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الملخص
هتدف هذه الدراسة لتحليل السياسة النقدية يف اجلزائر ،اليت تعترب من بني أهم أدوات السياسة
االقتصادية ،وذلك لكوهنا تشكل برفقة السياسات األخرى آلية فعالة حلماية االقتصاد ،ولقد شهد االقتصاد
اجلزائري العديد من التطورات والتحوالت النقدية واملالية خالل الربع األخري من القرن العشرين ،وكان لسياسة
النقدية دور هام وأثر بارز هلاته التوجهات.
ومن خالل إتباع تطورات السياسة النقدية يف اجلزائر باإلحصائيات والبيانات املقدمة من طرف
اجلهات املختصة ،وتقييم ألثرها عل ى متغريات االقتصاد الكلية .تبني عدم فعالية السياسة النقدية على مستوى
أهدافها ،لطبيعة مميزات االقتصاد اجلزائري اليت تقلص من فاعليتها ،واليت متثلت يف سيطرة احملروقات على
الناتج احمللي اإلمجايل ،باإلضافة إىل ضعف السوق املايل و اجلهاز اإلنتاجي.
Abstract
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الكلمات المفتاحية

السياسة النقدية؛
النمو االقتصادي؛
االقتصاد اجلزائري.

This study aims to analyze the monetary policy in Algeria, which is considered
one of the most important tools of economic policy, because it is one of the effective
mechanism that protect the economy. The Algerian economy witnessed many
Monetary transitions during the last quarter of the twentieth century, the monetary
policy play an important role andit is a prominent impact of these trends.
By following the developments of monetary policy in Algeria with statistics and
data provided by the competent authorities, and an assessment of their impact on
macroeconomic variables, we see the ineffectiveness of monetary policy at the level of
its objectives which shows the nature of the Algerian economy's inefficiencies, that is
characterized by the control of hydrocarbons on GDP and also the study shows the
weakness of the financial and productive markets.
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 . 0مقدمة:
إن السياسة االقتصادية هي االسرتاتيجية اليت تقررها احلكومة لتحقيق أهدافها االقتصادية واملتمثلة يف :حتقيق
النمو االقتصادي ،ختفيض معدالت البطالة ،السيطرة على نسب التضخم حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات ،ويف
سعيها لتحقيق هذه األهداف الذهبية تستخدم السلطات أدوات السياسة االقتصادية ،متمثلة يف كل من السياسة
النقدية والسياسة املالية.
وتعترب السياسة النقدية مبثابة حجر الزاوية يف بناء السياسة االقتصادية الكلية شأهنا يف ذلك شأن السياسة املالية ،فهي
أحد العناصر األساسية املكونة هلا إذ أن هلا تأثري على حالة االقتصاد الوطين على املستوى الكلي.
ولقد اختلفت نظرة الفكر االقتصادي إىل السياسة النقدية عرب مراحل تطوره املختلفة ،حيث جند أن السياسة
النقدية مرت بأربعة مراحل من حيث درجة تأثريها على النشاط االقتصادي وفعالية هذا التأثري .حيث جندها ما قبل
كينز يف القرن التاسع عشر تنظر إىل أن النقود على أهنا عنصر احايد ،وبالتايل ال يثثر على حركة النشاط االقتصادي،
وإذا زادت كمية النقود املتداولة مع ثبات اإلنتاج فإن ذلك يثدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار.
مث جاءت املرحلة الثانية بظهور الفكر الكينزي إثر أزمة  ،0090ومع ظهور األفكار الكينزية بدأ االهتمام أكرب
بالسياسة املالية ليثكد أن السياسة املالية هي األكثر فعالية من خالل التمويل بعجز امليزانية ،ويف املرحلة الثالثة خالل
مطلع اخلمسينيات ( ) 0090أخذت السياسة النقدية مكاهنا يف الطليعة بني السياسات االقتصادية الكلية على يد
االقتصادي األمريكي "ميلتون فريدمان" زعيم املدرسة النقدية احلديثة ،الذي صعد من اخلالف بني أنصار السياسة
النقدية وأنصار السياسة املالية ،هذا اخلالف أدى إىل ظهور مذهب ثالث بزعامة االقتصادي األمريكي " والرت هيللر
" الذي نادى بعدم التعصب لسياسة معينة ،بل طالب بضرورة مزج لكل من أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة
املالية حىت يتسىن التأثري على النشاط االقتصادي .إال أن سياسات التثبيت اهليكلي جتعل من السياسة النقدية أكثر
إيقاعا يف خدمة السياسات اليت يضمها برنامج اإلصالح االقتصادي ،الذي يطرحه صندوق النقد الدويل وخاصة
تلك السياسات اهلادفة إىل عالج التضخم وحتقيق االستقرار االقتصادي ،وهو ما يدفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية:
 0. 0إشكالية الدراسة:
إلى أي مدى يمكن تؤثر السياسة النقدية في االقتصاد الجزائري ككل؟.
ولإلجابة عن هذا السثال ارتأينا طرح األسئلة الفرعية التالية:
ولإلجابة على هذه التساؤالت مت تقسيم املوضوع إىل احملاور التالية:
 2. 0أسئلة الدراسة:
 ما مفهوم السياسة النقدية وما أهدافها وفيما تتمثل أدواهتا ؟. -ما هي خمتلف تطورات السياسة النقدية يف اجلزائر بعد سنة 9111؟.
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 3. 0منهج الدراسة :تقوم الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،حيث سنقوم بسرد خمتلف املفاهيم املتعلقة
بالسياسة النقدية من مفاهيم ،األهداف وأدوات ،كما سنحاول إسقاط املفاهيم اليت مت التطرق إليها يف الدارسة
النظرية على اجلزائر.
 0ماهية السياسة النقدية
 0. 2مفهوم واتجاهات السياسة النقدية
 0. 0. 2مفهوم السياسة النقدية

