المدفوعات میزان في الحاصلة اإلختالالت لتجنب الدولة بها تقوم موازنة الفقرات

   ؛دفوعاتالم میزان من یتجزأ ال جزء هو المال رأس حركة میزان نأ إذ ایحصح یكون أن یمكن ال
 التوازن أو الحسابي التوازن هو هل الصرف سعر یحدد الذي المدفوعات میزان وضع تحدید یصعب -4 

 أیة هامدفوع مع األجنبي الصرف من دولةال إیرادات تتساوى عندما یتحقق الحسابي فالتوازن، االقتصادي
 بنائه في مدلول من له فلیس ،اجمیع اودیونه دولةال حقوق حسابات إلى ینصرف نهأ أي منالز  من

   .دولةال تلكل االقتصادي النشاط في اختالل وراءه یخفي قد فإنه لذا، المزدوج القید أساس على النظري
ة :الثالث الفرع   . الفائدة معدالت عادل نظر

 القیمة مستوى على تحدث التي التغیرات تفسیر في الفائدة أسعار على النظریة هذه تعتمد
 التحسن أو التدهور معدل یعكس أو یساوي الذي للبلدین الفائدة معدالت في التباین وكذا، للعملة الخارجیة

 أن شأنه من ما دولة في الخصم سعر من الزیادة أن حیث، األخرى أو المقابلة العملة اتجاه العملة في
 قصد الدولة هذه نحو األموال رؤوس حركة تنشیط إلى یؤدي مما ،الزیادة إلى الفائدة بسعر یدفع

 الطلب زیادة إلى یؤدي مما، األخرى الدول في منه أعلى هو المطبق الفائدة سعر أن باعتبار، االستثمار
 إذ، الخصم سعر انخفاض عند العكس ویحدث الصرف سعر رتفاعإ ومنه، المحلیة العملة على األجنبي

 رؤوس خروج و الوطنیة العملة من العرض زیادة ومنه المحلي الفائدة سعر انخفاض إلى هبدور  یؤدي
 میزان على ذلك وینعكس المحلیة للعملة الخارجیة القیمة ذلكب فتقل، المرتفع الفائدة سعر عن بحثا األموال

  .1 المدفوعات
، العمالت مختلف رأسعا تساوي إلى تؤدي أن یجب المضاربة عملیات أن النظریة هذه وتفترض  

 أن یمكننا و ،العاجل و اآلجل الصرف سعر بین ربحیة تكوین إلى یؤدي ما وهذا ،الصرف في اختالف و
                                                             

  . 60، ص2000، صندوق النقد العربي، القطاع المالي في البلدان العربیة وتحدیات المرحلة المقبلةالفنیش محمد،  -1
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 من كل بتعریف نقوم، الصیغتین إلى التطرق وقبل. الفائدة أسعار تعادل لنظریة صیغتین بین نمیز
  . النظریة لهذه المحددین السعرین

 والبیع الشراء عملیات في المطبق األجنبي الصرف سعر وهو :)العاجل( اآلني الصرف سعر - 1
 معدالت ،الفائدة أسعار :منها فیه تتحكم عوامل عدة وهناك، الحال في التسلیم مقابل األجنبیة للعمالت
  .والسیاسیة االقتصادیة المعلومات ،المدفوعات موازین ،التضخم

 الصرف من معینة كمیة بیع أو لشراء، لیوما علیه متفق سعر عن عبارة وهو :اآلجل الصرف سعر - 2
 مراقبة ،األجنبیة العمالت وطلب عرض :منها عوامل عدة فیه وتتحكم، معین الحق تاریخ في، األجنبي
 إبرام وقت السائد العاجل الصرف سعر هو ببساطة األجل الصرف وسعر. المضاربة ،األجنبي الطلب
 التبادل موضوع العملتین على الدولیة النقدیة األسواق في ینالسائد الفائدة سعري فرق إلیه مضافا الصفقة
  .1 العملتین على الفائدة سعري بین الفرق هو األجل والسعر العاجل السعر بین الفرق أن بمعنى
   :املغطاة الفائدة أسعار عادل صيغة - أوال

 الصرف سعر و اآلجل الصرف سعر بین عالقة تنشأ المغطاة الفائدة أسعار تعادل نظریة إن  
 الصرف سعر ألن وهذا مخاطر معها تحمل النظریة فهذه. الفائدة سعر أبعاد بواسطة وذلك العاجل
 هذا و الصرف سعر خطر ضد نفسه یحمي أن یمكن المستثمر فإن لذلك و. مؤكد غیر المتوقع اآلجل

 ،اآلجل الصرف سعر هو الحالة هذه في المطبق الصرف فسعر. اآلجل الصرف سوق في بالتوظیف
  . اآلجل الصرف سوق علیه فیطلق الصفقات أو العقود هذه مثل فیه تنجز الذي السوق أما

 في مشروط بعقد t الفترة في اآلجل الصرف سوق في أمواله یوظف أن للمستثمر فیمكن إذن   
 لخاصا العقد توقیع تاریخ في علیه متفق فائدة بسعر دوالراته یبیع أن له یمكن وبذلك ،)t +1( الفترة
  . المخاطر من مغطاة توظیفاته فإن إذن. اآلجل الصرف بسعر

   :التالي بالشكل تعطى المغطاة الفائدة أسعار بتعادل الخاصة المعادلة فإن لذلك و
  t

t
tt F

E
II 1.11 *  

   ؛الترتیب على واألجل الحالي الصرف سعر تمثل Et ،Ft :أن حیث
It ،Itو              

   ؛الترتیب على األجنبي و يالمحل فائدة سعر  *
   :التالیة المعامالت نفترض المعادلة هذه فهم أجل من

                                                             
  . 149، صمرجع سابق، مدحت صادق -1
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 لكن و وطنیة عملة بواسطة أجنبیة عملة اآلن شترين: شراء -  
tE

 شكل في القیمة هذه توظف و 1

 على صلنح اآلجل في وبذلك ).*I(أجنبي فائدة معدل بواسطة أجنبیة نقود شكل في توضع سندات
  I

E t

   .األجنبي النقد من وحدة 11

 القیمة على نحصل وبذلك ، Ft آجل صرف بسعر المبلغ هذا نبیع :بیع -    t
t

FIt
E

.11
  

:                           إذن   
t

t
tt E

FII  *1/1  

، المعامالت تكالیف یابغ أهمها، الفرضیات من مجموعة توفر على یتوقف العالقة هذه تحقیق  
 .الجمركیة التعریفة وحدة، األموال رؤوس حركة على الرقابة غیاب
  :  املغطاة غ الفائدة أسعار عادل - ثانيا

 في للمضاربة األساسي الهدف بوضوح تضع و للصرف مستقبلیة لقیم تنبؤات تقدم النظریة هذه 
 على المخصومة المردودیة معدل أن إلى غطاةالم غیر الفائدة اسعار تعادل صیغة تشیر. الصرف سوق

 مبالین غیر إذن المستثمرون یكون، متساویة تكون أن یجب المختلفة بالعمالت المحررة األصول
 أن تشترط العالقة هذه. األجنبیة بالعملة باألصول االحتفاظ أو المحلیة بالعملة باألصول باالحتفاظ
 والبلد المحلي البلد بین الفائدة اسعار لفروق مساویة ونتك الصرف سعر في التغیر المتوقعة معدالت
  :  التالي الشكل المغطاة غیر الفائدة اسعار تعادل معادلة تأخذ وبالتالي، األجنبي

*' IIS  أن إلى اإلشارة مع :   ttt EEES /1
'    

 S’  :و الصرف سعر في المتوقع التغیر معدل Et+1 بعد سنة خالل المتوقع عاجلال الصرف سعر 
  . وتحویله المستثمر المبلغ توظیف

 والتي، واألجنبیة المحلیة األصول في تتمثل الفرضیات من مجموعة من الصیغة هذه وتنطلق  
، المال رأس حركة على حواجز وجود عدم، المخاطرة درجة وبنفس االستحقاق تاریخ في متماثلة تكون
 .1 رالمخاط اتجاه المتعاملون حیاد
  :  منها نذكر االنتقادات بعض إلى النظریة هذه تعرضت ولقد

   ؛المحكمین وسلوك طریقة توجیه في مهما عامال تمثل ال الفائدة معدالت إن -  
  ؛تذبذبیة آثار المضاربة عملیة تحدث أن یمكن -  
  ؛)الصرف على الرقابة( األموال رؤوس تحركات تعیق حواجز توجد أن یمكن -  
  ؛النظریة هذه تفترضه مثلما التحكیم بعملیة القیام یمكنهم ال ینالمحكم -  
  

                                                             
  . 17جبوري محمد، مرجع سابق، ص-1
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ع الفرع ة :الرا    .الصرف سوق  كفاءة نظر

 أن یفترض وهذا، المتاحة المعلومات كل األسعار فیه تعكس الذي السوق ذلك هو ءالكف السوق
 االقتصادیة وماتبالمعل األمر تعلق سواء، معلومات إلى الوصول یمكنهم السوق في المتعاملین كل

 .إلخ...التضخم معدل، التوازني العجز، المدفوعات میزان فائض أو عجز إعالن مثل، الماضیة أو الحالیة
 تكالیف، واآلجلة اآلنیة الصرف أسعار على اآلني تأثیرها تجد الجدیدة المعلومات كل الكفء السوق في

  .1 عشوائیة الصرف أسعار تغیرات، ضعیفة المعامالت
 ما وهذا، نسبیا كفئة الحالیة الصرف أسواق كانت إذا ما بخصوص الیوم قائما الجد هناك أن إال

 كفاءة )Dufey & Giddy( دیفي و جیدي اختبارات أظهر، ذلك إلثبات اختبارات بعدة القیام إلى أدى
  . نسبیا الصرف سوق كفاءة عدم ؤكدت )Hunt( هانت مثل دراساتال البعض أن حین في. السوق
امس الفرع ة:  ا   . نتاجية مستوى  نظر

 ومقدرة كفایة أساس على تتحدد ،ما دولة لعملة الخارجیة القیمة أن في النظریة هذه تتلخص  
 بما، معیشته مستوى ثم ومن، الفرد إنتاجیة زیادة ذلك في بما، اإلنتاجیة وزیادة، اإلنتاجي جهازهاال

، الصادرات من الحد إلى یؤدي الذي األمر، عارواألس الدخول مستویات في ارتفاع من هذا یتضمنه
 انخفاض إلى یؤدي مما، المحلیة والعملة األجنبیة العمالت على الطلب زیادة معناه وهذا، الواردات وزیادة
  .2 صرفها سعر وارتفاع األجنبیة العملة قیمة وارتفاع، صرفها سعر وانخفاض، المحلیة العملة قیمة

 إنتاجیة مستوى یناسب الذي بالشكل، المحلیة العملة تقویم رورةض إلى النظریة هذه وتشیر   
ال، المختلفة قطاعاته في الوطني االقتصاد  انخفاض حالة ففي،  االقتصادي التوازن اختل أو انعدم وإ
 قیمتها من أكبر بقیمة مقدرة أي، فیها مبالغ بقیمة المحلیة العملة صرف سعر تحدید مع اإلنتاجیة مستوى
 ارتفاع بسبب الصادرات وانخفاض، اإلنتاج النخفاض المحلیة األسعار ارتفاع ذلك عن ینشأ ،الحقیقیة

 إلى األمر نهایة في یؤدي مما ،األجنبیة السلع على المواطنین طلب زیادة جانب إلى هذا، العملة قیمة
  . 1924 سنة ألمانیا عرفتها التي الوضعیة وهي، المدفوعات میزان في العجز تفاقم أو حدوث

 یناسب الذي بالشكل المحلیة العملة تقویم ضرورة تبین فهي، االنتقادات من تخلو ال النظریة هذه  
 التوازن انعدام أو اختالف فسر ما هذا، المختلفة قطاعاته في الوطني االقتصاد إنتاجیة مستوى

، فیها مبالغ قیمةب المحلیة العملة صرف سعر تحدید مع اإلنتاجیة مستوى انخفاض حالة ففي، االقتصادي
 اإلنتاج النخفاض المحلیة األسعار ارتفاع ذلك عن أفینش ،الحقیقیة قیمتها من اكبر بقیمة مقدرة يأ

 .األجنبیة السلع على المحلي الطلب زیادة جانب إلى هذا، العملة قیمة ارتفاع بسبب الصادرات وانخفاض

                                                             
  124 -  120ص صمرجع سابق، ، عبد المجید قدي-1
  . 453، صسابق مرجع، االقتصاد الكليفلیح حسن خلف،  -2
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 الوطني االقتصاد حالة في العكس ویحدث ،المدفوعات میزان في العجز تفاقم أو حدوث إلى یؤدي مما
  . الحقیقیة قیمتها من بأقل العملة تقویم مع القوي

امساملطلب زائري  الدينار صرف نظام تطور  :ا ةا الف   2012-1970خالل

  :یلي فیما إدراجها یمكن مراحل ةعد الصرف و الجزائري الدینار تسعیر أنظمة عرفت لقد
الص:ول الفرع سعر ةتطور الف ل خال  ).1973 -1963 ( رف

 المركزي البنك تأسیس طریق ومالي عن نقدي استقالل إیجاد إلى استقاللها منذ الجزائر سعت

 تم ،1964ریلأف 10ثم بعدها في ، 13/12/1962المؤرخ في  144-62رقم  القانون بموجب الجزائري
 الخالص الذهب من غ 0.18 بـ آنذاك قیمتها تتثب التي )الدینار الجزائري( الجزائریة النقدیة الوحدة إنشاء

 أثناء الجزائر عملة هو كان الذي ،)الجدید الفرنسي الفرنك(عملة) الجزائري الدینار(عوض وبالتالي
 الجزائري الدینار صرف سعر كان وقد .جدید فرنسي فرنك واحد یساوي دینار واحد :صرف بسعر االستعمار،

 تحقیق لهدف االقتصادیة األدوات كل بتسخیر یقضي طویلة، لمدة والثبات باالستقالل ویتمیز إداریا مسیرا
 الكیفیةهذه الدینار  صرف سعر تسییر أدى وقد آنذاك، المركزیة السلطات طرف من التنمویة المخططات

 أي تربطه ال بالدینار الصعبة العملة سعر أن بمعنى الصعبة للعملة اقتصادیة ولیست إداریة تكلفة تحدید إلى
 غیر سلوك ذلك عن فنتج ،االقتصادي الواقع عن انفصل وهكذا ،الوطني االقتصاد وكفاءة بأداء عالقة

 قد األسلوب هذا أن ذلك إلى أضف الصعبة العملة في والمتمثلة ندرة األكثر الموارد استخدام في عقالني
 الموازیة السوق في تحدد ثانیةوال النقدیة إداریا السلطات تحددها األولى :قیمتین الدینار صرف لسعر أعطى

 .1 )السوداء السوق(

في حدود یتقلب فیها  1969غایة إلى حاله على الفرنسي الفرنك مع وظل تكافؤ الدینار الجزائري
 إلى أدى ما ،ضعفها سبب الفرنسیة العملة انخفاض تاریخوهو ، 2 %1- و 1+سعر صرف الدینار بین 

م إعادة عنه ماترتب وهو ،العمالت مختلف ابلمق الجزائري للدینار المستمر االنخفاض  المشاریع تكالیف تقییّ
 الناشئ الوطني االقتصاد تحمي إجراءات باتخاذ ،األول الرباعي المخطط إطار في انطلقت التي المستمرة

 الحصص،االحتكار، النظام الحریة، :أهمها أدوات عّدة على ذلك في اعتمدت وقد األجنبیة، المنافسة من

  .الدول مختلف مع االتفاقیات الثنائیة إبرام

  

                                                             
 الجزائر،- جامعة ورقلة ،الباحث ،مجلةوالواقع التصریحات بین الجزائري للدینار المدار التعویم سمیر، یحي آیت -1
  .65، ص09،2011عددال

2- Habbar Ebderrezak, Le Marché des change cas: Le marché interbancaire des change algérien, 
Mémoire PGS-BANQUE, École supérieure de commerce, Alger, 2002, P87. 
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يالفرع ة :الثا الف ل خال الصرف سعر   ).1987-1974(  تطور

ر جدید نظام تطبیق سجلت كبیرة بأهمیة المرحلة هذه تمیزت     المخطط انطالق مع للتسییّ
 عن المثبتة و الثابتة الصرف أسعار عن بالتخلي اقترنت التي الوضعیة هذه أمام و للتنمیة االقتصادي

 عشیة الجزائري الدینار التسعیر نظام تغییّر قرار اتخاذ تم ،الصرف أسعار تعویم وعن وودز بریتن اتفاقیة
  :هو مزدوج هدف تحقیق إلى للتسعیر الجدید النظام هذا سعى قد و، الثاني الرباعي المخطط انطالق

 تخفیف بغرض هذا الحقیقیة، و القیمة تفوق الدینار قیمة بواسطة الجزائریة للمؤسسات مقنع دعم توفیر -
  ؛ناشئة مؤسسات أنها خصوصا و المؤسسات طرف من المستوردة األولیة المواد و التجهیزات تكلفة عبء

 لسعر تنازلیة راتلتغی تتعرض أن دون الطویل المدى على بتنبؤاتها بالقیام الوطنیة للمؤسسات السماح-
  ؛للدینار الخارجیة القیمة راراستق طریق عن هذا و الصرف
 على ، كانللصرف مرن معدل ظهور و 1973 مارس في الثابتة الحصص عن بالتخليو   
 ترجیحا منها عملة لكل منحت حیث .ةعمل 14 من مكونة سلة أساس على الدینار قیمة تحدید الجزائر
 المركزي البنك قبل من عرةالمس العمالت إلى بالنسبة الخارجیة التسدیدات في وزنها أساس على محّددا

 حیث الفرنك منطقة من نهائیا بالخروج لها سمح العمالت من السلسلة بهذه الجزائر وبارتباط الجزائري
   .الخاصة السلة لهذه بالنسبة تتحّدد قیمته

 من والرفع التصدیر عملیة كبح في ساهمت الخارجیة التجارة على المستمرة و الصارمة الرقابة إن  
م مارس كما التضخم، المستوى  للتطور مناقضة مجملها االقتصاد على سلبیة آثار للدینار الزائد التقییّ

 األمریكي الدوالر أین 1986 و 1983 بین مرتفع حد إلى وصل فقد .1966 سنة المشروع الصناعي
  .العالمیة المالیة أسواق في كبیرة قوة كسب

واستجابت الحكومة للتراجع  ،یة معاكسةتعرض االقتصاد الجزائري لصدمة نفط 1986 سنةفي ف
وفي الوقت  .االقتراض من الخارج وبتشدید القیود على الواردات إلىالصادرات باللجوء  إیراداتالكبیر في 

تضمنت خفض قیمة الدینار الجزائري مقابل سلة  لسعر الصرف،اتبعت السلطات سیاسة نشطة  ذاته،
ن تخصیص اعتمادات النقد نظرا أل، ومع ذلك .1988و 1986 سنتيبین % 31العمالت بنسبة 

في السوق غیر الرسمیة مؤدیا بذلك  األجنبينما الطلب على النقد ، یخضع لقیود ال حصر لها األجنبي
  .1 أضعافحوالي خمسة  إلىرفع عالوة سعر الصرف في السوق الموازیة  إلى

ر فأصبح .ريالجزائ الدینار صرف معدل حساب على طفیف تعدیل أعلن 1986 وبعد   لكل النسبي التغییّ
 عتبرإ ما وهذا ،1974سنة في السائد الصرف معدل أساس على یحسب، الدینار سلة في تدخل عملیة

                                                             
  .114ص مرجع سابق،  ،)وآخرون(كریم النشاشیبي 1-
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 مارس من انطالقا بها العمل في شرع التي الجزائري الدینار صرف لمعدل الحركي التسییّر لسیاسة تمهیدا
1987 1.  
الف :الثالث الفرع ل خال الصرف سعر   .) 3199-1988( ةتطور

 األجنبيهذا النظام الجامد وحل محله نظام یقضي بتخصیص النقد  ألغى، 1988 سنةابتداءا من 
وعلى ، میزان المدفوعات أهدافوهو ما یتمشى مع ، سقوف ائتمانیة إطارللبنوك التجاریة العامة ضمن 

تولى ، 1991 سنةومن  .معها للمؤسسات العامة التي تتعامل األجنبيتقوم البنوك بتخصیص النقد  أن
وكذلك سلطة اعتماد ، والدین الخارجي األجنبيمجلس النقد االئتمان مسؤولیة وضع سیاسة النقد 

الذي منح  1990 أوتفي  اإلضافيثم صدر قانون التمویل  .والمشاریع المشتركة األجنبیةاالستثمارات 
  .2 األجنبیةحق حیازة حسابات بالعمالت  واألفرادالشركات 

 طویلة فترة خالل طبق الصرف لسعر ومراقب تدریجي انزالق تنظیم على المرحلة هذه وقد قامت 
 سعر معدل انتقل بالذات المرحلة هذه وخالل .1992 سبتمبر غایة إلى 1987 سنة نهایة من امتدت ما نوعا

 1990سمبردینهایة  دوالر /دج 10.476 إلى 1987سنة نهایة في دوالر /جد 4.936 من الدینار صرف

 لیستقر، السنة نفس من فیفري نهایة دوالر /دج  16.595 ثم 1991 يجافن نهایةدوالر  /دج 15.889و
ر بـ أشه ثالثة مدة في انخفضت الدینار قیمة أن أي. 1991مارسنهایة  دوالر /دج17.8 حوالي عند
 بدایة في یحالصر  التخفیض بدأ أنه إال. النقدیة السلطات طرف من رسمي تصریح دون هذا70%

 لیصل للدوالر بالنسبة  22%بنسبة الدینار بتخفیض قرارا والقرض النقد مجلس اتخذ أن بعد 1991برسبتم
  .النسبة هذه حول باالستقرار الدینار صرف سعر تمیز ولقد دوالر/دج 22.5 إلى

 عبئا كان التخفیض هذا وألن قوي، بشكل الدینار قیمة انخفاض إلى االسمي والتخفیض االنزالق أدى  
 التسییر إلى أخرى مرة بالرجوع راحة فترة إعطائه السلطات قررت المستهلكین، وأیضا الشركات على ثقیال

                  1992سنة نهایة في المحددة قیمته في االسمي الصرف سعر بتثبیت وذلك الرسمیة للعمالت اإلداري
  .3 1993سنة لعمالتل الموازي السوق ومعادلته تقریبا دوالر/جد 23 بـ 

صدمات  أن إذ: االقتصادیة األساسیاتولم یكن هذا االستقرار النسبي للسعر االسمي متفقا مع   
ارتفاع التضخم بمعدالت عالیة بالمقارنة  إلى أدتالتبادل التجاري المعاكسة والسیاسات المالیة التوسعیة 

 بین% 50ر الجزائري بالمعدالت الحقیقیة بنسبة ولذلك، ارتفعت قیمة الدینا .شركاء الجزائر التجاریین إلى
السعر الرسمي سعر في السوق الموازیة و بینما ارتفعت مرة أخرى النسبة بین ال ،1993ونهایة 1991اكتوبر

                                                             
للدراسات  األكادیمیة، المجلة نمذجة قیاسیة للدینار الجزائري:سیاسة سعر الصرف بالجزائر  خیاط رحیمة، ،شعیب بونوة-1

  .124-123،ص ص  2011، 5واإلنسانیة، جامعة الشلف، العدداالجتماعیة 
  .114ص مرجع سابق،  ،)وآخرون(كریم النشاشیبي  -2
  .66سمیر، مرجع سابق، ص یحي آیت-3
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في منتصف الثمانینات  5أضعاف بعد أن كانت قد انخفضت من حوالي  4إلى 1994سنة بحلول اوائل
في تصحیح  1994 سنةلفوریة في بدایة برنامج التصحیح في انحصرت األهداف ا ،1991سنةفي  2إلى 

وجعل نظام سعر ، بما یسمح بتحدید قیمته حسب قوى السوق، القیمة المغالى فیها للدینار الجزائري
في  :على خطوتین %50وهكذا حدث خفض كبیر للدینار الجزائري بحوالي ، الصرف أكثر شفافیة

 1994ر بتمبومرة أخرى في نهایة س، دوالر/جد %36ائري لیصبح الدینار الجز  1994ریلاف -مارس
حوالي ضعفي السعر الرسمي خالل تلك  إلىوانخفض سعر السوق الموازیة لیصل . دوالر/جد 41لیصبح 

  .1 الفترة
ع الرا ة : الفرع الف ل خال الصرف سعر   .)2012-4199( تطور

 لیعوض العمالت، من سلة إلى الربط نظام عن التخلي قرار اتخاذ تم 1994 سبتمبر أواخر وفي  
 المصارف ممثلي التثبیت جلسات تضم .01/10/1994 من بدایة "Fixing" التثبیت جلسات بنظام

 من ویتم .یومیة أصبحت ما سرعان لكن ا،أسبوعی تنظم كانت والتي الجزائر بنك إشراف تحت التجاریة
 )األمریكي الدوالر( المحوریة العملة بداللة اعنه امعبر  الصعبة العمالت من المتاح المبلغ عرض خاللها

 سعر تعدیل ویتم علیه، الحصول المراد المبلغ بطلب المصارف تقوم ثم أدنى، صرف سعر أساس على
 علیها التجاریة المصارف وطلب الصعبة للعمالت الجزائر بنك عرض من خالل اتدریجی الدینار صرف

 ببرنامج مرفوق كان الذي عرض، أقل عند الدینار رفص سعر تحدید یتم وبهذا المناقصة، طریق عن
 هذا وهكذا استمر الوطني، باالقتصاد والنهوض اإلصالحات تعزیز أجل من جاء الذي الهیكلي، التعدیل
 إلى الصرف مستوى االحتیاطي وتحسن االستقرار برامج ساهمت كما ،31/12/1995غایة  إلى النظام
 .2 الجزائري الدینار تحویل قابلیة تعزیزبهدف  البنوك مابین صرف سوق إنشاء

 جدولة إعادة اتفاق منذ الوطنیة العملة قیمة خفض إلى المرات من العدید في الجزائر وقد لجأت  
 بنسبة الدینار قیمة خفض حیث .صندوق النقد الدولي مع الموسع التمویل واتفاق الخارجیة المدیونیة
 سنتي ما بین % 30و %25 بین وما ،1990 سنة متهقی من % 50فقد قد ذلك قبل وكان. % 40,17
1991 -1993.  

 بین ما وذلك ،%70 المجموع في مرحلتین في الدینار بتخفیض السلطات قامت1994 سنة  وفي   
 البنك بین المدار بنظام التعویم الصرف سعر نظام حدد السنة هذه وخالل  1994سبتمبر و ریلفأ شهر

، اتبعت 1994 سنةبعد تخفیض الدینار الجزائري في  .1998و 1995ینب و التجاریة البنوك و المركزي
ومنذ ذلك  ،1996 سنةوجرى بعض التخفیض االسمي حتى منتصف ، سعر الصرف إلدارةسیاسة مرنة 

                                                             
  .114ص ، مرجع سابق، )وآخرون(كریم النشاشیبي  -1
 دراسة االقتصادیة العولمة في ظل االقتصادي النمو تحقیق في ودوره الصرف لنظام األمثل االختیار أمین، محمد بربري-2

 ،1201 الجزائر، ،3جامعة الجزائر-كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ،ةدكتوراه غیر منشور حةأطرو ،الجزائر حالة
  .215-214ص ص



ا تطور ....... .......امسالفصل ةمسار الف خالل زائر ا لية ال قتصادية ات 2012-1970املتغ  

275 
 

تعزیز استقرار سعر الصرف  إلىالمركز الخارجي للجزائر  السیاسات المالیة المتشددة وتقویة أدتالوقت 
السلطات لقوى السوق بتحدید  تسمح .ره على تثبیت التوقعات بانخفاض التضخممما ساعد بدو  ،االسمي

وذلك من اجل ، رفع للقیمة الفعلیة الحقیقیة على نحو مستمر أيمع مراعاة تدخلها لتجنب ، سعر الصرف
 اآلثارتساعد على حمایة الجزائر من بعض  أنومن شأن هذه السیاسة  .تعزیز التنویع االقتصادي

وذلك بتسهیل عملیة التصحیح في مواجهة ، لالستقرار والناتجة عن تقلب اسعار الطاقةالمزعزعة 
دماجها األجنبيتعمیق السوق المالیة المحلیة وسوق النقد  أنكما  .الصدمات الخارجیة  األسواقفي  وإ

 للدینار الحقیقي الفعلي الصرف سعر ارتفعوقد  .1 یعزز نجاح هذه العملیة أنالمالیة العالمیة من شأنه 
 االنخفاض هذا وتواصل ،2001- 1998 سنتي بین % 13بحوالي انخفاض وتبعه % 20من بأكثر
  . 2002 سنة أوائل منذ هذا و الموالیة شهرا 16 خالل

 وهذا، %5و % 2بین ما تتراوح بنسبة الدینار قیمة بتخفیض الجزائر بنك قام 2003 يجانف وفي  
 اتساع بعد السیما. الموازیة األسواق في المتداولة النقدیة لةالكت تطور من للحد أساسا هدفی اإلجراء
سمي للّدینار االسمیة القیمة بین الفارق  العمالت أبرز مقابل السوداء السوق في الوطنیة العملة وقیمة الرّ

 بحوالي األمریكي للدوالر بالنسبة الجزائري الدینار قیمة ارتفعت، 2003دیسمبر و جوان وبین .األجنبیة
 الدینار صرف سعر وصل 2005 سنة وفي .% 7,5ـب الفعلي الحقیقي الصرف سعر وارتفع 11%

 انخفض 2006 سنة وفي لألورو بالنسبة91.3014 و 73.3625 حوالي الواحد للدوالر بالنسبة الجزائري
 ىإل للدوالر بالنسبة انخفاضه وواصل لألورو بالنسبة 91.2447 و للدوالر بالنسبة 72.6464 حوالي إلى

  .2 الفترة هذه في 98.33 إلى ارتفع فقد األورو أما 2007 نهایة في 66.82
زائر  الصرف ع الرقابة سياسة:السادساملطلب   .وإصالحھ ا

 وتشمل العالم، دول وبقیة ةالمعنی الدولة بین المالیة التدفقات كل الصرف على الرقابة تخص  
 المدفوعات األموال، رؤوس حركة الخارجیة، التجارة( االتلمجا مختلف على الصرف الرقابة
 من االحتیاطات المدفوعات، میزان في والنقدیة المالیة للتغیرات تتطور وفقا أنها، كما )الخ...الجاریة

 والمؤسسي، االقتصادي والتنظیم الدولیة المؤسسات من علیها المحصل القروض األجنبیة، العمالت
 المتوفرة طبقا للمصالح الوطنیة، األجنبیةدام الموارد من العمالت وتعني في المفهوم الواسع تامین استخ

 في السیاسة هذه یمیز وما، 1963سنة  من بدءا في الجزائر الصرف على الرقابة سیاسة تطبیق تم وقد
  3: التالیة بالخصائص انفردت فقد غیرها عن الجزائر

 .الخارجیة بادالتوالم الصعبة، العمالت حیازة یخص فیما القوانین صرامة-1 
                                                             

  .114ص ، مرجع سابق، )وآخرون(كریم النشاشیبي  -1
  .124ص ، رحیمة، مرجع سابق بونوة، خیاط شعیب -2
، اطروحة دكتوراه غیر 2010-1970جزائر دراسة قیاسیة لسعر الصرف الحقیقي التوازني في ال ،بن قدور علي -3

  .132ص ،2013 الجزائر، ،جامعة تلمسان-كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییرمنشورة، 
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 .العالمیة الصرف سوق في سیما ال مسعر غیر باعتباره للتحویل قابل غیر الجزائري الدینار إن 2-
 .التوازني الصرف سعر تحدید یتم أین الجزائر، في للصرف سوق غیاب 3-

 1: یلي ما منها الهدف كان الجزائر في السیاسة هذه تطبیق إن
 ؛الدینار صرف سعر استقرار على الحفاظ -
 ؛المنافسة السلع استیراد منع خالل من الصناعات الناشئة حمایة -
 ؛الصعبة العملة من الموارد استعمال توجیه خالل من وذلك األموال، رؤوس هروب منع -
 األولویة ذات اإلنتاجیة النشاطات إلى المتاحة الخارجیة الدفع وسائل وتوجیه، االقتصاد هیكلة إعادة -

الخاص  10-90 قانون بینهما یفصل فترتین إلى الصرف على الرقابة سیاسة تطور راحلم تقسیم یمكن
 ؛14/04/1990 بتاریخ والقرض بالنقد

 . 1990سنة قبل الصرف ع الرقابة سياسة :ول الفرع

  :) 1977-1970 (رحلةامل-أوال

لحساب  الوطنیة الشركات طرف من المسیرة االحتكارات إنشاء عملیة بتكثیف المرحلة هذه تمیزت
الدولة،وقد جاءت هذه المرحلة في جو یسوده نظام قانوني مقید للتجارة الخارجیة ،ال سیما فیما یخص 

  :في ما یلي  أساسااالستیراد وتتلخص هذه القیود 
تلبیة حاجیات الهیئة المستفیدة من  إلىفي غالف مالي یرمي  للواردات، ویتمثل إجماليترخیص  إقرار-

  ؛الواردات
بین المؤسسات  العالقات الناشئة إطارومتابعة ومراقبة العملیات التجاریة الوطنیة في  إدارةتفویض -

  ؛واألجنبیةالوطنیة 
وعمال بالنصوص التنظیمیة التي  االستقالل،التخلي عن العمل بكافة النصوص التي جاءت مباشرة بعد -

  ؛دیة المنتهجةالسیاسة االقتصا إطارصدرت بغیة تغطیة كافة المبادالت في 
 :) 1987-1978(  رحلةامل-نياثا

 السلع والشراء البیع عملیات جمیع تأمیم تضمن، 1978فیفري بتاریخ 02- 78قانون صدور إن
حیث  الخارجیة، التجارة مجال في الخواص الوسطاء اقتصاد على صراحة ونص الخارج، مع والخدمات

 وقد مكن هذا العالم، وباقي الجزائر بین والمالیة صادیةاالقت العالقات بمباشرة وحدها العمومیة الهیئة خص

 .الممنوعة السلع وخروج دخول عدم على للسهر التدخل من الجمارك مصالح القانون هذا

 للبنوك أهمیة أكثر دورا ،1986 لسنة 12-86القانون والقرض بالبنوك المتعلق الجدید النظام أعطى  
 ذلك بمقتضى فأصبحت ،الصرف مجال في اتهلصالحیا التدریجیة االستعادة في المركزي والبنك التجاریة

                                                             
  .نفس المرجع والصفحة سابقا -1
  



ا تطور ....... .......امسالفصل ةمسار الف خالل زائر ا لية ال قتصادية ات 2012-1970املتغ  

277 
 

 آثارها تقییم على تعمل كما ،الخارجیة والتجارة بالصرف المتعلقة والتنظیمات التشریعات إعداد في تشارك
التجارة  مجال في بالصرف المتعلقین التنظیم و التشریع مهمة أسندت اإلطار هذا في و الوطنیة العملة على

