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:Abstract

This article deals with analysis on the role of central banks Establishing economic stability in Algeria, through a
set of indicators to analyze internal and external levels. According mainly to the economic analysis which is based on
macroeconomic stability indicators, which reveals the effectiveness of monetary policy, the study concluded the
monetary policy orientations is relatively efficient.

At the end this study recommended that Reconsidering economic orientations by supporting the integration
between monetary and financial policy Through the creation of an investment climate, In order to give a strong impetus
to the economy, Algerian strong, diversified, waterproof, independently economic rents And above all it puts the basis of
the application of the main rationalization and economic governance.
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:ملخص
تتناول هذه الورقة حتليال عاما حول دور البنوك املركزية يف إرساء االستقرار والتوازن  االقتصادي يف اجلزائر، من خالل حتليل مجلة من املؤشرات على 

تماد على التحليل االقتصادي املبين أساسا على مؤشرات االستقرار والتوازن االقتصادي الذّي كشف عن فعالية السياسة وباالع. الصعيدين الداخلي واخلارجي
.النقدية، أفضت الدراسة إىل أن توجهات السياسة النقدية غري ناجعة نسبيا

ريق دعم التكامل بني السياسة املالية والنقدية خبلق مناخ مالئم وبناءا على ذلك أوصت الدراسة بأن يتم  مراجعة توجهات السياسة االقتصادية عن ط
لالستثمار مبستوييه الوطين واألجنيب، من أجل إعطاء دفعة قوية لالقتصاد، والذّي سيضع دون شك اللبنة األساسية لبناء اقتصاد جزائري قوي، منوع، منيع، 

.لتطبيق مبدأ الرشادة االقتصادية يف البالدمستقل عن قطاع الريع، واألهم من ذلك سيضع األساس األول
:كلمات مفتاحية

.هبوط اقتصادي، توتر مايل، وفر مايل، استقرار، صدمة خارجية

:مقدمة 

األداء االقتصادي –شهد االقتصاد اجلزائري خالل عشرون سنة املنصرمة عدة مراحل متمايزة من حيث وضعية مؤشراته اجلزئية والكلية 
حالة من اهلبوط االقتصادي الشديد أثر على جممل مؤشرات واألبعاد الوطنية بشكل قوي 1999- 1990فقد سجل خالل الفترة -ةبصفة عام

خصوصا 2002- 2001فيما عدا ذلك مسح االنطالق القوي لالقتصاد اجلزائري منذ . حيث سجل أعلى مستويات للعجز الداخلي واخلارجي
وتراكم حجم االدخار الوطين مبستويات معتربة حيث اتسمت حبالة من الوفر املايل مسح هلا مبقاومة الصدمة اخلارجية بتحسن الوضعية املالية اخلارجية

، وتعزيز الوضعية املالية اخلارجية إىل جنب توفر درجة من االستقرار النقدي واملايل، مل يدم هذا األمر طويال لتعود عجلة 2009-2008القوية 
، وهذا ما ...والذّي أثر عليها بشكل عميق إىل حد ما2015/2016باجلزائر جمددا حيث بدأت، مؤدية ا إىل حالة من التباطؤ الدورة االقتصادية

.جعل احلكومة تستنفر كل مواردها املادية والبشرية من أجل تاليف السيناريو الذّي عاشته يف بداية التجربة مع نظام اقتصاد السوق

على دور السياسة النقدية خاصتركيز، مع2014-1996يف اجلزائري خالل الفترة الكليةالتطورات االقتصاديةحتلل هذه الورقة أهم
دوره احلاسم بالوقوف باالقتصاد اجلزائري زاويةمنخاصةبشكل مباشر أو غري مباشر على حٍد سواء من خالل تدخالت بنك اجلزائر يف إرسائها

البترول أسعاراخنفاضخطرأمامالعامةللماليةأكربشاشةيتميزظرفيف2000-1997سجل ذلك خالل الفترة أوقات اهلبوط االقتصادي كما
النقدي االستقرارعلىاحلفاظويفالتضخمياملساررقابة، وكذا2013- 2010وحماولة ضمان استقراره يف حاالت الرواج كما شهدت ذلك فترة 

.واالقتصادي يف اجلزائر

:ة الورقة البحثية مهيأ

.براز مدى الصالحيات اليت منحت للبنك املركزي للتقليل من االزمات االقتصادية باجلزائرإمهية الورقة البحثية يف أتكمن –أ 
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قرار املؤشرات براز االدوات اليت  يستعملها البنك املركزي يف مراقبته وحدود صالحيته ومن مث الدور الذي  يقوم به من خالل مسامهته يف اسإ–ب 
.الكلية

:مشكلة الورقة البحثية 
سرعان ماأنه، غري2013-2002أسعار النفط طوال الفترة ارتفاعخلفيةعلىسريعاقتصاديوتوسعكبريةمتتعت اجلزائر بفوائض مالية

املية، فال يزال اخنفاض احملروقات واحتدام التغيرات النمو االقتصادي جممالً نتيجة األوضاع يف سوق الطّاقة العوتباطؤ يفعجزإىلحتولت الفوائض
تزال توقعات إىل أن حالة التباطؤ يف اجلزائر اليت الاجليوسياسية على احمليط اخلارجي للجزائر قويا نتيجة ألوضاع داخلية وخارجية عديدة، وتشري

عى اجلزائر ممثلة بتوجهات بنك اجلزائر جاهدة يف احليلولة دون تفاقم تتكيف مع صدمة أسعار احملروقات ستستمر خالل أربع سنوات املقبلة لذا تس
ما مدى قدرة بنك اجلزائر يف إرساء االستقرار االقتصادي يف :وعليه من خالل هذا املنطلق ميكن صياغة اإلشكالية على النحو التايل. هذه األزمة
اجلزائر ؟

أهداف الورقة البحثية 
خاصتركيز، مع2014-1996يف اجلزائري خالل الفترة الكليةعرض وحتليل ألهم التطورات االقتصاديةدف هذه الورقة البحثية اىل

دوره احلاسم زاويةمنخاصةعلى دور السياسة النقدية بشكل مباشر أو غري مباشر على حٍد سواء من خالل تدخالت بنك اجلزائر يف إرسائها
العامةللماليةأكربشاشةيتميزظرفيف2000-1997بوط االقتصادي كما سجل ذلك خالل الفترة بالوقوف باالقتصاد اجلزائري أوقات اهل

التضخمياملساررقابة، وكذا2013-2010البترول وحماولة ضمان استقراره يف حاالت الرواج كما شهدت ذلك فترة أسعاراخنفاضخطرأمام
.يف اجلزائرالنقدي واالقتصادياالستقرارعلىاحلفاظويف

: يات الورقة البحثية فرض
بذلت اجلزائر يف السنوات األخرية جهوداً كبرية لتحسني اقتصادها وذلك من خالل يئة كافة األوضاع والظروف املناسبة العطاء نوع من -

وما20/10قتصادية وهذا ماظهر يف قانون االستقاللية للبنك املركزي لتشجيع االستثمار يف كافة القطاعات  من خالل اإلصالحات اهليكلية واال
.تاله من قوانني منضمة 

حداث االستقرار إسعار الطاقة النفطية وهذا من خالل حماولة أاعتماد سياسة اقتصادية مستدمية مستقرة وخاصة بعد تدهور علىتسعى اجلزائر-
.على مستوى املؤشرات الكلية

االستثمار يف القطاعات املنتجة واملستدمية الحداث التوازن العام بني مجيع االسواق املتمثلة يف سوق السلع االهتمام باجلانب املايل من اجل توجيه-
.واخلدمات وسوق النقود وسوق العمالة وخاصة يف ظل املتغريات االقتصادية العاملية

ل االعتماد على جمموعة من االحصئيات ومعاجلتها يعتمد البحث يف حتقيق أهدافه على األسلوب التحليل الوصفي وهذا من خال: منهج البحث
وحتليلها إلظهار الدور الذي  يقوم به البنك املركزي ومسامهاته يف  احداث االستقرار االقتصادي على مستوى املؤشرات الكلية وذلك باستخدام 

.30االصدار SPSSمعامل االرتباط يف التحليل االحصائي من خالل برنامج 

املبحث االول

االستقرار االقتصاديمفهوم 

االستقرار االقتصادي هو حتقيق التشغيل الكامل للموارد االقتصادية املتاحة، واحلفاظ على االستقرار العام لألسعار وضمان منو الناتج الوطين، أي 
على مستوى التشغيل الكامل للموارد االقتصادية أن البنوك املركزية بغرض حتقيق االستقرار االقتصادي تسعى من خالل السياسة النقدية إىل احلفاظ

من هذا املنطلق تسعى النظريات االقتصادية الكلية ليس بشرح . املتاحة، باإلضافة إىل حتقيق درجة مناسبة من االستقرار يف املستوى العام لألسعار
املناسبة واملالئمة هلا، مما يفرض ضرورة إعداد سياسات حتدد املشاكل االقتصادية على املستوى الوطين وحسب بل تسعى فوق ذلك إىل إعطاء احللول 

1.األهداف الكلية لالقتصاد

.28، دون طبعة، دار أسامة للنشر والتوزيع ، ص األسس النظرية- التحليل االقتصادي الكليحممد فرحي، -1
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:حمددات االستقرار يف االقتصاد الكلي: املطلب االول 

مدٍد شبه تتسم الدورة االقتصادية مبجموعة من السمات أمهها ِسمة الدورية ويقصد ا أنَّ األزمات تتعاقب على النظام االقتصادي يف
الرواج، الركّود، الكساد، (منتظمة تطول أو تقصر حبسب نوع الدورة ونوع االقتصاد، وبصفة عامة فإن دورة االقتصاد تتكون من أربع مراحل وهي 

.موضحة يف الشكل أدناه) واالنتعاش

مراحل الدورة االقتصادية): 01(الشكل رقم 

، الطبعة األوىل، دار جرير للنشر اكتشاف الدورات االقتصادية األمريكية باستخدام منوذج كالدورظم البكري، كا-داود العذاري:املصدر
.25، ص 2010األردن، –والتوزيع، عمان 

:االستقرار االقتصادي الداخلي-أ 

ت النمو املمثلة يف مستوى الدخل أو يتحدد االستقرار الداخلي يف االقتصاد من خالل توازن واستقرار مؤشرات مهمة عادة تكون مؤشرا
.الناتج اإلمجايل، باإلضافة إىل مؤشرات العمالة والتضخم ورصيد امليزانية

):ميزان املدفوعات(االستقرار االقتصادي اخلارجي-ب 

ية معينة، وتشمل الصادرات ملخصاً لكلّ الصفقات االقتصادية القائمة بني الوطن والعامل اخلارجي خالل فترة زمنيعد ميزان املدفوعات
، إن تسجيل العجز يف هذا امليزان يعين أن االقتصاد يف حالة استدانة وهو ما يفرض اختاذ تدابري صارمة ...والواردات تدفقات رؤوس األموال املختلفة