تعرف السياسة النقدية على أهنا "جمموعة اإلجراءات والتدابري املتخذة من طرف الدولة إلدارة النقود ،واالئتمان،

وتنظيم السيولة العامة لالقتصاد" ،1أي أهنا جمموع القواعد املتخذة من طرف األجهزة احلكومية للتأثري يف النشاط
االقتصادي عرب الرصيد النقدي.
 وحسب ( )George Panienteهي "جمموع تدابري املتخذة من قبل السلطات النقدية قصد إحداث اثر علىاالقتصاد،وكذلك من آجل ضمان استقرار أسعار الصرف ،وهي حسب فوزي القيسي التدخل (املباشر) املعتمد من
طرف السلطة النقدية هبدف التأثري علي الفعاليات االقتصادية ،عن طرق تغيري عرض وتوجيه االئتمان باستخدام
وسائل الرقابة النشاط االئتماين للبنوك التجارية".2
 كما تعرف على أهنا ":تلك اإلجراءات اليت تستخدمها الدولة للتأثري يف عرض النقود إلجياد التوسع أو االنكماشيف حجم القوة الشرائية للمجتمع".
إذا فالسياسة النقدية هي جمموعة اإلجراءات واألحكام اليت تتبعها الدولة بغرض التأثري والرقابة على االئتمان مبا يتفق
وحتقيق جمموعة أهداف السياسة االقتصادية.3
 9. 1. 2اتجاهات السياسة النقدية:
يف هذا الصدد ميكن التمييز بني اجتاهني للسياسات النقدية حسب حالة النشاط االقتصادي مها:
أ -السياسة النقدية االنكماشية

يهدف أساسا هذا النوع من السياسات النقدية إىل عالج احلالة التضخمية اليت يعاين منها اقتصاد بلد ما وبالتايل

فإن هدف السياسة النقدية اجتاه التضخم هو احلد من خلق أدوات نقدية ،أي احلد من خلق النقود وختفيض
املعروض النقدي وبالتايل يتم احلد من إنفاق األفراد واملثسسات على شراء السع واخلدمات.
ويرى البعض أن أي سياسة نقدية ناجحة هي اليت ال تندفع حنو إحداث التضخم يف مرحلة مث عالجه ،بل السياسة
النقدية املتوازنة هي اليت تعمل على احلفاظ على معدل تزايد ثابت لنمو املعروض النقدي ألن ذلك هو الذي حيقق
استقرار مستوى األسعار ،باعتبار أن املعروض النقدي هو احملدد الرئيسي لكل من املستوى العام لألسعار ومستوى
الناتج القومي وكذا التوظيف أو العمالة.
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

031

تحليل اتجاهات السياسة النقدية في الجزائر خالل الفترة ()0202-0222

ص011 -031 :

ب -السياسة النقدية التوسعية:
وهي متثل عكس حالة األوىل ،حيث يتم اللجوء إيل هذه الطريقة لزيادة سرعة منو الكتلة النقدية بتشجيع االئتمان،
ورفع حجم وسائل الدفع ،وختفيض معدل الفائدة ،فريتفع حجم االستثمارات مما يثدي إىل زيادة اإلنتاج وتقليص من
حدة البطالة.4
 2. 2أهداف وأدوات السياسة النقدية
 0. 2. 2أهداف السياسة النقدية
تعد السياسة النقدية من أهم وسائل وأدوات السياسة االقتصادية ،وبالتايل فهي تسعى إىل حتقيق أهداف هذه
األخرية ضمن ما يسمى باملربع السحري ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )N.kaldorواملتمثلة أساسا يف:5
 حتقيق االستقرار يف األسعار (االستقرار النقدي واالقتصادي)؛ العمل على حتقيق االستخدام التام؛ املسامهة يف حتقيق معدل منو اقتصادي مرتفع؛ حتقيق التوازن اخلارجي (توازن ميزان املدفوعات واحلفاظ على قيمة العملة). 0. 2. 2أدوات السياسة النقدية

تتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي بطريقة غري مباشرة من خالل السياسة النقدية اليت تتبعها ،ويعترب التأثري على

حجم وسائل الدفع يف اجملتمع من أهم جوانب السياسة النقدية وذلك بامتصاص الفائض من الكتلة النقدية وتوفري
أرصدة نقدية جديدة وذلك من خالل استعمال أدوات السياسة النقدية واليت تتمثل أساسا يف:
أ  .األدوات الكمية
ويشمل هذا النوع من األدوات ما يلي:
أ 0.سياسة سعر الخصم :سعر اخلصم هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي مقابل تقدمي
القروض وخصم األوراق التجارية ،إذ أن البنوك التجارية غري قادرة على إعطاء القروض بصورة مستقلة دون توافر
السيولة الالزمة ،ولذا فهي مضطرة إىل اللجوء إىل البنك املركزي إلعادة خصم ما لديها من أوراق جتارية
وكمبياالت ،مبعىن أن حيل احلها البنك املركزي يف الدائنية مقابل ما يقدمه من السيولة الالزمة لتأدية نشاطها.
أ 0.عمليات السوق المفتوحة :تعين عمليات السوق املفتوحة إمكانية جلوء البنك املركزي إىل السوق النقدية بائعا
أو مشرتيا لألوراق املالية من مجيع األنواع وعلى األخص السندات احلكومية وقد ظهرت هذه األداة بعد  0091بعد

اكتشاف احدودية أداة معدل إعادة اخلصم.
وتتميز سياسة السوق املفتوحة عن سياسة سعر إعادة اخلصم من ناحية جمال التطبيق وطبيعة العالقة بني البنوك
التجارية والبنك املركزي .ففي سياسة سعر إعادة اخلصم حياول البنك املركزي التأثري يف سيولة البنوك التجارية وبالتايل
التأثري يف سيولة السوق النقدية ،حملاولة تقييد أو توسيع االئتمان حبسب األهداف االقتصادية .أما يف حالة سياسية
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السوق املفتوحة فيحاول البنك املركزي التأثري يف سيولة السوق النقدية يف هيكل هذه السوق ،هبدف التأثري يف سيولة
وقدرة البنوك التجارية على خلق االئتمان.
أ 9.سياسة االحتياطي القانوين :إن معدل االحتياطي القانوني هي تلك المعدل من النقود التي يجب على
البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع تصب في تلك البنوك ،إذ يلتزم كل بنك
تجاري باالحتفاظ بجزء أو معدل من أصوله النقدية وودائعه في شكل رصيد دائم لدى البنك المركزي.

يف البداية كان اهلدف من هذه السياسة هو محاية املودعني من أخطاء تصرفات البنوك التجارية ،مث أصبحت وسيلة
فنية من شأهنا التأثري يف قدرة البنوك التجارية على خلق االئتمان.ففي أوقات التضخم ،وعن طريق رفع معدل
االحتياطي القانوين من طرف البنك املركزي تقل سيولة البنوك التجاري ،فتنخفض قدرهتا على اإلقراض حبيث أنه إذا
مل يستطع البنك التجاري مواجهة الزيادة يف االحتياطي اإلجباري فإنه يضطر إىل تقييد عملية اإلقراض.6
والعكس من ذلك يف حالة الركود االقتصادي يقوم البنك املركزي بتخفيض هذه املعدل أي اإلفراج عن جزء كبري من
سيولة البنك التجاري وبالتايل تزيد قدرة هذا األخري على خلق االئتمان ،أي زيادة الطلب على النقود من أجل
االستهالك أو االستثمار.
ب  .األدوات الكيفية
تستخدم هذه األدوات يف التحكم يف أنواع معينة من القروض وتنظيم اإلنفاق يف جماالت معينة كتشجيع القروض
االستثمارية دون القروض االستهالكية ...إخل .ويرجع اللجوء إىل هذه األدوات لتاليف العيوب اليت تتولد من االعتماد
على األدوات الكمية وحدها للتأثري على عرض النقود .واهلدف من استخدام هذه األدوات هو إحداث تغريات
هيكلية يف االئتمان وبالتايل املعروض النقدي وميكن إبراز أهم هذه األدوات من خالل النقاط التالية:
ب 0.تأطير االئتمان :وهو إجراء تنظيمي تقوم مبوجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف القروض املمنوحة من قبل
البنوك التجارية بكيفية إدارية مباشرة وفق نسب احددة خالل العام ،كأن ال يتجاوز ارتفاع جمموع القروض املوزعة
معدل معينة .ويف حال اإلخالل هبذه اإلجراءات تتعرض البنوك إىل عقوبات ،تتباين من دولة إىل أخرى.
ب 0.تخصيص التمويل :يعين اجتاه السلطات النقدية إىل التأثري على توزيع القروض يف اجتاه القطاعات األكثر
حيوية باملعدل للعملية التنموية ،أو اليت تتطلب موارد مالية كبرية كتمويل القطاعات الصغرية الزراعية أو التجارية أو
الصناعية.
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ب 9.قيام البنك املركزي ببعض العمليات املصرفية :تستعمل البنوك المركزي هذا األسلوب في البلدان التي
تكون فيها أدوات السياسة النقدية محدودة األثر حيث تقوم البنوك المركزية بمنافسة البنوك التجارية بأدائها
لبعض األعمال المصرفية بصورة دائمة أو استثنائية كتقديمها القروض لبعض القطاعات األساسية لما تمتنع أو
تعجز البنوك التجارية عن ذلك.
ب 4.اإلقناع األديب :هو عبارة عن مجرد قبول البنوك التجارية بتعليمات البنك المركزي أدبيا بخصوص تقديم
القروض وتوجيهها حسب االستعماالت المختلفة.حيث يستطيع البنك المركزي التأثير على البنوك التجارية
باإلقناع األدبي لكي تتصرف حسب السياسة النقدية المراد تطبيقها ،فإذا كان هدف البنك المركزي هو أن
تتوسع البنوك التجارية في منح االئتمان فإنه يمكنه أن يطلب ذلك منها باستعمال اإلقناع األدبي وبطرق ودية.
ويعتمد نجاح هذه السياسة على طبيعة العالقة القائمة بين البنوك التجارية والبنك المركزي.
 .3تحليل تطورات أدوات السياسة النقدية خالل الفترة ()0202-0222