 استقاللیة المتضمن 1988 يجانف 12 بتاریخ 01- 88وبعدها صدر قانون  .الجزائر بنك إلى ةالخارجی
 المالي البنكي النظام مهام تحدید و تنظیم بخصوص ملموسة نتائج أعطى حیث ،العمومیة المؤسسات

 صبحتأو ، الصعبة العمالت بمیزانیة تعویضه و لالستیراد اإلجمالي الترخیص إلغاء أیضا وتم، الجزائري
 إطار في الخارج مع المؤسسات واردات بتمویل تقوم الخارجي االقتراض لجنة مع بالتعاون التجاریة البنوك

  . المختلفة الدول بین القروض
يالفرع    1990سنة عد ما الصرف ع الرقابة سياسة:الثا

 مجملها يف ترمي كانت التنظیمیة النصوص و التشریعات من العدید بصدور المرحلة هذه تمیزت
 باإلضافة ،اتهلمعامال التجاري الطابع كریس، وتاالقتصادیة العمومیة المؤسسات استقاللیة شروط توفیر إلى
  .للبالد االقتصادي النشاط في الخاص القطاع لمؤسسات الفعالیة المشاركة إلى

 یزماتمیكان القرض و بالنقد المتعلق 1990 أفریل 14 بتاریخ الصادر 10-90القانون وقد كرس  
 مختلفة نظرة أعطى و المالیة و النقدیة المؤسسات تنظیم مجال في معتبرة ثورة أحدث حیث ،السوق اقتصاد

 جعله و جزائرال بنكل مطلقة صالحیات منح أنه باعتبار، القانون هذا صدور قبل ساد الذي ،النظام عن تماما
 لنمو الشروط أفضل توفیر في النقود ارإصد جانب إلى مهامه واشتملت السیاسیة السلطة عن تماما مستقل
 الداخلي االستقرار على السهر مع الوطنیة اإلنتاجیة الطاقات جمیع بإنماء علیها الحفاظ و لالقتصاد منتظم

 إدارة حسن على السهر، القرض توزیع، النقدیة الحركة مراقبة، توجیه و تنظیم خالل من للنقد الخارجي و
  قانونیة نصوص عدة القانون هذا أعقب قدو . الصرف سوق استقرار و ارجالخ اتجاه المالیة التعهدات

 المتعلق 22/03/1992الصادر بتاریخ  04-92النظام من الخارجیة، والتجارة الصرف تنظیم كیفیة تتضمن

 :1 القانون هذا علیه نص ما بین ومن الصرف، بمراقبة

 العملة من االستفادة من الجزائر في للمقیمین مالنظا هذا سمح لقد: الصعبة العمالت من الموارد تسییر-1

 المالیة، والمؤسسات البنوك طریق عن وذلك الخارج، مع المبرمة االلتزامات إطار في الدینار مقابل الصعبة

 القروض المنجمیة، المواد المحروقات، تصدیر من المتأتیة الصعبة العملة من الموارد جمیع تسییر ویعتبر

 عنها التنازل ویتم الجزائر، بنك صالحیات من میزان المدفوعات، لتمویل الموجهة والقروض الخارجیة،

 هذه وتختلف الصعبة، العملة من مداخیل صادراتهم حصة من المصدرون ویستفید األخیر، هذا لصالح

  :التالیة النسب وفق التصدیر نشاط باختالف الحصة
  ؛الزراعیة والمحاصیل البحري، الصید مجال في 50%-

 ؛السیاحة مجال في 20%-

                                                             
  .134-133المرجع السابق، ص ص  -  1
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؛والتأمینات البنوك النقل، مجال في 10%-
 .كالصناعة أخرى نشاطات على صادراته انصبت إذا اإلیرادات من حصته بكل یحتفظ أن للمصدر ویمكن

 والمؤسسات البنوك فیه تنشط الذي القانوني اللمجا النظام هذا یضع: المعتمدین الوسطاء تدخل -2

 تتم التي العملیات معالجة یخص فیما والتزاماتها مهامها وحددت، كوسیط مالي تمادهااع تم إذ المالیة،

 . الصعبة بالعملة

 لدى الصعبة، بالعملة حسابات فتح المقیمین، وغیر للمقیمین النظام هذا سمح: الصعبة العملة حسابات-3

 الطبیعیة األشخاص ودائع فیدوتست ألجل، أو الطلب تحت ودائع شكل في اإلیداع ویمكن المعتمدة، البنوك

 الثالث، الشهر من ابتداءا مكافأة من المعنویة األشخاص ودائع وتستفید لها، المحدد األجل حسب مكافأة من

 . السادس الشهر من ابتداءا أخرى وعالوة

 ضرورة إلى السلع، واستیراد تصدیر عقود جمیع تخضع:والواردات الصادرات لتسدید المنظمة القواعد-4

 لىوإ  من المالیة التدفقات بتحویل تتكفل التي ،الوسیطة المعتمدة البنوك إحدى لدى المصرفي توظیفال

 الجمارك وكذا المصرفي، الجهاز ید في الصرف على الرقابة أدوات من أداة التوطین هذا ویعتبر الخارج،

  .الوطنیة
  .الصرفنظامإصالح:الثالث فرعال

العائد في معظمه من  األجنبيتخصیص النقد  ى بنك الجزائرتول، في السبعینات والثمانینات 
التجاریة  من خالل النظام المركزي لتراخیص االستیراد الممنوحة للوكاالت، الصادرات الهیدروكربونیة

احتفظت الجزائر بمجموعة من عالوات الصرف للتحویالت الزائدة عن الحدود المقررة وقد . المعتمدة
  . ت متعددة للعملةمما شكل ممارسا، مسبقا

وبموجب  عامة،التصدیر بصفة  بإیراداتوعلى صعید الصادرات لم یسمح للمصدرین باالحتفاظ   
واعتبرت قابلیة العملة للتحویل عنصرا  ،1992و 1989 سنتياتفاقین عقدا مع صندوق النقد الدولي بین 

جانب ارتفاع  إلىالمالیة  اإلختالالت أن إال.المستمرلتحقیق المزید من الكفاءة االقتصادیة والنمو  أساسیا
 إذ:  1993-1992 تشدید القیود على المعامالت الدولیة في الفترة إلى أدتمدفوعات خدمة الدین قد 

مع رفض طلبات المستوردین على نحو ، السداد على االئتمانات التجاریة الجدیدة آلجالطبقت حدود دنیا 
ئتمانات وانصب االهتمام الفوري للسلطات على خفض نسبة اال أو األجنبيمتزاید للحصول على النقد 
  . جدولة الدیون إعادة إلىخدمة الدین وتفادي اللجوء 

سعر الصرف مرنا من خالل عقد جلسات یومیة لتحدید السعر تحت  أصبح، 1994 أكتوبرابتداء من   
بناء على عروض مقدمة من  فقد كان یتم تحدید سعر الصرف لجمیع المعامالت یومیا ،بنك الجزائر إدارة

وكان من الخطوات المهمة  .األجنبیةفي ضوء توفر العملة  وأیضا ،البنوك التجاریة في بدایة كل جلسة
والذي سمح فیه للبنوك ، فیما بین البنوك األجنبياستحداث سوق النقد  1996التي اتخذت في جانفي 
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وفي المتوسط تم  .واالتجار فیها فیما بینها أجنبیةالتجاریة والمؤسسات المالیة بان تحتفظ بمراكز لعمالت 
ستثناء المتحصالت من ، بإ%50 بـ من المصدرین وتوحید نسبتها األجنبيتخفیف متطلبات تسلیم النقد 

توطین حصیلة الصادرات مباشرة من خالل سوق النقد  إعادةویمكن  .صادرات الهیدروكربونات والتعدین
  .المالیةمجمل الموارد المتاحة للبنوك والمؤسسات  األولىهذه في المرحلة قد مثلت  .البنوكبین  األجنبي
القاعدة التي تقضي بتمویل بعض الواردات من  وألغیتتم حل اللجنة الخاصة  1994 أفریلفي    

السداد بالنسبة لتسهیالت تمویل  آجالشروط الحدود الدنیا على  ألغیتكما ، موارد المستوردة الخاصة
. 1995سنة تدریجیا في  ألغیتولو أن هذه االشتراطات ، ستثناء واردات السلع الرأسمالیةالواردات با

وكان من المقرر  ،أزیلت كل الضوابط على أسعار الصرف في تجارة السلع، 1995 سنةوبحلول منتصف 
لك ذلك أصبحت البنوك تم إلىوباإلضافة . القیود على مدفوعات السلع غیر المنظورة على مراحل إلغاء

بنك الجزائر توفیر الغطاء  أنهىبینما  ،على طلبات موثوقة احریة تقدیم النقد األجنبي للمستوردین بناء
غیر انه تم االستمرار في نظام حسابات العملة . الذي كان یمنح للمؤسسات، و على النقد األجنبي األجل

 سنةوبنهایة . ب التحویالت من الخارجوالجتذا األجنبيللحفاظ على الثقة بین الحائزین على النقد  األجنبیة
تفویض البنوك التجاریة وصرف المدفوعات الخاصة بنفقات الصحة والتعلیم  اإلمكانفي  أصبح، 1996

الحصول على تصریح من  األمروذلك حتى سقف معین وبعده یتطلب ، وغیر ذلك من النفقات في الخارج
بما في ذلك  ،دفوعات بالنسبة للمعامالت الجاریة المتبقیةالقیود النهائیة على الم ألغیتوقد . بنك الجزائر

التي تنص علیها المادة الثامنة من  االلتزاماتوقبلت الجزائر  ،1997 سنةالسیاحة في  ألغراضالسفر 
  .1 1997اتفاقیة صندوق النقد الدولي في سبتمبر 

 بإرساء، 2000یة سنوات بدا ابتداءا من إلیهالذي تمت العودة ، سمح استقرار االقتصاد الكلي   
ویتمثل هدف بنك الجزائر في  .النسبیة باعتبارها قاعدة ارتكاز بالنسبة لسیاسة الصرف األسعارتوازن 

 بأساسیات دةدالمحللدینار حول قیمته التوازنیة  األجلتثبیت معدل الصرف الفعلي الحقیقي طویل 
بل ، ن اسعار الصرف تتحدد یومیاالتذكیر بأ من المفید، العملیاتي اإلطارففي مجال  .االقتصاد الوطني

 ،زائر والبنوك والمؤسسات المالیةبتدخل بنك الج، في سوق الصرف بین البنوك، مرات عدیدة یومیا
  . بتحدید مرن لسعر الصرف األمرویتعلق  .الوسیطة المعتمدة

الي الخارجي الم األمنعامال هاما من ، ویشكل المستوى الهام من احتیاطیات الصرف الرسمیة  
حیز التنفیذ یشكل صدمة خارجیة لالقتصاد  األوروبيخاصة وان دخول اتفاقیة الشراكة مع االتحاد 

 من خالل تحسن في وضعیتها المالیة الخارجیة 2008-2000عرفت الجزائر خالل الفترة فقد  .الوطني
 77.78الرسمیة للصرف من االحتیاطیات  تانتقلهذه الفترة، حیث احتیاطیات الصرف بقوة خالل  ارتفاع

رة في االحتیاطیات تزامنت الزیادة المستمو  .2007ملیار دوالر سنة 110.2 إلى 2006 ملیار دوالر سنة

                                                             
  .117- 116ص ص  ، مرجع سابق،)وآخرون(كریم النشاشیبي -1
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لخطر سعر  أفضلفي هذه السنوات مع تنویع عمالت التوظیف من اجل تسییر  ،الرسمیة للصرف
لتحدید  2008و 2007زائر في بینت دراستان قام بهما بنك الج وقد .الصرف بین العمالت الرئیسیة

 أنالحتیاطیات الصرف الضروریة لمواجهة اثر الصدمة الخارجیة المفاجئة المحتملة  األمثلالمستوى 
 .2001الحتیاطیات الصرف قد تم بلوغه من طرف الجزائر ابتداءا من سنة  األمثلالمستوى 

بنك  أننجد  للجزائر، یینالرئیسعلى مستوى الشركاء  األسعارظرف یتمیز بانكماش  إطاروفي   
وهو مایتطلب متابعة جد خاصة للتطور قصیر  .الفعليالجزائر یواصل تنفیذ سیاسة تثبیت معدل الصرف 

. األسعارتقلبات اسعار الصرف في الدول الشریكة وتقلبات  إلىبالنظر ، النسبیة األسعارفي  األجل
االقتصاد الوطني مع وجود اثر  أساسیاتة تمثل وضعیة اسعار البترول صدمة من زاوی، ذلك إلى إضافة

  . على معدل الصرف الفعلي الحقیقي التوازني
ویبین اخذ اثر وضعیة سعر البترول في نموذج حساب سعر الصرف الفعلي الحقیقي بعین   

یوجد قریبا من المستوى التوازني  2009معدل الصرف الفعلي الحقیقي في نهایة جوان  أناالعتبار 
االقتصاد  أساسیاتاثر الصدمة الخارجیة على  إذن األمرویدمج هذا  .ر في هذا المجالالجدید المقد

وهو ما یتطلب متابعة جد خاصة للتطور . فعلي أمرالنسبیة هو  األسعارتقلبات  أن أساسالوطني، على 
ف یتدخل بنك الجزائر في سوق الصر ، من زاویة عملیاتیة. 2009النسبیة في  األسعارقصیر المدى في 

ال تؤثر حركة معدل الصرف الفعلي االسمي على التوازن طویل المدى في  أنبین المصارف للسهر على 
 بنك عزز للصرف، البینیة السوق ضبط في دوره إطار فيو  .سعر الصرف الفعلي الحقیقي للدینار

 تطور آفاق مع تناسقا االسمي الصرف سعر لتطور الیومیة المتابعة 2012 في خاصة بصفة الجزائر
 الصرف سعر سجل حین في، 2012سنة  للدینار االسمي الفعلي الصرف سعر استقر .النسبیة األسعار
 بین التضخم فارق توسع تأثیر تحت أساسا سنوي، كمتوسط % 5,8قدره قیمته في ارتفاعا الحقیقي الفعلي
 الفعلي الصرف سعر قیمة بارتفاع في مثل هذا الظرف المتمیزو  .1 التجاریین شركائها وأهم الجزائر
المستورد  التضخم أثر من الحد تم السابقة، بالسنة مقارنة أكبر بوتیرة 2012 سنة خالل للدینار الحقیقي

 الغذائیة غیر االستهالكیة السلع أسعار ارتفاع إلى بالنظر الداخلیة، لألسعار العام المستوى على
  . 2012سنة  األورو في ومنطقة جزائرال بین التضخم فارق فیه ازداد الذي الوقت في المستوردة

  

  

                                                             
دیسمبر  ،2013من سنة  األولوعناصر التوجھ للسداسي  2012ات االقتصادیة والنقدیة لسنة التطور ،تقریر بنك الجزائر-1

  .8ص ،2013
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الفصل   :خالصة

المتغیرات االقتصادیة الكلیة ومسار تطورها في الجزائر خالل فترة  أهماستعرضنا في هذا الفصل   
حیث سمح لنا هذا الجانب بفهم  ،وهذا بعد التطرق للجانب النظري لكل متغیر من المتغیرات ،الدراسة

 ،معدل الفائدة ، البطالة،اإلجماليالناتج المحلي ( المستخدمة في الدراسة وتحلیل كل متغیر من المتغیرات
 من خالل تتبع مسار تطور هذه المتغیرات خالل فترة الدراسة أما .)میزان المدفوعات و سعر الصرف

  : یلي نتجنا مااست
بر من الناتج مثل القطاع الصناعي النصیب األكتطورا متزایدا، حیث  شهد الناتج المحلي اإلجمالي -  

نمو حجم اإلنتـاج الزراعي كان  أما ،المحلي اإلجمالي من مجمل القطاعات السلعیة األخرى بما فیها النفط
شهد الناتج المحلي  1986وابتداءا من سنة . یتم ببطيء شدید مقارنة بالقطاعات السلعیة األخرى

 اإلصالحاترغم و  ،1986اءا من سنة الصادرات ابتد إلیراداتنتیجة التدهور المفاجئ  ركودا اإلجمالي
اقتناع الحكومة بضرورة تطبیق برنامج  إلى أدىمما  ،1992-1988الجزئیة التي طبقت خالل الفترة 

الحكومي الموجه لالستثمار بغیة رفع الطلب الداخلي  اإلنفاقلدعم النمو االقتصادي من خالل رفع نسبة 
 .رفع معدل النمو االقتصادي إلىوالتي تؤدي  نتاجياإلومن ثم رفع طاقة التشغیل المتاحة للجهاز 

اكتفت ، نتیجة لغیاب سیاسة توحي بالقضاء على البطالة من منظور السیاسة العامة لالقتصاد الجزائري-
. شبكة االجتماعیة والتضامن الوطنيالحكومة بمحاوالت لتوفیر فرص عمل مؤقتة واعتماد نظام التكفل وال

 .رص العمل التعاقدیة والفصلیة بالمقارنة بفرص العمل الدائمزیادة ف إلى أدىوهو ما 
أخضعت السلطات النقدیة الجزائریة سیاسة معدل سعر الفائدة الدائنة و  منذ السنوات األولى لالستقالل-

. البعیدة عن أي ارتباط بین قوى العرض و الطلب في سوق رأس المال، المدینة للقرارات اإلداریة المركزیة
مواجهة اآلثار السلبیة لهذا النهج، خاصة على مستوى االدخار المحلي ومستوى أداء  ومن أجل

وأمام  المؤسسات المصرفیة، وباعتبار سعر الفائدة أحد الوسائل المنظمة لالختالل االقتصادي الكلي،
 قیمة نتیجة انخفاض أسعـار المحروقات وانخفاض ،انخفاض إیرادات الصادرات من العملة الصعبـة

 لجأت السلطات النقدیة إلى، ، وأمام انسداد األسواق المالیة الخارجیةوارتفاع تكلفة االستراد 1986الرلدو ا
تدریجیا  االسمياإلصالحات ارتفع سعر الفائدة  نتیجة لهذه اإلجراءات وو . إجـراء إصالحات نقدیة ومالیة

  .، لیعـرف ارتفاعا متسارعا وقیاسیا بعد ذلك1990الى1986ابتداء من 
حیث كان رصید المیزان سالبا في معظم ، فیما یخص میزان المدفوعات فقد عرف تطورا مهما أما-

تطور  إلى باإلضافة، مع الهیئات الدولیة صار موجبانه وبعد نهایة االتفاق أغیر  سنوات الدراسة،
  .وهي في زیادة مستمرة نتیجة ارتفاع اسعار البترول اإلجمالیةاالحتیاطات 
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 سنة في الجزائر حیث انتقل من سعر الصرف الثابت مع نهایة الصرف فقد عرف تطوراسعر  أما-  
ثم التخفیض الصریح  ،االنزالق التدریجي وهذا مع بدایة تطبیق اتفاقیات صندوق النقد الدولي إلى 1987

نشاء fixingوطریقة التسعیر   .سوق الصرف مابین البنوك وإ
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يد    :تم

في المتغیرات االقتصادیة الكلیة  بعض التضخم علىلتأثیر  الجانب القیاسيیتناول هذا الفصل   
ویستند التحلیل على سلسلة بیانات سنویة لالقتصاد الجزائري  ،خالل فترة الدراسةاالقتصاد الجزائري 

یستخدم الذي  ،VARذج متجه االنحدار الذاتي و سوف یتم االعتماد على نمحیث . )1970-2012(
وتعامل جمیع المتغیرات ، ال یوجد متغیرات خارجیةVAR  نموذج ففي، اآلنیةدالت االمع ألسلوبكبدیل 
أسلوب  وال یستوجب استخدام قواعد التمییز التي تستخدم عادة في، بإبطاءمتغیرات داخلیة  أنهاعلى 

یتطلب هذا . أهمیة لمتغیرات ذاتعن ذلك من حذف  ینتج أنوبالتالي تجنب ما یمكن . اآلنیةالمعدالت 
والتي یتم اختیارها بناءا على ، تتفاعل مع بعضها البعض أنالنموذج تحدید المتغیرات التي من المتوقع 

وفیما یخدم ، والدراسات العملیة العالقات االقتصادیة المتبادلة بین المتغیرات حسب النظریة االقتصادیة
الذي بدوره سینعكس  األمر، دد فترات التباطؤ الزمني للمتغیراتتحدید عأیضا  ویتطلب، الدراسة أهداف
  . على دقة تقدیرات النماذج القیاسیة المستخدمة في الدراسة إیجابا

استقراریة األول نستعرض في ، مباحث ةستإلى  سیتم تقسیم هذا الفصل، وبناء على ذلك         
التضخم على الناتج لتأثیر  القیاس االقتصاديى إل المبحث الثاني فنتطرق فیه أما، السالسل الزمنیة

 أما، البطالةالتضخم على لتأثیر  القیاس االقتصادي المبحث الثالثفي  یتناولو  اإلجمالي، المحلي
المبحث  یختصو ، معدل الفائدةالتضخم على لتأثیر  القیاس االقتصاديإلى  نتطرق فیهالمبحث الرابع ف

نتطرق  واألخیرالمبحث السادس أما ، المیزان التجاريالتضخم على  لتأثیر القیاس االقتصاديبالخامس 
  . سعر صرف الدینار الجزائريالتضخم على لتأثیر  القیاس االقتصاديإلى  فیه
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)( tf

  

الزمنية: ول املبحث السالسل ة   .استقرار

 تجاه في السلسلةإ ن وجودم أوال التأكدظاهرة اقتصادیة البد من أي  قبل الشروع في دراسة تقلبات  
وهذه المشاهدات  ،من المشاهدات لقیم الظاهرة التي تتغیر مع الزمن مجموعة بأنهاوالتي تعرف  ،الزمنیة

إذا  ،مستقرةأو  في فترة زمنیة محدودة ومتساویة وتكون السلسلة الزمنیة ساكنة مأخوذةالمتعاقبة تكون 
كان المتوسط والتباین لقیم أي إذا  ،باین ثابتینكانت مشاهداتها تتذبذب بصورة عشوائیة حول متوسط وت

  . السلسلة ال یعتمدان على الزمن
وتكون ، السلسلة الزمنیة المستقرة هي تلك التي ال تتغیر خصائصها عبر الزمن أنویقصد بذلك   

والتباین ثابت عبر   U=E(Xt) أنأي  ثابت عبر الزمن Xكان المتوسط لـ إذا  السلسلة الزمنیة مستقرة
VAR(Xلزمن ا ) = σu2،  اإلبطاءوالتباین المشترك یعتمد على فترات	cov(x 	،	x دالة التكون و  ،(

  .1 الزمن ال یلعب دور في تحدید العالقة بینهما أنأي  ،بداللة طول الفترة بینما تكون مستقلة عن الزمن
 تسعى وأنهاطها الحسابي التذبذب حول متوسإلى  السلسلة تتجه أنن االستقرار یعني إوبذلك ف  

 مستقرةالغیر ذلك وجب تحویل السالسل الزمنیة ول، هذا المتوسط خالل فترة زمنیة قصیرةإلى  العودةإلى 
  : مستقرةالغیر یز بین نوعین من المسارات یمالتن كویم، سالسل مستقرةإلى 

نوع -1 من  :)TS )Trend Stationaryاملسارات

من نوع االتجاه المحدد تكون فیه السالسل الزمنیة غیر المستقرة وهو یمثل عدم االستقراریة   
   :التالي نحومتكونة من مركبتین على ال

هو متغیر عشوائي یمثل مسار احتمالي    و، هي دالة خطیة محددة بداللة الزمن   حیث       

ال یحقق  هو مسار غیر مستقر فهو TSومسار ، األبیضالضجیج أو الخطأ  عن وهو عبارة، مستقر
  . t(2(مرتبط بالزمن  E(Yt)ن متوسط القیم أل، لالستقراراإلحصائیة   الخصائص

  :  نجد TSخصائص مسارات  أهمومن 
 بصدمة عشوائیة في اللحظة  تأثرتإذا  أنها)t(  یكون مفعول هذه الصدمة عابرا و یختفي بمرور

غیر أي  اه غیر احتماليوتبین وجود اتج، الصدمات إصراروتسمى هذه الخاصیة بعدم ، الزمن
 )TS( كان لدینا مسار من نوعإذا  هذا معناه، انقطاعأي  وال یسبب وأكیدهو محدد  تجاهفاال، عشوائي

ثر الصدمة له اتجاه یختفي أن أل، التافي كل الح األمرسلبیة یتساوى أو  صدمة ایجابیةأي  نه عندإف
 . بمرور الزمن

                                                             
1-Baltagi.B.H, Econometrics, 2ndEdition, Springerverlagl Berlin –Heidelberg , New York , 1999, P363.  
2-Herlin, Economie appliquée des series temporelles, Univerisité de Paris Dauphine, Paris, 2003, P35.  

t

tt tfx  )(
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  عن  أما، بالتحوالت الظرفیة یتأثرویل المدى للسلسلة ال ن المسار طأب األمراقتصادیا یفسر هذا
 تجاهاالأي  العام تجاهاالالتخلص من أو  هي نزع TS استقرار من نوع إجراءالطریقة الخاصة بعملیة 

  . المحدد من السلسلة عن طریق االنحدار
نوع -2 من   : )DS ) Differency Stationaryاملسارات

  : 1ة التالی الصیغةویكتب على ، العشوائيأو  المسار االحتماليوتسمى هذه السالسل بسالسل   
ttt yy   1  

  Ytمسار  أنفالمسار العشوائي یوضح لنا ، الذي یتمیز باالتجاه المحدد TSوعلى عكس مسار   

.tویتبع اتجاه الصدمة ) Yt - 1(عند توقف مسار  یبدأ )t(عند اللحظة الزمنیة 
 

  
نه من الممكن في بعض الحاالت تخصیص أوهذا یبین  ،األبیضالخطأ  أو تمثل الضجیجε		بحیث 

  .2 نموذج نظري غیر مستقر، ثم نعمم سیرورة مستقرة بواسطة الفروقات
متوقعة  غیر صدمةأي  أنحیث  ،أكیدة غیرأي  عالقة االتجاه غیر واضحة DSفي مسار وتكون  

صدمة عابرة في لحظة ما أخرى أي  وبعبارة، في مسار االتجاه في المستقبلفي لحظة من الزمن تؤثر 
  . بسبب الصدمةاألولى  حالتهإلى  المسار ال یعود أنبما  ،لها اثر دائم على مستوى المسار

ثر الصدمة أ أنحیث ، TSالصدمات التي ال توجد في مسار إصراریتمیز بخاصیة  DSمسار إذن       
  . DSقتصادیة هي من نوع االالسالسل  وأغلبیةعلى مستوى السالسل المدروسة  یكون له مفعول دائم
  :  ومستوى التحلیل االقتصادياإلحصائي  التحلیل على كل من مستوى TSو  DSویمكن التمییز بین 

ن أل، یساعد في اختیار الطریقة القیاسیة المناسبة الستقرار كل نوع التمییزاإلحصائي  على المستوى -  
تمییز وتجاهل نوعیة المسار یجعلنا ال نهتم باختیار الطرق القیاسیة المناسبة فقد نطبق طریقة تكون عدم 

  . نتائج خاطئةإلى  هذا غیر مناسبة لنوع المسار ویؤدي
كان اغلب  DSفقبل اكتشاف التحلیل من نوع ، على المستوى االقتصادي فالتمییز جد ضروري أما -  

السبعینات  أزمةولكن بعد ، TSمستقرة على شكل مسار الغیر ل الزمنیة یحللون السالس االقتصادیین
 األهمیة   تساءل في غایةأدى إلى  مما ،تباطؤ وتراجع في معدل النمو االقتصادي للدول المتقدمة حصل

وقد تم ، هذه التطورات بعین االعتبار بأخذوالتي هي ذات اتجاه عام وال تسمح ، TSعن طریقة تحلیل 
خلق ارتباط ذاتي إلى  ان التخلص من االتجاه العام الخطي مطبق على المسار العشوائي یؤديالتوصل ب

إذا  التساؤل یطرح عن معرفة ماأصبح  ومن ثم، وهذا من المشاكل القیاسیة التي تضلل النتائج، قوي
 جابةلإل و، DSمسارأو  TSكانت السالسل المستعملة في االقتصاد الكلي هي سالسل ناتجة عن مسار 

                                                             
، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، محاضرات وتطبیقات: طرق االقتصاد القیاسيشیخي،  محمد -1

  .206، ص2012، األردن
 .202المرجع السابق، ص -2
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اختبار الجذر  إجراءفي  األوائلمن  )Nelson & Plosser(كل من بلوسر ونیلسن  على هذا السؤال كانا
 سنة 60تمتد على فترة  أمریكیةسلسلة ماكرو اقتصادیة سنویة  14 على DSحیث فرضا مسار، األحادي

، ة معدل البطالةماعدا سلسل TSولیس  DSكل سالسل هي من نوع  أنوالنتیجة كانت ، 1970غایة إلى 
  . بعین االعتبار التحوالت الظرفیة للظواهر االقتصادیة أخذت DS اقتصادیا السالسل من نوع إذن

الزمنية: ول املطلب السالسل ة استقرار   . اختبارات

 تعد اختبارات استقراریة السالسل الزمنیة من المواضیع المهمة في التحلیالت االقتصادیة الحدیثة  
  : وهناك العدید من االختبارات سنكتفي باالختبارات التالیة. غیر مستقرةأو  السلسلة مستقرة أنولمعرفة 

.1 (Dickey & Fuller) D. F. اختبار : ول   الفرع

وقد ، وجود جذر الوحدةإلى  -  األحیانفي كثیر من –عدم االستقرار في السالسل الزمنیة یرجع  إن  
  . عدم وجودهأو  كشف وجود جذر الوحدةاختبارا ی Dickey & Fullerاقترح 

، یستخدم هذا االختبار لتجنب االرتباط الزائف بین المتغیرات نتیجة عدم استقرار السالسل الزمنیة 
ن االنحدار الذي یتم الحصول علیه بین متغیرات السالسل الزمنیة قد إوفي حالة غیاب صفة االسقراریة ف

 أنإلى  ویرجع هذا. )R2(ل على قیمة عالیة لمعامل التحدید بالرغم من احتمالیة الحصو  یكون زائفا
 إما ،ویعكس ظروف معینة تؤثر على جمیع المتغیرات، البیانات الزمنیة غالبا ما یوجد بها عامل االتجاه

  . في اتجاهات متعاكسةأو  في نفس االتجاه
  : نقوم بحساب االنحدار التالیة Xtنه لدینا السیاق العشوائي أحیث بفرض 

titit

P

i
itt XXaXX   


  )( 1

1
1 

ρكانت إذا  فیما 	휌على اختبار قیمة D.Fیقوم اختبار   =   :  فرضیات االختبار هي أنأي  1
H0  :ρ( قبول هذه الفرضیة یعني قبول عدم االستقرار ووجود جذر الوحدة-  =  ؛)1
H1  :ρ( قبول هذه الفرضیة یعني قبول االستقرار وعدم وجود جذر الوحدة-  <  ؛)1

  . Dickey & Fullerالتي قدمها  ةولیالجد tثم نقوم بمقارنتها مع  *tاالختبار  صائیةإحنحسب 
حدا ثابتا وانحدارا خطیا بالزمن بحسب طبیعة أو  ،المعادلة السابقة حدا ثابتاإلى  نضیف أنیمكن  

  .تخدمةوفي هذه الحالة تكون القیم الجدولیة مختلفة بحسب المعادلة المس، السلسلة الزمنیة المدروسة
 

  

 

                                                             
1- Dickey.D & Fuller .W, Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a unit 
Root, Journal of the American Statistical Association, N074 ,1979, PP427- 431.  
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ي الثا ي:  الفرع دي   . F. D. Fuller) A  &  Dickey  nted(Augme 1املوسعفوللر –اختبار

titit:  نقوم بحساب االنحدار 

im
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  )( 1

1
1  

                                   : حیث أن
  :  في هذه الحالة فرضیات االختبار

  
سلسلة إلى  نقوم بتحویلها ،الزمنیة غیر مستقرة وتحوي جذر الوحدةالسلسلة  أنلنا نتیجة االختبار  بینت إذا

=∆ األولى مستقرة بتطبیق مرشح الفروق (1 − 퐵) 2 .ن لم تكن إف ،ثم نقوم باختبار السلسلة الناتجة
  . ونعید الكرة حتى تصبح السلسلة مستقرة، مرة ثانیةاألولى  مستقرة نطبق مرشح الفروق

حدا ثابتا وانحدارا أو  ،المعادلة السابقة حدا ثابتاإلى  نضیف أنكن نه یمأإلى أیضا  ونشیر هنا 
 . وفي هذه الحالة تكون القیم الجدولیة مختلفة بحسب المعادلة المستخدمة، خطیا بالزمن

الثالث ون:  الفرع و س فيلي   . PP   )1988.test Perron and    Phillips( 3اختبار

 كما، لألخطاءبعین االعتبار التباین الشرطي  یأخذ فهو، فعاال یعتبر هذا االختبار غیر المعلمي  
  فیلیبس وبیرون حیث اعتمد، التحیزات الناتجة عن الممیزات الخاصة للتذبذبات العشوائیة بإلغاءیسمح 

   :أربع مراحل فيویجري هذا االختبار  ، ADFو DF ينفس التوزیعات المحدودة الختبار 
 مع، D.Fالنماذج الثالثة القاعدیة الختبار OLSمربعات الصغرى العادیة تقدیر بواسطة طریقة ال - 1

  . المرافقة اإلحصائیاتحساب 
  :تقدیر التباین قصیر المدى - 2 حیث   .تمثل البواقي

والمستخرج من خالل التباینات ، المسمى التباین طویل المدى  تقدیر المعامل المصحح - 3
  :  یث ح، المشتركة لبواقي النماذج السابقة
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 المقدر بداللة عدد المشاهدات، I  عدد التباطؤات إیجادجل تقدیر هذا التباین یجب من الضروري أمن 
  :  على النحو التالي ، Tالكلیة 

  
                                                             

1- Dickey. D & Fuller. W, The likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With a unit 
Root, Econometrica, New York University, Vol.49,No.4, July1981, PP1057-1072. 

2-Henin.P.Y, Bilans et Essais sur la Non-Stationnarité des séries Macroéconomiques, Révue 
d'économie Politique, N05,1989, PP 661-691. 

 .212شیخي ، مرجع سابق، ص محمد - 3
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 اإلحصائیةهذه .ابیضتشویشا أ عندما تكونبیة یر الحالة التقفي  )1-(والذي یساوي 

  .Mac Kinnon( 1( تقارن مع القیمة الحرجة لجدول ماك كینون

ع الرا  . KPSS1992) Test  KPSS(2اختبار:  الفرع

 استخدام اختبار مضاعف) .1992Shin, Schmidt, Phillips, Kwiatkowski( كل من اقترح  
  : على المراحل التالیة KPSSویكون اختبار. العدم التي تقرر االستقراریة للسلسلة ختبار فرضیةال الغرانج

 أو    :
 ttt cYY   1  1 - فبعد تقدیر النماذج 

: نحسب المجموع الجزئي للبواقي



t

i
its

1
̂

  
األجل التباین الطویل  نقدر - 2  .بنفس طریقة اختبار فلیبس وبیرون  

   
من العالقة  KPSSاختبار ئیةإحصانحسب  - 3

  

 :حیث اختیار الفرضیة یكون كما یلي
  المحسوبة اإلحصائیة  كانتإذا  :)فرضیة االستقرار(نرفض فرضیة العدمLM من القیمة الحرجة  أكبر

 .) .1992Shin, Schmidt, Phillips, Kwiatkowski( المستخرجة من الجدول المعد من طرف

 اإلحصائیة  انتكإذا  :نقبل بفرضیة االستقرارLM صغر من القیمة الحرجةأ .  