.لتحقيق فائض أو توازن فيه على األقل

: نشاط االقتصادياإلطار العام البنوك املركزية ودورها يف ال: املطلب الثاين 

:السياسة النقدية أداة البنك املركزي يف االقتصاد: والًأ

تعترب السياسة النقدية إحدى أدوات السياسة االقتصادية، وإحدى الوسائل اهلامة للبنك املركزي الذّي يتخذ من املعطيات النقدية موضوعاً
.لتدخله دف حتقيق أغراض اقتصادية خمتلفة

نالزم

االنتعاش

récupération

creuxالقعر 

boomالرواج 

الكساد

dépression

récessionالركود 

فترةexpansionفترة التوسع  Contractionانكماش 

peakالقمة 
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:ف السياسة النقديةأهدا-أ 

فاألول يتحقق نتيجة ضمان استقرار املستويات العامة ؛االقتصادي العام ببعديه الداخلي واخلارجيتسعى السياسة النقدية إىل ضمان التوازن
فوعات من خالل ضمان استقرار قيمة العملة ، أما الشطر الثاين فيتمثل يف توازن ميزان املد)تدنية البطالة(لألسعار، وحتقيق العمالة والتشغيل الكامل 

2. الوطنية وحماولة حتقيق التوازن  يف امليزان التجاري

تعمل السياسة النقدية على التأثري يف عرض النقد مبا يؤدي إىل ارتفاع األسعار فيتسبب ذلك يف اخنفاض األجر احلقيقي للعامل :العمالة الكاملة-1
ىل تشغيل املزيد من األيدي العاملة لزيادة حجم مشروعام وقد يؤثر ذلك يف الطلب على الناتج احلقيقي من خالل ختفيض مما يدفع أصحاب العمل إ

.3معدالت الفائدة اليت تشجع املستثمرين على القيام باملزيد من املشروعات وبالتايل زيادة الطّلب على العمالة
التضخم منخفض ويعترب هذا اهلدف أقل وضوحا من اهلدف السابق فمعدل ا احملافظة على معدليقصد : استقرار املستوى العام لألسعار-2

العمالة املنخفض يعين تشغيال أكثر وختفيضا للبطالة بينما معدل التضخم املنخفض يكون على حساب بطالٍة أعلى ويعين ذلك وجود اختيار أمام 
4. خم منخفض وبطالة مرتفعة، وبني معدل تضخم مرتفع يف ظل معدل بطالة منخفضةصانعي السياسة االقتصادية بني حتقيق معدل تض

حبيث يكون لصاحل البالد  من خالل تشجيع الصادرات وتقليل الواردات باستخدام :التوازن  اخلارجي-التوازن يف ميزان املدفوعات-3
.املعروض النقدي أو سعر الفائدة أو سياسة سعر الصرف

تلعب السياسة النقدية دورا هاما يف توجيه السياسة اإلستراتيجية واالقتصادية العامة للدولة، إذ أا تتحكم يف حجم : قيق التنمية االقتصاديةحت-4
التسهيالت املطلوبة وسائل الدفع من حيث تأثريها على حجم االئتمان وعلى سعر الفائدة وبالتايل على االستثمار ومنوه، توفري الشروط املالئمة وتقدمي 

لقيام االستثمارات وتوجيهها حنو القطاعات اليت ختدم االقتصاد الوطين، هذه األهداف متداخلة فيما بينها، وكل واحد منها يكمل اآلخر، يتضح أن 
.اجتاهني، جانب لالستثمار واآلخر لالدخارهلا

:قنوات انتقال السياسة النقدية-ب 

قناة (ركزي من التأثري على التوجهات االقتصادية، واعتماداً على السياسة النقدية جيب أن تكون آليات املنتهجة متر عرب قنوات حىت ميكن البنك امل
بيعة متمثلةً أساساً يف طبيعة األدوات املعتمدة، وختتلف األمهية النسبية لقنوات االنتقال وطرق التمويل حسب البلدان ودرجات التقدم أو ط) اإلبالغ

5:االقتصاد فيها، ميكن إدراج هذه القنوات واألدوات فيما يلي 

هي قناة تقليدية النتقال أثر املتقدمة، والسياسة النقدية األكثر جناعة خاصة يف البلدانانتقالآليةهىالفائدةسعرقناة: قناة أسعار الفائدة-1
د حاالت الرواج تعمد البنوك املركزية إىل رفعها ومنه ارتفاع تكلفة رأس املال وهذا ما يؤدي إىل السياسة النقدية إىل هدف السياسة االقتصادية، عن

.تقليص الطلب على االستثمار، ويف حاالت التباطؤ تقوم باآللية العكسية من أجل حتفيز االستثمار

األكثر جناعة يف القطاع اخلارجي أثري على الصادرات وهي األداة للتالسياسة النقدية  انتقالآليةيهالصرفسعرقناة:قناة سعر الصرف-2
وتستعمل إىل جانب معدالت الفائدة يف استقطاب االستثمار ، -جتربة الصني الشعبية لدعم النمو االقتصادي باالعتماد على هذه اآللية–للبلدان 
رفعه ومنه ارتفاع تكلفة التبادل وهذا ما يؤدي إىل تقليص الطلب على اإلنتاج عند احلاالت اليت تستدعي الكبح تعمد البنوك املركزية إىل.األجنيب

.احمللي مما يؤدي لالستقرار النقدي، ويف حاالت التباطؤ واالنكماش الداخلي تقوم باآللية العكسية من أجل حتفيز الطلب على اإلنتاج احمللي

.22: ، جامعة سعيدة ، ص2006- 1990- أثــــر السياسة النقدية على النمو االقتصـادي يف اجلزائرحـول عبد القـادر، - 2
األردن، -الطبعة األوىل، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان ،)نظرية، حتليلية،قياسية(- النقدية يف االستقرار والتنمية االقتصاديةدور السياسةحممد ضيف اهللا القطابري،- 3

.21، ص2010
.195، ص 2010األردن، -، الطبعة األوىل، دار الفكر ناشرون وموزعون، عماناقتصاديات النقود والبنوكالسيد متويل عبد القادر،- 4

5 -Banque des Règlements Internationaux-BIS, Le rôle des banques centrales dans la stabilité macroéconomique et
financière, Papers n° 76, 2014, p19.
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حيث يؤدي اخنفاض العرض النقدي إىل املعروض النقدي من أجل إبالغ السياسة النقديةتعمد البنوك املركزية للتأثري على :قناة االئتمان-3
اخنفاض حجم الودائع لدى البنوك التجارية، ومنه ينخفض حجم االئتمان املمنوح وبالتايل حيد من االستثمار الذّي بدوره سيؤثرا سلباً على درجة 

.لتوسع فإن البنوك املركزية تعمد إىل احلالة العكسية مؤثرة على النمو بوقٍع إجيايبومستوى النمو الوطين، أما يف حالة توجهات ا

:أدوات السياسة النقدية: ثانيا  

، وتتلخص 6متارس السياسة النقدية تأثريها على النشاط االقتصادي من خالل جمموعتني من األدوار املتاحة للتأثري على عرض النقود واالئتمان
) النوعية(استخدام جمموعة من األدوات، أدوات كمية اليت تبحث عن احلد من الكتلة النقدية اليت ختلقها البنوك التجارية، وأدوات كيفية آليتها يف

.واليت دف إىل حتديد احلجم الكلي لالئتمان

:تتضمن عدة أدوات متباينة ومتمايزة فيما بينها وهي:األدوات الكمية-1

هو سعر الفائدة الذّي يعيد به البنك املركزي خصم األوراق التجارية اليت سبق وأن خصمها البنك التجاري، وهو عبارة عن : صمسعر إعادة اخل. أ
الثّمن الذّي يتقاضاه البنك املركزي، مقابل تقدمي القروض وخصم األوراق التجارية يف املدة القصرية، فإذا كانت هناك بوادر تضخم، رفع البنك 

ي سعر الفائدة حتى تزيد تكلفة االقتراض على كل من البنوك التجارية وعمالئها، فيحد من حجم االئتمان وخيفّض من وسائل الدفع املتاحة يف املركز
.االقتصاداالقتصاد، أما إذا كانت هناك بوادر انكماش فيقوم البنك املركزي بتخفيض سعر الفائدة لتشجيع االقتراض ومن مث زيادة وسائل الدفع يف 

يقصد ا قيام البنك املركزي بشراء أو بيع أذونات اخلزانة وسندات احلكومة، واألوراق املالية بصفة عامة سواء مباشرة أو من :السوق املفتوحة. ب
لدى البنوك التجارية بالزيادة خالل سوق رأس املال وذلك بالتعامل مع البنوك واألفراد والشركات، ودف هذه األداة للتأثري يف االحتياطات الفائضة 

أو النقصان مما يؤثر على كل من حجم االئتمان وحجم املعروض النقدي والطلب على االستثمار بالشكل الذّي يتماشى مع األهداف االقتصادية 
7للدولة

.)احتياطي السيولة(لدى البنك املركزي هي نسبة معينة من إمجايل ودائع البنوك التجارية يف شكل رصيد سائل:نسبة االحتياطي اإلجباري. ج

:تتضمن عدة أدوات متباينة ومتمايزة فيما بينها وهي):النوعية(األدوات الكيفية -2

السقوف النوعية (تقوم السلطة النقدية بتحديد سقف معني حلجم القروض اليت ميكن منحها للزبائن من طرف البنوك التجارية :تأطري القروض. أ
، وهذا ما حيد من قدرا على خلق االئتمان، غري أنّ استعمال هذه األداة قد يؤدي تشوهات قطاعية، وهذا ما دفع إىل االستغناء عنها يف )نلالئتما

.كثري من الدول

صبح منافسا للبنوك وا ييلجأ البنك املركزي لبعض العمليات اليت ختص البنوك التجارية،:قيام البنك املركزي ببعض العمليات املصرفية. ب
.عندما تكون أدوات السياسة النقدية غري فعالةالتجارية، حيث يقوم مبهامها بصفة دائمة أو استثنائية

قّق فيه يصدر البنك املركزي األوامر والتعليمات املباشرة للبنوك التجارية والتي تصبح ملزمة بتنفيذها، وحي:أسلوب األوامر والتعليمات املُلزمة. ج
8. هذا األسلوب جناحات يف الدول النامية حني تفشل بقية األدوات املُتاحة لدى البنك املركزي 

:إسهامات البنوك املركزية يف حتقيق االستقرار االقتصادي-3

وازن  االقتصادي، لذا تعدقدية أمراً يهدف البنك املركزي إىل حتقيق االستقرار االقتصادي من خالل حماولة احلفاظ على التياسة النجناعة الس
.مهما من أجل الوصول إىل أهداف السياسة االقتصادية

