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  المقــــدمــة العامة 

لقد شھد العالم عدة صدمات اقتصادیة كان سببھا ظھور مشكالت جدیدة متتالیة لم یعرفھا من   

الكساد التضخمي وغیرھا مما أدى إلى بروز عدة أفكار , التضخم, البطالة, تتمثل في كل من الكساد, قبل

قبات زمنیة متعاقبة عملت على تشخیص اقتصادیة متباینة جسدتھا عدة مدارس مختلفة ظھرت خالل ح

  .ھذه األزمات وطرق عالجھا

وقد شكلت السیاسة النقدیة محورا ً ھاما ً في تلك األفكار فمرت بعدة مراحل من حیث درجة   

وبالتالي اختلف موقعھا من حیث األھمیة في ھیكل , تأثیرھا على النشاط االقتصادي وفعالیة ھذا التأثیر

الكلیة، فاحتلت في القرن التاسع عشر مكان الصدارة، فكانت األداة الوحیدة  السیاسة االقتصادیة

" كینز" ثم جاء,   المعترف بھا كمحدد للسیاسة االقتصادیة والوسیلة الفعالة لتحقیق اإلنعاش االقتصادي

تھا في في القرن العشرین لیؤكد أن السیاسة المالیة ھي األكثر فعالیة، واسترجعت السیاسة النقدیة مكان

، وازداد االھتمام بالسیاسة النقدیة في الفكر "فریدمان" الخمسینات من القرن العشرین على ید 

االقتصادي المعاصر خاصة أثناء األزمات النقدیة وعدم االستقرار االقتصادي الذي شھدتھ معظم دول 

  . العالم خاصة الدول النامیة في القرن الماضي

ة حرجة تمیزت بضعف النمو االقتصادي بشكل عام واختالل وعرفت الجزائر أوضاع اقتصادی

, والعجز عن سداد خدمات الدیون فضال ً عن معدالت التضخم العالیة, التوازنات الداخلیة والخارجیة

وتبعا ً لھذا تبنت الجزائر العدید من السیاسات اإلصالحیة إما بصفة ذاتیة أو بمساعدة الھیئات المالیة 

ف إلى إرساء قواعد اقتصاد السوق والتي تستخدم ضمن آلیاتھا السیاسة النقدیة وسیلة الدولیة والتي تھد

لتحقیق االستقرار االقتصادي وذلك بالتحكم في الكتلة النقدیة وكبح التضخم والعمل على توازن میزان 

وأسعار  ,المدفوعات كما تؤثر أیضا ً على سعر صرف العملة الوطنیة تجاه العمالت األجنبیة المتداولة

  .الفائدة التي من شأنھا تحقیق أفضل توزیع ممكن للموارد المالیة

ومن ھنا تظھر أھمیة السیاسة النقدیة في عالج المشاكل االقتصادیة ومساھمتھا الفعالة في تحقیق 

  .االستقرار االقتصادي

  



                                                                                                                                                                                                                                                     
  المقدمة العامة

 

 ب 

  : ومما سبق یمكن طرح وصیاغة اإلشكالیة الرئیسیة لھذا البحث على النحو التالي 

لى أي مدى یمكن أن تكون السیاسة النقدیة فعالة في تحقیق االستقرار االقتصادي ؟ وما ھي إ

  مكانتھا في االقتصاد الجزائري خالل االنتقال إلى اقتصاد السوق ؟

  :   وتقودنا ھذه اإلشكالیة بدورھا إلى طرح التساؤالت التالیة   

 ا ؟ماذا تعني السیاسة النقدیة ؟ وما ھي أھدافھا ووسائلھ -

 ما ھي مكانة السیاسة النقدیة في المدارس االقتصادیة ؟ -

  ما ھي العالقة الموجودة بین السیاستین النقدیة والمالیة ؟ -

 رلقیام إدارة نقدیة فعالة من أجل تحقیق االستقرا ةما ھي مجاالت اإلصالح الرئیسیة الالزم -

 لالقتصاد الكلي ؟

 ي تحقیق االستقرار االقتصادي في الجزائر ؟إلى أي مدى یمكن أن تساھم السیاسة النقدیة ف -

  :فرضیات البحث 

  :  انطالقا ً من إشكالیة البحث یمكن وضع الفرضیات التالیة   

  االعتماد النسبي على السیاسة النقدیة في تحقیق االستقرار االقتصادي؛ -

 ال یمكن تحقیق االستقرار الكلي إال بالتنسیق بین السیاسات االقتصادیة الكلیة؛ -

ن المھمة الرئیسیة للبنك المركزي تتمثل في تخفیف حدة االختالالت التي عرفھا االقتصاد إ -

الجزائري والتي یجب أن تساندھا إصالحات فعالة ودقیقة في نطاق السیاسة النقدیة واألسواق 

 المالیة؛

ي والذ, ال یمكن الحدیث عن سیاسة نقدیة واضحة في الجزائر قبل إصالح قانون النقد والقرض -