ياملطلب البيانات :الثا   .خصائص

           التضخم على بعض المتغیرات االقتصادیة الكلیة في الجزائر خالل الفترة  تأثیرلتقدیر   
والذي یعد من النماذج القیاسیة . VAR، سیتم استخدام نموذج متجه االنحدار الذاتي )1970-2012(

ویتكون النموذج . ثة لدراسة دینامیكیة التفاعالت بین مجموعة من المتغیرات االقتصادیة عبر الزمنالحدی
من نظام من الدوال تعامل بشكل متماثل، ذلك أن كل متغیر یكتب على شكل دالة في نفسه بفترات 

لها نفس  إبطاء، ودالة في كل المتغیرات األخرى في النظام بفترات إبطاء، أي أن  كل دالة تحدد
  .المتغیرات التفسیریة

تتفاعل مع  بعضها البعض، والتي یتم  أنویتطلب هذا النموذج تحدید المتغیرات التي من المتوقع   
اختیارها بناءا على العالقات االقتصادیة المتبادلة بین المتغیرات حسب النظریة االقتصادیة، والدراسات 

                                                             
 .212، صمرجع سابقشیخي،  محمد -1
  .213المرجع السابق، ص -2

ttt btcYY   1

2
1s
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 األمرتحدید عدد فترات التباطؤ الزمني للمتغیرات،  أیضا لبطالدراسة، ویت أهدافالعملیة، وبما یخدم 
  . على دقة تقدیرات النماذج القیاسیة في الدراسة إیجاباالذي بدوره سینعكس 

  :  التالي نحوعلى ال VAR یمكن كتابة نموذجو 
)1...(..........

1
iit

n

i
it UXAX  


  

یمكننا من كتابة  VARنموذج  و، دراسةمتجه من المتغیرات المستخدمة في ال tXتمثل  حیث  
  . إبطاءبفترات األخرى  وفي المتغیراتإبطاء  دالة لكل متغیر في نفسه بفترة

یمكننا من استخالص حجم  VARنموذج ن إف، تحدید اتجاه العالقة بین المتغیراتإلى إضافة   
تحلیل :  هما  أداتینخالل وذلك من . األخرىمتغیر من متغیرات النموذج التضخم على كل وطبیعة اثر 

  . ودوال االستجابة لردة الفعل، مكونات التباین
   :التالیة المؤشرات االقتصادیة الكلیةأو  متغیراتمجموعة الشملت الدراسة قد و   

       PIB    : ؛  )ملیار دج(الجاریة  باألسعار اإلجمالي الناتج المحلي  
 TCR       :الجاریة باألسعارلي معدل نمو الناتج المحلي اإلجما(%) 
    TCH    :  ؛(%)  البطالةمعدل  

         ID      : ؛)%(ویمثل معدل الفائدة على الودائع   معدل الفائدة 
      BC    :  ؛ )ملیون دوالر(الجاریة  باألسعار التجاريالمیزان  

      TC      :؛)$/دج(الر یمثل قیمة الدینار مقابل الدو  سعر الصرف      

  ؛)%( TINF ویرمز له بالرمز معدل التضخم في الجزائر المتغیر المستقل فیتمثل في أما

شكل اللوغاریتمات  نأخذولضرورة االقتصاد القیاسي ونتیجة لعدم تجانس السالسل الزمنیة سوف   
ان التجاري في هذه الدراسة فقد تم قیاس المیز  قیما سالبة یأخذالمیزان التجاري  أنوبما  ،لمتغیرات الدراسة

  . )%( IC بأخذ لوغاریتمات نسبة الصادرات للواردات االسمیة والتي نرمز لها بالرمز
، دوليلبنك الندوق النقد الدولي واوقد تم تجمیع البیانات من خالل التقاریر السنویة والفصلیة لص  

  . صائیاتوالدیوان الوطني لإلح الجزائربنك التي ینشرها  اإلحصائیاتوكذا 
الثا الزمنية:  لثاملطلب السالسل ة استقرار   . تحليل

التباین المشترك لها ال یعتمد ا یكون الوسط الحسابي والتباین و السلسلة الزمنیة مستقرة عندمتعتبر   
 إجراءاتتطبیق  وال نستطیع، هابطا خالل الزمنأو  ال تحوي اتجاها صاعدا أنهاوهذا یعني ، على الزمن
وقد تنتج السالسل الزمنیة غیر المستقرة انحدارا ، ى نموذج یحتوي على متغیر غیر مستقرمعیاریة عل

ویتم تحویل ، نموذجأي  لذلك ینبغي التحقق من سكون السلسلة الزمنیة قبل استخدامها في تقدیر، زائفا
  .الخ..الفرقو والفرق الثاني ، لهااألول  سلسلة مستقرة عن طریق اخذ الفرقإلى  السلسلة غیر المستقرة
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 إدراجویتم  في االنحدار اإلبطاء فتراتكما یتوجب تحدید عدد  ،سلسلة مستقرةإلى  یتم الوصول أنإلى  
طویلة تصبح التقدیرات غیر إبطاء  واختیار فترة ،ارتباط متسلسل في البواقيأي  إلزالةكافیة إبطاء  فترات
لم یكن حجم العینة  إذا ن درجات الحریةیستهلك الكثیر موف تضمین معلمات كثیرة س أنكما . دقیقة
  . كبیرا

والذي یتم الحكم من ، السابق ذكره"ADF" الموسع فوللرنستخدم اختبار دیكي سوف  دراستنافي         
 أننجد  حیث. خالله على استقراریة السالسل الزمنیة للمتغیرات االقتصادیة المستعملة في الدراسة

والنموذج الثاني هو السلسلة التي  تي تحتوي الحد الثابت وبدون اتجاه عامیمثل السلسلة الاألول  النموذج
  . النموذج الثالث فهو بدون اتجاه عام وبدون حد ثابت أما، تتضمن الحد الثابت واالتجاه العام معا

التباطؤ: ولالفرع درجات يالختبارتحديد دي    ). ADF(املوسعفوللر –اختبار

 فوللرذر الوحدة البد من تحدید فترات التباطؤ الزمني المثلى الختبار دیكي اختبار ج إجراءقبل   
عملیا هناك طریقة یتم من خاللها تحدید عدد فترات التباطؤ المثلى وهي طریقة تعتمد على استعمال 

  :1 المعاییر الكمیة حیث یوجد ثالث معاییر وهي
 - Akaike Criterion (AIC) : 

n
pkLnPAIC e

22)(   

 - Shwartz Criterion(SC)  : 
n

nLnpkLnPSC e
)(.)(

2

  

 - Hannan - Quinn Criterion(HQ)  : 
  pk
n

nLnLnpLnPHQ e
2.)(.2)(   

 
   :حیثالذي یدني الكمیات السابقة  )p(كل هذه المعاییر تعتمد على اختیار 

k  : عدد متغیرات النظام ؛n  : عدد المالحظات ؛p  :؛ فترات التباطؤe  : مصفوفة التباین المشترك
 . للبواقي

بحیث تكون فترة التباطؤ كبیرة كفایة لضمان عدم  ،الزمني فترات التباطؤل األمثلد العدد لتحدیو   
              )AIC( یتم اختیار اقل قیمة لكل من، عملیة التقدیر إلجراءوصغیرة كفایة ، ترابط المتغیرات العشوائیة

حیث قمنا بحساب قیم هذین معیارین لكل نموذج في اختبار  .األمثلوالتي یقابلها التباطؤ الزمني  )SC(و 
  . قل قیمةأواختیار  فوللردیكي 

  :  في الجدول التالي وتم تلخیص النتائج المتحصل علیها
  
  

                                                             
1 -Régis Bourbonnais, Econométrie, 5éme édition, Dunod, Paris, 2003, P262.  
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  ). ADF(الموسع فوللر دیكي الختبار التباطؤ الزمني درجات تحدید: )1-6(الجدول رقم 
 اإلبطاءفترة 

 0 1 2 3 4 المثلى
     عدد فترات                

    اإلبطاء

1 2.26 2.22 2.20 2.12 2.20 Akaike LTINF 2.48 2.39 2.32 2.20 2.24 Schwarz 

4 -1.73 -1.47 -1.55 -1.61 -1.63 Akaike LPIB -1.52 -1.30 -1.43 -1.53 -1.59 Schwarz 

0 -0.87 -0.94 -1.01 -1.07 -1.13 Akaike LTCH -0.66 -0.77 -0.88 -0.99 -1.09 Schwarz 

0 0.40-  0.48-  0.43-  0.49-  -0.51 Akaike LTC 0.19-  0.31-  0.31-  0.41-  -0.47 Schwarz 

0 0.05 0.05 -0.007 -0.008 -0.05 Akaike LIC 0.27 0.22 0.11 0.07 -0.01 Schwarz 

0 0.10 0.07 0.07 0.06 0.005 Akaike LID 0.31 0.24 0.20 0.15 0.046 Schwarz 

3 2.44 2.38 2.603 2.601 2.65 Akaike LTCR 2.66 2.56 2.73 2.68 2.69 Schwarz 

  .Eviews8الطالبة باستخدام برنامج  إعدادمن :  المصدر

التي تعطي أقل قیمة  اإلبطاءیبدو جلیا من خالل النتائج المعروضة في الجدول أعاله أن درجات   
سعر  ،معدالت البطالة(معدومة عند السلسلة  اإلبطاء درجةأي  هي الدرجة صفر SCو AICلمعیاري 
هي الواحد  التأخرودرجة  ) معدل الفائدة على الودائعو  و السمیةنسبة الصادرات للواردات ا ،الصرف

  . اإلجمالي بالنسبة لسلسلة الناتج المحلي أربعةتساوي  التأخربینما درجة ، معدل التضخمبالنسبة للسلسلة 
ي الثا ي اختبار:  الفرع   . ADF املوسع رفولل دي

لوحدة الستقراریة السالسل الزمنیة الختبار جذر ا اإلحصائیة یوضح الجدول التالي النتائج  
  .عند المستوى األصلیة

 .عند المستوى األصلیةللسالسل الزمنیة  ADFالموسع  فوللرنتائج اختبار دیكي : )2-6(الجدول رقم 

نوع  
  النموذج

القیمة المحسوبة 
LTINF  

  )القیمة الحرجة(
 االحتمال الحرج

  القیمة المحسوبة
LPIB  

  )القیمة الحرجة(
  الحرجاالحتمال 

  القیمة المحسوبة
LTCH  

  )القیمة الحرجة(
  االحتمال الحرج

  القیمة المحسوبة
LTC  

  )القیمة الحرجة(
  االحتمال الحرج

  القیمة المحسوبة
LIC  

  )القیمة الحرجة(
  االحتمال الحرج

  القیمة المحسوبة
LID  

  )القیمة الحرجة(
  االحتمال الحرج

  القیمة المحسوبة
LTCR  

  )القیمة الحرجة(
  الحرج االحتمال

1  
2.02-  

)2.93-(  
0.27  

0.76-  
)2.94-(  

0.81  

0.61-  
)2.93-(  

0.85  

0.21-  
)2.93-(  

0.92  

2.38-  
)2.93-(  

0.15  

0.68-  
)2.93-(  

0.84  

2.35-  
)2.95-(  

0.16  

2  
2.29-  

)3.52-(  
0.42  

1.97-  
)3.53-(  

0.59  

0.96-  
)3.52-(  

0.93  

1.52-  
)3.52-(  

0.80  

3.34-  
)3.52-(  

0.073  

0.61-  
)3.52-(  

0.97  

2.25-  
)3.54-(  

0.44  

3  
0.55-  

)1.94-(  
0.47  

2.07  
)1.94-(  

0.98  

1.00-  
)1.94-(  

0.27  

2.01  
)1.94-(  

0.98  

0.19  
)1.94-(  

0.73  

0.74-  
)1.94-(  

0.38  

0.59-  
)1.95-(  

0.45  

  .Eviews8الطالبة باستخدام برنامج  إعدادمن : المصدر 
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ختبار استقراریة السالسل الزمنیة بالصیغة ال ADF فوللر–من خالل جدول تطبیق اختبار دیكي    
السل الزمنیة تبین نتائج اختبار جذر الوحدة للس، األصلیةاللوغاریتمیة الداخلة في النموذج عند السلسلة 

القیم المحسوبة اقل تماما من القیم الحرجة في  أنعتبار إب، تحتوي على جذر وحدوي أنها األصلیة
غیر  وبذلك فهي. %5من  األكبره النتیجة هو قیم االحتمال الحرجة وما یعزز هذ، النماذج الثالث 

  . لجمیع المتغیرات األصلیةمستقرة عند السلسلة 
للسالسل الزمنیة األولى  والخطوة الموالیة هي تطبیق االختبار السابق عند الفروق من الدرجة  

التي تم  اإلحصائیة لتالي النتائجویوضح الجدول ا. %5جمیع المتغیرات عند مستوى معنویة اللوغارتمیة ل
  . ADFالحصول علیها من جراء تطبیق اختبار

للسالسل الزمنیة المحولة عند الفروق  ADFالموسع  فوللرنتائج اختبار دیكي : )3-6(الجدول رقم 
 .األولى من الدرجة

نوع  
  النموذج

  القیمة المحسوبة

LTINF  

  )القیمة الحرجة(

 االحتمال الحرج

  ة المحسوبةالقیم

LPIB  

  )القیمة الحرجة(

  االحتمال الحرج

  القیمة المحسوبة

LTCH  

  )القیمة الحرجة(

  االحتمال الحرج

  القیمة المحسوبة

LTC  

  )القیمة الحرجة(

  االحتمال الحرج

  القیمة المحسوبة

LIC  

  )القیمة الحرجة(

  االحتمال الحرج

  القیمة المحسوبة

LID  

  )القیمة الحرجة(

  االحتمال الحرج

مة المحسوبة القی
LTCR  

  )القیمة الحرجة(

  االحتمال الحرج

1  
5.21-  

)2.93 -(  
0.0001  

2.04-  
)2.94 -(  

0.26  

6.73-  
)2.93 -(  

0.0000  

5.03-  
)2.93 -(  

0.0002  

7.21-  
)2.93 -(  

0.0000  

5.63-  
)2.93 -(  

0.0000  

4.03-  
)2.95 -(  

0.0038  

2  
5.16-  

)3.52 -(  
0.0008  

2.22-  
)3.53 -(  

0.46  

6.77-  
)3.52 -(  

0.0000  

4.97-  
)3.52 -(  

0.0012  

7.13-  
)3.52 -(  

0.0000  

5.74-  
)3.52 -(  

0.0001  

3.96-  
)3.55 -(  

0.020  

3  
5.28-  

)1.94 -(  
0.0000  

0.96-  
)1.95 -(  

0.29  

6.63-  
)1.94 -(  

0.0000  

4.59-  
)1.94 -(  

0.0000  

7.26-  
)1.94 -(  

0.0000  

5.67-  
)1.94 -(  

0.0000  

4.10-  
)1.95 -(  

0.0002  
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القیم  أنحیث نجد ، مستقرةاألولى  السالسل المحولة عن طریق الفروق من الدرجة أننالحظ    
وما یعزز هذه النتیجة . ختبارإللكبر من القیم الحرجة في النماذج الثالثة أ ADFلـاإلحصائیة   المطلقة

فهي غیر مستقرة عند اإلجمالي  ة الناتج المحليماعدا سلسل، %5من  األقلهو قیم االحتمال الحرج 
لكل من معدل  اللوغاریتمیةوبذلك تكون السالسل . بل مستقرة عند الفرق الثاني، األولالفرق 
              LIDمعدل الفائدة على الودائع ،LTCسعر الصرف ،LTCHمعدل البطالة ،  LTINFالتضخم

بالنسبة للسلسلة اللوغارتمیة  أما .األولىتكاملة من الدرجة م LICو نسبة الصادرات للواردات االسمیة 
المتكاملة من الدرجة الثانیة فسوف یتم تعویضها بمعدل النمو  و LPIBاإلجمالي  للناتج المحلي
األول  مستقرة عند الفرق أنهاوالتي تبین  ،)LTCRالسلسلة اللوغاریتمیة للنمو االقتصادي (االقتصادي 

 .3تساوي  ADF الختبار تأخربدرجة 
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ياملبحث قتصادي :الثا املحلتأثالقياس الناتج ع م                 جماالت

ةخالل   .2012 - 1970الف

ولوغاریتم  )LTINF(  عند تحلیلنا الستقراریة ومعالجة السلسلتین الزمنیتین لوغاریتم معدل التضخم  
التكامل من نفس الدرجة و ، الدرجة نفس من متكاملتینلیستا  أنهماتبین  ،)LPIB( اإلجماليالناتج المحلي 

  . والتكامل المشترك VARاالرتباط الذاتي  أشعةفي تقدیر  أساسيهو شرط 
السلسلتین  نأوقد تبین  )TCR(بمعدل النمو االقتصادياإلجمالي  الناتج المحليلذا تم تعویض       

 سفن من متكاملتین )LTCR(النمو االقتصادي ولوغاریتم  )LTINF(  الزمنیتین لوغاریتم معدل التضخم
  . الدرجة

الزم :ول  املطلب التباطؤ ات ف عدد    .VARالنموذجاختبار

والتي  )SC(و  )AIC( قل قیمة لكل منأیتم اختیار  ،الزمني فترات التباطؤل األمثلد العدد لتحدی  
یوضحه الجدول تائج على نحو ما وبعد تطبیق هذین المعیارین جاءت الن، األمثلیقابلها التباطؤ الزمني 

 :التالي

 .VARاختبار عدد فترات التباطؤ الزمني لنموذج :  )4-6(الجدول رقم

 
  .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
هي عند فترات تباطؤ زمني تساوي ) AIC(قیمة لـ  أدنى أنوالذي یبین ) 4- 6(من خالل الجدول           

درجة  أنأي  )0(عند فترات تباطؤ زمني تساوي ) SC(زمنیة و  اتفجو ثالث ضرورة اخذ أي  )3(
وسوف نقوم ، )3( التأخرمثلى تم اختیار عدد درجات إبطاء  فترة أطولختیار إوب، الزمني معدومة التأخر

  . )3(تساوي  تأخردرجة  الذي یصاحب VARبتقدیر نموذج 
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ياملطلب ك :الثا املش امل الت   . اختبار

، التكامل المشترك لمعرفة طبیعة العالقة التوازنیة بین المتغیرات في المدى الطویل یستخدم اختبار  
ما یعرف باختبار أو  ، (Maximum Likelihood Procedure)العظمى  اإلمكانیةباستخدام طریقة 

إلى  وتشیر طریقة التكامل المشترك،  (Johansen & Juselius)جوسیالس–جوهانس  لتكامل المشتركا
یفضل استخدام اختبار التكامل المشترك في كما  ،ة التوازنیة بین المتغیرات في المدى الطویلالعالق

  . نجر ذات الخطوتیناجر –متغیرین فقط على طریقة انجل  الحاالت التي تتضمن
 األثراختبار األول  :إحصائیتینویتم عادة تحدید عدد المتجهات المتكاملة باستخدام اختبارین   

)trace test(  عدد متجهات التكامل المشترك المتمیزة تقل عن أنالذي یختبر فرضیة العدم القائلة                
ویحسب هذا االختبار بالصیغة ، (q=r)الفرض البدیل العام غیر المقید  مقابل (q)یساوي العدد أو 

   :التالیة
 

nr : حیث  ........,....................,.........1

 عدد متجهات التكامل المشترك یساوي نأعلى  فرضیة العدموتدل  (p-r)اقل المتجهات الخاصة       
               وهكذا بالنسبة r=1مقابل الفرضیة البدیلة  r=0وبالتالي اختیار فرضیة العدم . (r)یقل عن أو 

)r=2 , 3, 4……(.  
) ) Maximal Eigenvalue(االختبار الثاني فهو اختبار القیمة العظمى الخاصة  أما max )  

  :  والذي یمكن حسابه من الصیغة التالیة
  )1(1, 1



 rtrace InTrr   
مقابل الفرضیة ، متجه للتكامل المشترك )r(ن هناك أر باختبار فرضیة العدم القائلة بویقوم هذا االختبا

  . متجه للتكامل المشترك) r+1(البدیلة بوجود 
تحدید عدد المتجهات المتكاملة حساسا جدا لطول ولما كان اختبار جوهانس للتكامل المشترك ل  

  . نه من الضروري تحدید طول فترة التباطؤ المثلىإف، )VAR(فترة التباطؤ في نموذج 
  
  
  
  
  
  
  

  )1(
1







p

ri
trace InTr 
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  نتائج اختبار جوهانسون للتكامل المشترك:  )5-6(الجدول رقم 

 
  .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
 11568.30traceالمحسوبة ةالقیم نأ توضح نتائج اختبار جوهانسون أعاله الجدول من  

 الفرضیة نرفض وبالتالي 5% معنویة مستوى عند 15.49471التي تساوي  الحرجة ةالقیم من أكبر
 وجود على والدالة H1 البدیلة الفرضیة ونقبل تساوي الصفر،رتبة المصفوفة  أن H0  صفریة القائلةال

معدل  بین األجل طویلةة عالقات توازنی وجود على دلی مما، 5% معنویة مستوى عند مشترك تكامل
  . الطویل المدى في شابهاتم سلوكا تظهر أنهاأي  ،ومعدل التضخماالقتصادي النمو 

الثا النموار غاختبار:   لثاملطلب ومعدل م الت معدل ن ب ية للسب   . قتصادينجر

 أحادیةأو  غیرات سواء كانت ال تسببالعالقة بین المت تجاهامكن من خالل هذا االختبار تحدید ی  
كان التباطؤ إذا  Yیسبب المتغیر  Xالمتغیر (ن إف Yو  Xففي حالة وجود متغیرین . تجاهاالتبادلیة أو 

إلى  Xالتباطؤ الزمني للمتغیر إضافة  عند، Yعلى المتغیر  إضافیةیملك طاقة تنبؤیة  Xالزمني للمتغیر 
     نجر للسببیةاعادة استخدام اختبار جر ید اتجاه السببیة یتم ولتحد. )نفسه Yالتباطؤ الزمني لقیم

)Granger Causality Test (كالتالي :  

 
 

 
m

i

n

j
tjtjitit UYbXaX

1 1
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j
tjtjitit VXdYcY

1 1 
  

   :كاألتيویمكن صیاغة اختبار السببیة 
 X یسبب Y  1,00:  تم رفض فرضیة العدم التالیة إذا  jbH. 
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 Y یسبب X 1,00:  تم رفض فرضیة العدم التالیة ا إذ  jdH. 

  . معا تحققت العالقتانإذا  وتكون هناك عالقة سببیة تبادلیة
ولتحدید اتجاه ، االقتصادي النموبعد دراسة استقراریة السلسلة الزمنیة لكل من معدل التضخم ومعدل ف

  . بینهما للعالقة السببیة نجري اختبار غرانجر، العالقة بینهما
تحصلنا  أین، )Lags : 2( 2مع اخذ الفجوات الزمنیة تساوي  Eviews8لهذا الغرض استخدمنا برنامج 

  . على النتائج المعروضة في الجدول التالي

  .التضخممعدل  و االقتصادي معدل النموجر بین ننتائج اختبار سببیة غرا: )6-6(الجدول رقم 

  
  .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  :  من الجدول نستنتج ما یلي
  :االقتصادي النمون معدل التضخم ال یسبب معدل أختبار الفرضیة الصفریة القائلة ببالنسبة ال -  

 :لدینا 
76924.3

/ˆ
/ˆˆ

2
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2
1

2
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ومنه نرفض فرضیة ، للمقام  35للبسط و 2 ودرجات حریة %5عند مستوى معنویة  Ft=3.27كبر من أ
االقتصادي،  وبالتالي توجد عالقة سببیة بین معدل التضخم ومعدل النمو، لبدیلةنقبل الفرضیة او ، العدم
ویعزز هذه النتیجة ، LTCR االقتصادي في معدل النمویؤثر ویتسبب  LTINF معدل التضخم أنأي 

  . %5وهي اقل من   %3.39 والتي تساوي فیشر إلحصائیةقیمة االحتمال الحرج الموافق 
  :التضخمال یسبب معدل  االقتصادي رضیة الصفریة القائلة بان معدل النموبالنسبة الختبار الف -  

 35للبسط و 2 ودرجات حریة %5عند مستوى معنویة  Ft=3.27من  اقل 38055.2CF :لدینا
معدل توجد عالقة سببیة بین  ال وبالتالي، الفرضیة البدیلة نرفضو ، فرضیة العدم نقبلومنه ، للمقام
معدل التضخم في  یؤثرال یتسبب وال   LTCRمعدل النمو  أنأي  ،و معدل التضخم القتصاديا النمو

LTINF  . 10.87%والتي تساوي  فیشر إلحصائیةویعزز هذه النتیجة قیمة االحتمال الحرج الموافق 
  . %5من  اكبروهي 
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معدل في سبب تی هو الذي یؤثر ومعدل التضخم  أنللسببیة  من اختبار غرانجر نستنتج إذن
  . فقط واحد اتجاهسببیة في التوجد  وبذلك، معدل التضخمفي سبب تی من یؤثر ومعدل النمو ولیس ، النمو

عاملطلب النموذج :الرا   . وتحليلھتقدير

 األولى قد استقرت في الفروق من الدرجة LTCRو  LTINFالسلسلتین أنمن  التأكدبعد   
بین كل  VARنقوم بتقدیر نموذج متجهات االرتباط الذاتي ) 3(ومعرفة درجة التباطؤ الزمني المقدرة بـ 

باالستعانة و    DLTCRالنمو االقتصادي  وتغیر لوغاریتم DLTINFمن تغیر لوغاریتم معدل التضخم 
   :التالیةالتقدیر تحصلنا على المعادلة  Eviews8ببرنامج 

  
يالتحليل :ول  الفرع   . حصا

من خضوع البواقي للتوزیع الطبیعي  نتأكد أنموذج المقدر یجب جل التحقق من صحة النأمن   
  . غیر مرتبطة ذاتیا وأنها
للبوا - أوال حتما ع   :  كما یظهر في الجدول التالي Jarque - Beraنستخدم اختبار :  التوز

  .اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي:  )7-6(الجدول رقم 

  
  .Eviews8 برنامج مخرجات:  المصدر

  
في المعادلة  5.219و األولى  في المعادلة 0.314تساوي  Jarque-Bera إحصائیة أنبما   

푋	قل منأالثانیة وهي قیم  . (2) = 5. ن أالقائلة ب األساسیةال نستطیع رفض الفرضیة  فإننا،  99
 Jarque-Bera إلحصائیةة القیمة االحتمالی نأبما ، بدیل كإجراءكذلك ، البواقي تتوزع توزیعا طبیعیا
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كبر من مستوى أفي المعادلة الثانیة وهي  0.073و تساوي األولى  في المعادلة 0.85التي تساوي 
ومنه نقبل فرضیة التوزیع الطبیعي لسلسلة ، ال نستطیع رفض الفرضیة الصفریة فإننالذا ، 0.05المعنویة

  . %5البواقي عند مستوى المعنویة 
رت - ثانيا للبوااختبار ي الذا   :  كما یبین الجدول التالي، Ljung - Box 1 نستخدم اختبار:  باط

  var اختبار االرتباط الذاتي للبواقي في النموذج:  )8-6(الجدول رقم 

 
  .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

ث توافق حی، 15من  األقللدراسة المعنویة الكلیة لمعامالت دالة االرتباط الذاتي ذات الفجوات   
  : أي  ،في الجدول السابق Q - Statقیمة في العمود  آخر LBاالختبار المحسوبة  إحصائیة

    996.2408.35
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احتمال قبول فرضیة وجود وكذلك ، الجدولیةاإلحصائیة   كبر منأالمحسوبة اإلحصائیة   أنبما   
ومنه نستنتج عدم وجود ارتباط ، 15 إلى 4من  التأخیراتفي  0.05اكبر من  األخطاءارتباط ذاتي بین 
 . ذاتي بین البواقي

 VAR satisfies(النموذج المقدر یتمتع بتحقیق شروط االستقرار أن)1-6(كما یتضح من الشكل  

the stability condition( ، ه یوجد ست انإلى  باإلضافةجمیع المعامالت اصغر من الواحد  أنباعتبار
عدم أو  األخطاءالنموذج ال یعاني من مشكلة في ارتباط  أنما یعني م، جذور تقع داخل دائرة الوحدة

  . ثبات التباین
  

                                                             
1 -Ljung.G.M.&Box G.E.P, On a Measure of the lack of fit in Time Series Models, Biometrika,  N065,  
1978, PP 297-303.  
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  توزیع الجذور المقلوبة في نموذج االنحدار الذاتي:  )1- 6(الشكل رقم 

 
  .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
مقبول وصالح  varنموذج  نأن هذا یعني إف، البواقي موزعة توزیعا طبیعیا وال ترتبط فیما بینها نأبما 

  . بین معدل التضخم ومعدل النمو االقتصادي العالقة لتفسیر وتحلیل
يالفرع قتصادي :الثا   . التفس

من معنویة  والتأكداإلحصائي  وبعد التحلیل، االرتباط الذاتي أشعةمن خالل نتائج تقدیر نموذج   
عدل النمو االقتصادي بداللة التغیر في معدل المعالم وصالحیة النموذج لتفسیر التغیرات التي تطرأ على م

  :  نستنتج ما یلي أنالتضخم حیث یمكننا 
لمعدل النمو  والثاني والثالثاألول  التأخریفسر معدل النمو االقتصادي في هذا النموذج بداللة  -  

االقتصادي  معدل النمو أنأي  .لثالث لمعدل التضخم زائد الثابتو الثاني وااألول  التأخراالقتصادي و 
  . بمعدل النمو االقتصادي ومعدل التضخم لثالث سنوات سابقة یتأثر tللسنة 

ارتفع إذا  نهأحیث ، على معدل النمو الحالي النمو االقتصادي في السنة السابقة سلبیا معدل یؤثر -  
والعكس في  ،معدل النمو في السنة المقبلة انخفاضمعدل النمو في السنوات الثالث السابقة فسوف نتوقع 

اإلجمالي  مكونات الناتج المحلي أهمالحكومي الذي یعد من  اإلنفاقویفسر هذا بزیادة ، حالة االنخفاض
 الالزمةالتحتیة  والبنىعلى المشاریع  اإلنفاق كان فإذا ،في عملیة النمو االقتصادي األكبروالمساهم 

 وقتإلى  في سنوات حالیة بل تحتاج أثرها وقت وال یظهرإلى  الدولة والتي تحتاج إیراداتلتنویع مصادر 
وكذلك زیادة معدالت النمو في سنوات ثالثة سابقة نتیجة زیادة ، حتى تزید في معدل النمو االقتصادي 

مستویات النمو في السنة المقبلة لهشاشة االقتصاد الوطني  تدني وتذبذبإلى  مما یؤدي، االستثمار العام
كبیرة في أهمیة  لما له منالقطاع الخاص في العملیة التنمویة  إشراكوجب  لذا ،القائم على القطاع العام

  . اإلنتاجیةتعزیز استمرار عملیة النمو االقتصادي وزیادة 
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، تسبقان هذه السنة اللتانطردیا بمعدل التضخم في السنتین  tمعدل النمو االقتصادي في الفترة  رثأتی -  
 كاإلنفاقالتي تحفز النمو االقتصادي  األنشطةعلى  كومي الفاعلالح اإلنفاقتزید من  ن الحكومةوذلك أل

ارتفاع المستوى العام إلى  لسد فجوة الزیادة في الطلب التي تؤدي إنتاجیتهاعلى القوة العاملة لزیادة 
بزیادة معدل التضخم ینخفض معدل النمو أي  سلبیا التأثیرسنوات یصبح ثالث  نه بعدأ إال، لألسعار

كل  أنبالمیزة االیجابیة لزیادة معدالت النمو كون العام لم تعد  اإلنفاقسیاسة  أنوذلك لكون  ،االقتصادي
 . تم تشغیلها مما ینعكس سلبا على معدل النمو اإلنتاجیةالطاقات 
امساملطلب التباين:ا مكونات قتصاديتحليل النمو ستجابة و ملعدل دالة تحليل

الفعل   .لردة

التباينتح :ول الفرع مكونات قتصاديليل النمو   .ملعدل

للتعرف على مقدار التباین في التنبؤ لكل ، لوصف السلوك الحركي للنموذج التحلیلیستخدم هذا   
في األخرى  التنبؤ في المتغیرات التوضیحیة أالتنبؤ في المتغیر نفسه وخط أخطإلى  والذي یعزي، متغیر

 متغیر كل في العشوائیة للصدمات النسبیة األهمیة  حول بمعلومات نابتزوید التحلیل هذا ویقوم، النموذج
 ترتیب إعادة على كبیرة بدرجة التحلیل هذا یعتمد. النموذج فياألخرى  والمتغیرات، النموذج متغیرات من

 ترتیب إعادة متقاربة بعد النتائج كانت فكلما، النتائج حساسیة استقصاء أجل من النموذج متغیرات
  . النتائج مصداقیة على ذلك دلّ  اتالمتغیر 

  .تحلیل مكونات التباین لمعدل النمو االقتصادي ):9-6(رقمالجدول 

  
  .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر
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معدل النمو  تباین التنبؤ في فيالخطأ  من 100% أن، أعاله الجدول من خالل، نالحظ  
 79.39%إلى  النسبة الفترة الثانیة تقل في ینماب األولى، الفترة خالل نفسه للمتغیر یعزى االقتصادي

 % 28.30إلى  السادسة الفترة في النسبة لتصل، معدل التضخم متغیرإلى  تعزى التي60 .20%  مقابل
رتفع مساهمة تل، نفسه المتغیرإلى  تعزى التي % 71.69 مقابلمعدل التضخم  متغیرإلى  تعزى التي

 نالحظ حیث، في الفترة العاشرة %28.44إلى  نمو االقتصاديمعدل التضخم في تكوین تباین معدل ال
، الزمن مع یرتفع معدل التضخم لمتغیر یعزى الذي معدل النمو االقتصادي في بالتنبؤالخطأ  مقدار أن

  . الزمن مرور مع معدل التضخم لمتغیر األهمیة النسبیة على یدل وهذا
يالفرع الفعل :الثا لردة ستجابة دالة   . تحليل

یمكن من خالل هذه الدالة تتبع المسار الزمني لمختلف الصدمات المفاجئة التي تتعرض لها   
أي  صدمة مفاجئة في أليوتعكس كیفیة استجابة كل متغیر من هذه المتغیرات ، المتغیرات في النموذج