.241، ص 2006- 2005كتوراه جامعة اجلزائر،دأطروحة،2004- 1990حالة اجلزائر –دراوسي مسعود، السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي - 6

.15، ص2006، دون طبعة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،السياسة النقدية اليت تستخدمها البنوك املركزية يف االقتصاد اإلسالميحسني كامل فهمي، - 7

.34حممد ضيف اهللا القطابري، مرجع سبق ذكره، ص - 8
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: البنوك املركزية والتوازن الداخلي-4

لى إن التحدي املتمثل يف حتقيق االستقرار والتوازن الداخلي واحلفاظ عليه يعتمد إىل حد ما على قوة وجناعة البنك املركزي يف التأثري ع
النشاط االقتصادي، اإلطار الذّي سنستعرضه الحقاً يرتبط على حنو وثيق بتوجهات السياسة النقدية املنتهجة من قبل البنوك املركزية ودورها يف التأثري 

.على االستقرار والتوازن االقتصادي

:البنك املركزي واستقرار األسعار-5

عرض والطّلب على النقود يف سوق النقود اليت يتم فيها تبادل األدوات االئتمانية واألصول املالية قصرية يتحقق التوازن  النقدي بتساوي كل من ال
ومراقبة االئتمان، من خالل قناة سعر ) إصدار النقود(اآلجل، ويتجلى دور البنك املركزي يف حتقيق التوازن من خالل قيامه وبضيفته األساسية 

ط اقتصادي البد وأن يقوم البنك املركزي بتبني سياسة توسعية، وأن أي توسع اقتصادي مبالغ عليه أيضا تبين سياسة انكماشية الفائدة، إذ أن أي هبو
:القنوات التالية9وذلك باستخدام 

اق املالية  فتزداد االحتياطات يف حالة الركود االقتصادي ودف تنشيط الوحدات االقتصادية يقوم البنك املركزي بشراء األور:السوق املفتوحة-أ 
النقدية لدى البنوك وتتوسع يف حجم االئتمان وهذا سيعمل على اخنفاض أسعار الفائدة مما يشجع املستثمرين على زيادة اإلنفاق على املشاريع، إذ 

الطلب على النقد من الوحدات االقتصادية ميثل ) Md(عرض النقود الذّي يتحدد من البنك املركزي وال خيضع ألسعار الفائدة، بينما ) Ms(ميثل 
.األخرى ويرتبط عكسيا مع معدالت الفائدة

أثر عمليات السوق املفتوحة على النقد وحتقيق التوازن ): 02(الشكل رقم

.إعداد الباحثني  من:املصدر

رغبة البنك املركزي يف بزيادة املعروض النقدي وبالعالقة ، ومن خالل I5عند سعر الفائدة Aيتحدد التوازن  يف الشكل أعاله يف النقطة 
تؤدي لوجود فائض لدى الوحدات Ms1إىلMsفترتفع أسعار السندات وتنخفض أسعار الفائدة، وأن زيادة العرض النقدي من املشار إليها

وهو I3فع أسعارها وتنخفض أسعار الفائدة لتصل إىل القيمة االقتصادية فريغبون بتخفيضها عن طريق زيادة الطلب على األوراق املالية وبالتايل ترت
أما يف حالة يكون االقتصاد يف حالة توسع فإن البنك املركزي ينتهج سياسة انكماشية عن . القيمة اليت حتقق التوازن واالستقرار يف السوق النقدية

نه عندما يبيع البنك املركزي األوراق املالية فإن شرائها من قبل البنوك واملؤسسات جتدر اإلشارة بأ(طريق اآللية العكسية فيقوم ببيع األوراق املالية 
المتصاص كمية من األرصدة النقدية اليت يرى أا مناسبة وينتج عن ذلك اخنفاض لعرض النقود وحدوث فائض يف ) املالية يكون جربا وليس اختيارا

، 2009العراق، -، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة الكوفةمع إشارة حلالة العراق- البنك املركزي ودوره يف حتقيق التوازن االقتصاديسندس محيد موسى، - 9
.96ص

A

B

عرض 
النقد

النقدالطلب على 
Ms2 Ms Ms1

I=03
I=05

I=07
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يقبلون على بيع السندات أو االقتراض أو السحب من االدخار إلعادة األرصدة النقدية لديهم إىل الطلب على النقد، هذا جيعل الوحدات االقتصادية
10.املستوى املطلوب، وبالتايل يرتفع سعر الفائدة الذّي يعين كلفة االحتفاظ بالنقد وهذا سيؤدي إلعادة توازن واالستقرار يف السوق النقدي

ية انتقال السياسة النقدية ذات أمهية كبرية خاصة يف البلدان األكثر تقدما نسبيا، وتغيري يف مستوياا قد هي واحدة من آل:سعر إعادة اخلصم-ب 
يؤدي إىل تغيري يف أسعار الفائدة احمللية، ولكن قد يتأخر ودون انتقال كامل، وإىل وجود سياسة احتكار القلة يف كثري من النظم املصرفية، وهذا حيد 

11.ويرجع هذا جزئيا إىل تركيز السوق، فضال عن ارتفاع املخاطر. لتايل مدى استجابة سعر السوق إىل تغيري سعر الفائدةمن املنافسة وبا

في حالة الركود االقتصادي ودف تنشيط الوحدات االقتصادية يقوم البنك املركزي بتخفيض سعر إعادة اخلصم، مبا أنه تكلفة اقتراض البنوك منه ف
نوك على اإلقراض وتتوسع يف حجم االئتمان وهذا سيعمل على اخنفاض أسعار الفائدة مما يشجع املستثمرين على زيادة اإلنفاق على فتزداد قدرة الب

: املشاريع وهذا  مايظهر فيما يلي 

قوم برفع معدالت اخلصم لكبح أما يف حالة يكون االقتصاد يف حالة توسع فإن البنك املركزي ينتهج سياسة انكماشية عن طريق اآللية العكسية في
قدرة البنوك التوسعية فيؤثر على اإلقراض وبالتايل يرتفع سعر الفائدة الذّي يعين كلفة االحتفاظ بالنقد وينتج عن ذلك اخنفاض لعرض النقود وحدوث 

12.فائض يف الطلب على النقد، وبالتايل توازن واستقرار يف السوق النقدي

ات سعر إعادة اخلصم على االستقرار النقدي وحتقيق التوازن أثر عملي): 03(الشكل رقم

.إعداد الباحثني :املصدر

فإذا كان هناك تضخم يف االقتصاد فإن البنك املركزي يعمد إىل رفع كلفة االئتمان الذّي يقدمه للبنوك التجارية وهي بدوره حتمله لباقي الوحدات 
، وحيدث العكس يف حالة قيام البنك املركزي Q1إىلQ2وبالتايل سينخفض حجم االئتمان املقدم من %06إىل%04االقتصادية من خالل رفعه من 

.بسياسة توسعية

.تعمل آلية االحتياطي اإللزامي لدى البنك املركزي بنفس فلسفة أسعار إعادة اخلصم :نسبة االحتياطي اإللزامي-ج 

:قرار العرض والطلب الكليالبنك املركزي واست: املطلب الثالث 

يتحكم البنك املركزي يف حجم النقود املعروضة يف االقتصاد عن طريق األدوات التقليدية اآلنفة الذّكر، فإذا قام برفع حجم النقود املعروضة 
.الدخل واإلنفاق، عند نفس مستوى األسعار يرتفع مستوى توازنAd1إىل األعلى Ad0فهذا يؤدي إىل انتقال منحىن الطلب الكلي 

.96سندس محيد موسى، املرجع السابق، ص-10
11 - Banque des Règlements Internationaux-BIS, Op-Cite, p19
12 - http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/DZA/fr/FR.INR.RINR.html

Q1 Q2
حجم 

متوسط أسعار 

Q3

I=02%

I=04%

I=06%

منحىن الطلب على 
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أثر توجهات البنك املركزي على العرض والطلب الكلي): 04(الشكل رقم

.21، جامعة اجلزائر، ص االقتصاد الكلي املعمقحممد العريب ساكر، :املصدر

حقق ذلك على ويتASمع منحىن العرض الكلي AD0حيث يتقاطع منحىن الطلب الكلي ) A(نفرض أن الوضع التوازن ي كان عند 
، نفرض أن البنك املركزي قام بسياسة توسعية أدت إىل زيادة الرصيد النقدي لعرض P0مستوى التوظيف الكامل وحيث مستوى األسعار السائد هو 

دة يف توظيف والزيادة يف الطلب الكلي تؤدي إىل فائض يف الطلب على السلع واخلدمات عن طريق الزيا) AD1(إىل ) AD0(النقود ، ينتقل بذلك 
وخيفض بالتايل الرصيد احلقيقي لعرض النقود ) B(عمال جدد بأجور مرتفعة وتزداد بالتايل التكاليف، وذا يرتفع املستوى العام لألسعار ليصل إىل 

.  إىل املستوى الذّي كان عليه أصالً

:البنوك املركزية واالستقرار اخلارجي-1

ار والتوازن اخلارجي واحلفاظ عليه يعتمد إىل حٍد ما على قوة وجناعة البنك املركزي يف التأثري على إن التحدي املتمثل يف حتقيق االستقر
النشاط االقتصادي، اإلطار الذّي سنستعرضه الحقا يرتبط على حنو وثيق بتوجهات السياسة النقدية ودورها يف التأثري على مؤشرات االستقرار يف 

.القطاع اخلارجي

:ملركزي وتصحيح اختالل ميزان املدفوعاتالبنك ا-2

عند حصول فائض يف ميزان املدفوعات يتجمع لدى البنك املركزي فائض من العمالت األجنبية تستعمل الحقاً يف حالة العجز، فالعجز 
تكون بسبب الواردات املتزايدة أو بشكل مستمر سوف يؤدي إىل استرتاف املوارد النقدية األجنبية، لذلك جيب حتديد أساس مشكلة العجز فإما أن 

، هذا ويعد التضخم احمللي من أهم األسباب الرئيسية ...الصادرات املتناقصة، وبالتايل يعمد البنك املركزي إىل السياسة املناسبة بعد حتديد املشكل
احمللي حنو سلع بديلة مستوردة أرخص نسبيا من احمللية الختالل ميزان املدفوعات إذ يؤدي االرتفاع يف مستوى أسعار السلع احمللية إىل حتويل الطلب 

فضال عن الصادرات ذلك البلد تصبح أغلى نسبيا مما يؤدي إىل اخنفاض القدرة التنافسية للبلد، وحتول الطلب األجنيب إىل سلع الدول املنافسة وهذا 
الصادرات، لذلك وجب على البنك املركزي اختاذ سياسة كفيلة إلزالة يعين أن تفشي التضخم يف االقتصاد احمللي يؤدي إىل تشجيع االسترياد ويعيق 