شرعت السلطة النقدية يف إصالح أدوات السياسة النقدية اليت أرست دعائم تطبيقها ابتداء من سنة 1994
بتهيئة عدة أدوات غري مباشرة لبنك اجلزائر تتماشي مع احلاجة اليت يتطلبها االقتصاد خاصة السوق النقدية واملصرفية،
ومن أجل ضمان فعال لألدوات غري املباشرة للسياسة النقدية واصل بنك اجلزائر تطويره للربنامج النقدي وتسيريه
للسيولة اإلمجالية ،ولتفادي عجز األدوات غري املباشرة املتمثلة أساسا يف سعر إعادة اخلصم ،وسياسة االحتياطي
اإلجباري ،وعمليات السوق املفتوحة ،استحدث بنك اجلزائر أدوات جديدة غري مباشرة للسياسة النقدية ،وهذا ما
سنتطرق فيما يلي.
 0. 3معدل إعادة الخصم

يعترب أحد األدوات األساسية يف السياسة النقدية ،يستعمله بنك اجلزائر للتأثري يف مقدرة البنوك التجارية على منح
القروض بالزيادة أو بالنقصان ،إذ كان بنك اجلزائر قبل صدور قانون النقد والقرض ( )01-01يعامل القطاعات
االقتصادية وفق معيار املفاضلة يف منح القروض بتطبيق معدل إعادة خصم خاص بكل قطاع ،ولكن منذ سنة
 1992مت تعويضه بنظام التحديد املوحد ملعدل إعادة اخلصم ،والذي يتم تغيريه كل  12شهر تقريبا ،ويقوم جملس
النقد والقرض بكيفيات وشروط حتديده ،7ويف بداية كل سنة يقدم بنك اجلزائر جمللس النقد والقرض التوقعات املتعلقة
بتطور اجملاميع النقدية والقرض ويقرتح يف نفس الوقت أدوات السياسة النقدية لتحقيق اهلدف احملدد حسب األهداف
الوسيطة لبلوغ اهلدف النهائي ،ويف بداية كل ثالثي يربمج بنك اجلزائر املبالغ اإلمجالية القصوى اليت تكون قابلة
إلعادة اخلصم.8
واجلدول املوايل يوضح تطور معدالت إعادة اخلصم للفرتة (:)91102-9111
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جدول رقم( :)20تطور معدل إعادة الخصم للفترة ()0202-0222
ابتداء من

إلى غاية

المعدل

9111/10/92

9111/01/90

2.9

9111/01/99

9119/10/00

5.9

9119/10/91

9119/19/90

9.9

9119/15/10

9114/19/15

4.9

9114/19/12

2016/10/91

4

2016/10/91

حىت األن

9.9

المصدر :بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9112الثالثي الرابع ،رقم  ،19:ديسمرب  ،9112ص.02:
بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9100الثالثي الرابع ،رقم ،02 :مارس  ،9109ص.02:
بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9102الثالثي األول ،رقم ،49 :جوان  ،9102ص.02:

من اجلدول أعاله نالحظ أن معدل إعادة اخلصم يف اخنفاض تدرجيي ،حيث كان يف سنة  2000يقدر مبعدل
 %7.5لينخفض إىل  %6.5سنة ،2002بسبب احلالة املالية اجليدة على مستوى البنوك اليت خفضت من
مستوى إعادة متويلها لدى بنك اجلزائر ،من  170.5مليار دينار سنة  2000إىل  102.9مليار دينار يف
جوان ،2001وقد ساهم هذا الوضع يف كبح وترية منو الكتلة النقدية ،ولكن هذا االخنفاض يف معدل إعادة اخلصم
مل يشجع البنوك على اقتحام ميدان االستثمار لتعادله مع معدل الفائدة املدين ،ويف سنة  2002استمر معدل إعادة
اخلصم يف االخنفاض ليصل إىل ،%5.5وانعدم يف هذه السنة إعادة التمويل من طرف البنوك لدى بنك اجلزائر وما
يثكد ذلك هو ارتفاع ودائعها إىل  298.4مليار دج.
ونفس الشيء حدث يف سنيت  2003و 2004فاستمر اخنفاض معدل إعادة اخلصم إىل %4.5و ،%4وبقي هذا
املعدل ثابتا إىل غاية اليوم ،ويعد هذا مثشرا جيدا ويعرب عن التحسن يف مستويات التضخم ،وانعدام إعادة التمويل
لدى بنك اجلزائر ،واليت أصبحت ال تلجأ إليه البنوك منذ سنة  2002بسبب السيولة الزائدة اليت أصبحت تتوفر
عليها ،مما جعل ودائعها تتضاعف لدى بنك اجلزائر إىل 611مليار دينار يف سنة  2003و 673مليار دينار سنة
 ،2004و 732مليار دينار يف سنة 1146.9 ،2005مليار دينار و 1561.7مليار دينار و 1849.8مليار
دينار يف السنوات  9112 ،2006و 9110على الرتتيب.
 0. 3االحتياطي اإلجباري
إن املادة  93من قانون النقد والقرض ألزمت البنوك التجارية بفتح حساب خاص ومغلق لتكوين احتياطي حيسب
إما من جمموع الودائع أو جلزء منها ،وإما من جممل توظيفاهتا أو جلزء منها ،ويسمى هذا االحتياطي باالحتياطي
اإلجباري ،والذي مبدئيا ال ميكن أن يتجاوز  %28من املبلغ الذي أستعمل كأساس للحساب ،كما ميكن لبنك
اجلزائر أن يرفع هذه املعدل عندما تدفعه الضرورة لذلك ،وكل نقص يف قيمة االحتياطي القانوين ألي بنك سيعرضه
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لغرامة يومية مبعدل  %01من هذا النقص ،وحيق للبنك املعاقب أن يقدم طعنا للغرفة التجارية يف احملكمة العليا أو
جمللس الدولة ،وقام بنك اجلزائر وألول مرة بفرض احتياطي قانوين مبعدل  %2.5يف أكتوبر  1994من الودائع
املصرفية من دون الودائع بالعمالت الصعبة ،9غري أهنا مل تطبق فعليا وبقيت بدون تطبيق إىل غاية أفريل  2001نظرا
لوضعية السيولة الضعيفة لدى البنوك ،إال أهنا تبقي األداة الوحيدة والتقليدية يف حوزة بنك اجلزائر لكن األمر رقم
( )00-19ألغى املادة  09من القانون ( ،)01-01الذي وضع هذه األداة دون التكفل هبا وينص القانون اجلديد
على أدوات السياسة النقدية ما عدا االحتياطي القانوين.10
ونظرا ألمهية هذه األداة باعتبارها الضمان األول للمودع وأداة فعالة يف يد السياسة النقدية إذا استعملت حبزم،
وبالتايل كان على جملس النقد والقرض إعادة إدراجها وهو ما يقر عليه القانون رقم ( )91-14املثرخ يف
( ،)9114/19/09وبالفعل إذ اقتصر األمر على ذلك ،وتكون الفقرة "ج " من املادة  59من األمر ()00-19
كافية كإطار قانوين .يوضح اجلدول رقم ( )19تطور معدل االحتياطي اإلجباري خالل الفرتة ()9102-9111
الجدول رقم(  :)20تطور معدل االحتياطي اإلجباري خالل الفترة ()0202-0222
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المصدر :بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9112الثالثي الرابع ،رقم  ،19:ديسمرب  ،9112ص.02:

بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9100الثالثي الرابع ،رقم ،02 :مارس  ،9109ص.02:
بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9102الثالثي األول ،رقم ،49 :جوان  ،9102ص.02:
ابتداء من أفريل  9110دخلت حيز التنفيذ واليت ال ختتلف كيفياهتا العملية عما هو معمول به يف الدول
األخرى ،ولذلك جند هذه املعدل انتقلت من  %03يف فيفري  ،11 2001إىل  %4.25سنة ،2002مث إىل
 %6.25سنة  ،2003مث إىل  %6.5سنة  ،122004وبقيت هذه املعدل بدون تغيري ملدة  19سنوات ،ومل يتم
تغيري هذه املعدل ،إىل غاية ديسمرب 2007وفقا للتعليمة رقم ( )09-12املثرخة يف ( )9112/09/94اليت
عدلت التعليمة رقم ( )19-14املتعلقة بنظام االحتياطي اإلجباري ،حيث ارتفعت املعدل من  %6.5إىل،%08
أي مبعدل زيادة يقدر ب  %23وكان التغيري األخري الذي أدىل به بنك اجلزائر يف التعليمة رقم ( )19-12املثرخة
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بتاريخ ( )9112/19/00املتعلقة بنظام االحتياطي اإلجباري هذه التعليمة أثبتت معدل املكافأة اليت مينحها بنك
اجلزائر للبنوك مقابل االحتياطي اإلجباري بـ  %0.5مقابل  %0.75اليت كانت سابقا.
وقد استعملت هذه األداة بكيفية نشيطة متاشيا والتطور االحتياطي احلر للبنوك ،واالرتفاع املسجل يف معدل
االحتياطي القانوين الناجم عن االرتفاع املفرط يف السيولة املصرفية ،وعلى ضوء ذلك وصلت ودائع البنوك باسم
االحتياطي القانوين إىل  122.6مليار دينار يف  2002مقابل  43.5مليار دينار يف هناية  2001و 157.3مليار
دينار يف ،2004و 171.5مليار دينار يف هناية  ،2005مث  186.1مليار دينار يف هناية  ،2006مث 284.8
مليار دينار يف ،2007و 395.0مليار دينار و 773.5مليار دينار يف سنيت  2008و 2009على الرتتيب ،كما
أن االحتياطيات اإلجبارية ّمثلت ما بني  %18و %20من السيولة املصرفية لدى بنك اجلزائر خالل سنيت 9100

و 9109على الرتتيب ،حيث بلغ حجم االحتياطيات اإلجبارية  754,10مليار دينار يف هناية ديسمرب 2012
مقابل  602,97مليار دينار يف هناية مارس  2012و 950.25مليار دينار يف هناية ديسمرب  ،139100كما
ش ّكلت أداة وسيلة نشطة أخرى طوال سنة  2013خاصة وأنّه متّ تعديل معاملها حنو االرتفاع يف منتصف شهر
ماي  ،2013ليبلغ  %12بعد تعديله بنقطتني مئويتني يف ماي  ،2012كما مثّلت ما بني  %26,2و%99.9
من السيولة املصرفية لدى بنك اجلزائر حيث بلغ حجم االحتياطيات اإلجبارية  891,39مليار دينار يف هناية
ديسمرب  2013مقابل  754,10مليار دينار يف هناية ديسمرب  149109مسامهة بصفة فعلية يف امتصاص فائض
السيولة يف السوق النقدية وذلك قصد تعزيز دور السياسة النقدية يف التحكم يف التضخم.

خالل الفرتة  2014-2001اليت متيزت بالفائض اهليكلي للسيولة املصرفية ،بلغت السيولة املصرفية 2730,9
مليار دينار يف هناية ديسمرب  ،9104ومنذ ذلك احلني تقلصت السيولة املصرفية لتبلغ  1832,6مليار دينار
يف هناية  ،2015مث  820,9مليار دينار يف هناية  ،9105وأمام هذا االجتاه التنازيل لفائض السيولة املصرفية
كون املبالغ املتسببة يف اقتطاع السيولة أصبحت تفوق املبالغ املسامهة يف زيادهتا ،قام بنك اجلزائر معدل االحتياطيات
اإلجبارية من  %12إىل  %8يف  ،159105ومع ذلك يبقي االحتفاظ هبذه األداة ذو عبئ ألهنا تقتضي تعليمة
جديدة كل مرة.
 3. 3أداة استرجاع السيولة
انطالقا من سنة  ،2000وخاصة منذ سنة ،2001تعيش املنظومة املصرفية اجلزائرية حالة سيولة هيكلية مفرطة غري
معهودة ،تبعا ألثار املوارد البرتولية بصفة عامة ،أمرا مثريا لالنشغال خلق صعوبة كبرية وزيادة على معدل إعادة اخلصم
كمعدل موجهة واالحتياطات اإلجبارية والسوق احلرة ،غري أن اللجوء إىل هذه األخرية يطرح عددا من املشاكل ،وقد
قام بنك اجلزائر بإدراج هذه األداة اجلديدة ،16يف أفريل  2002علما أن القانون ال يقر هذه األداة بوضوح ،واليت هي
عبارة عن إيداع طوعي واختياري لفائض الودائع لدى بنك اجلزائر ،وما مييز هذه األداة أهنا أكثر مرونة من
االحتياطات اإلجبارية ،حيث ميكن تعديلها يوما بعد يوم ،وليست إجبارية مما يتيح الفرصة لكل بنك إمكانية تسيري
سيولته ،وقد سامهت هذه األداة يف امتصاص كمية هائلة من السيولة النقدية الفائضة وبالتايل تعترب عنصر التنظيم
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األكثر فعالية خالل السنوات األخرية ،ومسحت لبنك اجلزائر بتوظيف موارد جامدة لتحكم أفضل يف العرض النقدي،
وقد استخدمت هذه األداة بشكل كثيف ودائم وكأداة تنظيم ملساندة أداة االحتياطي اإلجباري وأداة إعادة
اخلصم.17
جدول رقم ( :)23تطور معدل استرجاع السيولة خالل الفترة ()0202-0222
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المصدر :بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9112الثالثي الرابع ،رقم  ،19:ديسمرب  ،9112ص.02:
بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9100الثالثي الرابع ،رقم ،02 :مارس  ،9109ص.02:
بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9102الثالثي األول ،رقم ،49 :جوان  ،9102ص.02:

لقد مسحت هذه األداة املخصصة للمراقبة بسحب اقتطاعات إضافية من السيولة اليت قدرت يف البداية يف
اجملموع  100مليار دينار سنة  ،2002و 250مليار دينار يف سنة  ،2003بعد اخنفاض معدل تأجري اسرتجاع
السيولة املصرفية من  %2.5إىل  %1.75يف سنة ، 2003مث  %0.75يف سنة  ،2004حيث بلغ املخزون
اإلمجايل الذي مت سحبه باسم السيولة املسرتجعة  400مليار دينار يف 2004مث  450مليار دينار سنة ،2005
ليستقر عند هذا املبلغ إىل غاية هناية  ،2006حيث متثل معدل اسرتجاع السيولة ل ) (07أيام  %33.3أي ما
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يقدر ب  149.85مليار دينار يف هناية  ،2005واليت اخنفضت يف هناية  2006إىل معدل  %18.3أي ما يقدر
ب  82.35مليار دينار ومقابل هذا فإن بنك اجلزائر مل حيدث تغيري على معدل الفائدة على السيولة املسرتجعة يف
سنيت 9115 ،2005واملقدرة بـ ،%1.25أما معدل السيولة املسرتجعة لـ ) (06أشهر متثل معدل  %66.7أي ما
يقدر ب  299.25مليار دينار من جمموع السيولة املسرتجعة أي  450مليار دينار هذا يف هناية  ،9119مث
ارتفعت هذه املعدل من  %66.7إىل  %81.7أي ما يقدر بـ  367.65مليار دينار يف هناية  ،2006ويف
مقابل هذا االرتفاع .رفع بنك اجلزائر من معدل الفائدة من  %1.9سنة  2005إىل  %2.00سنة .2006
مث ارتفعت معدل السيولة املسرتجعة يف اجملموع إىل  1100مليار دينار واليت بقيت ثابتة إىل هناية  ،2009حيث
ارتفعت معدل اسرتجاع السيولة ل ) (07أيام إىل  %77يف هناية  2007أي ما يعادل  852.16مليار دينار من
جمموع السيولة املسرتجعة بفضل ارتفاع معدل الفائدة من  %1.25سنة  2006إىل  %1.75يف هناية ،2007
وهذا حافز يشجع البنوك على وضع الفوائض لدي بنك اجلزائر ،مث اخنفضت إىل معدل  %29يف هناية  2008أي
ما يعادل  825مليار دينار من جمموع السيولة املسرتجعة وهذا راجع إىل قيام بنك اجلزائر خبفض معدل الفائدة من
%1.75إىل  ،%1.25حيث استمرت يف االخنفاض إىل معدل  %25سنة  ،2009أي ما يعادل  275مليار
دينار من اجملموع  1100مليار دينار ويف مقابل هذا االخنفاض قام بنك اجلزائر خبفض معدل الفائدة من %1.25
إىل  %0.75سنة  ،2009أما باملعدل ملعدل اسرتجاع السيولة لـ ) (03أشهر اخنفضت املعدل من  %81.7إىل
%23سنة  2007مث ارتفعت قليال إىل معدل  %25يف هناية  ،2008أي اخنفض مبلغ السيولة املسرتجعة لـ 03
أشهر من  367.65مليار دينار إىل  929 ،942.2مليار دينار يف سنيت  9112و 9112على الرتتيب مث
ارتفعت إىل  %75سنة  2009أي ما يعادل  825مليار دينار من جمموع السيولة املسرتجعة وهذا بفضل قيام بنك
اجلزائر خبفض معدل الفائدة من  %02إىل  %1.25سنة  ،2009فهي مرتفعة مقارنة مع معدل الفائدة ل ـ )(07
أيام يف سنة  ،2009وبالتايل هذا حبفز البنوك على وضع الفوائض لدى بنك اجلزائر ملدة ) (03أشهر.
مسحت هذه األداة بتوظيف  1100مليار دينار لدى بنك اجلزائر إىل بداية  ،2010وتفوق هذه الودائع املستويات
املطلوبة إعادة تشكيل االحتياطات اإلجبارية ،وأصبحت هذه األداة النقدية املفضلة لدى بنك اجلزائر ،ويلجأ إليها
بنك اجلزائر بصفة تلقائية.
 4. 3مناقصات القروض بإعالن العروض