إلى  نظرحیث یمكن ال، VARیصعب تفسیر المرونة الناتجة عن نموذج ، متغیر في النموذج عبر الزمن
ویظهر هنا دور دالة ، الطویل ونتجاهل المدى القصیر األجلاستجابة المتغیرات في  بأنهاالمرونة 

وكانت المتغیرات في حالة ، كانت المتغیرات مستقرة ومتكاملةإذا  .االستجابة لتتبع التفاعل بین المتغیرات
على وضعیة  التأثیر فيستخدمة تستعمل من المتغیرات الم أليقیمة  أیة نإف. توازن في فترة زمنیة معینة
في نفس أخرى  صدمةأي  التوازن شریطة عدم حدوثإلى  ثم تعود المتغیرات. التوازن لفترة زمنیة معینة

  . تواجه دالة االستجابة الفوریة مشكلة ترتیب المتغیرات الداخلة في النموذج، الوقت
ما نتیجة لسیاسة اقتصادیة هي قیمة غیر  فعند حدوث صدمة مقدارها انحراف معیاري واحد في متغیر

 .VAR في نموذج أوال یأتيالمتغیر الذي إلى  محددة ویعود ذلكأو  معرفة
معدل النمو االقتصادي لصدمة مفاجئة مقدارها انحراف  فعل ردة استجابة یبین اآلتي والشكل  

 لصدمة لنمو االقتصاديا فعل ردة استجابة یبین كما، معیاري واحد في معدل النمو االقتصادي نفسه
  . في معدل التضخم واحد معیاري انحراف مقدارها مفاجئة
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  .تحلیل دالة استجابة معدل النمو االقتصادي لتغیرات معدل التضخم:  )2- 6(الشكل رقم 

  
  .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

    
، واحد معیاري انحراف وبمقدار معدل التضخم في مفاجئة صدمةأي  أن أعالهالشكل  من یتضح  

األولى  واضح في السنتین نحو على التأثیر هذا ویظهر معدل النمو االقتصادي على ایجابي بشكل تؤثر
سلبیا خالل السنتین  التأثیریصبح هذا  ذلك وبعدالسنة الثالثة  السنةإلى  بالنزول یستمر حیث، والثانیة

بح موجب في السنتین الخامسة والسادسة وبعد التأثیر باالرتفاع حتى یص هذا ثم یستمر، الثالثة والرابعة
 في الثبات هذا ویستمر األصل خط على الثبات نحو ضعیفا ینحو التأثیرالسنة السادسة یصبح هذا 

 نأإلى  ربما یرجع والثانیةاألولى  في السنتینلمعدل التضخم  االیجابي الواضح التأثیروتفسیر . المستقبل
 . لألسعارلمواجهة االرتفاع في المستوى العام  نتاجاإلالحكومة تعمل على زیادة حجم 

 تؤثر واحد معیاري انحراف وبمقدارمعدل النمو االقتصادي  في مفاجئة صدمةأي  أن یتضح كما  
وینخفض بصورة واضحة لیصبح األولى  معدل النمو االقتصادي نفسه في السنة على إیجابي نحو على

یة السنة الرابعة بعد ذلك یصبح موجب في السنة الخامسة وابتداءا غاإلى  ابتداءا من السنة الثانیةسلبیا 
 الثبات نحو ضعیف ینحو بأثرمتذبذبا بین الموجب والسالب ولكن  األثرمن السنة السادسة یصبح هذا 

 . األصل خط على
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علتأثقتصاديالقياس :الثالثاملبحث م                                البطالةالت

ةخالل   2012 - 1970الف

ولوغاریتم   LTINF  عند تحلیلنا الستقراریة ومعالجة السلسلتین الزمنیتین لوغاریتم معدل التضخم    
 أشعةفي تقدیر  أساسيهو شرط و  األولى، متكاملتین من الدرجة أنهماتبین  LTCHمعدل البطالة 
  . والتكامل المشترك VARاالرتباط الذاتي 
  . لهذا النموذج اإلبطاءیجب تحدید عدد فترات  VARاالرتباط الذاتي  أشعةعادلة نموذج لكن قبل تقدیر م

الزم :ول  املطلب التباطؤ ات ف عدد  . VARالنموذجاختبار

والتي ) SC(و  )AIC( لفترات التباطؤ الزمني یتم اختیار اقل قیمة لكل من األمثللتحدید العدد   
وبعد تطبیق هذین المعیارین جاءت النتائج على نحو ما یوضحه الجدول ، ألمثلایقابلها التباطؤ الزمني 

  . أدناه
  varاختبار عدد فترات التباطؤ الزمني لنموذج :  )10-6(الجدول رقم

 
  .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
وي هي عند فترات تباطؤ زمني تسا) AIC(قیمة لـ  أدنى أنوالذي یبین  أعاله من خالل الجدول

 التأخردرجة  أنأي  )0(عند فترات تباطؤ زمني تساوي ) SC(ضرورة اخذ فجوة زمنیة واحدة و أي  )1(
وسوف نقوم بتقدیر ، )1( التأخرمثلى تم اختیار عدد درجات إبطاء  فترة أطول ختیارإوب، الزمني معدومة

 . )1(تساوي  تأخرالذي یصاحب درجة  VARنموذج 
ياملطلب الت :الثا كاختبار املش   . امل

 من متكاملة أنها یعني ذلك فإن، بمستویاتها مستقرة غیر الزمنیة السلسلة راتیمتغ كانت إذا  
نتائج اختبار  وتشیر، جوهانسن اقترحه الذي المشترك التكامل اختبار إجراء یمكن حینها ،األولى الدرجة

 معنویة مستوى عند الحرجة القیم من أكبر القیم المحسوبة إن )11-6(جوهانسون الواردة في الجدول رقم 
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 مشترك تكامل وجود على والدالة H1 البدیلة الفرضیة ونقبل H0 العدمیة الفرضیة نرفض وبالتالي  5 %
ومعدل  البطالةمعدل  بین األجل طویلة عالقات توازنیه وجود على یدل مما، 5% معنویة مستوى عند

 . الطویل المدى في متشابها سلوكا تظهر أنهاأي  ،التضخم

  نتائج اختبار جوهانسون للتكامل المشترك:  )11-6(الجدول رقم 

  
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

الثا البطالة:   لثاملطلب ومعدل م الت معدل ن ب ية للسب غرانجر   . اختبار

ه ولتحدید اتجا، بعد دراسة استقراریة السلسلة الزمنیة لكل من معدل التضخم ومعدل البطالة  
 Eviews8لهذا الغرض استخدمنا برنامج . نجري اختبار غرانجر للعالقة السببیة بینهما، العالقة بینهما

  . تحصلنا على النتائج المعروضة في الجدول التالي أین، )Lags : 3( 3خذ الفجوات الزمنیة تساوي أمع 

  .عدل البطالةوم و جر بین معدل التضخمننتائج اختبار سببیة غرا:  )12-6(الجدول رقم 

  
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  :  من الجدول نستنتج ما یلي
  :البطالةن معدل التضخم ال یسبب معدل أختبار الفرضیة الصفریة القائلة ببالنسبة ال -

42237.3CF:لدینا
 

 38للبسط و  3ودرجات حریة  %5عند مستوى معنویة  =Ft 2.86 اكبر من
وبالتالي توجد عالقة سببیة بین معدل التضخم ، ونقبل الفرضیة البدیلة، نرفض فرضیة العدم ومنه، للمقام
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ویعزز هذه النتیجة . TCH البطالةیؤثر ویتسبب في معدل  TINFمعدل التضخم  أنأي  ،ومعدل البطالة
  . %5وهي اقل من  2.84%والتي تساوي  فیشر إلحصائیةقیمة االحتمال الحرج الموافق 

  :التضخمن معدل البطالة ال یسبب معدل أختبار الفرضیة الصفریة القائلة بسبة البالن -  
 .للمقام 38للبسط و 3ودرجات حریة  %5عند مستوى معنویة  Ft=2.86اقل من  FC=0.36275 :لدینا

وبالتالي ال توجد عالقة سببیة بین معدل البطالة ، ونرفض الفرضیة البدیلة، ومنه نقبل فرضیة العدم
ویعزز هذه ، TINFفي معدل التضخم سبب تال یؤثر وال ی TCHمعدل البطالة  أنأي  ،ل التضخمومعد

  . %5وهي اكبر من  78.03%والتي تساوي  فیشر إلحصائیةالنتیجة قیمة االحتمال الحرج الموافق 
ومعدل البطالة ال یؤثر وال یتسبب ، ویتسبب في معدل البطالة معدل التضخم یؤثر أننستنتج  إذن  

 .واحد فقط وبذلك توجد السببیة في اتجاه، في معدل التضخم

عاملطلب وتحليلھ :الرا النموذج   . تقدير

 األولى، قد استقرت في الفروق من الدرجة LTCHو LTINF السلسلتین أنمن  التأكدبعد   
بین كل  VARنقوم بتقدیر نموذج متجهات االرتباط الذاتي ) 1(ومعرفة درجة التباطؤ الزمني المقدرة بـ 

و باالستعانة  )DLTCH(وتغیر لوغاریتم معدل البطالة  ) DLTINF( من تغیر لوغاریتم معدل التضخم
   :التالیةتحصلنا على المعادلة  EVIEWS8ببرنامج 

 
يالتحليل :ول  الفرع    .حصا

  varلبواقي في النموذج ااختبار ): 13-6(الجدول رقم 

  

  .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر
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حیث توافق ، 15من  األقللدراسة المعنویة الكلیة لمعامالت دالة االرتباط الذاتي ذات الفجوات   
  : أي  ،في الجدول السابق Q - Statقیمة في العمود  آخر LBاالختبار المحسوبة  إحصائیة
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ذلك احتمال قبول فرضیة وجود وك، الجدولیةاإلحصائیة   المحسوبة اكبر مناإلحصائیة   أنبما   
ومنه نستنتج عدم وجود ارتباط ، 15إلى  2من  التأخیراتفي  0.05كبر من أ األخطاءارتباط ذاتي بین 
وهذا ما ، فترة الدراسةوكذلك كانت المعادلة مستقرة خالل ، اطبیعی اتوزیع وهي موزعة ذاتي بین البواقي

النموذج ال یعاني من  أن إلىداخل الدائرة ویشیر  رینالذي یعرض جذ )AR Roots Graph(اختبار  أكده
   .عدم ثبات التباینأو  األخطاءمشكلة في ارتباط 

 العالقة مقبول وصالح لتفسیر وتحلیل varنموذج  إنن هذا یعني إف، البواقي ال ترتبط فیما بینها نأبما 
  .على معدل البطالة التأثیروتقدیر مدى قدرة معدل التضخم في . بین معدل التضخم ومعدل البطالة

  .توزیع الجذور المقلوبة في نموذج االنحدار الذاتي:  )3- 6(الشكل رقم 

  
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

يالفرع قتصادي :الثا   . التفس

من معنویة  والتأكداإلحصائي  وبعد التحلیل، االرتباط الذاتي أشعةمن خالل نتائج تقدیر نموذج   
صالحیة النموذج لتفسیر التغیرات التي تطرأ على معدل البطالة بداللة التغیر في معدل التضخم المعالم و 

  :  نستنتج ما یلي أنحیث یمكننا 
لمعدل األول  التأخرلمعدل البطالة و األول  التأخریفسر معدل البطالة في هذا النموذج بداللة  -  

بمعدل البطالة ومعدل التضخم  یتأثر (t)ي للسنة معدل البطالة االقتصاد أنأي  .التضخم زائد الثابت
  . لسنة السابقة
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إذا  نهأحیث ، )b1=0.4341(البطالة في السنة السابقة طردیا على معدل البطالة الحالي  یؤثر معدل -  
، یتواصل ارتفاع معدل البطالة في السنة المقبلة أن البطالة في السنة السابقة فسوف نتوقع ارتفع معدل
وقد یفسر هذا بتوجه النشاط االقتصادي خالل الدورات االقتصادیة المتعاقبة ، نخفاضي حالة اإلوالعكس ف

 األداءتتبعها دائما سنوات من االنكماش والتراجع في  فسنوات من االزدهار واالنتعاش االقتصادي
  . االقتصادي

وهذا یتنافى ، )t -1 )b1=0.01323طردیا بمعدل التضخم في الفترة  tمعدل البطالة في الفترة  یتأثر -  
، القصیر األجلمع عالقة فیلیبس التي تقر بوجود عالقة عكسیة بین معدل البطالة ومعدل التضخم في 

الزیادة في إلى  ن التوظیف ال یؤديأالة في الجزائر هي بطالة مقنعة و البط أنویمكن تفسیر ذلك في كون 
  . مرتفع لألسعارمما یترك المستوى العام  اإلنتاجحجم 
تسریح العمال إلى  مما یؤدي، بفعل تراجع الطلب الكلي اإلنتاجانكماش إلى  یؤدي األسعاررتفاع إف    

  .رفع معدالت البطالةإلى  وقلة فرص العمل مما یؤدي
ا التباين: امساملطلب مكونات وملعدلتحليل الفعل البطالة لردة ستجابة   . دالة

مكونات: ول الفرع البطالةالتباينتحليل   . ملعدل

نها أوالتي قد یكون من ش، varكبیرة في نماذجأهمیة  التنبؤ هو ذو أفهم خصائص تباین خط أن  
هنا  تتمثل. مساعدة الباحث في كشف شبكة العالقات واالرتباطات الداخلیة فیما بین متغیرات النموذج

الناتجة عن  التأثیراتفهي تحسب نسبة ، هذه الوسائل المهمة إحدىالتنبؤ  أطریقة تحلیل تباین خط
. في النموذجاألخرى  وتلك النسبة الناتجة من تجدیدات المتغیرات، المتغیر من تجدید المتغیر نفسه

من  األعظمیتمثل عادة في كون المتغیر یشرح ویفسر الجزء ، هناك اتجاه عام أنویالحظ بصورة عامة 
 .1 یتم في المدى الطویل، المتبقيالجزء  أما، التنبؤ في المدى القصیر أخطاء

وهي كافیة ، فترات زمنیة 10نتائج تحلیل مكونات تباین معدل البطالة على مدى  أدناهویبین الجدول 
  . اللتقاط اثر تغیر معدل التضخم على معدل البطالة

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1-Walter Enders, Applied Econometric Time Series, 2 edition, Wiley,  New York, 2004, P280.  
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  .البطالةتحلیل مكونات التباین لمعدل  ):14-6(رقمالجدول 

  
 .Eviews8 برنامج مخرجات:  المصدر

  
 تباین مكونات تحلیل اختبار إجراء عند أنه یتضح أعاله الجدول في المدرجة النتائج خالل من  
 نفسها بصدمات معدل البطالة تتعلق القصیر المدى لمعدل البطالة في الظرفیة التقلبات أن یتبین األخطاء

 معدل البطالة تباین في لتنبؤا فيالخطأ  من 100% أن حیث یالحظ من خالل الجدول، جدا كبیرة بنسبة
 %0.36 مقابل %99.63إلى النسبة تقل الثانیة الفترة في بینما األولى، الفترة خالل نفسه للمتغیر یعزى
إلى  تعزى التي 0.366%إلى  لسادسةا الفترة في النسبة لتصل، معدل التضخم متغیرإلى  تعزى التي

 وتبقى ثابتة تقریبا عند هذه النسبة، المتغیر نفسه إلى التي تعزي 99.633%متغیر معدل التضخم مقابل 
 . غایة الفترة العاشرةإلى 

يالفرع الفعل :الثا لردة ستجابة دالة   . تحليل

معدل التضخم على معدل البطالة من خالل اختبار دالة االستجابة لردة الفعل  رثأللتعرف على   
لمعدل التضخم ومعدل البطالة وكیفیة استجابة  سیتم تتبع المسار الزمني لمختلف الصدمات المفاجئة

   :اآلتيصدمة مفاجئة في النموذج من خالل الشكل  أليمتغیر معدل البطالة 
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  .تحلیل دالة استجابة معدل البطالة لتغیرات معدل التضخم:  )4- 6(الشكل رقم 

  
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
 اعاله الشكل في موضح هو وكما سنوات 10 على الممتدة ةالفوری االستجابة دوال تقدیرات حسب  

 على طردي بشكل تؤثر، واحد معیاري انحراف وبمقدار في معدل التضخم مفاجئة صدمةأي  حدوث فإن
 السنةإلى  بالنزول یستمر حیث، الثانیة السنة في التأثیر هذانخفض ویاألولى  معدل البطالة في السنة

 داللة ذا یكن لم التأثیر هذا ولكن. المستقبل في التأثیر هذا یستمر كما، الثبات نحو ینحو ذلك وبعد الثالثة
وبقاء المستوى العام  اإلنتاجحجم  زیادةإلى  عملیة التوظیف لم تؤدي أن هو السبب یكون وقد إحصائیة
  . مرتفعا لألسعار
 بشكل تؤثر، دواح معیاري انحراف وبمقدار في معدل البطالة مفاجئة صدمةأي  حدوث نأكما   

، الثانیة السنة التأثیر ابتداءا من وتنخفض شدة هذااألولى  معدل البطالة في السنة وقوي على طردي
  . الصفرإلى  الثبات نحو ینحو ذلك السنة السادسة وبعد غایةإلى  بالنزول یستمر حیث
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عاملبحث قتصادي :الرا الفائدةلتأثالقياس معدل ع م   الت

ة الف   2012 - 1970 خالل

ولوغاریتم  LTINFالزمنیتین لوغاریتم معدل التضخم عند تحلیلنا الستقراریة ومعالجة السلسلتین  
االرتباط  أشعةفي تقدیر  أساسيو هو شرط  األولى، متكاملتین من الدرجة أنهماتبین  ،LIDمعدل الفائدة 

  . والتكامل المشترك varالذاتي 
  . لهذا النموذج اإلبطاءیجب تحدید عدد فترات  varاالرتباط الذاتي  أشعةلة نموذج لكن قبل تقدیر معاد

الزم :ول  املطلب التباطؤ ات ف عدد  . VARالنموذجاختبار

والتي ) SC(و  )AIC( لفترات التباطؤ الزمني یتم اختیار اقل قیمة لكل من األمثللتحدید العدد   
وبعد تطبیق هذین المعیارین جاءت النتائج على نحو ما یوضحه الجدول ، ثلاألمیقابلها التباطؤ الزمني 

  : أدناه
  varاختبار عدد فترات التباطؤ الزمني لنموذج :  )15-6(الجدول رقم

 
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
هي عند فترات تباطؤ زمني ) AIC(قیمة لـ  أدنى أنوالذي یبین ) 15-6( رقم من خالل الجدول

 أنأي  )0(عند فترات تباطؤ زمني تساوي ) SC(زمنیة و  ثالث فجواتضرورة اخذ أي  )3(ساوي ت
وسوف ، )3( التأخرمثلى تم اختیار عدد درجات إبطاء  فترة أطولوباختیار ، الزمني معدومة التأخردرجة 

 . )3(تساوي  تأخرالذي یصاحب درجة  VARنقوم بتقدیر نموذج 
ياملطلب ا :الثا كاختبار املش امل   .لت

خذ الفروق للسالسل الزمنیة للتخلص من مشكلة جذر الوحدة لكي تصبح أمشاكل عملیة  حدىأ
لذلك تم اقتراح حل ، بین المتغیرات األجلالبیانات ساكنة هو فقدان معلومات مفیدة عن العالقة طویلة 

 یكون معدل التضخم أنار یجب وللقیام بهذا االختب، اختبار التكامل المشترك إجراءلهذه المشاكل وهو 
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ال، ومعدل الفائدة متكاملة من نفس الدرجة السلسلتین متكاملتین  أنوبما ، یصبح االختبار لیس له معنى وإ
. )3(تساوي إبطاء  اختبار جوهانسون للتكامل المشترك من اجل درجة إجراءفیمكن  األولى، من الدرجة

   :والنتائج معروضة في الجدول التالي
  نتائج اختبار جوهانسون للتكامل المشترك:  )16-6(رقم  الجدول

 
  .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
 عند الحرجة القیم من أكبر القیم المحسوبة إنتوضح نتائج اختبار جوهانسون  أعاله الجدول من  
 الفرضیة ونقبل H0 العدمیة الفرضیة نرفض وبالتالي، (r=0)جل أوذلك من  5 % معنویة مستوى
  . معدل الفائدة ومعدل التضخم بین األجلعالقة توازن واحدة طویلة  وجود على والدالة  H1البدیلة

الثالث الفائدة:   املطلب ومعدل م الت معدل ن ب ية للسب غرانجر   . اختبار

ولتحدید اتجاه العالقة ، بعد دراسة استقراریة السلسلة الزمنیة لكل من معدل التضخم ومعدل الفائدة  
  . نجري اختبار غرانجر للعالقة السببیة بینهما، ینهماب

تحصلنا  أین، )Lags : 2( 2مع اخذ الفجوات الزمنیة تساوي  Eviews8لهذا الغرض استخدمنا برنامج 
  . على النتائج المعروضة في الجدول التالي

  LID و DLTINFجر بین ننتائج اختبار سببیة غرا:  )17-6(الجدول رقم 

  
  .Eviews8برنامج  رجاتمخ:  المصدر
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  :  من الجدول نستنتج ما یلي
  :الفائدةن معدل التضخم ال یسبب معدل أختبار الفرضیة الصفریة القائلة ببالنسبة ال -
01301.4CF :لدینا

 
 للمقام  39و للبسط 2 ودرجات حریة %5عند مستوى معنویة  Ft=3.23اكبر من 

وبالتالي توجد عالقة سببیة بین معدل التضخم ومعدل ، فرضیة البدیلةنقبل الو ، ومنه نرفض فرضیة العدم
ویعزز هذه النتیجة قیمة  ،LIDفي معدل الفائدة یؤثر ویتسبب  LTINF معدل التضخم أنأي  ،الفائدة

. %5وهي اقل من % 2.67 والتي تساوي فیشر إلحصائیةاالحتمال الحرج الموافق 
  :التضخمن معدل الفائدة ال یسبب معدل أة القائلة بختبار الفرضیة الصفریبالنسبة إل -    

ومنه  للمقام39للبسط و 2ودرجات حریة  %5عند مستوى معنویة Ft=3.23اقل من 49518.1CF:لدینا
وبالتالي ال توجد عالقة سببیة بین معدل الفائدة و معدل ، ونرفض الفرضیة البدیلة، نقبل فرضیة العدم

ویعزز هذه النتیجة  .LTINFمعدل التضخم في  یؤثرال یتسبب وال   LIDدل الفائدة مع أنأي  ،التضخم
  . %5كبر من أوهي  23.78%والتي تساوي  فیشر إلحصائیةقیمة االحتمال الحرج الموافق 

ومعدل الفائدة ال یؤثر وال یتسبب ، ویتسبب في معدل الفائدة معدل التضخم یؤثر أننستنتج  إذن  
 .واحد فقط وبذلك توجد السببیة في اتجاه، ضخمفي معدل الت

عاملطلب وتحليلھ :الرا النموذج   . تقدير

ومعرفة  األولى، قد استقرت في الفروق من الدرجة LID و  LTINFالسلسلتین أنمن  التأكدبعد   
تغیر  بین كل من VARنقوم بتقدیر نموذج متجهات االرتباط الذاتي ) 3(درجة التباطؤ الزمني المقدرة بـ 

 Eviews8وباالستعانة ببرنامج  DLID فائدةوتغیر لوغاریتم معدل ال LTINF لوغاریتم معدل التضخم
   :التالیةتحصلنا على المعادلة 

 
يالتحليل :ول  الفرع   . حصا

من خضوع البواقي للتوزیع الطبیعي  نتأكد أنجل التحقق من صحة النموذج المقدر یجب أمن   
  . ذاتیا غیر مرتبطة وأنها
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للبوا -أوال حتما ع   :  كما یظهر في الجدول التالي Jarque - Beraنستخدم اختبار :  التوز
 .اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي:  )18-6(الجدول رقم 

 
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

 
في المعادلة  0.36 واألولى  في المعادلة 14.04تساوي  Jarque - Bera إحصائیة أنبما   

푋	من اقل ةالثانیة وهي قیم . (2) = 5. ن البواقي تتوزع أالقائلة ب األساسیةنقبل الفرضیة  فإننا،  99
في  0.0009التي تساوي  J-B إلحصائیةالقیمة االحتمالیة  نأبما ، بدیل كإجراءكذلك ، توزیعا طبیعیا

ال  فإننالذا ، 0.05یة وهي اكبر من مستوى المعنویةفي المعادلة الثان 0.8313و تساوي األولى  المعادلة
ومنه نقبل فرضیة التوزیع الطبیعي لسلسلة البواقي عند مستوى المعنویة ، نستطیع رفض الفرضیة الصفریة

5% .  
للبوا -ثانيا ي الذا رتباط   :  كما یبین الجدول التالي، Ljung - Boxاختبار نستخدم :  اختبار

  VAR اختبار االرتباط الذاتي للبواقي في النموذج:  )19-6(الجدول رقم 

  
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر
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حیث توافق ، 15من  األقللدراسة المعنویة الكلیة لمعامالت دالة االرتباط الذاتي ذات الفجوات   
  : أي  ،في الجدول السابق Q - Statقیمة في العمود  آخر LBاالختبار المحسوبة  إحصائیة
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وكذلك احتمال قبول فرضیة وجود ، الجدولیةاإلحصائیة   المحسوبة اكبر مناإلحصائیة   أنبما   
ومنه نستنتج عدم وجود ارتباط ، 15إلى  4من  التأخیراتفي  0.05اكبر من  األخطاءارتباط ذاتي بین 
 . ذاتي بین البواقي

 أنباعتبار ، رمقدر یتمتع بتحقیق شروط االستقرالالنموذج ا أن) 5- 6( كما یتضح من الشكل   
 أنمما یعني ، جمیع الجذور تقع داخل دائرة الوحدة أنإلى  باإلضافةجمیع المعامالت اصغر من الواحد 

 . عدم ثبات التباینأو  األخطاءالنموذج ال یعاني من مشكلة في ارتباط 
  .نحدار الذاتيتوزیع الجذور المقلوبة في نموذج اال :  )5- 6(الشكل رقم 

 
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
 مقبول وصالح لتفسیر وتحلیل varنموذج  نأن هذا یعني إف، البواقي ال ترتبط فیما بینها نأبما   
  . بین معدل التضخم ومعدل الفائدة العالقة
يالفرع قتصادي :الثا   . التفس

من معنویة  والتأكداإلحصائي  وبعد التحلیل، ذاتياالرتباط ال أشعةمن خالل نتائج تقدیر نموذج   
المعالم وصالحیة النموذج لتفسیر التغیرات التي تطرأ على معدل الفائدة بداللة التغیر في معدل التضخم 

  :  نستنتج ما یلي أنحیث یمكننا 
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األول  التأخردة و لمعدل الفائ والثاني والثالثاألول  التأخریفسر معدل الفائدة في هذا النموذج بداللة  -  
بمعدل الفائدة ومعدل  یتأثر tمعدل الفائدة للسنة  أنأي  .و الثاني والثالث لمعدل التضخم زائد الثابت

  . التضخم لثالث سنوات سابقة
ارتفع إذا  نهأحیث ، الفائدة على الودائع في السنة السابقة طردیا على معدل الفائدة الحالي یؤثر معدل -  

  . والعكس في حالة االنخفاض، السنة الحالیة فسوف نتوقع ارتفاعه في السنة المقبلةمعدل الفائدة في 
إبطاء  جلأمن  األعلىفائدة عند المستوى الوقد یفسر ذلك بالسیاسة حكومیة التي تتضمن وضع معدالت 

  . وذلك في حاالت التضخم المرتفع، وتشجیع المزید من االدخار واإلنفاقاالقتراض 
الفائدة  معدالتاستمرار ارتفاع  أنحیث ، )b2= - 0.050(د سنتین تصبح العالقة عكسیة لكن بع       

مما یجعل الحكومة تخفض من معدل ، انخفاض االستثمار والنشاط االقتصاديإلى  قد یؤدي على الودائع
نجد عودة كما ، في حاالت التضخم جزائرل السیاسة النقدیة التي یتبعها بنك الالفائدة بعد سنتین من خال

ك بنراجع كذلك للسیاسة المتبعة من  العالقة الطردیة في السنة الثالثة لسعر الفائدة على الودائع وهذا
االنتعاش االقتصادي حتى ال تظهر  للمحافظة على حجم السیولة النقدیة المتداولة في حالة جزائرال

  . حاالت التضخم من جدید
 أنأي  ،(t -1)عكسیا بمعدل التضخم في السنة السابقة  tلفترة معدل الفائدة على الودائع في ا ثرتأی -  
  . ثر التضخم على معدل الفائدة على الودائع ال یكون طردیا في السنة السابقةأ

نه في المدى أ أوضح حیث، الفائدةمعدل عكس ما جاء به فیشر في تحلیل عالقة االرتباط بین التضخم و 
، االقتراض من البنوكإلى  یتجهون فإنهم األعمالرجال  أرباحوتزداد  األسعارالقصیر عندما ترتفع 

وبالتالي المزید ، األسعارویحدث المزید من االرتفاع في ، ویترتب على ذلك زیادة في المعروض النقدي
مما یجعل الحكومة ترفع من معدل الفائدة على الودائع المتصاص المعروض النقدي ، من االقتراض

  . ائدة االسمیة لالرتفاعوعندئذ تتجه اسعار الف
 أسبابالتضخم الذي حدث لم یكن سببه زیادة المعروض النقدي بل هناك  نإلى ألكن یمكن تفسیر ذلك 

  . غیر زیادة المعروض النقدي الذي تحدث عنه فیشرأخرى 
استمرار ارتفاع معدالت التضخم  أنحیث  ،)b2=0.092(لكن بعد سنتین تصبح العالقة طردیة  -  

مما ، لألسعارالرتفاع المستوى العام أخرى  یزیدون من الطلب االستهالكي خوفا من توقعات فراداأل تجعل
  . رفع معدل الفائدة على الودائعإلى  هذه الزیادة في الطلب االستهالكي متصاصاإلى  یؤدي بالحكومة

المتبعة من  نقدیةال وهذا راجع كذلك للسیاسة )b2=0.048(في السنة الثالثة  ةیسكععودة العالقة ال -  
  . الدورات االقتصادیة خالل الجزائربنك طرف 
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امساملطلب التباين :ا مكونات الفائدةتحليل الفعل وملعدل لردة ستجابة   . دالة

التباين :ول الفرع مكونات الفائدةتحليل   ملعدل
وهي ، فترات زمنیة 10نتائج تحلیل مكونات تباین معدل الفائدة على مدى  أدناهویبین الجدول   

  . كافیة اللتقاط اثر تغیر معدل التضخم على معدل الفائدة
  .الفائدةتحلیل مكونات التباین لمعدل  ):20-6(رقمالجدول 

  
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
 تباین مكونات تحلیل اختبار إجراء عند أنه یتضح أعاله الجدول في المدرجة النتائج خالل من  
 كبیرة بنسبة بصدمات معدل الفائدة نفسه تتعلق القصیر المدى معدل الفائدة في تقلبات أن یتبین األخطاء

 یعزىمعدل الفائدة  تباین في التنبؤ فيالخطأ  من 100% أن حیث یالحظ من خالل الجدول، جدا
 التي %5.99 مقابل %94.006إلى النسبة تقل الثانیة الفترة في بینما األولى، الفترة خالل نفسه للمتغیر

متغیر إلى  تعزى التي %14.21إلى  لسادسةا الفترة في النسبة لتصل، معدل التضخم متغیرإلى  تعزى
العاشرة  وفي الفترة. ل الفائدةدتؤثر في معأخرى  وهي نسبة مقبولة مع وجود متغیرات معدل التضخم
متغیر معدل إلى  دتعو  %14.68المتغیر نفسه مقابل إلى  التي تعزي %85.31إلى  وصلت النسبة

 . التضخم
ي الثا الفعل:  الفرع لردة ستجابة دالة   . تحليل

من خالل اختبار دالة االستجابة لردة الفعل  الفائدة معدل التضخم على معدل رثأللتعرف على   
وكیفیة استجابة الفائدة  سیتم تتبع المسار الزمني لمختلف الصدمات المفاجئة لمعدل التضخم ومعدل

  :اآلتيصدمة مفاجئة في النموذج من خالل الشكل  ألي ةدئافر معدل المتغی
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  .تحلیل دالة استجابة معدل الفائدة لتغیرات معدل التضخم:  )6- 6(الشكل رقم 

  
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
 أعالهالشكل  في موضح هو وكما سنوات 10 على الممتدة الفوریة االستجابة دوال تقدیرات حسب  

ایجابي  بشكل تؤثر، واحد معیاري انحراف بمقدار الفائدة على ودائع لدعم في مفاجئة صدمةأي  نفإ
 ذلك وبعد التاسعة السنةإلى  بالنزول یستمر حیث، الثانیة السنة بعد التأثیر هذا ویتراجع معدل الفائدة على
 تالدعم بقاء هو السبب یكون وقد المستقبل لكن ضعیف في التأثیر هذا یستمر كما، الثبات نحو ینحو
 على الفائدة تالدعمتأثیرات  فیها تظهر وعدم وجود سیاسة واضحة النقدیة السلطة سیطرة تحت الفائدة
 على تؤثر واحد معیاري انحراف وبمقدار في معدل التضخم مفاجئة صدمة حدوث أن كما. مباشر نحو

لتزاید في السنة الثانیة حتى یصبح موجب با التأثیر هذا یبدأ الفائدة على الودائع حیث سعر في نحو سلبي
یتناقص حتى یعود سالب من جدید في الفترة الرابعة والخامسة وهكذا یبقى  یبدأثم بدایة من سنة ثالثة 

 نحو ینحو ذلك غایة السنة التاسعة وبعدإلى  معدل التضخم یتذبذب بین موجب وسالب لباقي فترات تأثیر
  . األصل خط على الثبات
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امسملبحثا قتصادي :ا التجاري لتأثالقياس ان امل ع م الت

ة الف   2012 - 1970 خالل

تم قیاس المیزان التجاري في هذه الدراسة بأخذ نسبة الصادرات للواردات االسمیة والتي نرمز لها   
  . ةهو ما یمثل معدل تغطیة التجارة الخارجی، )%( ICبالرمز 

ولوغاریتم معدل   LTINF  و عند تحلیلنا الستقراریة ومعالجة السلسلتین الزمنیتین لوغاریتم معدل التضخم
في تقدیر  أساسيو هو شرط  األولى، متكاملتین من الدرجة أنهماتبین ، LICتغطیة التجارة الخارجیة 

  . والتكامل المشترك varاالرتباط الذاتي  أشعة
لهذا  اإلبطاءیجب تحدید عدد فترات  varاالرتباط الذاتي  أشعةة نموذج لكن قبل تقدیر معادل  
  . النموذج
الزم :ول  املطلب التباطؤ ات ف عدد  . VARالنموذجاختبار

والتي  )SC( و )AIC( لفترات التباطؤ الزمني یتم اختیار اقل قیمة لكل من األمثللتحدید العدد   
وبعد تطبیق هذین المعیارین جاءت النتائج على نحو ما یوضحه الجدول ، لاألمثیقابلها التباطؤ الزمني 