:ميكن االستعانة باحدى االدوات ومنها . العجز يف ميزان املدفوعات

كأداة إلعادة التوازن  فينتج عنه ارتفاع أسعر الفائدة وتنخفض االستثمارات وبالتايل سوف يشجع االدخار بدل :رفع سعر إعادة اخلصم-
هالك ومنه ينخفض اإلنفاق الكلي والتقليل من التضخم، أي أن األسعار ستميل إىل االخنفاض وهذا اإلجراء يعمل على تشجيع الصادرات االست

وكذلك يقلل الطلب على السلع اخلارجية طاملا أن األسعار احمللية منخفضة، ومبا أن سعر الفائدة مرتفع سيعمل على جذب رؤوس األموال األجنبية 
املسار التايل يوضح أثر قناة إعادة اخلصم على ،)االستقرار اخلارجي(ها يف البنوك احمللية وينتج عن ذلك تقليل العجز يف ميزان املدفوعات وتضيف

: توازن ميزان املدفوعات ويتضح ذلك فيما يلي 
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املبحث الثاين

:التطور االقتصادي يف اجلزائر ومتطلبات االستقرار

:واقع االقتصاد اجلزائري: املطلب االول 

يفالنمواجلزائريفاالقتصاديالنشاطاستأنفالركود االقتصادي الذّي شهده عشرية التسعينات من القرن املاضي،منطويلةفترةبعد
هم املوارد التمويلية للجزائر السيادي، جنباً إىل ارتفاع أالدينأزمةمعترب حلدةبتخفيفيتميزظرفسنة األخرية بفضل برامج اإلنعاش ويف14غضون 

- 2009اليت تتمثل يف احملروقات وبالرغم من أنّ هذا االنتعاش كان متذبذباً  إالّ أنه على وتريٍة مسحت للجزائر مبواجهة أثر الصدمة اخلارجية القوية 
فمرحلة 1996-1995زائر منذ عز األزمة باالعتماد على التحليل أدناه سنحاول أن نعطي صورة خمتصرة للتطورات االقتصادية يف اجل. 2008

.2014/2015، مث مرحلة التقهقر واهلبوط الكبري الذّي شهدته خالل 2012-2008لتبلغ ذروة االنتعاش 2002التعايف واالستئناف سنة 

:الناتج واالستهالك الوطين-1

لتحديد وترية االقتصاد ألي بلد وحتديد أدائه وبالنسبة ملؤشر الناتج يعترب النمو السنوي للناتج اإلمجايل واالستهالك اإلمجايل مقياسا هاما
اإلمجايل فقد شهد تذبذبا يف اجلزائر نتيجة عدة عوامل والتحليل االقتصادي أدناه يوجز أهم مالحظات حول وضع هذا األخري باإلضافة ملستوى 

ي مطلع األلفية اجلديدة مسحت للجزائر بأن تضع نفسها ضمن قليل الدول النامية اليت االستهالك الكلي يف البالد، فاالنطالقة القوية لالقتصاد اجلزائر
.استطاعت التحكم يف مديونيتها وحتسني جممل عناصر التوجهات االقتصادية على األقل خالل فترة معينة اتسمت بتحسن للوضعية اخلارجية

اجلزائراالستهالك الوطين اإلمجايل يف & الناتج ): 05(الشكل رقم 

:من إعداد الباحثني بناءا على: املصدر

- Banque Da Algérie، Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie، Rapport 1997-
2014.

2002مطلع األلفية الثانية بوترية متزايدة واليت جتلت يف عام ) االستهالك الوطين اإلمجايل(DIBوPNGبالفعل كان استئناف النمو يف 
هذا بالنسبة للناتج الوطين، وقد %60مليار دوالر بواقع 0004مليار دينار ارتفع إىل 2800- 2500فبعدما كانت مستوياما تقدر بـــ 

بفضل تسارع قوية إىل األداء اجليد لصادرات احملروقات2004يف عام . ظل االستهالك الوطين متناميا أيضا بنفس النسق تقريباً خالل هذه السنوات
أي تطور بواقعمليار دينار جزائري5890،5، مدفوعا التوسع يف االستثمار العام إىل ارتفاع منحىن ومعدالت الناتج اإلمجايل إىل )الكمية والسعر(

و تواصل النمو يف. %16مليار دينار أي بواقع4501،4مليار دينار مقابل264 5، بينما كانت إمجايل االستهالك 2003عن سنة 18%
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PNGوDIB اتج أعلى مداه سنةمقابل $ 99،9مليار دينار نتيجة ارتفاع  سعر الربميل من النفط 10909،6بواقع2008باضطراد ليبلغ الن
.2005سنة $ 54

2009-2008تشري أهم مؤشرات االقتصاد  إىل أن النمو يف وترية متواضعة جدا بغض النظر عن الركود يف العامل نتيجة لألزمة املالية 
هذه السنة متثل نقطة االنعطاف بالنسبة لكل مؤشرات االقتصاد الكلي يف اجلزائر دومنا أي 2009حيث تدهور مستوى الناتج الوطين بدءا من 

، يف حني يستمر منحىن الناتج الوطين يف التدهور نتيجة 2010سنة %17، ونسبة  2008عن سنة )%15–(استثناء، اليت سجلت تدهور بواقع
الناتجإلمجايلالسنوياحلقيقيالنموالكلي قدرالطلببزيادةاملدفوعة2012سنة ويف. حىت اية فترة الدراسة2009دهور عائدات النفط منذ ت

يفلنمواوتريةتراجعمنالرغمعلى2012يف سنة %2.16بــ املقدرالدميوغرايفالنمواالعتباربعنيمع األخذسالبا،%14ما نسبتهالوطين
يف سنة %5.2إىل 2009سنة %12.6منمتتاليتنيلسنتنياخنفاضهابعدمعتربةزيادةاإلنفاق احملليإمجايلوتريةعرفتالنهائي،االستهالك

.2011بسبب تباطؤ االستثمارات يف سنة %6.2، وإىل 2010

احملروقات،إنتاجواخنفاضدينارمليار16176اإلمجايل الطلبمنوترددإىلهذاويرجع2013 سنةيفتباطؤااالقتصاديالنشاطعرف
بينما االستهالك الوطين بلغ . %13مسجال تدهورا بنسبة 2012مليار يف 6336مليار دينار مقابل 5539الوطين بــ الناتجإمجايلقُدر

اصلة تعزيز النشاط االقتصادي العاملي، وإن كان متيزت مبو2014بالنسبة لسنة . 2011عن سنة %24مليار دينار مسجال ارتفاعا 16176،2
مليار دينار مسجال 4968،1بوترية معتدلة يف البلدان املتقدمة بينما يف اجلزائر توالت التناسبات بني املؤشرات الكلية فبنسبة للناتج اإلمجايل بلغ

أساسا إىل تدهور صايف دخل العوائد 2014–2009الفترة تعود نسبة تدهور مؤشر الناتج الوطين خالل . 2013عن سنة %11تدهورا بنسبة 
.الوطنية الصافية وإىل تدهور أصول احملروقات

خارج احملروقات& الناتج الداخلي اإلمجايل داخل ): 06(الشكل رقم 

:من إعداد الباحثني بناءا على: املصدر

- Banque D’Algérie، Evaluation Economique Et Monétaire En Algérie، Rapport 1997-
2014.

خارج PIBمليار مقابل تدهور عائدات احملروقات 2830ارتفع إىل 1997مليار دينار سنة 2780بلغ جممله PIBبالنسبة ملؤشر 
لربميل ل$  19.5وهذا بسبب تدهور أسعار الربميل من النفط من  1998مليار سنة 865مليار مث لتنخفض إىل 1941.20احملروقات اليت كانت 

،  وبعد فترة من النمو اإلجيايب والذّي مل يستمر تقديرات التغريات يف اإلنتاج والناتج 1998سنة $ 12.90لتبلغ قيمة متدنية  1997الواحد سنة 
ية فيما يتعلق بالعمالة يشري إىل انعكاس االجتاه حنو معدالت منو أعلى، ال تزال غري كاف%04سجلت منوا بنسبة 2002احمللي اإلمجايل احلقيقي لعام 

. ولكن أكثر استدامة واليت تسيطر على حنو أفضل مما كانت عليه يف املاضي

%5.7وللسنة الثالثة على التوايل، الناتج احمللي اإلمجايل باستثناء قطاع الزراعة والقطاعات غري النفطية تتقدم مبعدل زيادة 2002عام يف 
حيث شهدت القيمة املضافة للبناء أقوى منو . واخلدماتBTPمنه إىل الديناميكية للبناء واألشغال العامة القطاعات يف ويأيت هذا األداء يف جزء كبري

ويعزى هذا التوسع بدعم النفقات كبرية من املعدات العامة يف إطار النفقات املتعلقة التوسع املايل، على وجه اخلصوص، من . سنوات06ملدة 08%
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ويدعم هذا النمو قطاع قوي من املؤشرات االقتصادية الرئيسية مثل توافر مواد البناء واالمسنت واحلديد . طرق واهليدروليكيةبرامج اإلسكان وال
13.والصلب

5264الذّي سجل 2003، بينما الناتج احمللي اإلمجايل انتعش سنة 2004كان النمو يف الناتج خارج احملروقات  بوترية حمتشمة حىت سنة 
حيث بلغت 2003متيز االقتصاد العاملي  بزخم النمو الذّي بدأ من منتصف سنة 2004يف عام . مليار للناتج احلقيقي3391ينار مقابل مليار د

سنة، وهذا النمو يستند يف املقام األول على سياسة االقتصاد الكلي التوسعية يف أجزاء كثرية من 30وهي أعلى معدالت منذ %5.1معدالت النمو 
.عامل، و حتسني الرحبية اليت، نظرا للظروف متويل املناسب وحتفيز االستثماراتال

أن يبقى ديناميكيا حىت يف عجز الصدمةالوطينمسحت لالقتصاد2008-2001الفترة خاللاملسجلةواملاليةاالقتصاديةاألداءاتإنّ
املوجهةالناتج عن حجم القروضالستثمارالقوياهم فيه التوسعخارج احملروقات والذّي سPIBالكبرية شهدا على ذلك مؤشر اخلارجية

احملروقات سنة خارجاالقتصاديالنشاطديناميكيةويفإنعاش اإلنتاجييفللمؤسسات،تدعيميةوبتدابريمالءمةأكثربظروف ماليةاملُعززلالقتصاد،
، 14لب الكلي باإلضافة إىل األداء اجليد للقطاعني وهي البناء واخلدمات يف السوقسجل الناتج االمجايل احلقيقي  وذلك بفضل التوسع يف الط2014
مليار يف 16643مليار مقابل 17205، إضافة إىل ذلك مت تسجيل ناتج امجايل2013مليار يف سنة 11675مليار دينار مقابل 12547بواقع 

.ادناه سيحاول االيفاء مبجمل توجهات هذه املؤشراتإال أن جممل املؤشرات الكلية كانت يف وضع حرج، التحليل. 2013

:البطالة والتضخم-2

حسب نظرية فيلبس توجود عالقة عكسية بني معدالت التضخم والبطالة، لكن مع بداية السبعينات بدأت العالقة السابقة تأخذ اجتاه آخر، 
، يف اجلزائر ومن خالل الشكل أدناه ميكننا تقدمي حتليل )Stagflation(ما أطلق عليه بالركود التضخميحيث أصبحت هذه العالقة طردية وهذا

.فترات03اقتصادي  من خالل تقسيمه إىل 

منحىن فيليبس يف اجلزائر): 07(الشكل رقم 

:من إعداد الباحثني بناءا على: املصدر

- Banque Da Algérie، Op-Cite.