 سمح باستعمال أدوات جدیدة ومالئمة للمرحلة االنتقالیة؛

یكون تقییم فعالیة ونجاح السیاسة النقدیة في االقتصادیات االنتقالیة بصفة عامة والجزائر بصفة  -

خاصة من خالل مساھمتھا في تحقیق أفضل األھداف وبالتالي الوصول إلى االستقرار 

 .االقتصادي

  

  

  

   

  : أھداف البحث 
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إبراز دور السیاسة النقدیة في الجزائر خاصة في فترة االنتقال من اقتصاد مخطط إلى  محاولة -

  .اقتصاد السوق ، ومعرفة مدى نجاعة اإلجراءات المتخذة 

و ...) میزان المدفوعات ، التضخم ( التركیز على فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق التوازن  -

  . بالتالي تحقیق االستقرار االقتصادي 

تعرف على أدوات و وسائل السیاسة النقدیة التي أدخلتھا الجزائر لتحقیق االستقرار ال -

  . االقتصادي الكلي

  :محددات البحث 

  : ترتكز محددات بحثنا على النقاط التالیة       

  .الدراسة النظریة للسیاسة النقدیة وعناصرھا -

 .ا عبر المدارس االقتصادیة یشتمل بحثنا ھذا على تحلیل السیاسة النقدیة و دراسة فعالیتھ -

سنقتصر في بحثنا ھذا على دراسة اإلصالحات النقدیة في الجزائر و الدور الفعال للسیاسة  -

 . النقدیة الجدیدة في تحقیق االستقرار االقتصادي 

  :منھج البحث 

قتصادي، نظرا ً لطبیعة الدراسة المتمحورة حول فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق االستقرار اال      

ومدى انطباقھا على االقتصاد الجزائري، ومن أجل اإلجابة على األسئلة المطروحة وعلى اختبار 

الفرضیات، اعتمدنا على المنھج الوصفي عند تعرضنا إلى مفھوم السیاسة النقدیة وعناصرھا وھذا في 

وذلك بالتطرق إلى فعالیة  الفصل األول، والمنھج التاریخي والتحلیلي في الفصل الثاني والثالث والرابع

السیاسة النقدیة وتحقیق االستقرار في النظریات االقتصادیة وأیضا ً عند تطرقنا إلى المقارنة بین 

باإلضافة إلى ذلك , السیاسة النقدیة والمالیة وعند دراسة تطور النظام المصرفي والكتلة النقدیة ومقابلتھا

  .الخامساستخدمنا المنھج اإلحصائي وھذا في الفصل 

  :ھیكل البحث 

ومن أجل اإلجابة عن التساؤالت السابقة قسمنا موضوع البحث إلى خمسة فصول رئیسیة، حیث       

  یتناول الفصل األول السیاسة النقدیة وعناصرھا، ویضم ھذا الفصل ثالثة مباحث یدرس المبحث األول

  

ف السیاسة النقدیة، أما المبحث الثالث مفھوم السیاسة النقدیة، و المبحث الثاني نتطرق فیھ إلى أھدا

  .یتناول أدوات السیاسة النقدیة



                                                                                                                                                                                                                                                     
  المقدمة العامة

 

 د 

الفصل الثاني یتضمن تحلیل السیاسة النقدیة وفعالیتھا في تحقیق االستقرار االقتصادي عبر        

المدارس االقتصادیة والتي بدورھا تنقسم إلى أربعة مدارس، الكالسیكیة، الكنزیة، والنقدویة ، والمدرسة 

  .  لكالسیكیة الجدیدة ا

أما الفصل الثالث فیتناول السیاسة النقدیة والمالیة والذي بدوره ینقسم إلى أربعة مباحث، فاألول 

یتضمن التعریف بالسیاسة المالیة وفعالیتھا في تحقیق االستقرار االقتصادي، أما المبحث الثاني یتضمن 

والنقدیة، ویعالج المبحث الثالث التنسیق بین السیاستین المقارنة من حیث الفعالیة بین السیاستین المالیة 

  . ویتناول المبحث األخیر أوضاع السیاسة النقدیة في البلدان النامیة, المالیة والنقدیة

أما الفصل الرابع فیحتوي على دراسة تطور النظام المصرفي الجزائري والكتلة النقدیة       

األول تطور النظام المصرفي عبر اإلصالحات االقتصادیة، ومقابالتھا، والذي یتناول في المبحث 

  .والكتلة النقدیة ومقابالتھا في المبحث الثاني

أما الفصل األخیر فخصص لدراسة مسار السیاسة النقدیة في الجزائر في ظل اإلصالحات 

ثم إلى االقتصادیة، والذي یضم ثالثة مباحث، نتعرض في المبحث األول إلى محتوى ھذه اإلصالحات، 

أدوات السیاسة النقدیة المستعملة من طرف بنك الجزائر في ظل اإلصالحات الراھنة، ومن ثمة إلى 

  . مدى تحقیق أھداف ھذه السیاسة
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