  : أدناه
  varاختبار عدد فترات التباطؤ الزمني لنموذج :  )21-6(الجدول رقم

 
  Eviews8الطالبة باستخدام برنامج  إعدادمن : المصدر 

  
فترات تباطؤ  هي عند) SC(و ) AIC(قیمة لـ  أدنى أنوالذي یبین  أعالهمن خالل الجدول 

الذي یصاحب  VARوسوف نقوم بتقدیر نموذج ، ضرورة اخذ فجوة زمنیة واحدةأي  )1(زمني تساوي 
  . )1(تساوي  تأخردرجة 
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ياملطلب ك :الثا املش امل الت  . اختبار

السالسل الزمنیة الخاصة بمعدل التضخم ومعدل تغطیة الصادرات للواردات  أنبعد التحقق من   
حوهانسون وذلك للتحقق من مدى امتالكها خاصیة  اختبارتم استخدام  األولى، الدرجة متكاملة من

  :  التكامل المشترك والنتائج مبین في الجدول التالي
  نتائج اختبار جوهانسون للتكامل المشترك:  )22-6(الجدول رقم 

 
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
 عند الحرجة القیم من أكبر أن القیم المحسوبة إننسون توضح نتائج اختبار جوها أعاله الجدول  
 وجود على والدالة H1 البدیلة الفرضیة ونقبل H0 العدمیة الفرضیة نرفض وبالتالي 5 % معنویة مستوى
بین معدل  األجل طویلة عالقات توازنیه وجود على یدل مما، 5% معنویة مستوى عند مشترك تكامل

  . الطویل المدى في متشابها سلوكا تظهر هاأنأي  ،التغطیة ومعدل التضخم
الثالث م: املطلب الت معدل ن ب ية للسب غرانجر للوارداتو   اختبار الصادرات غطية   .  معدل

، بعد دراسة استقراریة السلسلة الزمنیة لكل من معدل التضخم ومعدل التغطیة الصادرات للواردات  
  . غرانجر للعالقة السببیة بینهما نجري اختبار، ولتحدید اتجاه العالقة بینهما

تحصلنا  أین، )Lags : 2( 2خذ الفجوات الزمنیة تساوي أمع  Eviews8لهذا الغرض استخدمنا برنامج 
  :على النتائج المعروضة في الجدول التالي
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 معدل تغطیة الصادرات للواردات و معدل التضخم بین جرنغرانتائج اختبار سببیة :)23-6(الجدول رقم 

 
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  :  من الجدول نستنتج ما یلي  
  :تغطیةالن معدل التضخم ال یسبب معدل أب بالنسبة الختبار الفرضیة الصفریة القائلة -

43102.0CF:لدینا
 

 للمقام 39للبسط و  2ودرجات حریة  %5عند مستوى معنویة  Ft=3.23اقل من 
وبالتالي ال توجد عالقة سببیة بین معدل التضخم ، ونرفض الفرضیة البدیلة، دمومنه نقبل فرضیة الع

في  وال یتسببال یؤثر  LTINFالتغیر في معدل التضخم  أنأي  ،ومعدل تغطیة الصادرات للواردات
والتي تساوي  فیشر إلحصائیةویعزز هذه النتیجة قیمة االحتمال الحرج الموافق  .LIC التغطیةمعدل 

  . %5كبر من أهي و  65.32%
 :  ن معدل تغطیة ال یسبب معدل التضخمأختبار الفرضیة الصفریة القائلة ببالنسبة ال -  

 للمقام 39و للبسط 2ودرجات حریة  %5عند مستوى معنویة  Ft=3.23قل من أ FC=0.75691 :لدینا
بین معدل تغطیة وبالتالي ال توجد عالقة سببیة ، ونرفض الفرضیة البدیلة، ومنه نقبل فرضیة العدم

 سببتال یؤثر وال ی LIC  معدل تغطیة الصادرات للواردات أنأي  ،الصادرات للواردات ومعدل التضخم
والتي  فیشر إلحصائیةویعزز هذه النتیجة قیمة االحتمال الحرج الموافق ، LTINFفي معدل التضخم 

  . %5كبر من أوهي  %47.64تساوي 
، ومعدل التغطیة ال یسبب معدل التضخم، ب معدل التغطیةمعدل التضخم ال یسب أننستنتج  إذن  

 . من االتجاهینأي  بمعنى ال توجد سببیة في
    من للتأخیراتوقد وجدنا من خالل اختبار غرانجر للسببیة بین معدل التغطیة و معدل التضخم   

  . التأخیراتنه ال توجد سببیة في كال االتجاهین في هذه أ 5إلى  1
عاملطلب وتحليلھ :الرا النموذج   . تقدير

ومعرفة  األولى، قد استقرت في الفروق من الدرجة LICو  LTINFالسلسلتین أنمن  التأكدبعد   
بین كل من تغیر  VARنقوم بتقدیر نموذج متجهات االرتباط الذاتي ) 1(درجة التباطؤ الزمني المقدرة بـ 
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 Eviews8و باالستعانة ببرنامج  LIC یةوتغیر لوغاریتم معدل التغط LTINF لوغاریتم معدل التضخم
   :التالیةتحصلنا على المعادلة 

 
يالتحليل : ول  الفرع   . حصا

من خضوع البواقي للتوزیع الطبیعي  نتأكد أنجل التحقق من صحة النموذج المقدر یجب أمن   
  . غیر مرتبطة ذاتیا وأنها
للبوا - أوال حتما ع   : كما یظهر في الجدول التالي) J-B(نستخدم اختبار:  التوز

 .اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي:  )24-6(الجدول رقم 

 
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

 
في المعادلة  2.76و األولى  في المعادلة 0.084تساوي  Jarque - Bera إحصائیة أنبما   

푋	الثانیة وهي قیم اقل من . (2) = 5. ن أالقائلة ب األساسیةنستطیع رفض الفرضیة  ال فإننا،  99
 Jarque-Bera إلحصائیةالقیمة االحتمالیة  نأبما ، بدیل كإجراءكذلك ، البواقي تتوزع توزیعا طبیعیا

كبر من مستوى أفي المعادلة الثانیة وهي  0.25و تساوي األولى  في المعادلة 0.95التي تساوي 
ومنه نقبل فرضیة التوزیع الطبیعي لسلسلة ، ض الفرضیة الصفریةال نستطیع رف فإننالذا ، 0.05المعنویة

  . %5البواقي عند مستوى المعنویة 
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للبوا - ثانیا ي الذا رتباط   :  كما یبین الجدول التالي، Ljung - Boxاختبار نستخدم :  اختبار
  VAR اختبار االرتباط الذاتي للبواقي في النموذج:  )25-6(الجدول رقم 

  
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  مصدرال

  
حیث توافق ، 15من  األقللدراسة المعنویة الكلیة لمعامالت دالة االرتباط الذاتي ذات الفجوات   
  : أي  ،في الجدول السابق Q - Statقیمة في العمود  آخر LBاالختبار المحسوبة  إحصائیة
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وكذلك احتمال قبول فرضیة وجود ، الجدولیةاإلحصائیة   من كبرأالمحسوبة اإلحصائیة   أنبما   
ومنه نستنتج عدم وجود ارتباط ، 15إلى  2من  التأخیراتفي  0.05اكبر من  األخطاءارتباط ذاتي بین 
 . ذاتي بین البواقي

، VARلنموذج  رمقدر یتمتع بتحقیق شروط االستقراالنموذج ال أن) 7-6(كما یتضح من الشكل  
، جمیع الجذور تقع داخل دائرة الوحدة أنإلى  باإلضافةجمیع المعامالت اصغر من الواحد  أنباعتبار 

  . عدم ثبات التباینأو  األخطاءالنموذج ال یعاني من مشكلة في ارتباط  أنمما یعني 
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  توزیع الجذور المقلوبة في نموذج االنحدار الذاتي:  )7- 6(الشكل رقم 

 
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
مقبول وصالح لتفسیر  VARنموذج  نأن هذا یعني إف، البواقي ال ترتبط فیما بینها نأبما   
  . تادر او لل تار داصلا ةیطغت بین معدل التضخم ومعدل العالقة وتحلیل
يالفرع قتصادي :الثا   . التفس

عنویة من م والتأكداإلحصائي  وبعد التحلیل، االرتباط الذاتي أشعةمن خالل نتائج تقدیر نموذج   
المعالم وصالحیة النموذج لتفسیر التغیرات التي تطرأ على معدل تغطیة الصادرات للواردات بداللة التغیر 

  :  نستنتج ما یلي أنفي معدل التضخم حیث یمكننا 
األول  التأخریفسر معدل تغطیة الصادرات للواردات الممثلة للمیزان التجاري في هذا النموذج بداللة  -  

بمعدل  یتأثر tمعدل التغطیة للسنة  أنأي  .لمعدل التضخم زائد الثابتاألول  التأخریة و لمعدل التغط
  . التغطیة ومعدل التضخم لسنة السابقة

حیث  ، )b1= - 0.1722(التغطیة في السنة السابقة عكسیا على معدل التغطیة الحالي  یؤثر معدل -  
ینخفض في السنة  أن سنة السابقة فسوف نتوقعفي ال تغطیة الصادرات للواردات ارتفع معدلإذا  انه

بنیة الواردات قلیلة المرونة العتماد النشاط  نأفي وقد یفسر هذا ، والعكس في حالة االنخفاض، المقبلة
حیث تشكل الواردات من السلع التجهیزیة والمواد األولیة والمواد نصف المصنعة . االقتصادي علیها

الصادرات الجزائریة تتشكل من البترول الخام بنسبة تفوق  نأوباعتبار ، من إجمالي الواردات %81حوالي
حدثت إذا  إالإلى أخرى  وقیمتها لن تتغیر بصورة كبیرة من سنة، وان قیمتها ترتبط بسعر البترول. 90%
لى لالرتفاع المستمر لمعدل االستثمار و ونتیجة ، في اسعار البترول أزمة االحتیاجات من سلع التجهیز إ
النسبي للصادرات  اتبفي ظل الث tالسنة إلى  t -1ن زیادة الواردات من سنة إف. مواد األولیة المستوردةوال
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ونتیجة لذلك ، أزماتحیث ال یظهر اختالف كبیر في قیمة صادرات خالل فترتین في ظل عدم حدوث 
  . عالقة عكسیةوتكون ال t السنةإلى  t-1ینخفض معدل تغطیة الصادرات للواردات من سنة  نأیتوقع 

فزیادة ، )t-1 )b1= - 0. 0336بمعدل التضخم في الفترة  عكسیا tفي الفترة  معدل التغطیة یتأثر -  
ض الطلب صعوبات في التصدیر في الوقت الذي تتجه فیه الدولة إلشباع فائإلى  معدالت التضخم تؤدي

ة نسبیة عن المنتجات المحلیة حیث تكتسب المنتجات األجنبیة میزة سعری، عن طریق زیادة االستیراد
زیادة الطلب على الواردات نتیجة إلى  األمر الذي یؤدي، نتیجة الرتفاع األسعار المحلیة بالداخل

كانت هذه الواردات تتمتع بجودة أكثر من السلع المحلیة إذا  ویزداد األمر تعقیدا، النخفاض سعرها
  . المماثلة لها

على القطاعات المصدرة عن طریق زیادة التكالیف في هذه  ثار سلبیةآأیضا  ینتج عن التضخم   
كانت الدولة ال إذا  مما یضعف القدرة التنافسیة للصادرات في األسواق الخارجیة وخصوصا ،القطاعات

المستهلك إلى  حیث ال یمكن لهذه الدولة نقل عبء هذه الزیادة، تتمتع بموقف احتكاري في السوق العالمیة
ن منتجي ومصدري هذه الدولة ال یحققون من صادراتهم األرباح إففي هذه الحالة ف، یةفي األسواق الخارج

  . المطلوبة والمرغوب فیها
وبذلك یساعد التضخم على حدوث تدهور في كمیة الصادرات من ناحیة وزیادات الواردات من     

حیث  رات للوارداتمما یؤدي انخفاض معدل تغطیة الصاد، وهروب رؤوس األموال الوطنیةأخرى  ناحیة
جل مكافحة التضخم أالسیاسة التي تتبعها الدولة من  بعد سنة نتیجة إالثر التضخم السالب ال یظهر أأن 

وضع قیود إلى  ،الدولة على سبیل المثال لجأت فإذا .الذي یتوقع أن یستمر ارتفاعه لسنة الحقة
، العالم الخارجيإلى  قوة الشرائیة الفائضةنه بدال من تسرب الأإلى  وتنظیمات على االستیراد فإنها تؤدي

األسواق المحلیة األمر الذي یساهم في زیادة حدة إلى  یكون من نتیجته توجیه هذه القوة الشرائیة الفائضة
 . الضغوط التضخمیة الموجودة به

امساملطلب التباين :ا مكونات للواردات تحليل الصادرات غطية ستجابة وملعدل دالة

  . الفعللردة

التباين :ول الفرع مكونات للواردات تحليل الصادرات غطية   ملعدل

ل تغطیة دنتائج تحلیل مكونات تباین المیزان التجاري والممثل في مع أدناهویبین الجدول   
وهي كافیة اللتقاط اثر تغیر معدل التضخم على معدل ، فترات زمنیة 10الصادرات للواردات على مدى 

  . التغطیة
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  .تغطیة الصادرات للواردات تحلیل مكونات التباین لمعدل ):26-6(رقمالجدول 

  
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
 تباین مكونات تحلیل اختبار إجراء عند أنه یتضح أعاله الجدول في المدرجة النتائج خالل من  
بصدمات  تتعلق القصیر المدى ت فيلمعدل تغطیة الصادرات للواردا الظرفیة التقلبات أن یتبین األخطاء

 في التنبؤ فيالخطأ  من 100% أن حیث یالحظ من خالل الجدول، جدا كبیرة بنسبة نفسه معدل التغطیة
         النسبة تقل الثانیة الفترة في بینما األولى، الفترة خالل نفسه للمتغیر یعزى معدل التغطیة تباین
إلى  لسابعةا الفترة في النسبة لتصل، معدل التضخم متغیر إلى تعزى التي %0.79 مقابل %99.20إلى

، المتغیر نفسهإلى  التي تعزي 99.009%متغیر معدل التضخم مقابل إلى  تعزى التي %0.990257
 . غایة الفترة العاشرةإلى  وتبقى ثابتة عند هذه النسبة

يالفرع الفعل :الثا لردة ستجابة دالة   . تحليل

المیزان التجاري من خالل معدل تغطیة الصادرات للواردات معدل التضخم على  رثأللتعرف على   
ضخم فاجئة لمعدل التتم اختبار دالة االستجابة لردة الفعل بتتبع المسار الزمني لمختلف الصدمات الم

صدمة مفاجئة في النموذج من خالل الشكل  ألي ةیطغتعدل الكیفیة استجابة متغیر مو  ةیطغتومعدل ال
  :  اآلتي
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  .لتغیرات معدل التضخم التغطیةتحلیل دالة استجابة معدل :  )8- 6(الشكل رقم 

  
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
 عالهأالشكل  في موضح هو وكما سنوات 10 على الممتدة الفوریة االستجابة دوال تقدیرات حسب  

 على سلبي بشكل تؤثر، واحد ريمعیا انحراف وبمقدار في معدل التضخم مفاجئة صدمةأي  حدوث فإن
في ارتفاع لیصبح موجب  یستمر حیث، الثانیة غایة السنةإلى ویستمر األولى  معدل التغطیة في السنة

  . الصفرإلى  وابتداءا من السنة الرابعة ینحو نحو الثبات ذلك وبعد الثالثة السنة في
بشكل  تؤثر، واحد معیاري فانحرا وبمقدار في معدل التغطیة مفاجئة صدمةأي  حدوث نأكما   

وابتداءا من السنة ، الثانیة السنة لتصبح سلبیة في التأثیر وتنخفض شدة هذا المتغیر نفسه ایجابي على
  . الصفرإلى  الثالثة ینحو نحو الثبات
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قتصادي :السادساملبحث الدينارلتأثالقياس صرف سعر ع م الت

زائري ةا الف   2012 -1970خالل

ولوغاریتم  LTINFعند تحلیلنا الستقراریة ومعالجة السلسلتین الزمنیتین لوغاریتم معدل التضخم  
 أشعةفي تقدیر  أساسيو هو شرط  األولى، متكاملتین من الدرجة أنهماتبین ،  LTCسعر الصرف 
  . والتكامل المشترك varاالرتباط الذاتي 

لهذا  اإلبطاءیجب تحدید عدد فترات  VARباط الذاتي االرت أشعةلكن قبل تقدیر معادلة نموذج   
  . النموذج
الزم :ول  املطلب التباطؤ ات ف عدد  . varالنموذجاختبار

والتي  )SC(و  )AIC( لفترات التباطؤ الزمني یتم اختیار اقل قیمة لكل من األمثللتحدید العدد   
المعیارین جاءت النتائج على نحو ما یوضحه الجدول  وبعد تطبیق هذین، األمثلیقابلها التباطؤ الزمني 

  . أدناه
  varاختبار عدد فترات التباطؤ الزمني لنموذج :  )27-6(الجدول رقم

 
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
هي عند فترات تباطؤ زمني )SC(و  )AIC(قیمة لـ  أدنى أنوالذي یبین  أعالهمن خالل الجدول 

الذي یصاحب درجة  VARوسوف نقوم بتقدیر نموذج ، خذ فجوة زمنیة واحدةأضرورة أي  )1(تساوي 
  . )1(تساوي  تأخر

ياملطلب ك :الثا املش امل الت   . اختبار

 من متكاملة أنها یعني ذلك فإن، بمستویاتها مستقرة غیر الزمنیة السلسلة راتیمتغ كانت إذا  
نتائج اختبار  وتشیر، جوهانسن اقترحه الذي مشتركال التكامل اختبار إجراء یمكن عندهااألولى  الدرجة

 معنویة مستوى عند الحرجة القیم من أكبر القیم المحسوبة نأ) 28-6(جوهانسون الواردة في الجدول رقم 
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 عند مشترك تكامل وجود على والدالة H1 البدیلة الفرضیة ونقبل H0 العدمیة الفرضیة نرفض وبالتالي %5
ومعدل  فر صلا رعس بین األجل طویلة ةعالقات توازنی وجود على یدل امم، 5% معنویة مستوى
  .الطویل المدى في متشابها سلوكا تظهر أنهاأي  ،التضخم

  نتائج اختبار جوهانسون للتكامل المشترك) : 28-6(الجدول رقم 

 
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

الثالث معدل:   املطلب ن ب ية للسب غرانجر الصرفاختبار سعر و م   . الت

ولتحدید اتجاه ، بعد دراسة استقراریة السلسلة الزمنیة لكل من معدل التضخم وسعر الصرف  
  . نجري اختبار غرانجر للعالقة السببیة بینهما، العالقة بینهما

  ، )Lags : 2( 2مع اخذ الفجوات الزمنیة تساوي  Eviews8لهذا الغرض استخدمنا برنامج 
  . ى النتائج المعروضة في الجدول التاليتحصلنا عل أین

  سعر الصرف وبین معدل التضخم  جرنغرانتائج اختبار سببیة :  )29-6(الجدول رقم 

 
  .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  :  الجدول نستنتج ما یلي خالل من
  :الصرفن معدل التضخم ال یسبب سعر أختبار الفرضیة الصفریة القائلة ببالنسبة ال -
97795.4CF:ینالد

 
 للمقام 39للبسط و 2ودرجات حریة  %5عند مستوى معنویة Ft=3.23كبر من أ

وبالتالي توجد عالقة سببیة بین معدل التضخم وسعر ، ونقبل الفرضیة البدیلة، ومنه نرفض فرضیة العدم
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النتیجة قیمة ویعزز هذه . TCیؤثر و یتسبب في سعر الصرف  TINFمعدل التضخم  أنأي  ،الصرف
  . %5وهي اقل من  %0.0123والتي تساوي  فیشر إلحصائیةاالحتمال الحرج الموافق 

 :  ن سعر الصرف ال یسبب معدل التضخمأختبار الفرضیة الصفریة القائلة ببالنسبة ال -  
 للمقام 39و للبسط 2ودرجات حریة  %5عند مستوى معنویة  Ft=3.23اقل من  FC=1.40735 :لدینا

وبالتالي ال توجد عالقة سببیة بین سعر الصرف ، ونرفض الفرضیة البدیلة، قبل فرضیة العدمومنه ن
ویعزز هذه النتیجة  ،TINF معدل التضخمال یؤثر وال یسبب  TCسعر الصرف  أنأي  ،ومعدل التضخم

  . %5وهي اكبر من % 25.79والتي تساوي  فیشر إلحصائیةقیمة االحتمال الحرج الموافق 
و سعر الصرف ال یؤثر وال ، یؤثر و یتسبب في سعر الصرف معدل التضخم أنج نستنت إذن

  . واحد فقط وبذلك توجد السببیة في اتجاه، یتسبب في معدل التضخم
عاملطلب وتحليلھ :الرا النموذج   . تقدير

ومعرفة  األولى، قد استقرت في الفروق من الدرجة LTC و LTINF السلسلتین أنمن  التأكدبعد 
بین كل من تغیر  VARنقوم بتقدیر نموذج متجهات االرتباط الذاتي ) 1(التباطؤ الزمني المقدرة بـ  درجة

  Eviews8باالستعانة ببرنامج و  DLTC وتغیر لوغاریتم سعر الصرف DLTINF لوغاریتم معدل التضخم

   :التالیةتحصلنا على المعادلة 

  
يالتحليل :ول  الفرع   . حصا

  VAR اختبار االرتباط الذاتي للبواقي في النموذج:  )30-6(الجدول رقم 

  
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر
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حیث توافق ، 15من  األقللدراسة المعنویة الكلیة لمعامالت دالة االرتباط الذاتي ذات الفجوات   
  : أي  ،في الجدول السابق Q - Statقیمة في العمود  آخر LBاالختبار المحسوبة  إحصائیة
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وكذلك احتمال قبول فرضیة وجود ، الجدولیةاإلحصائیة   المحسوبة اكبر مناإلحصائیة   أنبما   
ومنه نستنتج عدم وجود ارتباط ، 15إلى  2من  التأخیراتفي  0.05اكبر من  األخطاءارتباط ذاتي بین 
  . وتوزیعها طبیعیا ذاتي بین البواقي

باعتبار ، VARالنموذج المقدر یتمتع بتحقیق شروط االستقرار أن) 9-6(كما یتضح من الشكل  
مما یعني ، جمیع الجذور تقع داخل دائرة الوحدة أنإلى  باإلضافةجمیع المعامالت اصغر من الواحد  أن
  . عدم ثبات التباینأو  األخطاءالنموذج ال یعاني من مشكلة في ارتباط  أن

  مقلوبة في نموذج االنحدار الذاتيتوزیع الجذور ال:  )9- 6(الشكل رقم 

  
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
 مقبول وصالح لتفسیر وتحلیل varنموذج  نأن هذا یعني إف، البواقي ال ترتبط فیما بینها نأبما   
  . بین معدل التضخم و سعر الصرف العالقة
يالفرع قتصادي :الثا   . التفس

من معنویة  والتأكداإلحصائي  وبعد التحلیل، االرتباط الذاتي شعةأمن خالل نتائج تقدیر نموذج   
المعالم وصالحیة النموذج لتفسیر التغیرات التي تطرأ على سعر الصرف بداللة التغیر في معدل التضخم 

  : نستنتج ما یلي أنحیث یمكننا 
لمعدل األول  التأخرو  سعر الصرفاألول  التأخریفسر سعر الصرف في هذا النموذج بداللة  -  

  . بسعر الصرف ومعدل التضخم لسنة السابقة یتأثر tللسنة  سعر الصرف أنأي  .التضخم زائد الثابت
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ن وذلك أل ، )b1=0.2147(یؤثر سعر الصرف في السنة السابقة طردیا على سعر الصرف الحالي  -  
و یجب ، ذا االرتفاعالمقبلة فیستمر ه ارتفاع اسعار الصرف سوف یولد توقعات بارتفاعها في السنة

معالجة هذا الفرق في سعر الصرف بالتدخل الحكومي حتى ال یستمر هذا االرتفاع وتنخفض قیمة العملة 
  . األخرىمما یؤثر على المتغیرات االقتصادیة 

 ألنهوذلك ، )t-1 )b1=0.0082طردیا بمعدل التضخم في الفترة  tسعر الصرف في الفترة  یتأثر -  
لتضخم في سنة ما سوف تسارع الدولة في التدخل للحد من ضغوط التضخمیة عن بارتفاع معدالت ا

زیادة إلى  وهذه االرتفاعات المستمرة في معدالت التضخم في السنة السابقة تؤدي، طریق السیاسة النقدیة
 ألجنبیةازیادة الطلب على العملة إلى  عن طریق االستیراد مما یؤدي الواردات لتلبیة الطلب الكلي المتزاید

 . لم تتدخل الدولة في تحدیدهإذا  ارتفاع في سعر الصرف واستمرارهإلى  وهذا ما یؤدي
امساملطلب زائري  :ا ا الدينار صرف لسعر التباين مكونات لردةو تحليل ستجابة دالة

  .الفعل

زائري  :ول الفرع ا الدينار صرف لسعر التباين مكونات  تحليل

وهي ، فترات زمنیة 10نتائج تحلیل مكونات تباین سعر الصرف على مدى  هأدناویبین الجدول   
  . كافیة اللتقاط اثر تغیر معدل التضخم على سعر الصرف

  .تحلیل مكونات التباین لسعر صرف الدینار الجزائري ):32-6(رقمالجدول 

  
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر
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 تباین مكونات تحلیل اختبار إجراء عند أنه یتضح عالهأ الجدول في المدرجة النتائج خالل من  
نفسه  بصدمات سعر الصرف تتعلق القصیر المدى لسعر الصرف في الظرفیة التقلبات أن یتبین األخطاء

 سعر الصرف تباین في التنبؤ فيالخطأ  من 100% أن حیث یالحظ من خالل الجدول، جدا كبیرة بنسبة
                مقابل %99.906إلى النسبة تقل الثانیة الفترة في بینما األولى، الفترة خالل نفسه للمتغیر یعزى

إلى  لسادسةا الفترة في النسبة لتصل، معدل التضخم وهي نسبة ضعیفة متغیرإلى  تعزى التي 0.093%
وتبقى ، المتغیر نفسهإلى  التي تعزي 904 .99%متغیر معدل التضخم مقابل إلى  تعزى التي %0.095

 . غایة الفترة العاشرةإلى  بتة عند هذه النسبةثا
يالفرع الفعل :الثا لردة ستجابة دالة   . تحليل

معدل التضخم على سعر الصرف من خالل اختبار دالة االستجابة لردة الفعل  رثأللتعرف على    
استجابة  سیتم تتبع المسار الزمني لمختلف الصدمات المفاجئة لمعدل التضخم وسعر الصرف وكیفیة

   :اآلتيصدمة مفاجئة في النموذج من خالل الشكل  أليمتغیر سعر الصرف 
  .لتغیرات معدل التضخم سعر الصرفتحلیل دالة استجابة :  )10- 6(الشكل رقم 

  
 .Eviews8برنامج  مخرجات:  المصدر

  
 أعاله الشكل في موضح هو وكما سنوات 10 على الممتدة الفوریة االستجابة دوال تقدیرات حسب  

 على طردي بشكل تؤثر واحد معیاري انحراف وبمقدار في سعر الصرف مفاجئة صدمةأي  حدوث فإن
 السنةإلى  بالنزول یستمر حیث، الثانیة السنة في التأثیرلتتناقص شدة هذا األولى  المتغیر نفسه في السنة

  . المستقبل في التأثیر هذا یستمر كما، الثبات نحو ینحو ذلك وبعد الثالثة
 بشكل تؤثر، واحد معیاري انحراف وبمقدار في معدل التضخم مفاجئة صدمةأي  حدوث نأكما   

الثانیة  السنة التأثیر ابتداءا من وتنخفض شدة هذااألولى  سعر الصرف في السنة وضعیف على طردي
  . الصفرإلى  الثبات نحو تنحو ذلك وبعد
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الفصل   :  خالصة

معدل البطالة، اإلجمالي، بین معدل التضخم، الناتج المحليتم في هذا الفصل تحلیل العالقة   
كانت السالسل إذا  معدل الفائدة، سعر الصرف، المیزان التجاري في االقتصاد الجزائري، ولبیان فیما

مستقرة من عدمها، تم القیام باختبار جذر الوحدة، كما تم تحدید رتبة تكامل كل متغیر على حدة، وتبین 
  .األولى  متكاملة من الدرجة كل المتغیرات أن

استخدامنا لمنهجیة إلى  باإلضافةفي ضوء ذلك تم استخدام التكامل المشترك لطریقة جوهانسون،   
بین معدل التضخم وكل متغیر من المتغیرات  األجلجرانجر للسببیة، وذلك لتحقق من وجود عالقة طویلة 

  :یل النتائج التالیة، واتضح من خالل التحلحداالمستعملة في الدراسة على 
بین معدل التضخم و معدل النمو، ووجود عالقة سببیة من معدل  األجلوجود عالقة توازنیة طویلة  -  

في  var فمن خالل تحدید عدد فترا ت التباطؤ الزمني في نموذج. معدل النمو االقتصاديإلى  التضخم
فترات  3یظهر خالل  تأثیرهذا  أن إلى معدل التضخم على معدل النمو االقتصادي تم التوصل تأثیر
الثالث كون  التأخیروالثاني وتصبح عكسیة خالل األول  التأخیرحیث تكون العالقة طردیة خالل  تأخیر

وهذا ما یفسره حدوث صدمة . تم تشغیلها مما ینعكس سلبا على معدل النمو اإلنتاجیةكل الطاقات  أن
األولى  على معدل النمو االقتصادي خالل السنتین ایجابیة في معدل التضخم سیكون له اثر ایجابي

  .سلبیا األثریة وبعد السنة الثالثة یصبح هذا والثان
بین معدل التضخم و معدل البطالة، ووجود عالقة سببیة من معدل  األجلوجود عالقة توازنیة طویلة  -  

معدل التضخم على  أثیرتفمن خالل تحدید عدد فترا ت التباطؤ الزمني في . معدل البطالةإلى  التضخم
واحدة حیث تكون العالقة طردیة  تأخیریظهر خالل فترة  تأثیرهذا  أنإلى  معدل البطالة تم التوصل

وهذه النتیجة تختلف عن نتائج عالقة فیلیبس التي تقر بوجود عالقة عكسیة بین معدل . خالل هذه الفترة
البطالة في الجزائر هي بطالة  أنلك في كون القصیر، ویمكن تفسیر ذ األجلالبطالة ومعدل التضخم في 
  .مرتفع  لألسعارمما یترك المستوى العام  اإلنتاجالزیادة في حجم إلى  مقنعة وان التوظیف ال یؤدي

تسریح العمال وقلة إلى  بفعل تراجع الطلب الكلي، وهذا یؤدي اإلنتاجانكماش إلى  یؤدي األسعارفارتفاع 
  .معدالت البطالةرفع إلى  فرص العمل مما یؤدي

ووجود عالقة معدل الفائدة على الودائع ومعدل التضخم،  بین األجلوازن واحدة طویلة تعالقة  وجود -  
 var ومن خالل تحدید عدد فترا ت التباطؤ الزمني في نموذج.معدل الفائدةإلى  سببیة من معدل التضخم

         یظهر خالل  تأثیرهذا  أنإلى  توصلمعدل التضخم على معدل الفائدة على الودائع تم ال تأثیرفي 
عكس ما جاء به فیشر في تحلیل عالقة  ،األول التأخیرحیث تكون العالقة عكسیة خالل  تأخیرفترات  3

التضخم الذي حدث لم یكن سببه زیادة  نإلى أیمكن تفسیر ذلك  و، الفائدةمعدل االرتباط بین التضخم و 
كن بعد ل. غیر زیادة المعروض النقدي الذي تحدث عنه فیشرأخرى  أسبابالمعروض النقدي بل هناك 
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یزیدون من الطلب  فراداأل تجعلاستمرار ارتفاع معدالت التضخم  أنحیث  ،سنتین تصبح العالقة طردیة
 متصاصاإلى  مما یؤدي بالحكومة، لألسعارالرتفاع المستوى العام أخرى  االستهالكي خوفا من توقعات

في السنة  ةیسكععودة العالقة ال. رفع معدل الفائدة على الودائعإلى  هذه الزیادة في الطلب االستهالكي
  . الجزائربنك طرف المتبعة من  نقدیةال وهذا راجع كذلك للسیاسة الثالثة

بین معدل التضخم و سعر الصرف، ووجود عالقة سببیة من معدل  األجلوجود عالقة توازنیة طویلة  -  
معدل التضخم على  تأثیرومن خالل تحدید عدد فترا ت التباطؤ الزمني في . سعر الصرفإلى  التضخم

تكون العالقة طردیة  واحدة حیث تأخیریظهر خالل فترة  تأثیرهذا  أنإلى  سعر الصرف تم التوصل
زیادة إلى  االرتفاعات المستمرة في معدالت التضخم في السنة السابقة تؤدي حیث ،خالل هذه الفترة
 األجنبیةزیادة الطلب على العملة إلى  عن طریق االستیراد مما یؤدي الطلب الكلي المتزایدالواردات لتلبیة 
  .ارتفاع في سعر الصرفإلى  وهذا ما یؤدي

بین معدل التضخم و معدل تغطیة الصادرات للواردات، لكن  األجلعالقة توازنیة طویلة  وجود -  
ومن خالل تحدید عدد . من االتجاهین أي  سببیة فيعدم وجود  اثبت لجرانجراختبار السببیة  بإجراء

 أنلى إ معدل التضخم على معدل تغطیة الصادرات للواردات تم التوصل تأثیرت التباطؤ الزمني في فترا
فزیادة معدالت  ،واحدة حیث تكون العالقة عكسیة خالل هذه الفترة تأخیریظهر خالل فترة  تأثیرهذا 

مما ، حدوث تدهور في كمیة الصادرات من ناحیة وزیادات الواردات من ناحیة أخرىتساعد في التضخم 
بعد سنة  إالظهر انخفاض معدل تغطیة الصادرات للواردات حیث أن اثر التضخم السالب ال ییؤدي 

  .نتیجة السیاسة التي تتبعها الدولة من اجل مكافحة التضخم الذي یتوقع أن یستمر ارتفاعه لسنة الحقة
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جات ألهم تها نقدم جملة من االستنتااهذه، وألجل التأكد من صحة فرضی أطروحتنافي نهایة 
مجموعة من المقترحات والحلول والتي تمثل رأي الباحث وذلك في  إلىللوصول  جوانب هذا العمل تمهیدا

  :بلوغها إلى األطروحةالتي سعت  األهدافضوء 
للبحث  العامة الصة   : ا

تطور التاریخي لمختلف النظریات لل تطرقنا في الفصل األول فصول، لى ستعالدراسة  حتوتا  
تفسیر بتقدیم  األولحیث استهل المبحث ، التقلیدیة التي تفسر الظاهرة التضخمیة والتیارات الفكریة

تقوم على والتي ، من خالل التركیز على النظریة الكمیة للنقود التضخم في الفكر االقتصادي الكالسیكي
تجاه في اض أساسي مفاده أن أي تغیر في كمیة النقود المتداولة سیحدث تغیر بنفس النسبة واالافتر 