- Office National des Statistiques -ONS http://www.ons.dz/ 11/2016.

مبا 1996-1995تستثىن سنة (متيزت بأعلى معدالت يف التضخم والبطالة يف اجلزائر املستقلة : 2001-1997التدهور : فترة األوىلال
بالنسبة للتضخم والذّي ال تزال اجلزائر تعاين من سياسة ضخ العملة يف برنامج %06فقد سجلت هذه السنتني معدل ) %22خيص التضخم 

نتيجة برامج إعادة اهليكلة اليت قامت ا اجلزائر انصياعا %28دوق النقد الدويل آنذاك، تقابله نسبة بطالة األعلى واليت مثلت الدين الثاين مع صن
-1999وبالنسبة للسنوات . ونذكر أيضا أن التضخم ناتج عن ارتفاع األسعار خارج قطاع احملروقات. لذات الربنامج من الصندوق الدويل

، نتيجة االستقرار النسيب 2000، وهي حالة االنكماش املسجلة سنة %-01ويات مالئمة للتضخم يف البالد حىت بلغ نسبة متيزت مبست2000
.ألسعار املستهلك ملزيج عدة عوامل، مبا يف ذلك زيادة اإلمدادات احمللية والواردات واالستقرار النسيب لألسعار

.07، ص2013، التقرير السنوي التطور االقتصادي والنقدي يف اجلزائربنك اجلزائر، -13
14 - Banque Da Algérie, Op-Cite, Rapport 2014, P 21.
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بينما البطالة كانت %4-3ن التضخم يف هذه الفترة كان مقبول عموما عند هامش يالحظ أ: 2008-2002التعايف :الفترة الثانية
. سنويا%03متحكم فيها وما نالحظه من حتسن يف املؤشر حيث تواصلت يف االخنفاض بواقع 

%10شر البطالة عند كما أشرنا سابقا بأا سنة استثنائية استقر مؤ2009يف سنة : 2014-2009االستقرار النسيب : الفترة الثالثة
عن السنوات السابقة، إال أنه عموما متيزت هذه املرحلة باالستقرار امللحوظ يف كال املؤشرين %02أي بواقع %06بينما ارتفع التضخم إىل 

.بالرغم من أن التضخم بدا أنه حتسن نوعا ما يف السنتني األخريتني من الدراسة 

لق من إفصاحات بنك اجلزائر للمؤشرات هذه توحي بأن اجلزائر تتحكم إىل حد ما يف متغريات إال أن بالرغم من ان جممل هذا التحليل املنط
الواقع يرى بأن تكون أحسن بكثري من هذا الرمت نتيجة اإلمكانيات اهلائلة اليت حتوزها اجلزائر سواء املادية أو حىت املورد البشري ذو الطاقة والكفاءة 

..العالية

:اخلارجيةاملديونية-3

متثل إحدى التحديات اليت تواجه الدول الدائنة واملدينة على السواء، ومع -وال تزال–كانت أزمة الديون اخلارجية للجزائر وللدول النامية 
ث انه يف بعض تزايد الديون اخلارجية وجد عدد كبري من الدول النامية بشكل عام، والعربية بشكل خاص صعوبة يف االستمرار يف خدمة ديوا حي

األحيان تتجاوز التزاماا قدرا على السداد، فقد أدى ارتفاع خدمة الديون إىل استرتاف حصيلة اجلزائر من النقد األجنيب مما احلق الضرر بشكل 
.رئيس بربنامج االنعاش كما أدت الزيادة يف الديون اخلارجية إىل تدهور موازين املدفوعات بشكل عام 

)األساس+ الفائدة (خدمة الدين & الدين اخلارجي للجزائر : )08(الشكل رقم 

:من إعداد الباحثني بناءا على: املصدر

- Banque Da Algérie، Banque Da Algérie، Op-Cite.

اخلارجي ، فقد سجل الدين 1996منذ عام ) *()نادي باريس ونادي لندن(نسلط الضوء على األمهية النسبية وزيادة إعادة جدولة القروض 
، وحىت وصلت إىل مستوى يف اية 1997مليار يف 15، مث 1996يف عام $ مليار33، بعد أن بلغ ذروته 1997املستحق اجتاها نزوليا منذ عام 

. 1997أقل بكثري من 2006عام 

ة للقروض الثنائية كانت قيمتها مليار دوالر وهو يف أعلى مدى هلا كما سبق االشارة لذلك، فبالنسب30بلغت قيمة الديون 1997يف سنة 
ما جممله ) الفائدة+ األساس(مليار دوالر بينما سجلت خدمة الدين لوحده6.0مليار دوالر وما يزيد بقليل أما القروض املتعددة األطراف 8.097

مليار دوالر 15.226دن، بلغت جممال ، بالنسبة للديون مع نادي باريس ولن1996مليار دوالر بالنسبة للديون اليت سبق اعادة جدولتها يف 4.1
.مليار دوالر أي بقيمة تساوي قروض أو أضعاف القروض حبد ذاا05أما خدمة الديون ارتفعت قيمة لتصل أعلى مداها 1998حبلول سنة 

حتسن هذه مليار وبالرغم من 12.880مليار تقابلها قروض جمدولة بواقع 5.010، سجلت القروض متعددة األطراف 2002يف سنة 
وبالرغم من الوفر املايل الناتج عن برامج التنمية واالنعاش فقد أفضت لتحسن 2006أما يف . ، إال أا التزال مرتفعة جدا1998األخرية عن سنة 

مليار دوالر، 13.500ة ملحوظ يف مؤشرات التنمية حىت املديونية اخلارجية بالرغم من أن خدمة الدين بلغت أعلى مدى هلا يف تاريخ اجلزائر املستقل
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9.111مليار دوالر، بعدما كانت يف 05مليار والديون ادولة بواقع 0.4إال أن اجلزائر ختلصت من جزء كبري من ديوا فالثنائية تقريبا بلغت 
ديون األخرى املتعددة مليار وهو حتسن ملحوظ يف حني بلغت ال5.00، بلغت خدمة الدين 2011وحبلول سنة . مليار يف السنة اليت سبقتها

.وعليه متتعت املديونية اخلارجية باالستقرار النسيب بقية سنوات الدراسة. مليار دوالر، أما الديون ادولة فقد اهتلكت متاما0.01األطراف 

:إلرساء االستقرار الداخلي-التوازن  الداخلي -4

وازن  يف االقتصاديات الكلية من خالل ترشيد الطلب احمللي وتقييد عجز املوازنة إن اهلدف من سياسة االستقرار االقتصادي هو استعادة الت
العامة باختاذ إجراءات لزيادة اإليرادات احلكومية وترشيد النفقات وكذلك إتباع سياسة سعر الصرف، دف إىل جانب املوارد إىل قطاعات التصدير 

من ضمن اإلجراءات التصحيحية اليت اختذت يف سياسة املوازنة متثلت أساسا يف حماولة احلد من العجز و. والقطاعات اليت تنتج السلع البديلة للواردات
ورفع الدعم يف املواد الغذائية األساسية، وختلي اخلزينة عن متويل االستثمارات العمومية للمؤسسات العمومية، وهذا من أجل تقليص النفقات العامة، 

ت موازنة الدولة فيها برصيدها السالب وذلك لعدم قدرة اإليرادات العامة على تغطية نفقات الدولة خاصة وأن فقد عرفت اجلزائر فترات متيز
اإليرادات تعتمد بنسبة كبرية على موارد اجلباية البترولية وهذا ما جعلها تتأثر تأثريا كبريا بتقلبات أسعار النفط خالل العشرية األخرية من القرن 

15املاضي

رصيد املوازنة العامة للدولة): 09(الشكل رقم

:من إعداد الباحثني بناءا على: املصدر

- Banque Da Algérie، Banque Da Algérie، Op-Cite.

منها عائدات %64مليار حيث متثل 926.6مليار دينار، بإمجايل إيرادات 66.1بـــ فائضا1997ًيف سنة بلغ رصيد املوازنة العامة
1999-1998مليار دينار، وحبلول 845ينما اجلزء الباقي هو من خارج قطاع احملروقات، أما بالنسبة للنفقات فقد بلغت ب. قطاع حمروقات

مليار دينار على التوايل ويرجع السبب أساسا يف تدهور عائدات اجلزائر من احملروقات حيث سجلت 16.5- 108.2سجلت املوازنة عجزا بـــ 
، من ناحية أخرى تنامي نفقات ...مليار دوالر هذا من ناحية13181بقيمة 1997ى التوايل بعدما كانت سنة مليار دوالر عل9774-11904

.%02بني نفس الفترة يف حني اإليرادات سجلت تدهورا بواقع %13الدولة بواقع 

حيث بلغ سعر (%76قات فيه أكثر من مليار دينار مثلت مسامهة عائدات احملرو398يزيد عن فائضا2000ًيف سنة سجلت امليزانية وقد 
. مليار دينار سجلت النسيب األكرب فيها نفقات جارية ختص املستخدمني والتحويالت اجلارية1178.1تقابله نفقات بقيمة ) $28الربميل من النفط 

على التوايل، وبالرغم من انه مليار دينار 10-171حيث سجل فائضا بـــ2002-2001، حىت تقهقر سنة )الفائض(مل يستمر الوضع طويال 
بينما %12بنمو ملحوظ يف النفقات بواقع 2001كان موجبا إال أن مستوى تدهوره يوحي حجم التباين يف مستويي املوازنة فقد متيزت سنة 

.فقط%9.85اإليرادات منت بواقع 

اجلزائر، - ، جامعة وهراندراسة حالة اجلزائر-حتليل املوازنة العامة يف ظل اإلصالحاتبن محادي عبد القادر، -15
.30: ــــــــــــــــــــــــــ، ص
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احملروقات والذّي يعود أساسا يف ارتفاع سعر شهدت تطور ملحوظ يف فائض املوازنة حيث أدى منو عائدفقد2004-2003سنة أما يف 
2004مليار دينار سنة 436على التوايل، هذا كان له األثر األكرب على رصيد املوازنة مسجال فائضا بقيمة ) $38-29( الربميل من النفط