، وذلك بافتراض ثبات حجم المعامالت وسرعة دوران النقود عند مستوى التشغیل المستوى العام لألسعار
 اهتمامهاتي وجهت حیث أخذت هذه النظریة الصیغة النهائیة لها في صورة المبادالت ال. الكامل لالقتصاد

 ثم في صورة األرصدة النقدیة التي صاغها ألفرید مارشال، )I.Fisher(یقترحها فیشرالنقود و نحو عرض 
)A.Marshall(  ورغم كل هذه . اكتسابهابالطلب على النقود سواء عند إنفاقها أو  اهتمامهاوالتي أولت

التي  االفتراضاتها للتضخم سواء من ناحیة في تفسیر  انتقاداتلعدة  هذه النظریةالمجهودات فقد تعرضت 
  .بنیت علیها أو بطریقة تحلیلها النقدي

أثبتت هذه النظریة فشل حیث ، النظریة الكینزیة لظاهرة التضخم واحتوى المبحث الثاني تحلیل  
م نظام السعر وقانون السوق في االحتفاظ بالطلب الفعلي عند المستوى الالز وفقها التلقائیة التي یسیر 

إضافة لكونها وسیط ، أعطى كینز للنقود أهمیة في التبادل االقتصاديوقد  ،لتحقیق التشغیل الكامل
رجاعها إلى دوافع مختلفة هي  دافع : للتبادل فهي مخزن للقیمة من خالل نظریة تفضیل السیولة وإ

له لمكونات الطلب في تحلیكینز اهتماما كبیرا  أولىكما . المعامالت، دافع المضاربة ودافع االحتیاط
 أساساكما اهتم بالعوامل التي تحدد حجم االستثمار والمتمثلة  ي،االستهالكي واالستثمار  اإلنفاقمن الكلي 

من خالل التقلبات في  للتضخمینطلق كینز في تفسیره  إذ. في الكفایة الحدیة لرأس المال و سعر الفائدة
ر والتوظیف، وذلك باستخدام أدوات تحلیلیة جدیدة مستوى اإلنفاق الكلي كمحدد رئیسي لمستوى األسعا

كالمضاعف والمعجل، بدال من التغیرات التي تحدث في كمیة النقود، حیث تختلف النظریة الكینزیة في 
التفاعل بین قوى العرض الكلي وقوى  تحلیلتفسیر المستوى العام لألسعار عن النظریة الكمیة من خالل 

  . الطلب الكلي
العالقة بین معدالت الزیادة في األجور النقدیة و  اختاللفجوة التضخمیة إلى ال یرجعحیث   

إلى مستوى التشغیل  االقتصادأن مالمحها تبدأ قبل وصول  یقر في تحلیلهو ، معدالت الزیادة في اإلنتاجیة
أما بالنسبة لتضخم جذب الطلب وتضخم دفع  .من هذا المستوى اقتربناوتزداد حدة كلما  ،الكامل

یرى أنصار نظریة تضخم جذب الطلب أن هذا النوع من التضخم یحدث لما یفوق مستوى ، تكالیفال
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حیث أنه بعد مستوى التشغیل الكامل تؤدي كل ، الطلب الكلي من السلع والخدمات مستوى العرض الكلي
ف التضخم بینما ینسب أنصار نظریة دفع التكالی ؛زیادة في الطلب الكلي إلى زیادة مماثلة في األسعار

مما یؤدي إلى دفع ، ومدى التحكم فیها من طرف النقابات العمالیة أو المؤسسات االحتكارإلى قوة 
إضافة إلى تكلفة المواد األولیة والتي ، لتتسبب في دورات جدیدة للتضخم لالرتفاعاألجور واألسعار 

السبب الرئیسي  كون ،خمإال أنه یصعب التمییز بین النوعین من التض، األسعار ارتفاعتنعكس على 
التضخم  أما فیما یخص، األجور واألسعار ال ینحصر في قوى الطلب والعرض فقط في الحالتین الرتفاع

حیث یرجع التضخم في الدول النامیة بصورة خاصة إلى ، الوطني االقتصاد الهیكلي فهو مرتبط بهیكل
  . اقتصادهااإلختالالت الهیكلیة التي یتمیز بها 

 األولالمبحث  يف انحیث ركز ، لنظریات الحدیثة المفسرة للتضخمالفصل الثاني ل فينا وتعرض  
فریدمان أنه من الممكن أن تترجم الزیادة في النقود إلى زیادة في یرى  إذ ،على نظریة كمیة النقود الحدیثة

نجد أن وفي الواقع . في حین أنه في األجل الطویل غیر صحیحالدخل الحقیقي في األجل القصیر، 
نتاجیة رأس المال،  لعرض التأثیرات السلبیة لفالدخل الحقیقي ینمو نموا طبیعیا محددا بمعدل الفائدة وإ

خلق  وجوبأن یوصي بإجراءات جذریة، حیث أن قاعدته النقدیة مفادها  الكبیر للنقود قادت فریدمان
  . رتفاع اإلنتاج الوطني على المدى البعیدقانون یحدد معدل ارتفاع الكتلة النقدیة من سنة ألخرى بمعدل ا

وجاء في محتوى المبحث الثاني لهذا الفصل نظریة التوقعات وتفسیرها للتضخم من خالل التطرق   
من سلسلة األخطاء تتشكل التوقعات التضخمیة المتكیفة  أنترى  إلى التوقعات المرتبطة بالماضي والتي

للمتعاملین االقتصادیین في وضع توقعاتهم وأهمیتها ویلة، النظامیة وذات التوزیع المؤخر لفترات ط
مرونة التغییر في األسعار بعتقاد االالتوقعات الرشیدة فهي تقوم على  أما، المستقبلیة حول األسعار

واألجور التي افترضتها النظریة الكالسیكیة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقیق التوازن بین العرض 
أن توقعات كما تفترض هذه النظریة ، سواق، وبشكل تلقائي بما في ذلك سوق العملوالطلب في جمیع األ

األفراد والمؤسسات توقعات رشیدة، أي أنها غیر متحیزة إحصائیا ألنها تستند إلى معلومات كاملة عن 
ومیة  الحالة االقتصادیة، وال تختلف هذه المعلومات عن تلك التي تستند إلیها السیاسات االقتصادیة الحك

 أنالوحدات االقتصادیة من خالل سیاساتها االقتصادیة، طالما  تضلیلالحكومة  باستطاعةلذا فإنه لیس 
أصحاب هذه النظریة یرفضون فكرة وجود عالقة ما بین و  .الوحدة االقتصادیة على اطالع جید باألمور

أیضا عدم وجود هذه العالقة التضخم والبطالة في األجل الطویل، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حین رأوا 
في األجل القصیر، فهم یفترضون أن األفراد والمؤسسات یتوقعون تأثیرات الزیادة في معدل نمو عرض 

یات جانب نظریة اقتصاد أما. النقود، ومن ثم سوف تتزاید األجور النقدیة واألسعار ولیس الناتج والعمالة
النقود المتوفرة لدى األفراد إلنفاقها على االستهالك  تدعو إلى تخفیض الضرائب لغرض زیادةفهي  العرض

فهي . بدایة إلى تقلیل إیرادات الحكومةواالدخار واالستثمار، مع إقرار بأن تخفیض الضرائب سیؤدي في ال
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الضرائب المرتفعة تؤدي إلى تراجع الصناعة واالستثمار، وأنها مصدر للتضخم بوصفها تكالیف  أنترى 
فقد  الكینزیون الجدد أما .األرباح وانخفاض اإلنتاج مع استمرار األسعار في االرتفاع تترتب علیها تناقص

فهم یرون أن األجور النقدیة والتوظیف ال  ،)Taylor(المدعمة من طرف تایلور فكرة العقود الممیزة ادخلوا
المبرمة تثبت لقیم التوازن في سوق العمل عند مستوى معین من توقعات السعر، الن العقود  یتعادالن

فعقود العمل طویلة اآلجل هي مصدر هام لجمود التكالیف الحدیة ، األجور النقدیة لفترة معینة من الزمن
. التي یحدد فیها مستوى معدالت األجور النقدیة لمدة سنة أو أكثرو التي تواجه وحدات األعمال و العمال 

  . ي اإلنتاج على المدى القصیرةوتكون الزیادة في معدالت التضخم احد المحركات للتوسع ف
إلى ظاهرة تضخمیة مست الدول الرأسمالیة الغربیة مع حلول  المبحث الثالث تطرقنا أما  

الفكري للمدارس االقتصادیة في  الموقفمن خالل ، تمثلت فیما یسمى بالركود التضخمي، السبعینات
یرها لظاهرة الركود التضخمي على عامل المدرسة النقدیة تركز في تفس أنوجدنا ، تفسیر الركود التضخمي

المدرسة الكینزیة المحدثة فترى أن الركود التضخمي  في حین. واحد متمثل في تغیر حجم مخزون النقود
النقدیون  یعتقد، لم یكن مصدره السیاسات النقدیة كما كان ضت له الدول الرأسمالیة المتقدمةالذي تعر 

نما كان نتیجة صدمات العرض العشوا ئیة من ناحیة والسیاسة التوسعیة في جانب الطلب من ناحیة وإ
مدرسة التوقعات الرشیدة فهي ترى أن األفراد إذا تمكنوا من توقع اتجاه السیاسة الكلیة وآثارها أما . أخرى

بالنسبة  أما.في أعمالهم بشكل صحیح، فسوف یتكیفون مع هذه السیاسة تبعا لذلك مما یجعلها غیر فعالة
جعلت تفسیرها للركود التضخمي یكمن في جانب العرض وفي  تصادیات جانب العرض فقدلمدرسة اق

الزیادات المفرطة في عرض النقود وارتفاع معدالت الضرائب، حیث تؤدي الزیادة في المعروض النقدي 
إلى حدوث التضخم، و الزیادة في معدالت الضرائب تأثر سلبیا على معدالت االستثمار ومن ثم معدالت 

الركود التضخمي لیس ناجما  أنالمدرسة المؤسسیة فهي ترى  أما. لنمو االقتصادي وبالتالي زیادة البطالةا
عن النمو المفرط في كمیة النقود بل أن المشكلة هي نتاج لطبیعة المؤسسات التي تمیز المجتمع 

دى إلى فقدان جهاز مما أ ،الرأسمالي، وهي ترجع إلى قوة المؤسسات االحتكاریة وسیطرتها على السوق
  . المؤسسات االحتكاریة علىالسعر مرونته وأصبحت آلیة السوق غیر قادرة على السیطرة 

نیوكنزیین، حیث یرى تناولنا عالج الركود التضخمي من وجهة نظر النیوكالسیك وال وأخیرا  
مستقرة، منظمة وفقا  نه للقضاء على الركود التضخمي ال بد من إتباع سیاسة نقدیة ثابتة أوأالنیوكالسیك 

إلى سیاسة  اللجوءالنیوكینزیین فیرون أنه باإلضافة إلى السیاسة النقدیة ینبغي  أما .لبرنامج طویل األجل
              ألسعار ام فیه احتواء التضخم بفضل سیاسة مالیة نشطة للتخلص من الركود في نفس الوقت الذي یت

  . و الدخول
حد أیمثل  والذيفي الدول النامیة لمستورد اتضخم لل خصص ث رابعوختمنا الفصل الثاني بمبح  

اإلنتاج  هیكل وهي تبعیة تجد جذورها في طبیعة. ة الصناعیةالرأسمالیللدول أشكال تبعیة الدول النامیة 
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الذي یعتمد على إنتاج وتصدیر المواد الخام األولیة، لیستورد في مقابلها مواد وسلع مصنعة من  الوطني
و هو ما یمثل انتقال التضخم عبر القنوات السلعیة، وهناك انتقال آخر عبر . الرأسمالیة الصناعیةالدول 

القنوات النقدیة التي ترتكز على أسعار الصرف وأسعار الفائدة، أو االنتقال عبر القنوات المالیة التي تقوم 
  . األموال األجنبیة المتدفقة إلى الدول النامیةعلى في األساس 

ألهم مؤشرات ومقاییس التضخم، وكذا آثاره االقتصادیة  تطرقنا من خالله الفصل الثالث أما  
لمؤشرات ومقاییس  األولالمبحث  إذ خصصناواالجتماعیة، والبحث في السیاسات المعالجة للتضخم، 

غلب أفضل مؤشر مرجعي لقیاس التضخم في الرقم القیاسي ألسعار المستهلك أ أنووجدنا  التضخم
یات دول العالم، لتوفره على خصائص ومزایا یصعب إیجادها في بقیة مؤشرات قیاس التضخم اقتصاد
. على القوة الشرائیة للنقود من خالل مستوى معیشة األفراد یطرأفهو یصور التدهور الذي . األخرى

لة مؤشر أسعار الجم أماوتختلف سلة االستهالك الداخلة في تركیب هذا المؤشر من دولة إلى أخرى، 
الناتج  كمشمنجد  األخرىومن بین المؤشرات ، یعكس تكلفة اإلنتاج وأرباح المنتجین وتجار الجملة فقط

معیار و  الداخلي الخام یحتوي على أسعار جمیع السلع والخدمات دون استثناء والمنتجة داخل الوطن،
  .ي الناتج الوطني اإلجماليتغیر فاالستقرار النقدي یربط بین معدل التغیر في كمیة النقود مع معدل ال

یؤثر التضخم حیث ، االجتماعیة للتضخمثار االقتصادیة و اآل أهم من خالله تناول المبحث الثانيو   
رتهم الشرائیة تنخفض قدلعلى الدخل الحقیقي ألصحاب الدخول الثابتة من موظفین ومتقاعدین وغیرهم، 

تفاع في مستویات األسعار واألجور واألرباح في ن ما یترتب على التضخم من ار كما أ. مع تزاید األسعار
القطاعات اإلنتاجیة المخصصة لالستهالك، سوف یؤدي إلى انجذاب رؤوس األموال والعمالة إلى تلك 
القطاعات على حساب األنشطة اإلنتاجیة واالستثماریة، مما یترتب علیه عجز في الطاقة اإلنتاجیة 

یؤدي التضخم إلى زیادة ما یخصص من الدخل الفردي ألغراض و . لبعض القطاعات الصناعیة اإلنتاجیة
انخفاض القدرة على تمویل  إلىمما یؤدي ألغراض االدخار، على حساب ما خصص  االستهالك

بالتالي ینخفض عرض تنخفض رغبة المقرضین باإلقراض و  فترات التضخمفي  نهأ كما .ثماراالست
بة المقترضین باالقتراض فیرتفع الطلب على األموال القابلة األموال القابلة لإلقراض من جهة، وتزداد رغ

. ونتیجة لتفاعل الجانبین یتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بما یساوي نسبة التضخم. لإلقراض من جهة أخرى
إلى  فیؤديخلق عجز به،  نحویؤدي التضخم في كثیر من األحوال إلى اختالل میزان المدفوعات  وكذلك

ر السلع المستوردة لع المنتجة محلیا فیتراجع حجم صادراتها، كما یؤدي انخفاض أسعاارتفاع أسعار الس
كما  .إلى زیادة حجم الطلب على االستیراد لسلع المماثلة لها المنتجة محلیال المرتفعة سعارباألمقارنة 

ن نسبة كانت نسبة التضخم في الداخل تزید م فإذایؤثر معدل التضخم مباشرة على الصرف بشكل نسبي 
ارتفاع سعر الصرف تدریجیا بنسبة الفرق بین التضخم العالمي  إلىن ذلك یؤدي إالتضخم العالمي، ف

یعمق درجة  فهو االجتماعیة آثاره أما.والتضخم المحلي عن طریق زیادة العجز في میزان المدفوعات 
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عي بدرجة تهدد جو التفاوت في توزیع الدخول والثروات ویخلق موجة من التوتر و التذمر االجتما
االستقرار االجتماعي والسیاسي لدفع عجلة التنمیة االقتصادیة، فنتیجة تدهور القوة الشرائیة تتزاید قیم 
ثروات الفئات والشرائح االجتماعیة التي تملك أصوال مادیة و حقیقیة، بینما تتدهور و تنهار قیم ثروات 

  . قداالفئات والشرائح االجتماعیة التي تملك ماال و ن
 حیث ،للتضخم المعالجة السیاسات ألهمتطرقنا  من هذا الفصل واألخیروفي المبحث الثالث   

 ضیخفتفي االقتصاد ل السیولة تقلیل إلى تهدف متشددة ونقدیة مالیة حكومیة بسیاسات التضخم یواجه
 ض السیولةیفختالكلي وبالتالي تنخفض األسعار، وآلیة  الطلب انخفاض إلى یؤدي مما ،النقدي الدخل
 وكذلك. معا االثنین أو الضریبة السیاسة المالیة بتقلیل اإلنفاق الحكومي أو برفع معدل خالل من تكون

في لولب األسعار واألجور وتحقیق التوازن في االقتصاد حكومي لوضع حد لالرتفاع حتمیة التدخل ال
ل تحقیق عالقة تناسبیة بین كال من خالل وضع الضوابط التي تكف الوطني والحد من الضغوط التضخمیة

 .ضرورة استخدام كافة أدوات كل سیاسةو . من الزیادة في معدالت األجور واإلنتاجیة
 )2012-1970(التضخم ومؤشراته في الجزائر خالل الفترة تطورإلى  الرابعفصل وتعرضنا في ال  

المبحث  فخصصنا. لجزائريعلى الواقع االقتصادي ا التضخم وتأثیره من خالل تحلیلنا لمختلف جوانب
إستراتیجیة مراحل  أهم تتبعنادراسة ذلك لكن قبل ، تطور األسعار ومؤشرات التضخم في الجزائرلاألول 

 تجسدت ،مباشرةخالل المراحل التي مر بها االقتصاد الجزائري بعد االستقالل من التنمیة في الجزائر 
المخططات  من خالل ،المصنعة الصناعات راتیجیةآنذاك بإست عرفت والتي التصنیع بإستراتیجیة بدایة

بین العرض  تظهر التي  اإلختالالتستخدم كوسیلة تعدیل أما نجد نظام األسعار في الجزائر ك. التنمویة
 بروز التضخم المكبوت إلى أدىهذا  أن إال، تقیید األسعار إلىعمدت الدولة  أولىففي مرحلة ، والطلب

األسعار تستعید دورها  أخذت 1989نه ابتداءا من سنة أغیر  .الموازیة حیث سادت الندرة وظهرت السوق
وبدراسة وتحلیل . قد انعكست هذه المراحل على األسعار خالل فترة الدراسة ،في الحیاة االقتصادیة

الرقم القیاسي ألسعار االستهالك هو من أحسن المؤشرات  أن إلىمؤشرات التضخم في الجزائر توصلنا 
في المبحث الثاني و  .فهو یصور التدهور الذي یطرأ على القدرة الشرائیة للنقود، یاس التضخمالمرجعیة لق

حیث  ،التضخمیة في االقتصاد الجزائري لضغوطالعوامل واألسباب التي كانت الدافع لظهور ا تم دراسة
  : تتركز األسباب الداخلیة في 

 مستوى ارتفاعلتي یكون لها أثر مباشر على زیادة الطلب المحلي الناجم عن الزیادات في األجور ا -  
  .عوامل أخرى منها عامل النمو الدیمغرافي هناك أیضاو ، الجهاز اإلنتاجي مرونةاألسعار في حالة عدم 

 .وتدهور وسائل اإلنتاج، األجور أو تكلفة المواد األولیة ارتفاعالتكالیف اإلنتاجیة نتیجة  ارتفاع -
 .ورة االقتصادیة بدون زیادة السلع االستهالكیةزیادة الوحدات النقدیة في الد -
  .االقتصاد الوطني لهیاكلالتخلف  سببهاو األسباب الهیكلیة  -
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  : ومن بین األسباب الخارجیة   
حجم الواردات الناجم عن التبعیة المتعددة  رتفاعانقل التضخم العالمي إلى االقتصاد الوطني نتیجة  -

  .الجوانب
  .میزان المدفوعات اختاللة و تطور المدیونیة الخارجی -
  .التغیر في سعر الصرف وتخفیض قیمة العملة -

المرتفعة للتضخم أثرت  فالمعدالتالجزائر التضخم في  آثار ألهمخصصناه المبحث الثالث  أما  
الثابت  الدخلوأدت إلى ظهور نوع من التمایز بین الطبقات ذات ، كثیرا على مستوى معیشة األفراد

من  نصیب كبیر واتجاه، تدهور االستهالك الحقیقي فضال عن ذلك، المستقلالدخل والطبقات ذات 
تم التركیز الفصل من هذا  واألخیروفي المبحث الرابع  .إلى قطاعات غیر إنتاجیة االستثمارياإلنفاق 

عدة سیاسات من خالل مخططاتها  اتبعتفقد . المتبعة لمكافحة التضخم في الجزائر لسیاساتا على
وذلك بترشید نفقاتها العمومیة ، الضغوطات التضخمیة الحد من حیث كانت تهدف دائما إلى، مویةالتن

  .االستثماریةو  االدخاروتحسین 
 الكلیة في الجزائر المتغیرات االقتصادیة مسار تطور تتبع من خالله حاولناالخامس الفصل  أما

من  اإلجماليلناتج المحلي اإلى  ولاألا في حیث تطرقن، من خالل خمس مباحثالدراسة  فترةخالل 
طریقة الناتج، طریقة الدخل،  :طرقفي ثالث  أساساوكذا طرق قیاسه والمتمثلة  لمفهومه تبیان خالل

 اإلنتاجیة العوامل الرئیسیة المؤثرة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي تمثلت في أهم أما. وطریقة اإلنفاق
ومساهمته في النمو  الرأسماليالثاني هو التكوین  ، والعامللعاملةتتوقف على بنیة ونوعیة القوى اوالتي 

في دالة كوب  أساسیایعتبر عامل التكنولوجیا  إذ، التقدم التقنيالعامل الثالث فیتمثل في  أما .االقتصادي
، 2012-1970خالل الفترة  تطور الناتج المحلي اإلجماليوتطرقنا كذلك في هذا المبحث إلى  .دوغالس

شكل القطاع الصناعي النصیب  والذي، هد الناتج المحلي اإلجمالي تطورا متزایدا خالل هذه الفترةفقد ش
یتم تطوره كان  الزراعي اإلنتـاج في حین .األكبر من مجمل القطاعات السلعیة األخرى بما فیها النفط

   .ببطيء شدید مقارنة بالقطاعات السلعیة األخرى
واضح بین  الحظنا و جود تباین أین، في الجزائرلبطالة ا لدراسةالثاني المبحث  وخصصنا  

د لیشمل بل أن التباین یمت، تفسیرهـا ومعالجتها لظاهرة البطالةب النظریات االقتصادیة المختلفة فیما یتعلق
انصب على كیفیة  اهتمامهم أننجد  لدى الكالسیكالبطالة فباستعراض موقع  .تعریف البطالة و تصنیفها

أكثر من  ي بمستوى أداء النشاط والنموالمحدد األساس عتبارهباكم الرأسمالي في األجل الطویل اتحقیق التر 
ن وجدت فهي بطالة اختیاریة نظرا لرفض  فهم ال یعترفون ،بالبطالةاهتمامهم  بوجود بطالة إجباریة، وإ
عدم جمود  العمل باألجر السائد في السوق والسبب الرئیسي في حدوث هذا النوع هو عن العاطلین
التوازن حیث  أوضاعلبحث في ل األجل القصیر علىالنیوكالسیك فقد انصب اهتمامهم  أما. األجور
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 في حین. اختیاریة أو هیكلیة ماإ تسود أنوالبطالة التي یمكن ، حدوث بطالة على نطاق واسع استبعدوا
توى التشغیل ال یتوقف ، كما أوضح أن مسشغیل الكامل ما هي إال حالة خاصةأن حالة الت كینزیرى 

بذلك ینفي مسؤولیة العمال عن البطالة ویلقیها فهو على جانب العرض بل على جانب الطلب أیضا، 
عن طریق على رجال األعمال الذین یتحكمون في جانب الطلب، وبالتالي یقرر أن حجم التشغیل یتحدد 

تیارات  رتظه ، كماور الطلب الكلياإلجباریة إلى قص أرجع مفهوم البطالةحیث  .الطلب الكلي الفعال
ن البطالة السائدة في االقتصاد أ والتي ترىعن العمل البطالة كنظریة البحث  فكریة حدیثة حاولت تفسیر

ینعكس المؤسسة في رأسمالها البشري  استثمار المال البشري ترى أن رأسنظریة  أما. تعد سلوكا اختیاریا
المكافئ  األجرنظریة  أما. عمالهاجعلها تحرص على االحتفاظ بیإیجابیا على مردودیة عمالها هذا ما 

تقوم على  إلى نظریة العقود الضمنیة التي إضافة.كوسیلة للحث على العمل األجورعتمد على ت يفه
فیما یخص عالقة البطالة بالتضخم من خالل  و .العمل وأصحابتفاقیات الملزمة بین العمال الا أساس

ستویات البطالة وم األجورقوم في صورتها المبدئیة على عالقة تربط بین معدالت والتي ت منحنى فیلیبس
وسرعان ما تم تعدیل وتطویر العالقة . أعلى إلى األجورانخفاض حجم البطالة یرفع معدالت  أن مفادها
ین والبطالة إلى عالقة ب األجورین بمعدل التضخم ومن ثم تحویل العالقة ب األجورمعدل ارتفاع  بإحالل

التضخم تعد عالقة العالقة العكسیة بین معدل البطالة ومعدل  أنفریدمان  وضحأكما  .التضخم والبطالة
والذي ال یمكن تخفیضه أو االستمرار  طبیعیا للبطالة نه یوجد في المدى الطویل معدالأ قصیرة المدى و

  . منه بصفة دائمة أدنىعند مستوى 
) 2012- 1970(خالل الفترة من  بطالة في الجزائرال مسار تطور معدلل ناخالل تتبعومن   
 المسؤولة هي الدولة كانت حیث ،االستقالل منذ الجزائر في رئیسیا متغیرا تكن لم البطالة أن إلىتوصلنا 

 عن نتج وقد ،اإلداري والتوجیه المركزي التخطیطعلى  المرتكزة التنمیة إستراتیجیة خالل من التوظیف عن
 االقتصاد تدهور بوادر بدأت 1985 سنة لكن منذ .العامة المؤسسات مستوى ىعل العمال توظیف ذلك

 ل سنة البترو  أزمة حلول ، ومعاالستثمار قدرات وتوقف التصدیر إیرادات انخفاض منها ر،تظه الوطني
الحالة العامة  تدهورنتیجة  عمل، مناصب خلق عن عاجزة االقتصادیة المؤسسات أصبحت 1986

هذه  أصبحتومنه ، والخاصة ؤسسات االقتصادیة العامةستثمارات الجدیدة من قبل الماال غیابلللتوظیف 
 النسبي االستقرار ومن الدولیة الظروف من واستفادت المؤسسات غیر منتجة وبها فائض من العمالة

 من بها بأس ال نتائج تحقیق من مكنت النقدیة السیاسة تطبیق في صرامة مع واالقتصادي االجتماعي
 كانو، )2004- 2001(االقتصادي  اإلنعاش برنامج تسطیرب الحكومة قیام إلى باإلضافة .التشغیل حیث
 .البطالة حجم تقلیص إلى أدى مما العمل، سوق على اایجابی اأثر  البرنامج لهذا

من خالل التطرق لمفهوم معدل  الفائدة في الجزائر معدل إلىتطرقنا فیه المبحث الثالث  أما  
إال أن هناك إجماع على ، الفائدة معدلعلى الرغم من اختالف مفهوم ف، اته االقتصادیةالفائدة ومحدد
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ظاهرة حقیقیة  هوالفائدة  معدل أنیرى الكالسیك  إذ، ات السیاسة النقدیةالفائدة كأداة من أدو  معدلأهمیة 
 أما، ة لإلقراضبعرض رؤوس األموال و الطلب على األموال القابل أوتحدد أساسا باالدخار واالستثمار 

جل تحدید سعر ألنواحي النقدیة وغیر النقدیة من تجمع بین اوالتي  لإلقراضالقابلة  األرصدةنظریة 
 األرصدةمع عرض  لإلقراضالقابلة  األرصدةلهذه النظریة یتحدد سعر الفائدة بتقاطع طلب وفقا و  ،الفائدة
 معدل أنحیث ، الفائدة ظاهرة نقدیة بحتة أن فیرى كینز عند نظریة تفضیل السیولة وفي.لإلقراضالقابلة 

بتقاطع  وبالتالي فإن سعر الفائدة التوازني یتحقق. السیولة النقدیة الفائدة هو مكافأة للتخلي عن تفضیل
معدل الفائدة طویل  أننظریة التوقعات فهي تقوم على  أما .منحنى طلب النقود مع منحنى عرض النقود

المتوقعة مستقبال خالل عمر الورقة  األجلحسابي لمعدالت الفائدة قصیرة یساوي الوسط ال والذي األجل
معدل الفائدة في  تطور إلى أیضا تطرقنا في هذا المبحث فضال عن ذلك .الطویل األجلالمالیة ذات 

منذ السنوات األولى لالستقالل، أخضعت السلطات النقدیة ف )2012-1970(الجزائر خالل الفترة 
البعیدة عن أي ارتباط بین قوى  المدینة للقرارات اإلداریة المركزیةالفائدة الدائنة و  معدل الجزائریة سیاسة

بالتالي لم تحدد األسعار وفق حجم عرض االدخار و طلب والطلب في سوق رأس المال، و  عرضال
النقدیة إلى إجـراء لجأت السلطات  أین. 1986سنة  أزمةغایة  إلىاستمر الحال على ذلك  االستثمار

مست هذه و  .كان أهمها برنامج التعدیل الهیكلي ،مع مؤسسات النقد الدولیة إصالحات نقدیة ومالیة
الفائدة بعد تثبیت دام أربعة عشر سنة  ألسعاركان أهمها التحریر التدریجي ، اإلصالحات جوانب عدة

ي الجزائر هو الحصول على الفائدة ف تحریر معدالتوكان الهدف الرئیسي من  .)1962-1986(
لتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات المالیة وتوجیهها نحو  االدخارمعدالت فائدة حقیقیة موجبة، وتحفیز 

  .االستثماراتتمویل 
من خالل التطرق میزان المدفوعات وأرصدته في الجزائر ل تم تخصیصهالثاني المبحث  أما  

سیة وكذا تحدید حالة التوازن واالختالل في میزان المدفوعات، لمفهوم میزان المدفوعات ومكوناته الرئی
حربیة مثال، وتزول هذه الحالة  أوضاع أووقتیة، بسبب ظروف مناخیة  تكون أنفحالة االختالل یمكن 

مستمرا وذلك في الحالة التي تشتد فیها  أي ایكون دائم أنویمكن  ،دوثهاح إلى أدتالتي  األسباببزوال 
 أنورغم . لفترات طویلة ومستمرة من الزمن المحلي إنتاجهاالستیراد ترافقها حالة عجز في حاجة الدولة ل

دول العالم  أن إالحالة االختالل هي الحالة الشائعة، وان التوازن هو حالة نادرا ما تتحقق في الواقع، 
د الواردات قدر تقیی أيتوازن میزان مدفوعاتها عن طریق تحدید وارداتها،  إلىتحاول عموما الوصول 

بالنسبة للتفسیر االقتصادي ألرصدة  أما. قدر ممكن أقصى إلىاالمكان، والعمل على زیادة صادراتها 
رصید ، الرصید التجاري: ساسیة لمیزان المدفوعات تمثلت فيفنجد ثالثة أرصدة أ، میزان المدفوعات

عجز میزان المدفوعات  إلى أدتلتي ا األسباب أهم إظهارحاولنا  ،اإلجماليالرصید العملیات الجاریة و 
من السلع التي یمكن عدم قدرتها على توفیر فائض و  اإلنتاجيضعف جهازها : من بینها في الدول النامیة
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وضعف  األموالتزاید اعتمادها على استیراد رؤوس ،عدم التطور الكمي والنوعي في الخدمات  ،تصدیرها
 إلىوفي نهایة هذا المبحث تطرقنا  .دها على العالم الخارجيقدرتها على تصدیرها و جهود التنمیة واعتما

ركزنا في تحلیلنا على المیزان ، )2012-1970(تطور میزان المدفوعات وأرصدته في الجزائر خالل الفترة
في میزان المدفوعات حیث تنعكس وضعیة المیزان التجاري على وضعیة  األهمالتجاري باعتباره الجزء 

التجاري وضع  في المیزان الفائضومن خالل تتبعنا لمراحل تطور كال منهما وجدنا أن میزان المدفوعات 
مؤقت رهین السوق الدولیة، وتوازنه مضلل وهش ویعاني اختالالت بنیویة ال یجب أن تنبني علیه السیاسة 

من اختالالت یعاني الجزائري  ومیزان المدفوعات لمیزان التجاريفا .االقتصادیة للجزائر بالدرجة األولى
هش ال یتحمل الصدمات  نجده المحروقات، قطاع بعمق ومن زوایا متعددة خارج تحلیله فعند ،هیكلیة

في البورصات واألسواق  تذبذبات أسعار المحروقات ،أسعار الصرفتقلبات بین  الخارجیة، ومحاصر
. في مساراتها والسیطرة علیها التحكم ال یمكن ،النظاموهي متغیرات معقدة تتحدد خارج المالیة العالمیة، 

مما ، المؤسسة االقتصادیة تطورباإلضافة إلى عوامل داخلیة تعتبر كعراقیل ومعوقات تحول دون تحقیق 
س ظواهر التبعیة وتكری ،عدم قدرة الجهاز اإلنتاجي المحلي على تلبیة الطلب االستهالكي إلىیؤدي 
   .ال یعزى إلى نجاعة األداء االقتصادي التجاريالمیزان  لذلك فالفائض المسجل في رصید .الغذائیة

وذلك من ، سعر الصرف في الجزائرتطرقنا إلى ، من هذا الفصل واألخیرالمبحث الخامس  وفي  
 تحدید سعر الصرف التوازني من خالل وكذااالسمي والحقیقي  بصیغتیه تحدید مفهوم سعر الصرفخالل 
نظم اسعار الصرف والتي  إلىكما تم التطرق . األجنبيعلى الصرف  والعرض إلى جانبي الطلب التطرق

العملة  ربط قیمة بمقتضاها التي یتمنظام أسعار الصرف الثابتة في ظل قاعدة الذهب : إلىتم تقسیمها 
                  عائمنظام سعر الصرف ال أما. الوطنیة لكل دولة من الدول المشتركة فیها بوزن معین من الذهب

وفي نظام الرقابة على .یتحدد بالطلب والعرض في السوق أن األجنبيهو یتیح لسعر الصرف المرن ف أو
 .تقرر الدولة سعرا معینا لعملتها، ثم تضع نظاما كامال لمراقبة هذا السعر حتى ال ینخفضحیث  الصرف

ائیة و التي ف فیمكن حصرها في نظریة تعادل القوة الشر محددة لسعر الصر للنماذج األساسیة ال بالنسبة و
سعر التعادل بین عملتین یتحدد عندما تتعادل القوة الشرائیة لعملة كل دولة في سوقها  أنتقوم على فكرة 

فان سعر الصرف یتحدد  میزان المدفوعات نظریة وحسب. أخرىالداخلیة مع قوتها الشرائیة في سوق دولة 
وازین المدفوعات تحدد القیمة م أرصدةتغیر في  كل أن حیث ،المدفوعاتوضع میزان  أساسعلى 

الفائدة في تفسیر التغیرات التي  معدالتتعتمد على  الفائدة نظریة تعادل معدالتو  .الخارجیة للعملة
الخارجیة للعملة، وكذا التباین في معدالت الفائدة للبلدین الذي یساوي أو یعكس  تحدث على مستوى القیمة

وجود نماذج أخرى  إلى باإلضافة.العملة المقابلة أو األخرى أو التحسن في العملة اتجاه معدل التدهور
 الدینار صرف نظام تطور إلىوفي نهایة هذا المبحث تطرقنا . ة سوق الصرف و مستوى اإلنتاجیةكفاء

عرف نظام الصرف عدة تطورات متتالیة، منتقال من نظام ، حیث )2012- 1970(الجزائري خالل الفترة 
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نظاما حقیقیا لسعر  1996ظام التعویم الموجه، لیصبح ابتداء من جانفي سعر الصرف الثابت، إلى ن
إقامة  ين الجزائر وصندوق النقد الدولي همن جملة اإلجراءات المتفق علیها بیو . لبنوكالصرف ما بین ا

رار سوق صرف بین البنوك، حیث أصبح لها الحق في التعامل فیما بینها بالعمالت األجنبیة وفقا للق
  .23/12/1995لمؤرخ في ا 95/08

القیاس  إجراء من خاللدراسة ال من لجانب القیاسيل خصصناه واألخیرالفصل السادس  أما         
             ة الكلیة في الجزائر خالل الفترةالمتغیرات االقتصادی بعض التضخم على لتأثیراالقتصادي 

 ست وقد قسمنا هذا الفصل إلى، var وذلك باستخدام نموذج شعاع االنحدار الذاتي )1970-2012(
 بعد ADFالموسع  فوللر دیكي باستخدام اختبار الزمنیةالسالسل استقراریة  بدراسة قمنا األولفي ، مباحث

التضخم على معدل النمو االقتصادي في  تأثیر تناولنافي المبحث الثاني و ، تحلیل خصائص البیانات
 معدل النمو و بین معدل التضخم األجلالقة توازنیة طویلة وجود عالجزائر خالل فترة الدراسة وتبین 

 التأثیرهذا وبعد قیاس  .وجود عالقة سببیة من معدل التضخم إلى معدل النمو االقتصادي، االقتصادي
في المبحث  أما. تأخیرفترات  3ظهر خالل ی تأثیرال هذا أنتم التوصل إلى ، var  خالل نموذجمن 

وجود عالقة  وتبین، التضخم على معدل البطالة في الجزائر خالل فترة الدراسة یرتأثالثالث فقمنا بدراسة 
بین معدل التضخم و معدل البطالة، ووجود عالقة سببیة من معدل التضخم إلى  األجلتوازنیة طویلة 
  .واحدة  تأخیریظهر خالل فترة  تأثیرهذا  أنتم التوصل إلى  var نموذج وبتقدیرمعدل البطالة، 

التضخم على معدل الفائدة على الودائع خالل فترة  تأثیر إلىتعرضنا  المبحث الرابع خاللومن   
معدل الفائدة على الودائع ومعدل التضخم،  بین األجلعالقة توازن واحدة طویلة  وجود وقد تبین، الدراسة

 لتأثیر باستخدامقیاس هذا ا بعد والودائع،  الفائدة علىووجود عالقة سببیة من معدل التضخم إلى معدل 
  تناولنا خامس المبحث وفي .تأخیرفترات  3 علىیظهر  تأثیرالهذا  أنالتوصل إلى تم ، var نموذج
 التضخم على میزان التجاري من خالل دراسة هذا التأثیر على معدل تغطیة الصادرات للواردات، تأثیر

دل تغطیة الصادرات للواردات، لكن وقد تبین وجود عالقة توازنیة طویلة األجل بین معدل التضخم و مع
ومن خالل تحدید عدد فترات  .غرانجر اثبت عدم وجود سببیة في أي من االتجاهینبإجراء اختبار السببیة 

تم  VARمعدل التضخم على معدل تغطیة الصادرات للواردات باستخدام نموذج  تأثیرالتباطؤ الزمني في 
 واألخیرالمبحث السادس  وخصصنا .واحدة تأخیرالل فترة خ كذلكیظهر  تأثیرالهذا  أنإلى التوصل 

عالقة هناك  أنتبین حیث فترة الدراسة،  التضخم على سعر صرف الدینار الجزائري خالل تأثیر لدراسة
بین معدل التضخم و سعر الصرف، ووجود عالقة سببیة من معدل التضخم إلى  األجلتوازنیة طویلة 
معدل  تأثیرفي  varنموذج د فترا ت التباطؤ الزمني واستخدام ومن خالل تحدید عد. سعر الصرف

  .واحدة تأخیرخالل فترة  یظهر تأثیرالهذا  أنالتضخم على سعر الصرف تم التوصل إلى 
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اختبارالفرضيات-   :نتائج

بجوانب الموضوع تمكنا من اختبار الفرضیات التي انطلقت منها الدراسة على النحو  اإلحاطةبعد       
  :التالي

التضخم معدل  بین االتجاه تبادلیة سببیة عالقة وجودوالتي تنص على  األولىفیما یتعلق بالفرضیة   .1
 حیث ،اختبار غرانجر للسببیة إجراءفقد تم نفي هذه الفرضیة بعد  .نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل
عدل النمو من ولیس م، االقتصادي یتسبب في معدل النمو معدل التضخم هو الذي یؤثر و أن اتضح

وجدنا  varوبتقدیر نموذج . واحد فقط یؤثر و یتسبب في معدل التضخم، وبذلك توجد السببیة في اتجاه
األول والثاني  للتأخرمعدل النمو االقتصادي بداللة یفسر  في هذا النموذج معدل النمو االقتصادي أن

 أنأي . لث لمعدل التضخم زائد الثابتاألول و الثاني والثا التأخروالثالث لمعدل النمو االقتصادي و 
 یتأثر. ثر بمعدل النمو االقتصادي ومعدل التضخم لثالث سنوات سابقةیتأ tمعدل النمو االقتصادي للسنة 

ن تسبقان هذه السنة، وذلك أل اللتینطردیا بمعدل التضخم في السنتین  tمعدل النمو االقتصادي في الفترة 
على القوة  كاإلنفاقالتي تحفز النمو االقتصادي  نشطةاألكومي الفاعل على الح اإلنفاقالحكومة تزید من 

نه أ إال، لألسعارفاع المستوى العام ارت لسد فجوة الزیادة في الطلب التي تؤدي إلى إنتاجیتهاالعاملة لزیادة 
 ألن وذلك ،سلبیا أي بزیادة معدل التضخم ینخفض معدل النمو االقتصادي التأثیرسنوات یصبح  3بعد

تم  اإلنتاجیةكل الطاقات  أنالعام لم تعد بالمیزة االیجابیة لزیادة معدالت النمو كون  اإلنفاقسیاسة 
 . تشغیلها مما ینعكس سلبا على معدل النمو

 

في  معدل البطالةو  بین معدل التضخم لثانیة والتي تنص على وجود عالقةفیما یتعلق بالفرضیة ا  .2
معدل  أن غرانجر للسببیة اتضح اختبار إجراءبعد ف، الفرضیةهذه  فقد اثبت صحة القصیر، األجل

التضخم یؤثر ویتسبب في معدل البطالة، ومعدل البطالة ال یؤثر وال یتسبب في معدل التضخم، وبذلك 
معدل البطالة في  أنوجدنا  varوبتقدیر نموذج . في األجل القصیر واحد فقط توجد السببیة في اتجاه

، وهذا یتنافى مع عالقة فیلیبس التي )t-1 )b=0.01323ردیا بمعدل التضخم في الفترة ط یتأثر tالفترة 
القصیر، ویمكن تفسیر ذلك في  األجلتقر بوجود عالقة عكسیة بین معدل البطالة ومعدل التضخم في 

ا مم اإلنتاجالبطالة في الجزائر هي بطالة مقنعة وان التوظیف ال یؤدي إلى الزیادة في حجم  أنكون 
بفعل تراجع الطلب  اإلنتاجیؤدي إلى انكماش  األسعارفارتفاع . مرتفع لألسعاریترك المستوى العام 

اختبار  وبتطبیق. رفع معدالت البطالة وبالتالي ،العملالكلي، مما یؤدي إلى تسریح العمال وقلة فرص 
ومعدل التضخم،  البطالة معدل بین األجل طویلة عالقات توازنیه وجودتبین  التكامل المشترك لجوهانسن

 .الطویل المدى في متشابها سلوكا تظهر أي أنها
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في االتجاهین بین معدل  وجود عالقة سببیة متبادلة فیما یتعلق بالفرضیة الثالثة والتي تنص على .3
 اختبار غرانجر للسببیة إجراء بعد كذلك الفرضیةفقد تم نفي هذه  .التضخم ومعدل الفائدة في الجزائر

معدل التضخم یؤثر ویتسبب في معدل الفائدة، ومعدل الفائدة ال یؤثر وال یتسبب في معدل  أن اتضح
معدل الفائدة على  أنوجدنا  varوبتقدیر نموذج . واحد فقط التضخم، وبذلك توجد السببیة في اتجاه

اثر  أن ، أي)b=-0.094((t -1)عكسیا بمعدل التضخم في السنة السابقة  یتأثر tالودائع في الفترة 
عكس ما جاء به فیشر في . التضخم على معدل الفائدة على الودائع ال یكون طردیا في السنة السابقة

نه في المدى القصیر عندما ترتفع أ أوضحالتضخم وسعر الفائدة، حیث  تحلیل عالقة االرتباط بین
ویترتب على ذلك زیادة في  یتجهون إلى االقتراض من البنوك، فإنهم ،األعمالرجال  أرباحوتزداد  األسعار

، وبالتالي المزید من االقتراض، مما یجعل األسعارالمعروض النقدي، ویحدث المزید من االرتفاع في 
الحكومة ترفع من معدل الفائدة على الودائع المتصاص المعروض النقدي وعندئذ تتجه اسعار الفائدة 

حدث لم یكن سببه زیادة المعروض النقدي بل  التضخم الذي أنیمكن تفسیر ذلك و . االسمیة لالرتفاع
لكن بعد سنتین تصبح العالقة . أخرى غیر زیادة المعروض النقدي الذي تحدث عنه فیشر أسبابهناك 
لطلب االستهالكي ل بزیادتهم األفراد أن عود إلىیمعدالت التضخم  ستمرار ارتفاعفا، )b2=0.092(طردیة 

، یؤدي بالحكومة إلى امتصاص هذه الزیادة في لألسعاروى العام خوفا من توقعات أخرى الرتفاع المست
 عودة العالقة الطردیة في السنة الثالثةو . الطلب االستهالكي إلى رفع معدل الفائدة على الودائع

)b=0.048( الدورات االقتصادیة خالل جزائرراجع كذلك للسیاسة المتبعة من بنك ال وهذا. 
 

ارتفاع معدالت التضخم مع عدم مرونة الجهاز  أنوالتي تنص على  عةفیما یتعلق بالفرضیة الراب .4
 دراسة فبعد فقد اثبت صحة هذه الفرضیة .على كل من الصادرات والواردات التأثیرإلى  أدى اإلنتاجي

تشكل من السلع التجهیزیة والمواد ت والتي. النشاط االقتصادي علیها عتمادالبنیة الواردات قلیلة المرونة 
الصادرات الجزائریة  أنمن إجمالي الواردات، وباعتبار  %81بنسبة یة والمواد نصف المصنعة األول

لن تتغیر بصورة كبیرة من و ن قیمتها ترتبط بسعر البترول، أو .%90تتشكل من البترول الخام بنسبة تفوق 
 دل التغطیةمع أنوجدنا  varوبتقدیر نموذج  .في اسعار البترول أزمةإذا حدثت  إالسنة إلى أخرى 

فزیادة ، )t-1 )b= - 0.0336عكسیا بمعدل التضخم في الفترة  یتأثر tفي الفترة  الصادرات للواردات
معدالت التضخم تؤدي إلى صعوبات في التصدیر في الوقت الذي تتجه فیه الدولة إلشباع فائض الطلب 

سبیة عن المنتجات المحلیة حیث تكتسب المنتجات األجنبیة میزة سعریة ن، عن طریق زیادة االستیراد
نتیجة الرتفاع األسعار المحلیة بالداخل، األمر الذي یؤدي إلى زیادة الطلب على الواردات نتیجة 
النخفاض سعرها، ویزداد األمر تعقیدا إذا كانت هذه الواردات تتمتع بجودة أكثر من السلع المحلیة 

لى القطاعات المصدرة عن طریق زیادة التكالیف ینتج عن التضخم أیضا أثار سلبیة ع كما .المماثلة لها
مما یضعف القدرة التنافسیة للصادرات في األسواق الخارجیة وخصوصا إذا كانت  ،في هذه القطاعات
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الدولة ال تتمتع بموقف احتكاري في السوق العالمیة، حیث ال یمكن نقل عبء هذه الزیادة إلى المستهلك 
ال یحققون من صادراتهم األرباح  المنتجین والمصدرینن إفالة في هذه الح سواق الخارجیة،في األ

 وزیادةوبذلك یساعد التضخم على حدوث تدهور في كمیة الصادرات من ناحیة . المطلوبة والمرغوب فیها
 الواردات من ناحیة أخرى وهروب رؤوس األموال الوطنیة، مما یؤدي انخفاض معدل تغطیة الصادرات

بعد سنة نتیجة السیاسة التي تتبعها الدولة من اجل  إالالسالب ال یظهر  التضخمثر أحیث أن  ،للواردات
 . مكافحة التضخم الذي یتوقع أن یستمر ارتفاعه لسنة الحقة

 

سعر صرف الدینار  تؤثرارتفاع معدالت التضخم  أنتنص على فیما یتعلق بالفرضیة الخامسة والتي  .5
معدل  أن اختبار غرانجر للسببیة اتضح فمن خالل، ه الفرضیةفقد اثبت صحة هذ .الجزائري مقابل الدوالر

في معدل التضخم، وبذلك  التضخم یؤثر و یتسبب في سعر الصرف، و سعر الصرف ال یؤثر وال یتسبب
 tفي الفترة  الدینار الجزائري صرفسعر  أنوجدنا  varوبتقدیر نموذج  .واحد فقط توجد السببیة في اتجاه

بارتفاع معدالت التضخم في سنة  ألنهوذلك ، )t-1 )b=0.0082لتضخم في الفترة طردیا بمعدل ا یتأثر
ضغوط التضخمیة عن طریق السیاسة النقدیة، وهذه ال ما سوف تسارع الدولة في التدخل للحد من

االرتفاعات المستمرة في معدالت التضخم في السنة السابقة تؤدي إلى زیادة الواردات لتلبیة الطلب الكلي 
إلى یؤدي   بدورهوهذا  األجنبیةمما یؤدي إلى زیادة الطلب على العملة  ،زاید عن طریق االستیرادالمت

  . ارتفاع سعر الصرف واستمراره إذا لم تتدخل الدولة في تحدیده
البحث   :نتائج

  :تيفي اآل بحثاستنتاجات ال أهمتتمثل 
التنسیق بین التنمیة  النعداموهذا  ،ئرالجزاإن نظام األسعار في الجزائر كان أهم مصدر للتضخم في   .1

ذات منافسة  فسیاسة تحریر األسعار ال یمكن تطبیقها إال في سوق، وسیاسة األسعار المتبعة االقتصادیة
إال أن هذا ، بشرط أن یكون كالهما مستقرا، یتحدد سعر التوازن فیها وفقا لقانون العرض والطلب، شدیدة

مما أدى ، بة العرض وزیادة مفرطة في الطلبائریة التي تمیزت بصالما لم یكن متوفرا في السوق الجز 
 ارتفاع( مفرغة منظهور حلقة  إلى أدىمما  ،للمستهلك القدرة الشرائیة وانخفاضاألسعار  ارتفاعإلى 

 .دون وجود تحسن في اإلنتاجیة) جوراأل ارتفاع- األسعار
ا مم ،ر القوة الشرائیة للعملة الوطنیةإلى تدهو  المتزایدة والمستمرة في األسعار تؤدي االرتفاعاتإن  .2

أصحاب  استفادةحیث یترتب على ذلك ، ألفراد المجتمع االجتماعیةو  االقتصادیةیؤثر على األوضاع 
 .وتضرر أصحاب المداخیل الثابتة االرتفاعاتالمشاریع والمستثمرین من هذه 

المؤشر العام الحظنا أن ) 2012-1970(خالل الفترة  االستهالكمن خالل دراسة مؤشر أسعار  .3
معدل بذلك حقق . 2012سنة 113.82إلى 1970خالل سنة 2.74قد انتقل من  االستهالك ألسعار
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، االستهالكمستمر في أسعار  ارتفاعهناك  أي. مرة 41.54حیث تضاعف % 4054.015زیادة قدره 
وهو ناجم عن عدة ، یة العرضوجود فائض في الطلب على السلع والخدمات أعلى من إمكان وذلك نتیجة

 .اإلصدار النقديو  عوامل وأسباب منها الزیادات في األجور
وسیلة هي تطبیق  أفضلن إف، نمو مستقر لألسعار بشكل یشجع النشاط االقتصادي إلىللوصول  .4

الناتج المحلي اإلجمالي  تحقیق معدل نمو للكتلة النقدیة یتماشى مع معدل نمو إلىسیاسة نقدیة ترمي 
 وأهدافمنها سیاسة مالیة تتماشى ، أخرى إجراءاتلم ترافقها  أنهذه السیاسة ال تكف  أنغیر  .الحقیقي

صادرات  من الناتجة األجنبیةوترشید استخدام الموارد ، ال تتعارض معها األقلعلى  أو، السیاسة النقدیة
 .وعي المصرفيدرجة كبیرة من ال هذا یتطلب حیث المحروقات وباقي العملیات مع الخارج،

على سلعة رئیسیة واحدة وهي البترول  باعتماده، تمیز هیكل الصادرات الجزائریة خالل فترة الدراسة .5
الذي ساعد على عدم  األمر، األخیرةونظرا لتذبذب اسعار البترول خصوصا في السنوات ، ومنتجاته

من  ي لتمویل احتیاجات الدولةوالتي تعتبر المصدر الرئیس، األجنبياستقرار موارد الدولة من النقد 
 .مما اثر على خطط التنمیة والسیاسات االقتصادیة، الواردات

لتحدید طبیعة العالقة بین معدل التضخم والمتغیرات نتائج اختبار التكامل المشترك لجوهانسن  أظهرت .6
عالقات  وجود و األولىهناك تكامال مشتركا من الدرجة  أندیة الكلیة المستخدمة في الدراسة، االقتصا
معدل النمو االقتصادي، (معدل التضخم و باقي المتغیرات االقتصادیة الكلیة  بین األجل طویلة توازنیه

معدل الفائدة على الودائع،معدل تغطیة الصادرات للواردات و سعر صرف الدینار ، معدل البطالة
 .الطویل المدى في متشابها سلوكا تظهر ، أي أنها)األمریكيالجزائري مقابل الدوالر 

الكلیة  االقتصادیة العالقة بین معدل التضخم وباقي المتغیرات أنرانجر غبین اختبار السببیة  .7
معدل التضخم یتسبب في معدل النمو االقتصادي  أناالتجاه، حیث  أحادیةالمستخدمة في الدراسة كانت 

الدینار الجزائري مقابل الدوالر، لكنه وسعر صرف  ویتسبب في معدل البطالة و معدل الفائدة على الودائع
 .ال یتسبب في معدل تغطیة الصادرات للواردات

والمتغیرات االقتصادیة  بین معدل التضخم األجلن من خالل نتائج اختبار التباین للعالقة قصیرة یتب .8
  :الكلیة المستخدمة في الدراسة ما یلي

  و ابتداءا من الفترة الثانیة  األولى، خالل الفترة نفسه للمتغیر معدل النمو االقتصادي یعزى تباین أن
 النسبة لتصلمعدل التضخم،  إلى متغیر الذي یعود سببه20.60%  مقابل  79.39%النسبة إلى تقل
 تعزى التي % 71.69 مقابلمعدل التضخم  إلى متغیر تعود التي % 28.30الفترة السادسة إلى  في
 .نفسه المتغیر إلى
 بنسبةا بصدمات معدل البطالة نفسه تتعلق القصیر المدى لمعدل البطالة في الظرفیة التقلبات إن 

ة الفتر  خالل نفسه للمتغیر یرجعالبطالةمعدل  تباین فيؤ من الخطأ التنب 100% أنحیث ، جدا كبیرة
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معدل التضخم،  متغیر یفسرها %0.36ل مقاب %99.63إلى النسبة تقل الثانیة الفترة في بینما األولى،
 99.633%إلى متغیر معدل التضخم مقابل  ترجع التي 0.366%إلى السادسة الفترة فية لنسبا لتصل
 .النسبة إلى غایة الفترة العاشرة إلى المتغیر نفسه، وتبقى ثابتة تقریبا عند هذه تعود التي
 جدا، كبیرة بنسبة بصدمات معدل الفائدة نفسه تتعلق ،القصیر المدى معدل الفائدة في أن تقلبات 

 الثانیة الفترة في بینما ،%100األولى بنسبة  الفترة خالل نفسه للمتغیر یعودمعدل الفائدة  تباین أنحیث 
 لسادسةا الفترة في النسبة معدل التضخم، لتصل متغیر سببه %5.99 مقابل %94.006إلى النسبة تقل

ل دى تؤثر في معوهي نسبة مقبولة مع وجود متغیرات أخر إلى متغیر معدل التضخم  %14.21إلى 
 .الفائدة

 بصدمات معدل  تتعلق القصیر المدى لمعدل تغطیة الصادرات للواردات في الظرفیة التقلبات أن
 راجع معدل التغطیة تباین في التنبؤ من الخطأ في 100% جدا، حیث أن كبیرة بنسبة نفسه التغطیة
 بسبب %0.79 مقابل %99.20إلى النسبة تقل الثانیة الفترة في بینما األولى، الفترة خالل نفسه للمتغیر
التي تعود  99.009%مقابل  0.990257%إلى لسابعةا الفترة في النسبة معدل التضخم، لتصل متغیر

 . هذه النسبة إلى غایة الفترة العاشرة وتبقى ثابتة عند، إلى المتغیر نفسه
 بصدمات سعر الصرف  علقتت القصیر المدى في الدینار الجزائري صرفلسعر  الظرفیة أن التقلبات

 للمتغیریرجع الصرف سعر  تباین في التنبؤ من الخطأ في 100% أن نجدجدا، حیث  كبیرة نفسه بنسبة
تعزى  التي %0.093 مقابل %99.906إلى النسبة تقل الثانیة الفترة في بینما األولى، الفترة خالل نفسه

 التي0.095%إلى  لسادسةا الفترة في ةالنسب هذه معدل التضخم وهي نسبة ضعیفة، لتصل إلى متغیر
النسبة  وتبقى ثابتة عند هذهإلى المتغیر نفسه،  ترجع التي 99.904%مقابل  معدل التضخم إلىتعود 

  . إلى غایة الفترة العاشرة
احات   :ق

  :التالیة قتراحاتاال إلىخلصت الدراسة  في ضوء النتائج السابقة  
هو العامل الحاسم على المدى الطویل في تحدید ج قطاع المحروقات خار  اإلنتاجیةیعتبر النمو في  .1

 أقصىبالتالي یستدعي ذلك  والمستوى العام لألسعار والكلي الكلي والعرض  الطلب بینالعالقة 
 .اهتمام

على ضرورة توزیع التسهیالت االئتمانیة للقطاعات االقتصادیة ذات المساهمة المرتفعة في  التأكید .2
بحیث یكفل هذا التوزیع العادل للقطاعات ذات المساهمة المنخفضة في ، لي اإلجماليالناتج المح

مما یحقق تفاعل البنوك مع النشاط االقتصادي والمساهمة في زیادة مرونة ، الناتج المحلي اإلجمالي
 .اإلنتاجيالجهاز 
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المحلیة  االقتصادیة ربط التوسع النقدي بمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ونشاط القطاعات ضرورة .3
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي المستهدف  لتحدید، وفقا لنموذج االقتصاد الكلي الذي یعد سنویا

 .وعرض النقود المستهدف ومعدل التضخم المستهدف
من اجل تحسین ، لزیادتها و تنویعها والعمل على تشجیعها، االهتمام بالصادرات السلعیة المختلفة .4

من اجل التخفیف من اثر انعكاس انخفاض اسعار البترول .التجاري ومیزان المدفوعات وضع المیزان
 . علیه

الواردات الكبیرة التي تعكسها  األعباءللعمل على تخفیض  ،رفع كفاءة دور الدولة في تنظیم االستیراد .5
 .في المیزان التجاري ومیزان المدفوعات

 .المال في میزان المدفوعات رأسحسن من رصید حساب المالیة الدولیة حتى ن األسواق إلىالدخول  .6
على  تأثیرا واألكثر األساسيیجب محاولة التحكم في استقرار المستوى العام لألسعار باعتباره العامل  .7

 .اسعار الصرف
هو الذي یعیق الدراسات القیاسیة لذا وجب التفكیر في  أحیانا مصداقیتهاإن نقص المعطیات وعدم  .8

یعتمد على دراسات علمیة معمقة وفي فترات قصیرة من أجل الدراسات  متطور،معلوماتي تطبیق نظام 
یجب أن تلعبه كل الهیئات  وهذا الدورالقرارات الرشیدة،  اتخاذلي تسهیل وبالتا ،القیاسیة والتنبؤیة

 .والمدیریات المختصة بجمع المعلومات على مختلف المستویات 
  :البحث آفاق

 مازالت بعض النقاط إال أنه، قتراحاتالدراسة وكذلك االائج التي توصلنا إلیها في هذه من النت انطالقا
 فیها أكثر كإشكالیات تطرح التعمقوالتي یمكن ، بعمق لم تتم معالجتها وأخرى، الدراسة هذه لم تتناولها

  :مفتوحة للبحث نذكر منهاكآفاق نفسها 
  ؟ لالقتصادالتضخم على التوازن العام  ثرأ وهام 
  ؟ للدولة المیزانیة العامة التضخم على ثرأ وهام 
  ؟ ثر التضخم على استهالك العائالتأ وهام 
  ؟ تضخم المستورد على التضخم المحليثر الأ وهام 
  ؟ ثر التضخم على توزیع الدخلأ وهام  
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ية -أوال  العر باللغة   : املراجع
 - الكتب :  

 2004، الدار الجامعیة للنشر، اإلسكندریة، مقدمة في االقتصاد الكلي، أبو السعود محمد فوزي. 
  ،2002، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، االقتصاد الكلياألشقر أحمد . 
  ،1966المكتب المصـري الحدیث، اإلسكندریة،  دروس في النظریة النقـدیة،الببـالوي حازم. 
  ،األهلیة للنشر المقوالت النظریة ومناهج السیاسة االقتصادیة: البطالة والتضخمالدباغ أسامة بشیر ،

 .2007والتوزیع، عمان، 
 1994، منشورات برتي، الجزائر، محاضرات في التحلیل االقتصادي الكلي، إلمان محمد الشریف. 
 2001، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، اقتصادیات النقود والبنوك، یاءالموسوي مجید ض . 
  ------------ ،دیوان المطبوعات ، الطبعة الثالثة،التحلیل االقتصادي الكلي:النظریة االقتصادیة

 .2005الجامعیة، الجزائر، 
  ،ستثمارات الثقافیة،، الطبعة األولى، الدار الدولیة لالأساسیات علم االقتصادالنجفي سالم توفیق 

 .2000 مصر،
  صندوق النقد تحقیق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق:الجزائر، )وآخرون(النشاشیبي كریم ،

 .1998الدولي، واشنطن، 
 2000،دار وائل للنشر، عمان، مبادئ االقتصاد الكلي، الوزني خالد واصف، الرفاعي أحمد حسین.  
 صندوق النقد العربي، ،البلدان العربیة وتحدیات المرحلة المقبلة القطاع المالي في ،الفنیش محمد 

2000. 
 الطبعة األولى، مكتبة اقتصادیات النقود والبنوك والمؤسسات المالیة، القریشي محمد صالح ،

 .2009الجامعة، عمان، 
 اهرة، الق ة،دار النهضة العربی ،3ط ،مقدمة في العالقات االقتصادیة الدولیة ،الشافعي محمد زكي

1970. 
  الطبعة األولى، دار زهران للنشر النقود والمصارف والنظریة النقدیة، ورينالشمري ناظم محمد ،

 .1999والتوزیع، عمان، 
  ،ترجمة هشام عبد اهللا، الطبعة الثانیة، الدار األهلیة االقتصادبول سامویلسون، ولیام نورد هاوس ،

 .2006للنشر والتوزیع، عمان، 
 2007دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  االقتصاد الكلي، ،بریبش السعید. 
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  ،لى، ترجمة عبد األمیر إبراهیم شمس الدین، الطبعة األو  أصول االقتصاد الكلي،برینیه واسیمون
 .1989بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات،

  ،جمة عبد الفتاح عبد ، تر االختیار العام والخاص:االقتصاد الكليجیمس جوارتیني، ریجارد استورب
 .1988الرحمان و عبد العظیم محمد، دار المریخ للنشر، الریاض ،

  ،ترجمة الهام عیداروس، الطبعة األولى، النظریة العامة للتشغیل والفائدة والنقودجون ماینارد كینز ،
 .2010 ابو ظبي،، هیئة ابوظبي للثقافة و التراث،الكلمة

 ترجمة نهاد رضا، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، قتصادالنظریة العامة في اال، جون كینز ،
1962. 

 1991، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، اقتصاد الجرائر المستقلة، أحمد هني. 
 2005، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، تحلیل االقتصاد الكلي، هوشیار معروف. 
 الهیئة أسبابها ونتائجها مع مقترحات لمكافحة الغالء :في مصرمشكلة التضخم ، زكي رمزي ،

 .1980 المصریة العامة للكتاب، القاهرة،
  ------ ،عالم المعرفة، االقتصاد السیاسي للبطالة، تحلیل ألخطر مشكالت الرأسمالیة المعاصرة ،

 .1998الكویت، 
  ------ ،دار المستقبل العربي، ، الطبعة األولى، التضخم والتكیف الهیكلي في الدول النامیة

 .1996القاهرة، 
  ------،1ط دراسة في أثار التضخم بالبالد الرأسمالیة على البالد العربیة، : التضخم المستورد، 

 .1986القاهرة،  دار المستقبل العربي، االدارة العامة للشؤون االقتصادیة بجامعة الدول العربیة،
 بحوث وسیاسة تخفیض قیمة العملة السودانیة أسباب التضخم المحلي، حسین محمد نور الدین ،

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1985مارس 18-16ومناقشات اجتماع خبراء عقد بالكویت 
 .1986والتوزیع، بیروت، 

 الطبعة األولى، دار الملكیة للطباعة والنشر والتوزیع، النظریات والسیاسات النقدیة، حمیدات محمود ،
 . 1996الجزائر، 

 الكتاب الثاني، الدار المصریة اللبنانیة، التجارة الخارجیة بین التنظیم والتنظیر، حاتم سامي عفیفي ،
 .1994القاهرة، 

  الكتاب األول، الدار اقتصادیات النقود والبنوك والتجارة الدولیة، )وآخرون(یونس محمود ،
 .1995الجامعیة،بیروت، 

 1984دار الجامعیة، بیروت، ، النظریة التجارة الدولیة، یونس محمود. 
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  ،التمویل والتنمیة، صندوق النقد الدولي، كیف تدار التدفقات العالمیة لرؤوس األموالمانویل جویتان ،
 .1998، جوان 2العدد

 مؤسسة شباب الجامعة، النقود والتوازن االقتصادي، السید حسن سهیر محمد، مصطفى أحمد فرید ،
 .2000اإلسكندریة، 

 دار المریخ للنشر،  ، ترجمة محمد إبراهیم منصور،النظریة والسیاسة:، االقتصاد الكلينمایكل ابدجما
 .1999 الریاض،

 ترجمة طه عبد اهللا منصور وعبد العظیم محمد اقتصادیات التنمیة ،)وآخرون(مالكولم جبلز ،
 .1995مصطفى، دار المریخ للنشر، الریاض، 

  ،دون سنة نشر، دار غریب للطباعة، القاهرة،ألجنبيالنقود الدولیة وعملیات الصرف امدحت صادق. 
 2005القاهرة،  الطبعة األولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، النقود والسیاسات النقدیة، ،مفتاح صالح. 
 1990 ، الدار الجامعیة، بیروت،االقتصادي النقدي، محمود شهاب مجدي. 
 الدار الجامعیة للنشر، اإلسكندریة، مبادئ االقتصاد الكلي، )وآخرون(أحمد رمضان  نعمة اهللا ،

2004. 
 ترجمة طه عبد اهللا منصور، عبد الفتاح عبد الرحمن عبد النقود والبنوك واالقتصاد، سیجل باري ،

 .1987المجید، دار المریخ للنشر، الریاض، 
 نشر ، دار غریب للطباعة والعالج التضخم والركود االقتصادي في اإلسالم، سلیمان مجدي عبد الفتاح

 .2002والتوزیع، القاهرة، 
 الدار الجامعیة للطباعة نظرة عامة على بعض القضایا: اٍالقتصاد الدولي ، زینب حسین عوض اهللا ،

 .1998والنشر، بیروت، 
  التحلیل االقتصادي الكلي : مفاهیم ونظم اقتصادیة، عریقات حربي محمد، عبد الرحمان إسماعیل

 .2004ل للنشر والتوزیع، عمان، ، الطبعة األولى، دار وائوالجزئي
 دار البعث للطباعة والنشر، نشر ابیلیوس،النظریات النقدیة:مقاییس اقتصادیة، عطون مروان ، 

 .1989 الجزائر،
 1976دار النهضة العربیة، القاهرة،  اقتصادیات النقود والتوازن النقدي،، عوض فؤاد هاشم . 
 2000ب الجامعة، اإلسكندریة، مؤسسة شبا التضخم المالي،، عنایة غازي حسین . 
 العالقة التبادلیة بین سعر الصرف وسعر الفائدة وانعكاسها على میزان ،فخري نعمة سمیر

 .2011، دار الیازوري العلمیة، االردن، المدفوعات
 نشر ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، دون سنةالنقود والبنوك، قریصة صبحي تادرس. 
 1993، الطبعة األولى، دار زهران للنشر، عمان، النقود والمصارف، زهیر شامیة أحمد. 
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 دون بیروت، العربیة للطباعة و النشر،دار النهضة  ،مقدمة في النقود و البنوك،شافعي محمد زكي 
 .نشر سنة

 الطبعة األولى، دار الحامد للنشر محاضرات وتطبیقات: طرق االقتصاد القیاسي، شیخي محمد ،
 .2012، عمان، األردن، والتوزیع

 1975، دار النهضة العربیة، القاهرة، المدفوعات الدولیة وأزمة النقد العالمیة، شندي وجیه. 
 2007، الطبعة األولى، عالم الكتب الحدیث، عمان، االقتصاد الكلي، فلیح حسن خلف. 
  --------- ،2001ر، عمان، ، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشالعالقات االقتصادیة الدولیة . 
 1982، شركة كاظمة للنشر والتوزیع، الكویت، النظریات والسیاسات النقدیة والمالیة، خلیل سامي. 
  --------- ،1994، الجزء الثاني، الكویت، االقتصاد الكلي الحدیث. 
وت، بیر ، طبعة األولى، دار النهضة العربیة للنشرال، اقتصادیات النقود والمصارف، محمد عزتغزالن  -

2002 . 