منها %66ني النفقات العامة مثلت منها لصندوق ضبط اإليرادات، يف ح%28من إمجايل اإليرادات و%70وسامهت فيه عائدات احملروقات 
فقد شهدت هذه وفرا ماليا عاليا بفضل ارتفاع 2006أما سنة . نفقات رأس مالية%33نفقات جارية للمستخدمني وجتهيزات وما نسبته 

.%29ـــ ، بينما النفقات منت بـ2004عن سنة %63صادرات البالد من احملروقات وخارج احملروقات، حيث منت اإليرادات بواقع 

عن %78مليار دينار على التوايل  ونالحظ أنه قد تدهور بواقع 935-579بقيمة سجل رصيد امليزانية فائضا2008ً- 2007سنة ويف 
مليار دينار سنة 77194والذّي يعود يف األساس إىل ارتفاع حجم النفقات العامة بالرغم من ارتفاع عائدات احملروقات حيث بلغت 2006سنة 

، أما %13بينما إيرادات الدولة حتقق منوا بواقع %12بواقع 2007حيث منت النفقات سنة ) $99.9(حيث سجل سعر الربميل الواحد 2008
، هذه السنة اليت كما سبق 2009، تواصلت سلسلة تدهور امليزانية العامة للدولة لتبلغ ذروا سنة ...%13ارتفعت النفقات بواقع 2008يف سنة 

-713(، فقد سجلت هذه السنة عجزا بقيمة 2002ذلك تعترب نقطة انعطاف يف مسرية االقتصاد اجلزائري الذّي شهد انطالقة قوية يف اإلشارة ل
، وقد يعود أساسا باإلضافة إىل تدهور عائدات قطاع احملروقات الذّي تأثر بشكل مباشر بالصدمة اخلارجية 1997أول عجز منذ سنة ) مليار دينار

استمر هذا . %-57.53، فقد تراجعت عائدات احملروقات يف اجلزائر بواقع 2009يت مست القطاع املايل العاملي اليت بلغت ذروا سنة القوية ال
، وبالرغم من أن أسعار احملروقات كانت أعلى بكثري من ما كانت 2013يف ) مليار دينار-143(العجز وان كان ب باجتاه متناقص ليبلغ ما قيمته 

.إال أن منو النفقات العامة كان له األثر األكرب على رصيد املوازنة2008نة عليه س

مليار دينار، ويعود ذلك أساسا إىل تدهور عائد قطاع احملروقات الذّي -1323.6بقيمة عجزاًسجلت2014يف سنة ميزانية الدولةأما 
وقد سبق اإلشارة إىل أن . 2012عن سنة %82ى املوازنة بتدهور ما نسبته من إيرادات الدولة، هذا اجلزء الكبري أثر عل%75ميثل ما يزيد عن 

متثل نقطة انعطاف بالنسبة لالقتصاد اجلزائري والعاملي على حد سواء بالرغم من ان اجلزائر مل تتأثر مباشرة بالصدمة اخلارجية القوية 2009سنة 
.اع اخلارجي والذّي يظهر أساسا يف رصيد ميزان املدفوعات وامليزان التجاريإال أن ذلك كان له األثر على املعامالت مع القط2008-2009

انطالقة قوية مدعمة بعوامل عديدة كربامج اإلنعاش الذّي أرادت اجلزائر أن تستفيد من 2002-2001شهد االقتصاد اجلزائري يف وقد 
ويتمحور 2004-2001وقامت بدعم اإلنعاش االقتصادي على فترة 2000الوضع املايل اجليد الناتج عن ارتفاع أسعار البترول ابتداءا من سنة 

حول األنشطة املخصصة لدعم املؤسسات واألنشطة الزراعية املنتجة اليت تنتج القيمة املضافة وتوفر الشغل بالرغم من هذا، فقد شهدت تذبذبات بعد 
شرات التوازن  الداخلي واملعرب عنه يف هذه الدراسة مبستويات الناتج احلقيقي والذّي أثرت بشكل غري مباشر على أداء مؤ2009الصدمة اخلارجية 

وأسعار االستهالك، واملوازنة PIBوالناتج الداخلي اإلمجايل PNG مدعوما  مبؤشرات هامة يف االقتصاد الكلي كمستوى الناتج الوطين اإلمجايل
لة والتضخم املعرب عنها مبنحىن فيليبس يف اجلزائر، كل هذا من اجل إعطاء صورة عن وضع التوازن  اخل، باإلضافة إىل مستويات البطا...العامة للدولة

من جهة أخرى التحليل أدناه يقوم بإعطاء صورة عن مؤشرات التوازن  اخلارجي لالقتصاد اجلزائري معربا . الداخلي ومستوى أداء االقتصاد اجلزائري
.2014-1997وازن الصرف للدينار اجلزائري خالل نفس الفترة عنه بتوازن ميزان املدفوعات وت

:من خاللوهذا مايظهرإلرساء االستقرار اخلارجي  -التوازن  اخلارجي: املطلب الثاين 

ية، وله أمهية يشكل ميزان املدفوعات أداة هامة تساعد السلطات العامة على ختطيط وتوجيه العالقات االقتصادية اخلارج:ميزان املدفوعات-1
كبرية ألنه من خالل دراسة مفرداته يعكس لنا درجة التقدم االقتصادي  وميكننا من حتديد املركزه املايل للبلد، التحليل أدناه حياول حتليل وضعية ميزان 

تقرير بنك (در املعتمد يعتمد هذا ، ونشري بأن الوحدة املعتمدة هي مليار دوالر نظرا ألن مص2014-1996املدفوعات يف اجلزائر خالل فترة املسح 
).اجلزائر
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مليار دوالر أمريكي-رصيد ميزان املدفوعات اجلزائري ): 10(الشكل رقم 

:من إعداد الباحثني بناءا على: املصدر

- Banque Da Algérie، Bulletin Statistique De La Banque  Algeria 1995-2014.

بواقع 1997، حيث سجل أدىن مستوى سنة 2000-1997دفوعات عاىن من تدهور يف سنوات من الشكل أعاله يتضح أن ميزان امل
نتيجة تراجع أسعار احملروقات مث عجزا آخر 1998مليار دوالر سنة -1.74مليار دوالر، مث تأزم بشكل أكرب ليسجل عجزا بــــ ـ1.16
وهذا 2001مليار دوالر كفائض وتعزز خالل 7.50رجييا مطلع األلفية بالرغم من أنه شهد حتسن تد. مليار دوالر- 2.38بواقع 1999سنة 

التحسن يرجع أساسا إىل عائدات احملروقات ، ومع ذلك فقد سجل االستثمار األجنيب املباشر زيادة نسبية إىل حد كبري بسبب االستثمارات يف قطاع 
.النفط والغاز وقطاع االتصاالت

مليار دوالر مليزان 7.47بقوة املركز املايل اخلارجي بعد التحسن فقد بلغ فائضا يف موازين اخلارجية ، هذه السنة اليت متيزت 2003سنة 
وهذا بفضل حتسن صادرات البلد داخل وخارج احملروقات، وقد استمر التحسن يف . مليار دوالر بالنسبة للميزان التجاري11.14املدفوعات وقيمة 

ات املقبلة نتيجة الوفر االقتصادي والذّي يعود أساسا إىل حتسن صادرات البالد سواء داخل أو خارج سنو05رصيد ميزان املدفوعات طيلة 
.احملروقات، باإلضافة لعنصر مهم وهو التخلص من املديونية اخلارجية

، بصفتها 1998-1994متيزت بتسجيل أداء تارخيي جاء بعد عشرة سنوات من اية فترة التعديل اهليكلي وإعادة اجلدولة 2008سنة 
وذلك للمرة األوىل بعد الصدمة اخلارجية 2000إىل التوازن  املايل الكلي، فقد متت استعادة سالمة ميزان املدفوعات منذ سنة "ركنا يف جمال العودة 

يط الدويل املوايت يف جمال قد تدعم بواسطة احمل2008-2001إن التعزيز املتواصل لسالمة ميزان املدفوعات خالل السنوات . 1986العنيفة سنة 
فائضا بواقع 2008أسعار احملروقات كما سبقت اإلشارة، وإن كان االقتصاد اجلزائري ال يزال رهينة احملروقات، فقد سجل ميزان املدفوعات سنة 

، هذا ...واردات السلع واخلدماتمليار دوالر بالرغم من انه سجل عنصرا جديدا من عناصر اهلشاشة يتمثل يف القفزة النوعية على مستوى36.99
3.86، نتيجة الصدمة اخلارجية اليت سببت تراجع يف عائدات النفط ما اجنر عنه تدهور إىل 2009ما أدى إىل تدهورا عنيفا خالل السنة الالحقة 

.مليار دوالر

مليار دوالر كفائض أمام0.13يث سجل اجلزائري حاخلارجيالوضعهشاشةيواصل ميزان املدفوعات أدائه املتراجع ليؤكد2013سنة 
السلع منللوارداتالتصاعدياملنحىباستمراريتميزظرفاملسجل يفالتطورذلكعلىيشهدكمااحملروقات،أداء الصادرات خاصة منتراجع 

.خالل نفس السنة

مليار دوالر نتيجة الوضع 5.88قع بتسجيل عجز بوا1997، يسجل ميزان املدفوعات التجاري أول نكسة له منذ سنة 2014سنة 
دوالر واليت ال 100املتردي ملؤشرات اخلارجية اجلزائري ونعين بذلك تدهور صادرات البالد خاصة احملروقات يف ضل تدهور سعر الربميل من النفط 

اجلزائر ختلصت من املديونية اخلارجية إال تزال وي حىت ما بعد  سنوات الدراسة، إضافة غلى تنامي حجم الواردات خاصة اخلدمات، بالرغم من أن
أننا نرى بأنه إذا استمر هذا الوضع فإنه من احملتمل جلوء اجلزائر إىل االستدانة خاصة وأن احتياطي الصرف اجلزائري قد أهلتك بعد حاالت التغطية 

.2009اليت اعتمدها منذ 
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:السياسة النقدية يف اجلزائر-2

:اجلزائرمستوى تدخالت بنك -أ 

لبنك العامةالصالحياتإطارتعديل، مت11ّ-03بالنقد والقرض املتعلقالقانوينلإلطاروفقاالنقدياإلصالحتطبيقعنعشريةمنأكثربعد
الشروطضلأفيف توفريوالصرفوالقرضالنقدميادينيفاجلزائربنكمهمة، حيث تتمثل04-10اجلزائر بصدور القانون املعدل هلذا األخري 

ويراقب،ويوجهالنقدية،احلركةبتنظيميكلفالغرضوهلذا.للنقدالداخلي واخلارجياالستقرارعلىالسهرمعلالقتصادسريعلنموعليهاواحلفاظ
لس النقد والقرض وقد حدد ا. الصرفسوقوضبطاخلارججتاهاملاليةالتعهداتتسيريحسنعلىويسهراملالئمة توزيع القرض،الوسائلبكل

: 16لبلوغ أهداف السياسة النقدية املسطرة أن يتوفر لدى بنك اجلزائر أدوات السياسة النقدية التالية 
.عمليات إعادة اخلصم و النقد-
.احلد األدىن لالحتياطات اإلجبارية -
.عمليات السوق املفتوحة-
.التسهيالت الدائمة-

للسياسةالنهائياهلدفيشكلالوطنيةللعملةواخلارجياالستقرار الداخليكان،2010يفوالقرضبالنقدتعلقاملالقانويناإلطارصياغةإعادةقبل
يتدخلنتيجة لذلك. والقرضالنقدجملسطرفمناحملددةالنقديةاألدواتإىلاستناداوذلكبنك اجلزائر،إىلالسياسة النقديةتنفيذيسند.النقدية

األمانات،ومنحأخذاخلصم،إعادة(النقدية السوقخارجمع املصارفعملياتهذلكخصسواءالنقديةالوسائلاستخدامبواسطةاجلزائر،بنك
السيولة عنواسترجاعاتالنهائيأواملؤقتالتنازلبواسطةاملفتوحةالسوقالسوق النقدية من خالل عملياتالسوقعملياته يف، أو)تسبيقات

17.اإلجباريةاالحتياطياتجماليفالتنظيممتابعةوكذا(اقصاتاملنطريق

تتميز معدالت إعادة اخلصم يف اجلزائر بالثبات النسيب عالوة على اا معدالت ضئيلة، وتتم عن طريق حتديد : عمليات إعادة اخلصم والنقد-ب 
ك املركزي منحه للبنوك التجارية، سقف إعادة خصم السندات العمومية خاصة السقف اإلمجايل إلعادة التمويل أي املبلغ اإلمجايل الذّي ميكن للبن

.سندات اخلزينة

معدالت إعادة اخلصم واالحتياطي اإللزامي يف اجلزائر): 11(الشكل رقم 

:من إعداد الباحثني بناءا على: املصدر

- Banque Da Algérie، Bulletin Statistique De La Banque  Algeria 1995-2014.

أداة اإلجباريةالدنيااالحتياطيات، تعترب2004يف اإلجباريةالحتياطياتالعمليايتحتديد اإلطارواليت أعيد:احلد األدىن لالحتياطات اإلجبارية. ب 
معدلأساسعلىلتغطية،راجلزائبنكلدىودائعاملصارف بتشكيلبإلزامولكناجلزائربنكبتدخالتتترجمالالنقدية،للسياسةخاصةمؤسساتية

سبتمرب 13، الصادرة يف 53، جريدة رمسية رقم ا و إجراءاايتعلق بالعمليات السياسية النقدية و أدوا، 2009ماي 26املؤرخ يف 02–09نظام رقم ،10املادة -16
2009.

17 - La Banque d’Algérie, , Op-Cite, 2013, P108
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االحتياطات بتشكيلامللزمةاهليئاتحتديديفواملتمثلةالعامةاملبادئالدنيااالحتياطيات اإلجباريةتكوينلشروط،احملدد02-04حيدد النظام . شهري
وكذاااملتعلقةواملكافأةاالحتياطياتتكوينرةوفتبالدينار،الودائععليها، أيحتسباليتوالقاعدةاالحتياطياتهلذهاألقصىواملعدلاإلجبارية

18.كافغريحدإىلتكوينهاحالةيفأوالتنظيميةاإلجباريةاالحتياطياتتكوينعدميف حالةاملطبقةالعقوبة

:التضخم يف اجلزائر-ج 

للسياسةكهدف صريحالستقرار األسعاراًء قانونياإرستعطياليت04-10بالنقد والقرض املتعلقةالتشريعية اجلديدةمع التدابريتناغما
قصد التضخمملعدلالقصرياملدىعلىالتنبؤعلىاجلزائر العملبنكعززهذا الصدد،خاصة يفأمهيةالقصرياملدىعلىالتضخمتوقعأخذالنقدية،
:ويتمثل يف النموذج التايل . 2010منابتداءالتضخمهدفمتابعةضمان

يهدف النموذج إىل حتديد العناصر املناسبة لتفسري التطور على املدى املتوسط ملؤشر األسعار عند :ذج حمددات التضخم يف اجلزائرمنو-1
. بتحديد العوامل اليت تفسر التضخم و بتعيني مسامهام يف التضخم الكلييف اجلزائر ويسمح هذا النموذج) التضخم على املدى املتوسط(االستهالك

، يهدف من جهة إىل VECMالنموذج املسند على نظرية الطرق الكمية املطبقة على السالسل الزمنية، من نوع منوذج متجه تصحيح اخلطأ يعد 
إىل قياس مدى مسامهة كل منهما يف تطور مؤشر ٕالكشف عن العناصر احملددة للتضخم انطالقا من املعادلة املقدرة على املدى الطويل األجل، و

للمتغري املراد تفسريه 2013-2000من جهة أخرى يرتكز هذا النموذج على احندار املعطيات الشهرية خالل الفترة . ند االستهالكاألسعار ع
19.مفسرة-على املتغريات األربع اليت تعترب مستقلة) IPC -مؤشر األسعار عند االستهالك(

روقات وخارج الودائع بالعملة الصعبة؛خارج ودائع املؤسسة الوطنية للمحM 2الكتلة النقدية يف مفهوم - 
؛TCEN تضاؤل مؤشر أسعار املواد ذات حمتوى قوي من االسترياد بسعر الصرف الفعلي االمسي- 
معدل سعر الصرف الفعلي االمسي للدينار مقابل عمالت أهم شركاء اجلزائر التجاريني؛- 
ة؛الغذائيللصناعةواخلاصالعموميالصناعياإلنتاجأسعارمؤشر- 

التحليل االقتصادي للنتائج االحصائية-2
ال يزال صانعو السياسة النقدي واملالية اليوم يف اجلزائر ومجيع أحناء العامل على حد سواء بني شقي رحى يواجهون مهمة جسيمة تتمثل يف 

ائهم التضخم وتكتسب اجلهود املتعددة األطراف أمهية حتقيق أوضاع اقتصادية مستقرة مع العبور باقتصاديام ساملة من فترة النمو املتباطئ واحتو
.خاصة يف الظروف الراهنة ملعاجلة االضطرابات املالية والنقدية

يسعى صانعو السياسات االقتصادية الكلية إىل حتقيق توازن بني دعم النشاط االقتصادي يف :فعالية بنك اجلزائر يف حتقيق االستقرار االقتصادي-3
اهلبوط، وشدة عسر األوضاع املالية وبني التأكد من أن التحول املستمر يف األسعار النسبية اليت تغلفه طفرة من أسعار السلع واخلدمات مواجهة فترة

م ال يدفع حنو االرتفاع املتواصل يف معدالت التضخم على غرار ما حدث يف تسعينات القرن املاضي يبحث التحليل أدناه فيم إذا كان ميكن استخدا
ومن هذا املنطلق التساؤل . السياسة النقدية لدعم السياسة االقتصادية يف اجلزائر السيما إبان موجة اهلبوط االقتصادي الذّي شهده االقتصاد العاملي
.ات السياسة النقديةالذّي نبحث عن اإلجابة عنه هو مدى قدرة بنك اجلزائر يف احلفاظ على مستوى الناتج اإلمجايل الداخلي باالعتماد على آلي

، ومعدل الفائدة بني البنوك M02التحليل اإلحصائي أدناه يوضح أثر السياسة النقدية املمثلة بالتوسع يف القاعدة النقدية 
Réescompte إضافة إىل معدل االحتياطي اإللزامي ،réserves obligatoiresياسة االقتصادية العامةوقد مت ، وأثرها يف حتقيق أهداف الس

مدعما ببعض مؤشرات اهلامة للنشاط ) PIB(اعتماد مؤشرات مستقلة متثلت يف رصيد االستقرار الداخلي املعرب عنه بالناتج الداخلي اإلمجايل 
ازن ، أما من ناحية االستقرار اخلارجي فقد مت متثيله بتو)DIB(، االستهالك الداخلي اإلمجايل)CHMG(، البطالة)INF(االقتصادي كالتضخم

).SLD,BAL-PAIM(ميزان املدفوعات 

18 - La Banque d’Algérie, , Op-Cite, 2013, P111
.178، مرجع سبق ذكره، ص2013بنك اجلزائر، التقرير السنوي - 19
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:دور بنك اجلزائر يف حتقيق االستقرار االقتصادي: املطلب الثالث

سنحاول  تبيان ألثر بنك اجلزائر عن طريق تدخالته من أجل دعم عناصر التوجه االقتصادي املمثل أساسا يف متغريات مربع كالدور ألهداف 
عليه مت رصد أهم املؤشرات اليت نرى انه من شأا أن تؤثر على هذه املتغريات، ومصفوفة االرتباط أدناه توضح مستوى العالقة السياسة االقتصادية، و

.بني هذه املتغريات

لفاعلية السياسة النقدية يف اجلزائرPearsonمصفوفة االرتباط ملعامل ): 12(جدول رقم 

Correlations

Réescom
pte

réserves
obligatoi
res

 M02 SLD,BA
L-PAIM

INF CHMA
G

PIB

Pearson
Correlation

1 -,157
-
,646** -,484* ,053 ,770** -,671**

Sig. (2-tailed) ,533 ,004 ,042 ,834 ,000 ,002

Réesco
mpte

N 18 18 18 18 18 18 18
Pearson
Correlation

-,157 1 ,520* -,342 -,119 -,236 ,438

Sig. (2-tailed) ,533 ,027 ,165 ,638 ,346 ,069

réserves
obligatoi
res

N 18 18 18 18 18 18 18
Pearson
Correlation

-,646** ,520* 1 ,105 ,332 -,845** ,992**

Sig. (2-tailed) ,004 ,027 ,677 ,179 ,000 ,000
 M02

N 18 18 18 18 18 18 18

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

.SPSS20إعداد الباحثني باالعتماد على : املصدر

وى معدالت إعادة مستوM02تظهر مصفوفة االرتباط بني متغريات السياسة النقدية بتدخالت بنك اجلزائر واملمثلة أساسا يف امع النقدي 
:، ومدى أثرها يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية وقد تضمنت ما يلياخلصم باإلضافة إىل االحتياطي اإللزامي

وجود عالقة طرية قوية إىل حد ما مع البطالة ) % = 05α(تبني عند مستوى املعنوية ):سعر الفائدة ما بني البنوك(معدل إعادة اخلصم -1
، حبيث كلما زاد سعر إعادة اخلصم أثر ذلك على البطالة بشكل موجب، وهو احلالة غري مرغوب فيها حبيث أن تراجع مستوى %77ة بلغت نسب