 - طروحات و   : الرسائل

 1990(الجزائر الكلیة حالة االقتصادیة المتغیرات على أثرها و النقدیة السیاسة، عمار بوزعرور-
 جامعة الجزائر، الجزائر،-كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر دكتوراه غیر منشورة،أطروحة ،)2005
2008. 

  ،أطروحة، وأثارها على تعبئة المدخرات وتمویل التنمیة إصالحات النظام المصرفيبطاهر علي 
 .2006 جامعة الجزائر، الجزائر،- كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییرغیر منشورة،  دكتوراه

 ، االنتقال من الخطة إلى السوق و مدى إنجاز أهداف السیاسة، القتصاد الجزائريابلوناس عبد اهللا 
 .2005جامعة الجزائر،الجزائر،- یة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییركلدكتوراه غیر منشورة، أطروحة

 2010-1966(إشكالیة البطالة في الجزائر دراسة تحلیلیة قیاسیة في الفترة  ،رابح بلعباس(، 
، ENSSEA -أطروحة دكتوراه غیر منشورة، المدرسة الوطنیة العلیا لالحصاء واالقتصاد التطبیقي

 .2012الجزائر، 

 العولمة في ظل االقتصادي النمو تحقیق في ودوره الصرف لنظام األمثل االختیار، أمین حمدم بربري 

-كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ،ةدكتوراه غیر منشور  أطروحة ،الجزائر حالة دراسة االقتصادیة
 .2011 الجزائر، ،3جامعة الجزائر

 دكتوراه غیر منشورة،أطروحة  ،حالة الجزائر :تنظیم وتطور التجارة الخارجیة، بن دیب عبد الرشید 
 .2003 جامعة الجزائر، الجزائر،-كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر
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  أطروحة دكتوراه أثر تغیر سعر الفائدة على اقتصادیات الدول النامیة حالة الجزائر، بلعزوزبن علي ،
 .2004جامعة الجزائر، الجزائر، - رییو علوم التس االقتصادیةكلیة العلوم ، دولة غیر منشورة

 أطروحة، 2010-1970دراسة قیاسیة لسعر الصرف الحقیقي التوازني في الجزائر ، بن قدور علي 
 .2013 الجزائر، جامعة تلمسان،- كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییردكتوراه غیر منشورة، 

  دراسة نظریة وقیاسیة : القتصادي الصرف على التضخم والنمو ا أسعار أنظمة تأثیر، محمدجبوري
غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم  دكتوراه أطروحة، باستخدام بیانات بانل

 .2013جامعة تلمسان، الجزائر، -التسییر

 خالل  اإلجماليفي نمو الناتج المحلي  وأثرهاالسیاسة النقدیة في سوریا ، جمعة محمد محمد صالح
 . 2002دكتوراه، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق، سوریا،  أطروحة ،2000 - 1970الفترة 

  دكتوراه  أطروحة ،)2005- 1970(البطالة والتضخم في الجزائر خالل الفترة  إشكالیة، ملیكةیحیات
 .2007جامعة الجزائر، الجزائر،  - غیر منشورة ،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

  ،أطروحة سعار البترول على التنمیة االقتصادیة في الجزائر دراسة قیاسیةاثر تقلبات اسمیة موري ،
 .2014جامعة تلمسان، الجزائر،- دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

  ،أطروحة دكتوراه غیر  االدخار في االقتصاد الجزائري وأثره في التنمیة االقتصادیة،سالمي احمد
 .2014جامعة ورقلة، الجزائر،-لعلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییرمنشورة، كلیة ا

  ،رسالة السیاسة االقتصادیة دراسة مقارنة أدواتمن  كأداةسعر الفائدة فیصل محمد فكري احمد ،
 .1992جامعة عین شمس، مصر، - غیر منشورة، كلیة الحقوق دكتوراه

 االقتصاد الجزائري نموذجا:في میزان المدفوعات سیاسة الصرف كاداة لتسویة االختالل، صید امین ،
 .2007جامعة دمشق، سوریا،  - كلیة االقتصاد، رسالة ماجستیر غیر منشورة

 -  المداخالت والملتقیات:  
 الملتقى الدولي حول التنمیة مداخلة ضمن ، التنمیة البشریة في الجزائر، بوشنافة محمد و تمیزار أحمد

 10- 9، جامعة ورقلة، الجزائر، المعرفة والكفاءات البشریة اقتصاد في االندماجالبشریة وفرص 
 .2004مارس 

 على السیاسة النقدیة االقتصادیةاإلصالحات  انعكاسدراسة لتقییم بلعزوز ،كتوش عاشور،  بن علي ،
، جامعة "الواقع واألفاق" في الجزائر االقتصادیةالملتقى الدولي حول السیاسات مداخلة ضمن 

 .2004دیسمبر  30- 25لجزائر، تلمسان، ا
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  االقتصادیةأداء السیاسة النقدیة في الجزائر في ظل اإلصالحات ، عتیقةوصاف ، ماجدةمدوخ، 
 09 -08، جامعة ورقلة، الجزائر، حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات  المؤتمر العلمي الدولي

 .2005مارس 

 عوامل المحددة له في ضوء الفكر االقتصادي تفسیر سعر الفائدة وال، فارس فضیل، ساحل محمد
، المركز المالیة و البدائل المالیة والمصرفیة األزمةمداخلة ضمن الملتقى الدولي الثاني، ، الحدیث

 .2009ماي  6- 5، الجزائر، ةالجامعي بخمیس ملیان

  التاسع، علي العمر محمد ، مبادئ االقتصاد، محاضرات مقدمة لطلبة العلوم االقتصادیة، الفصل
 .2005الجزء الثاني، قسم االقتصاد، كلیة العلوم اإلداریة، جامعة الكویت، الكویت، 

–  المجالت العلمیة:  
 1971 ،343، العدد مجلة مصر المعاصرة، الطلب على النقود، الببالوي حازم. 

  شكالیة الجزائر في االقتصادیة اإلصالحات، الشیخالداوي  مجلةلعامة، ا المؤسسات عن كفاءة البحث وإ

 .2009 الثاني، العدد ،25 المجلد دمشق، ،والقانونیة االقتصادیة للعلوم دمشق جامعة

 العدد  العراق، ،مجلة القادسیة، واآللیات األسسسوق تبادل العمالت األجنبیة دراسة في ، الطائي منى
)3 -4( ،1984. 

 جامعة ورقلة ،الباحث مجلة ،والواقع التصریحات بین الجزائري للدینار المدار التعویم، سمیر یحي آیت-
 .09،2011عددال ،الجزائر

  ،صندوق النقد ، مجلة التمویل والتنمیة لتحركات اسعار الصرف، ةالعوامل المحدداندرو كروكیت
 .1981مارس ،األولالعدد  ،18المجلدواشنطن ،، الدولي

  ،جسر في األقطار العربیةسلسلة دوریة تعنى بقضایا التنمیة ، األرقام القیاسیةالعصفور صالح،
 .2003التنمیة، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، المجلد الثاني، العدد التاسع عشر، جویلیة

  العراق، ،والتنمیة نفطمجلة ال، التضخم الركودي في النظام االقتصادي الرأسمالي، الراوي علي 
 .1990، 2العدد

 جامعة  ،والمجتمع االقتصاد مجلة ،الجزائر حالة ةدراس واالحتواء التحدي بین البطالة، بوحفص حاكمي
  .2010، 6العدد الجزائر،–منتوري قسنطینة 

 المجلة ، نمذجة قیاسیة للدینار الجزائري :سیاسة سعر الصرف بالجزائر ، خیاط رحیمة، بونوة شعیب
 . 2011، 5، جامعة الشلف، العددواإلنسانیةللدراسات االجتماعیة  األكادیمیة

 2010-2000االقتصادي المطبق في الجزائر في الفترة  اإلنعاشدراسة تقییمیة لسیاسة ، لنبی بوفلیح ،
 .2012دیسمبر  العدد الثاني عشر، الجزائر، -بسكرةجامعة  مجلة ابحاث اقتصادیة واداریة،
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 خالل الجزائر في البطالة لمعدالت قیاسیة دراسة، الرحمان عبد محمد طجین بن، الغني عبد دادن 

 .2012 ،10العدد  ،الجزائر - جامعة ورقلة ،مجلة الباحث ،2008-1970الفترة

 2000انعكاس االنفتاح التجاري في الجزائر على هیكل میزان مدفوعاتها خالل الفترة ، دریس رشید-
 الجزائر،-جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف ،واإلنسانیةللدراسات االجتماعیة  األكادیمیة ،2012
 .2014جانفي ، 11العدد

 البنك الدولي، ، التمویل والتنمیةأنظمة أسعار الصرف ودورها في مكافحة التضخمج، .كویرك، بیتر ،
  .1996مارس ، واشنطن،1، العدد 33المجلد 

 1970في الجزائر ،دراسة تحلیلیة للفترة الممتدة من  لألسعارتطور المستوى العام ، مولود لعرابة-
 .2004 ،األردن العدد الثاني، المجلد السادس، ،مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات ،2000

 2011-1970(حالة الجزائر:تقدیر دالة الطلب على النقود وتحلیلهاسمیة زیرار، ، موساوي محمد(، 
 .2014، األردن، 1، العدد1،المجلدالمجلة األردنیة للعلوم االقتصادیة

 بحوث ، )2011- 2000( الجزائر في التضخم ومحددات النقدیة السیاسة تحدیات، رایس فضیل
 .2013بیروت،  ،62-61، العددان اقتصادیة عربیة

 تقییم فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق المربع السحري لكالدور في صالح الدین كروش، راتول محمد ،
  .2014،ربیع 66، بیروت، العددبحوث اقتصادیة عربیة ،)2010-2000(الجزائر خالل الفترة

  سوق العمل بالجزائر واثر السیاسات االقتصادیة التجمیعیة على ، محمدشكوري ، عبد الرحیمشیبي
المجلد  المعهد العربي للتخطیط، الكویت، ،مجلة التنمیة و السیاسات االقتصادیة ،البطالة معدالت
  .2008یولیو العدد الثاني،، العاشر

–  الجرائدالقوانین و :  
  1975أفریل  29،الجزائر،المؤرخ في  37-75المرسوم رقم . 
 المتعلق بتحریر األسعار 05/07/1989المؤرخ في  12-89قانونال. 
  قانون النقد و القرض من 55المادة. 
  90/10من قانون النقد والقرض  93المادة. 
  90/10من قانون النقد والقروض  77-76المادتین.  

 -التقاریر:  
  ،2008،الجزائر، أكتوبر تطورات الوضعیة المالیة والنقدیة في الجزائرتقریر بنك الجزائر. 
  ،2009، تطورات الوضعیة المالیة والنقدیة في الجزائرتقریر بنك الجزائر.  
 ،2010 أوت 25الجزائر، ،2010التطورات االقتصادیة والنقدیة في  تقریر بنك الجزائر. 
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  ،من وعناصر التوجه للسداسي األول  2010التطورات االقتصادیة والنقدیة لسنة تقریر بنك الجزائر
 .2011سنة 

  ،وعناصر التوجه للسداسي االول من  2012التطورات االقتصادیة والنقدیة لسنة تقریر بنك الجزائر
 .2013، الجزائر، دیسمبر2013سنة 

  2014، مارس25بنك الجزائر،النشرة االحصائیة الثالثیة، رقم تقریر . 
  تقریرONS، الجزائر ،2012الرابع من سنة  النشاط االقتصادي والتشغیل و البطالة خالل الثالثي. 
  ،2005، 34، عددالجزائر باألرقامالدیوان الوطني لإلحصائیات. 

 : مواقع االنترنت -@

 الموقع االلكتروني الدیوان الوطني لإلحصائیات: www.ons.dz 
  حصائیات، النقود والقروض، الدیوان الوطني لإل2011-1962حوصلة إحصائیة. 

   http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH13-MONNAIE_ET_CREDIT_Arabe.pdf  :الموقع االلكتروني

  21/12/2014تاریخ االطالع  
  إلحصائیات، المالیة العمومیة، الدیوان الوطني ل2011-1962حوصلة إحصائیة. 
    http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH12-FINANCES_PUBLIQUES_Arabe.pdf   :االلكتروني الموقع 
  21/12/2014االطالع  تاریخ  
 الموقع االلكتروني ،بنك الجزائر : www.Bank-of-Algeria.dz  
 الموقع االلكتروني المدیریة العامة للجمارك : http://www.douane.gov.dz 
  الموقع االلكترونيصندوق النقد الدولي : www.imf.org. 
 ترونيالموقع اإللك:  

http://www.arabapi.org/ar/publicationlists.aspx?publication_cat_id=4#prettyPhoto[iframe]/105  
  )16/11/2014(تاریخ االطالع 

 الموقع  االلكتروني  مركز االبحاث االحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول االسالمیة
step5-http://www.sesric.org/baseind   01/02/2015(تاریخ االطالع.(  
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                  ومعدالت التضخم في الجزائر خالل الفترة) CPI(تطور الرقم القیاسي ألسعار اإلستهالك ):01(الملحق رقم 
)1989-2011. ( 

                                                                                         )1989=100(  

                                                                                                                                                                                                                                                 
  

  . www.ons.dz  الدیوان الوطني لإلحصائیات -  :المصدر
،   واشنطن ،صندوق النقد الدولي ،تحقیق االستقرار والتحول إلى إقتصاد السوق: الجزائر  ،) وآخرون(كریم النشاشیبي  -

 . 21ص ،1998
 Algeria.dz-of-www.Bank    بنك الجزائر  -
الموقع  االلكتروني  ائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول االسالمیةمركز االبحاث االحص -

step5-http://www.sesric.org/baseind   01/02/2015(تاریخ االطالع.(  

 
 
 

1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999 2000 
األغذیة و 

المشروبات غیر 
  الكحولیة

100  123.8  149.9  188.7  233.4  329.4  424.4  516.3  541.3  578.5  583.8 571.4 

 540.5 520.4  495.9  462.3  424.3  362.5  299.4  249.1  205.7  160.5  120.5  100  المالبس واألحذیة
 644.1 628.6  611.5  553.6  461.9  366.3  268.2  212.7  178.9  141.8  111.4  100  السكن والتكالیف
 411.3 407.0  403.4  387.0  373.7  346.2  290.2  250  216.1  164.2  123.8  100  األثاث ولوازمھ

 681.0 660.9  634.6  613.5  559.8  453.1  350.6  299.5  241.1  144.4  118  100  الصحة
 432.1 423.4  412.2  412.1  387.7  323.8  245.2  201.8  177.6  137.2  108.4  100  النقل و االتصال

/ الثقافة/ التربیة
 469.5 489.5  494.4  487.4  484.1  425.6  341.6  296.6  234  157.6  120.5  100  الترفیھ

 700.3 696.6  654.4  609.2  570.8  474.5  354.2  288  238.5  158.5  114.7  100  متفرقات
المؤشر العام 

لألسعار المستھلك 
CPI 

100  120.2  150.8  197.5  240.2  316.3  406.2  488.8  518.4  550.7  562.2 558.7 

-0.6 2.1  6.2  6.1  20.3  28.4  31.7  21.6  31.0  25.5  20.2  9.3  معدل التضخم  
الرقم القیاسي 

 الضمني
PGDP 

(2005=100) 

8.7  11.28  17.76  21.79  24.64  31.08  40.34  49.82  53.31  51.64  57.25 70.23 

  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 2010 2011  
األغذیة و 

المشروبات غیر 
  الكحولیة

599.5  102.6  106.7  111.6  112.1  115.1  122.9  132.1  144.5  150.6  159.5  
 

   134.6  126.7  120.7  115.0  112.6  110.2  109.8  108.2  105.7  103.3  564.7  المالبس واألحذیة
   140.6  138.4  136.1  132.6  130.9  127.2  123.1  107.9  104.1  101.1  655.8  السكن والتكالیف
   124.0  117.1  113.1  110.4  108.2  107.0  106.3  105.2  102.9  101.4  416.5  األثاث ولوازمھ

   133.1  126.6  122.5  117.6  114.5  111.4  109.4  107.3  103.9  102.1  697.2  الصحة
   147.7  141.9  137.4  133.0  128.0  126.7  127.3  119.7  110.6  102.3  438.4  النقل و االتصال

/ الثقافة/ التربیة
   105.5  105.3  104.7  101.9  99.5  99.6  100.4  100.8  101.4  101.5  473.1  الترفیھ

   162.1  143.3  131.7  124.5  118.1  114.0  111.4  109.7  106.4  104.7  721.8  متفرقات
المؤشر العام 

لألسعار 
 CPIالمستھلك

578.3  102.6  106.4  110.9  113.9  116.0  121.0  127.2  135.5  141.0  149.1  
 

   5.8  4.1  6.5  5.1  4.3  1.8  2.8  4.2  3.7  2.6  3.5  معدل التضخم
الرقم القیاسي 

 الضمني
PGDP 

(2005=100) 

70.45  70.82  76.72  86.11  100.0  110.7  117.7  136.5  121.3  140.8  165.1  

 

http://www.ons.dz
http://www.sesric.org/baseind
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 في الجزائر خالل الفترة) PIB(الخام  والناتج الداخلي) 2M(التغیر السنوي لكمیة النقود :  )20(الملحق رقم 
 )1970-2012 (.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 .  www.ons.dzالدیوان الوطني لإلحصائیات   -1:  المصدر

                http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_25a.pdf(29/01/2015) -2             
  

 %معدل التضخم 
الناتج الداخلي باألسعار 

  الجاریة
 )دج 109( 

التغیر في الناتج الداخلي 
 )%(باألسعار الجاریة 

التغیر في كمیة النقود 
%ΔM2/M2 

 )النقود وشبھ النقود(
 

6.59999 24.011 14.241 12.51 1970 
2.62664 24.942 3.876 6.50 1971 

3.656307 30.318 21.55 30.26 1972 
6.172839 34.504 13.80 12.25 1973 
4.699612 55.22 60.05 26.55 1974 
8.230317 61.444 11.25 30.96 1975 
9.430735 73.817 20.13 29.20 1976 
11.98928 86.966 17.81 19.14 1977 
17.52392 104.55 20.22 29.85 1978 
11.3486 128 22.51 18.12 1979 

9.517824 162.5 26.85 17.38 1980 
14.65484 191.4 17.78 16.69 1981 
6.54251 207.6 8.46 26.32 1982 

5.967164 233.7 12.57 20.33 1983 
8.116398 267.6 14.5 17.35 1984 
10.48229 291.5 8.85 14.96 1985 
12.37161 299.5 2.81 1.41 1986 
7.441261 323.7 8.08 13.6 1987 
5.911545 349.5 7.97 13.6 1988 
9.304361 423.3 21.11 5.18 1989 
16.65253 555.8 31.2 11.41 1990 
25.88639 844.5 58.99 20.8 1991 
31.66966 1048.2 18.21 31.27 1992 
20.5433 1166 11.16 7.29 1993 

29.04766 1491.5 26.83 15.7 1994 
29.77963 1990.6 33.43 9.46 1995 
18.67908 2570 26.88 14.64 1996 
5.733523 2780.2 8.89 18.25 1997 
4.950162 2830.5 2.4 19.57 1998 
2.645511 3238.2 14.65 13.94 1999 
0.339163 4123.5 27.52 14.13 2000 
4.225988 4260.5 4.76 47.22 2001 
1.418302 4522.7 6.49 18.75 2002 
4.268954 5255.8 16.01 16.2 2003 

3.9618 6149.2 16.38 9.99 2004 
1.382447 7561.8 22.7 8.84 2005 
2.314524 8510.6 13.24 19.49 2006 
3.673827 9352.8 10 23.85 2007 
4.862991 11043.7 18.2 15.67 2008 
5.734333 9968  -9.5 3.42 2009 
3.913043 11991.6 20.1 12.3 2010 
4.521765 14519.8 20.17 17.89 2011 
8.894585 15843 10.84 8.66 2012 

http://www.ons.dz
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_25a.pdf(29/01/2015)
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  ) 2011-1970(التغیر السنوي للمؤشرات النقدیة في الجزائر خالل الفترة :  )30(الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .Algeria.dz-of-www.Bank  بنك الجزائر - : المصدر
  . 56، ص 1998لنقد الدولي ، واشنطن ، صندوق ا .اقتصاد السوق تحقیق االستقرار والتحول إلى : الجزائر ، )وآخرون(كریم النشاشیبي  -          

-    http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_25a.pdf(29/01/2015)  
 
 

النقودالورقیة 
المتداولة خارج البنوك 

/M2  

معدل   M2/النقود
  السیولة

(M2/PIB) 

  
 

36.21  88.90  54.45  1970  
40.92  93.90  55.83  1971  
38.86  92.32  59.83  1972  
43.30  92.94  59.01  1973  
40.55  94.08  46.66  1974  
37.75  94.74  54.92  1975  
39.75  94.20  59.07  1976  
39.60  93.45  59.74  1977  
40.57  92.21  64.52  1978  
44.42  90.61  62.21  1979  
45.26  90.26  57.56  1980  
44.02  89.71  57.03  1981  
35.65  90.87  66.42  1982  
36.17  92.06  71.00  1983  
34.64  92.66  72.76  1984  
34.23  90.33  76.85  1985  
39.36  90.22  75.80  1986  
37.56  86.82  79.67  1987  
37.46  86.08  83.82  1988  
38.9  81.13 72.77 1989 
39.3  78.7 61.6 1990 
37.7  78 47 1991 
35.8  71.6 49.4 1992 
33.6  71.2 54 1993 
30.8  65.76 49.1 1994 
31.2  64.9 40.7 1995 
31.7  64.3 36.6 1996 
31.2  62 39.9 1997 
24.5  51.9 57.23 1998 
24.6  50.6 56.1 1999 
24.0  51.8 49.7 2000 
23.3  50.1 58.1 2001 
22.9  48.8 63.9 2002 
23.3  48.6 63.7 2003 
23.4  57.8 61.0 2004 
22.2  58.4 55.2 2005 
21.9  64.2 57.9 2006 
21.4  70.6 64 2007 
22.1  71.4 62.8 2008 
25.5  68.9 71.6 2009 
25.7  69.1 67.7 2010 

25.89  71.98 68.56 2011 

http://www.Bank.
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_25a.pdf(29/01/2015)
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 )2011-1970(خالل الفترة  )%(ومكوناتها M2تغیر الكتلة النقدیة :)40(الملحق رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : - http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_25a.pdf(29/01/2015) 

  

  

  

  

تغیر المجمع النقدي   السنوات
M2 %  

تغیر الودائع ألجل 
%  

تغیر المجمع النقدي 
M1 %  

تغیر الودائع تحت 
  %الطلب 

تغیر النقود 
  %القانونیة 

1970 8.058 31.909 5.673 1.309 12.738 
1971 6.501 -32.874 11.461 5.269 20.359 
1972 30.262 43.018 29.303 33.715 23.688 
1973 12.255 3.159 13.012 4.238 25.082 
1974 26.559 6.054 28.116 36.486 18.521 
1975 30.958 16.339 31.877 39.410 21.933 
1976 29.205 42.640 28.460 23.922 35.308 
1977 19.143 34.520 18.196 17.379 19.326 
1978 29.851 54.292 28.139 24.539 33.034 
1979 18.130 42.522 16.071 5.651 29.336 
1980 17.380 21.708 16.932 14.344 19.623 
1981 16.694 23.361 15.975 18.475 13.490 
1982 26.326 12.090 27.959 52.691 2.295 
1983 20.332 4.607 21.912 21.799 22.088 
1984 17.352 8.459 18.118 21.817 12.403 
1985 14.967 51.428 12.080 11.167 13.609 
1986 1.410 2.631 1.279 -8.067 16.594 
1987 13.603 53.115 9.320 10.033 8.399 
1988 13.598 19.912 12.640 12.131 13.307 
1989 5.182 42.632 -0.870 -8.641 9.216 
1990 11.416 25.440 8.155 3.840 12.840 
1991 20.803 23.798 19.995 23.774 16.220 
1992 27.610 68.395 16.263 10.522 17.590 
1993 22.653 30.790 19.374 27.439 14.314 
1994 12.967 24.569 7.845 7.323 5.525 
1995 9.193 13.233 7.132 6.523 12.011 
1996 14.388 16.225 13.397 10.722 16.462 
1997 18.556 25.767 14.572 11.982 16.067 
1998 18.929 15.672 20.903 26.637 15.744 
1999 13.698 22.012 8.874 6.294 12.663 
2000 13.180 6.792 17.334 23.782 10.150 
2001 24.771 35.332 18.521 18.311 19.053 
2002 36.822 68.757 15.24 14.992 15.12 
2003 15.979 17.34 14.62 12.24 17.55 
2004 11.266 10.33- 33.15 52.7 11.89 
2005 10.339 9.211 11.11 15.32 5.342 
2006 19.1 1.399 28.25 34.82 17.37 
2007 21.5 0.3- 33.7 46.84 19 
2008 16 13.1 17.3 15.37 20.8 
2009 3.1 11.9 0.4- 14.27- 16.1 
2010 13.8 13.3 14 14.97 13 
2011 19.90 10.42 26.76 21 19 

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_25a.pdf(29/01/2015)
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  .متغیرات الدراسةبیانات : )5(الملحق رقم
  TINF PIB  TCR TCH  ID  BC  IC  TC  السنوات
1970 6.59999 24.011 14.241 22.4 3.75  -1473.12 75.71428 4.93706 
1971 2.62664 24.942 3.876632 24.2 3.75  -2190.47 66.66667 4.912638 
1972 3.656307 30.318 21.55423 24.8 2.75  -1029.84 79.48718 4.480514 
1973 6.172839 34.504 13.80791 23.6 2.75  -1728.27 80.73395 3.962495 
1974 4.699612 55.22 60.05627 22.7 2.75  3424.50 109.1837 4.18075 
1975 8.230317 61.444 11.25775 21 2.75  -5989.32 78.40909 3.949408 
1976 9.430735 73.817 20.13652 21.6 2.75 -151.59 89.05109 4.163824 
1977 11.98928 86.966 17.81288 20.7 2.75 6064.59 73.27823 4.146758 
1978 17.52392 104.55 20.22928 19 2.75 -11572.7 63.57143 3.9659 
1979 11.3486 128 22.51165 16.4 2.75 5572.12 94.77435 3.853267 
1980 9.517824 162.5 26.85711 15.75 3 15441.1 113.1846 3.83745 
1981 14.65484 191.4 17.78462 15.6 3 17150.51 112.0135 4.315808 
1982 6.54251 207.6 8.463945 15.3 3 13509.84 106.6445 4.592192 
1983 5.967164 233.7 12.57226 14.9 3 13123.76 108.2919 4.7888 
1984 8.116398 267.6 14.50578 15 3 15008.1 93.60545 4.983375 
1985 10.48229 291.5 8.856507 17.4 3 18073.24 88.18999 5.0278 
1986 12.37161 299.5 2.814966 18.2 4 -796.12 55.4755 4.702317 
1987 7.441261 323.7 8.080129 26.2 4 8766.16 77.51678 4.849741 
1988 5.911545 349.5 7.970348 16 4 2114 68.60759 5.914767 
1989 9.304361 423.3 21.11588 16.9 8 1955 65.36868 7.608558 
1990 16.65253 555.8 31.30168 19.79999 11.17 30484 94.01154 8.957508 
1991 25.88639 844.5 51.94314 20.6 12.67 99018 123.3818 18.47287 
1992 31.66966 1048.2 24.12079 23 14 -36337.3 106.0751 21.83608 
1993 20.5433 1166 11.23831 23.2 14 36937.1 94.14381 23.34541 
1994 29.04766 1491.5 27.91595 24.39 16.44 -17440.5 86.47798 35.0585 
1995 29.77963 1990.6 33.46296 27.89 17.25 -14583.5 90.33856 47.66273 
1996 18.67908 2570 29.1068 28.5 17.25 246645.4 124.2883 54.74893 
1997 5.733523 2780.2 8.178985 25.39996 16.67 290187.6 144.8444 57.70735 
1998 4.950162 2830.5 1.809229 28.02 9.33 36517 100.2765 58.73896 
1999 2.645511 3238.2 14.40381 29.29 9.25 229843.5 113.1944 66.57388 
2000 0.339163 4123.5 27.33926 29.79 8 966789.9 192.8205 75.25979 
2001 4.225988 4260.5 3.329696 27.29 8 725083.4 166.6419 77.21502 
2002 1.418302 4522.7 6.148454 25.8923 3.75 550842.1 138.5292 79.6819 
2003 4.268954 5255.8 16.13054 23.7 5.13 865762..1 160.1982 77.39498 
2004 3.9618 6149.2 17.07427 20.1 3.65 1037308 156.1639 72.06065 
2005 1.382447 7561.8 22.97676 15.3 1.94 1954414 196.0886 73.27631 
2006 2.314524 8510.6 12.42599 12.3 1.75 2345147 222.6833 72.64662 
2007 3.673827 9352.8 10.12786 13.8 1.75 2257328 189.2571 69.2924 
2008 4.862991 11043.7 18.07802 11.3 1.75 2599196 167.0894 64.5828 
2009 5.734333 9968 -9.74019 10.19 1.75 434511.4 98.38391 72.64742 
2010 3.913043 11991.6 20.3003 10 1.75 1323342 122.3487 74.38598 
2011 4.521765 14519.8 21.08352 9.9 1.75 1951658 134.7834 72.93788 
2012 8.894585 15843 9.113037 9.8 1.75 1747351 129.6555 77.54 

 
Source : -http://www.tradingeconomics.com/algeria/interest-rate. )26/02/2015(  

-Collections Statistiques. Indice des Prix a La Consommation.N155.juin 2011.ONS.Alger.P63   
)20/12/2014(http://data.worldbank.org/country/algeriaWorldbank,  -           

-       IMF,International Monetary Fund Country Report No13/49, Algeria:Statistical   Appendix, February 
2013.  

  :حیث تشیر الرموز الواردة في الجدول إلى
           PIB      :؛ ) ملیار دج(لي اإلجمالي باألسعار الجاریة الناتج المح  

    TCR      :معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة(%)  
         TCH      : ؛(%) معدل البطالة  
             ID       : ؛)%(معدل الفائدة  ویمثل معدل الفائدة على الودائع 

           BC       :؛ )ملیون دوالر(ي باألسعار الجاریة المیزان التجار  
           TC       : ؛    )$/دج(سعر الصرف یمثل قیمة الدینار مقابل الدوالر  

؛ )              IC    :   معدل تغطیة الصادرات للواردات االسمیة (%
          TINF     : ؛)%(  التضخممعدل 
 
 
 
 

http://www.tradingeconomics.com/algeria/interest-rate.
http://data.worldbank.org/country/algeriaWorldbank,
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 ).في المستوى(ة لسكون السالسل الزمنیة االصلیة نتائج اختبار جذر الوحد ):6(الملحق رقم 

  LTINF تبار االستقراریة للسلسلة الزمنیة اخ -اوال
  )2(تقدیر النموذج -2                                           )1(تقدیر النموذج  1-

  

        
  

  
  )3(تقدیر النموذج - 3

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



 املالحق

374 
 

  
   LBIP الزمنیة  اختبار االستقراریة للسلسلة -ثانیا

 
  )2(تقدیر النموذج -2                                           )1(تقدیر النموذج  1-

  
  

  
  
  
  

  )3(تقدیر النموذج - 3
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 LTCH اختبار االستقراریة للسلسلة الزمنیة  -ثالثا
  )2(موذج تقدیر الن-2                                           )1(تقدیر النموذج  1-

  
  

  

  
  )3(تقدیر النموذج -3
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 LID اختبار االستقراریة للسلسلة الزمنیة  -رابعا
  )2(تقدیر النموذج -2                                           )1(تقدیر النموذج  1-

  

  
  
  

  )3(تقدیر النموذج 3-
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  LIC نیة اختبار االستقراریة للسلسلة الزم -خامسا
  )2(تقدیر النموذج -2                                           )1(تقدیر النموذج 1-

 
 

            
 
 
 
 

  )3(تقدیر النموذج -2                                         
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 LTC اختبار االستقراریة للسلسلة الزمنیة  -سادسا
  )2(تقدیر النموذج -2                                                )1(تقدیر النموذج -1
  
  

          
  

  )1(تقدیر النموذج -3
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 LTCR اختبار االستقراریة للسلسلة الزمنیة  -سابعا

  )2(تقدیر النموذج -2                                                )1(تقدیر النموذج -1
  

          
  

    )1(تقدیر النموذج -3
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 عند الفروقات من الدرجة االولىنتائج اختبار جذر الوحدة لسكون السالسل الزمنیة ): 7(الملحق رقم 
  DLTINF اختبار االستقراریة للسلسلة الزمنیة  -اوال
  )2(تقدیر النموذج -2                                                )1(تقدیر النموذج -1

  

       
 
 

   )1(تقدیر النموذج -3
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  DLPIB اختبار االستقراریة للسلسلة الزمنیة  -ثانیا
  )2(تقدیر النموذج -2                                                )1(تقدیر النموذج -1

     
 
 

   )3(تقدیر النموذج -3
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  DLTCH اختبار االستقراریة للسلسلة الزمنیة  -ثالثا
  )2(تقدیر النموذج -2                                                )1(ر النموذج تقدی-1

     
   
  

  )2(تقدیر النموذج -2                                              
  

  
 
  
  
  



 املالحق

383 
 

  DLID اختبار االستقراریة للسلسلة الزمنیة  -رابعا
  )2(تقدیر النموذج -2                                                 )1(تقدیر النموذج -1

  

  
  )3(تقدیر النموذج -3
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 DLIC اختبار االستقراریة للسلسلة الزمنیة  -خامسا
 )2(تقدیر النموذج -2                                                 )1(تقدیر النموذج -1

 

   
 )3(تقدیر النموذج -3
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 DLTC الستقراریة للسلسلة الزمنیة اختبار ا -سادسا  

 )2(تقدیر النموذج -2                                                 )1(تقدیر النموذج -1
     

   
 

                                                   )3(تقدیر النموذج -3                          
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  DLTCR  لة الزمنیة اختبار االستقراریة للسلس - سابعا
 )2(تقدیر النموذج -2                                                       )1(تقدیر النموذج -1

      

       
 
 

   )1(تقدیر النموذج -3
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  )DLTC. DLIC. DLID. DLTINF. DLTCR( لـ  VARتقدیر نموذج ): 8(الملحق رقم 
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