االستثمار الذّي يتأثر بشكل قوي وعكسي مع املعدل السابق، سيؤدي إىل تراجع مستويات االستثمار الذّي يستقطب العمالة وهذا هو األثر غري 
.إعادة اخلصم على البطالةاملباشر لسعر 

لكن بشكل عكسي مع الناتج الداخلي بواقع وأيضا التوازن  اخلارجي املمثل مبيزان املدفوعات وإن قوية إىل حدكذلك تبني وجود عالقة 
إدا ما ارتفعت أي أن حجم الناتج الداخلي من شأنه أن يتأثر سلبا%-67،  حيث يعكس األول مستوى %-48كان بشكل ضعيف نسبيا بواقع 

معدالت إعادة اخلصم واليت تؤثر بشكل قوي على حجم العمالة وعوائد عوامل اإلنتاج، أما بالنسبة مليزان املدفوعات فإن بنك اجلزائر يلعب دورا 
ورة أي يف حاالت الفائض مهما يف التأثري على االدخار للحفاظ على توازن امليزان اخلارجي، حبيث يرفع وخيفض هذه األخرية وفق ما تقتضيه الضر



            Science Reflection (SR)  Vol2, No1, February, 2017

            www.sciencereflection.com                                 Global Journal of Economic and Business

20 | P a g e                                      w w w . S c i e n c e R e f l e c t i o n . c o m

أما بالنسبة ملؤشر التضخم فقد تبني . كما يف حاالت العجز اخلارجي ولكن تبقى هذه القناة غري فعالة تقريبا يف اجلزائر وما أشار إليه مصفوفة االرتباط
.الفائدةعدم وجود عالقة عند مستوى املعنوية السابقة، مبعىن أن حمددات التضخم تتمثل يف عناصر خالف أسعار 

تبني عند مستوى املعنوية  عدم وجود عالقة إحصائية مع أي من املتغريات السابقة، ما عدا حجم الناتج الداخلي :معدل االحتياطي اإللزامي-2
ية إال أنه يعطي وهذا ما يبني أن هذه األداة ال تؤثر بشكل مباشر يف املؤشرات السابقة، وهذا قد يتناقض واملقومات النظر) % = 10α(لكن عند 

.صورة على أن تنقل أثر السياسة النقدية يف اجلزائر ضعيف من خالل هذه القناة 

، حبيث  أنه %-84.5وجود عالقة عكسية قوية مع البطالة بلغت نسبة ) % = 05α(تبني عند مستوى املعنوية :M02حجم الكتلة النقدية -3
ى ذلك إىل اخنفاض البطالة واألثر يكون من خالل العالقة مع معدالت الفائدة كما أشرنا آنفا حبيث، كلما كلما زادت الكتلة النقدية يف االقتصاد أد

نقص حجم امع النقدي أدى بالضرورة إىل اخنفاض معدالت الفائدة أي  اخنفاض يف أسعار رأس املال وبالتايل ترتفع مستويات االستثمار واليت 
من ناحية أخرى تبني وجود . ثر يف االقتصاد وهو األثر املطلوب، وعليه تكون أثر السياسة النقدية هنا قوية إىل حد ماتنجر عنها استقطاب عمالة أك

ملا توفره هذه األخرية من أثر على حجم االستثمار من خالل قناة سعر الفائدة وبالتايل على & PIB M02عالقة طردية  وقوية جدا بني كل من 
.مع كل من التضخم ورصيد ميزان املدفوعات) % = 05α(بينما اتضح عدم وجود داللة إحصائية عند مستوى املعنوية . الناتج اإلمجايل

إضافة إىل وعليه من خالل ما تقدم ميكن القول أن بنك اجلزائر ومن خالل اآلليات املتاحة واليت متثلت أساسا يف أسعار الفائدة ما بني البنوك
، استطاع ضبط عنصري البطالة والناتج الداخلي بالرغم من أن هذا األخري خيضع ملقاربة عوائد احملروقات M02وامع النقدي االحتياطي اإللزامي 

أكثر من أثر توجهات السياسة النقدية، وقد أظهر عيانا عدم جناعة بنك اجلزائر يف ضبط أسعار التضخم ويبقى رصيد العالقات اخلارجية حمددا 
بنك اجلزائر يسعى إىل ضبط مؤشرات التوازن واالستقرار الداخلي كوا تترجم إىل حد كبري أخرى لذلك تقبل الفرضية األوىل  بالقول بأن مبتغريات 

.االستقرار يف االقتصاد الكلي

:النتائج والتوصيات

دور البنوك املركزية كموجه للسياسة النقدية يف من خالل الورقة البحثية هذه ولصعوبة حتليل أوجه االقتصاد الكلي عامة حاولنا أن نعرض 
واليت نرى بأنه متس أهم مراحل سريورة االقتصاد 2014-1996حتقيق االستقرار االقتصادي يف اجلزائر من خالل حتليل اقتصادي لفترة املمتدة 

فيات اقتصادية اجتماعية وأخرى جيوسياسية، ومن خالل اجلزائر بعد اعتماد ج اقتصاد السوق باإلضافة إىل طبيعة هذه املرحلة اليت اتسمت خبل
من أجل ذلك ركزت هذه الدراسة على اإلجابة عن الدراسة مت إبراز أهم مقومات االقتصاد اجلزائري وإبراز اخللفية االقتصادية اليت ينبين عليها، 

يف االستقرار االقتصادي يف اجلزائر من خالل حتليل أهم ) زائريدعى يف هذا الصلب بنك اجل(تساءل مهم يدور حول مسامهة البنك املركزي اجلزائري 
ركائز االقتصاد اجلزائري وبالرغم من عدم الوصول إىل إجابة فصل هلذا التساؤل إال أنه مت التوصل إىل بعض النقاط املهمة نوجزها يف مجلت النتائج 

.املتوصل إليها

املوازنة العامة ذات أداء متباين حيث اتسمت مبرحلة من عدم االستقرار والتوازن خالل فترة تعد مؤشرات املالية العامة واليت متثلت أساسا يف-
مث لتتدهور جمددا بسبب تدهور األصول العامة للمحروقات؛2008-2002، تلتها مرحلة استقرار عال خالل فترة 1996-2000

ت املالية إال أنه أظهر أن اجلزائر إىل حد ما ال تتحكم يف مستويات حتليل منحىن فيلبس بالرغم من كشف عن بعض التمايز يف بعض السنوا-
البطالة بالرغم من أن مستوياا اخنفضت كثريا مما كانت عليه إال أن االمتيازات اليت حصلت عليها اجلزائر توحي بأنه كانت قادرة بتشجيع 

نوعا ما خالفا ملا صرح به بنك اجلزائر مجلة وتفصيال حول حتكمه عمالة أكثر يف االقتصاد، من ناحية أخرى تبقى مستويات التضخم معتربة
.باالستقرار العام لألسعار 

بالنسبة ملؤشرات الناتج الوطين اإلمجايل واحلقيقي منه اتضح أن الدخل الوطين مبين أساسا على قطاع احملروقات ؛-
التخلص من جممل ديوا اخلارجية خاصة األقساط اخلاصة خبدمة الدين اليت بالنسبة ملؤشرات املديونية اتضح أن اجلزائر حققت طفرة نوعية يف -

أثقلت كاهل اجلزائر وديون أخرى خاصة ادولة منها؛
أشارت الدراسة إىل أن االستقرار االقتصادي يف اجلزائر ال يزال بعيد املنال وذلك ما وضحه التحليل اإلحصائي؛-
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اسة االقتصادية املدعمة بالسياسة النقدية غري الفعالة نسبيا واليت يعود السبب يف ذلك للتسرب يتضح وجود قصور كبري يف توجهات السي-
النقدي الكبري خارج قطاع املصريف، إضافة ملنظومة مصرفية ال تلعب دورا  فعاال يف االقتصاد املايل، بالرغم من مستويات االدخار اهلائلة اليت مت 

والذّي كشف عن منظومة ذات خلل يف جودة األصول يك عن وضع من الالّرشادة اقتصادية ؛،2013- 2002تعبأا خالل فترة 
اتضح من خالل الدراسة أن االستقرار االقتصادي ال يتأتى إال من خالل دعم أهداف السياسة االقتصادية املتمثلة أساسا يف منو معترب -

ة إىل االستقرار اخلارجي؛لالستثمارات ومستويات متدنية من البطالة والتضخم إضاف

إنه وفضالً إىل حتسن إيرادات اجلزائر -وبتحفظ-وعليه من خالل ما مت عرضه ميكن اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية للموضوع بالقول
اخلارجية القوية والذّي مسح بان يكون هلا هامش مناورة كبري مكنها من مواجهة الصدمة 2013-2002اإلمجالية من احملروقات طوال الفترة 

مل 2016-2015، إال أن االستقرار االقتصادي يف اجلزائر يعد رهينةَ إىل قطاع احملروقات وهذا ما أثبته االنكشاف الكبري 2008-2009
تويات الرفاهية يف اجلزائر، وأن قدرة بنك اجلزائر حمدودة نسبيا يف التأثري على توجهات السياسة االقتصادية الرامية إىل رفع مس. املؤشرات االقتصادية

وأن اجتهاداته واليت نرى بأا حتاول حبق اختاذ جمرى حقيقي لدعم توجهات السياسة االقتصادية واملدعومة بسياسة مالية تلعب دورا معتربا يف أحيان 
تعد التبعية اخلارجية أهم بند فيها إضافة لتحقيق مستويات كثرية قد حتد من أثر السياسة النقدية للبالد، إال انه قد مت حتقيق بعض املزايا املهمة، واليت

.مقبولة من البطالة

من خالل هذا التحليل وبالنظر إىل الفترة املقبلة يرجح أن تبقى إستندات االقتصاد اجلزائري واليت تتمثل أساسا يف أسعار احملروقات متدنية، 
لذلك . ما مل يتم التدخل بإجراءات جدية للوقوف جمددا  باالقتصاد-أسوء من الوضع الراهنحالة هبوط –مما قد يسبب حالة من الكبح يف االقتصاد 

ومن أجل تدعيم واحلفاظ على االستقرار االقتصادي يف اجلزائر حنن نرى بأن يتم دعم التكامل بني السياسة النقدية واملالية للبالد، من خالل خلق 
ألجنيب من أجل إعطاء دفعة قوية حتاول تصحيح التوجهات االقتصادية، والذّي سيضع دون شك اللبنة األساسية مناخ مالئم لالستثمار ببعديه احمللي وا

.لبناء اقتصاد جزائري قوي، منوع، منيع، مستقل عن قطاع الريع، واألهم من ذلك سيضع األساس األول لتطبيق مبدأ الرشادة االقتصادية يف البالد
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