مت استخدام هذه األداة يف مايو  1995هبدف توفري السيولة لالقتصاد ،وأحدثت هذه األداة هبدف إحالل
معدل إعادة اخلصم باعتباره أداة رئيسية لتحصيل السيولة ،وتنظم املادة الرابعة من التعليمة رقم ( )92-09هذه
العملية ،اليت تبني عملية شراء بنك اجلزائر لسندات عمومية أو خاصة ،وطبقا هلذا النظام يقوم بنك اجلزائر باإلعالن
عن سعر فائدة أدىن قبل املزاد وتتقدم بعد ذلك البنوك واملثسسات املالية بعطائها يف شكل أسعار فائدة وأحجام
االئتمان ،وكانت يف البداية تعقد كل  06أسابيع ومنذ عام  1996أصبحت تعقد كل  03أسابيع ،نظرا لفعاليتها
يف إعادة التمويل يف السوق النقدية ،وتتم هذه املناقصات عن طريق التلكس أو الفاكس.
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وقد مت تصنيف املثسسات اليت تستفيد من القروض إىل ثالثة أصناف حسب التعليمة رقم ( )24-04املثرخة يف
 0004/00/19واملتعلقة بتحديد قواعد احلذر يف تسيري البنوك ،كما يلي:
 مثسسات هلا ديون جارية وبدون مشاكل؛ مثسسات هلا ديون ذات مشاكل احتملة الوقوع؛ مثسسات ذات ديون ومبخاطر كبرية جدا.تعطى األولوية للبنوك التجارية على املثسسات املالية ،حيث يتم تقدمي القروض يوم املناقصة من
الساعة ) )09.00صباحا إىل الساعة ) (11.00صباحا ،وتعلن النتائج يف نفس اليوم قبل الساعة )(15.00
مساء ،يعلم بنك اجلزائر املشاركني ويقوم برت صيد قيمة القروض اليت اشرتاها يف اجلانب الدائن يف حسابات البنوك
املفتوحة لديه ،ويوم االستحقاق تكون البنوك التجارية مدينة باملبالغ املستحقة مضافا إليها الفوائد ،ولكن السعر
املرجعي الذي حيدده بنك اجلزائر قد تراجع من  %8.25إىل %04.25سنة  ،182005حيث استقر ملدة )03
سنوات) عند املعدل  %08.25أي يف السنوات  9119 ،9110 ،2000على الرتتيب مث ارتفع %8.75
سنة  ،2003مث اخنفض مباشرة إىل  %04.5سنة  9114ليستمر يف االخنفاض إىل  %04.25سنة ،192005
مع العلم أنه منذ سنة  2005مل يعد بنك اجلزائر يستعمل هذه األداة إىل غاية اليوم ،نظرا للمجهودات اليت تبذل
الستعماهلا كأداة نقدية فعالة.
 2. 3تسهيالت الودائع

أنشأت األداة يف أوت  202005واليت تسمح للمصارف باجناز ودائع ملدة  24ساعة لدى بنك اجلزائر ،متنح هذه
الوسيلة للمصارف مرونة واسعة يف جمال تسيري اخلزينة يف املدى القصري ،وهي تعترب األداة األكثر نشاطا طوال سنة
 2006مقارنة باألدوات األخرى ،واجلدول املوايل يوضح تطور معدل تسهيات القروض خالل الفرتة (-9119
:)9102
جدول رقم ( :)22تطورات معدل تسهيالت الودائع خالل الفترة ()0202-0222
السنوات

معدل تسهيالت

0222

-

6200

1.91

0200

0.30

0220

-

2220

1.29

0203

0.3

0220

-

2020

1.29

0202

0.3

0223

-

2020

1.91

0202

0.3

0222

-

0220

1.91

0206

0.00

0222

1.91

0020

0.30

2017

1.11

الودائع

السنوات

معدل تسهيالت

السنوات

معدل تسهيالت الودائع

الودائع

المصدر :بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9112الثالثي الرابع ،رقم  ،19:ديسمرب  ،9112ص.02:
بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9100الثالثي الرابع ،رقم ،02 :مارس  ،9109ص.02:

146

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)03ص155-135 :

ISSN: 2602-7860

بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،9102الثالثي األول ،رقم ،49 :جوان  ،9102ص.02:

مبعدل منخفض جدا يقدر ب  %0.3سنة  ،2005بلغت هذه التسهيالت قيمة  49.7مليار دينار يف هناية
عام  ،2005مث ارتفعت قيمتها لتصل إىل  456.7مليار دينار أي مبعدل منو يقدر بـ  %818.03يف هناية
عام  ،2006حيث أن قيمة تسهيالت الودائع جتاوزت قيمة اسرتجاع السيولة باملناقصة اليت بلغت  450مليار دينار
سنة  2006مبعدل فائدة يقدر بـ  %0.3وهذه الزيادة سجلت يف شهر جانفي سنة  ،212006وارتفعت قيمتها يف
هناية  2007عندما قام بنك اجلزائر برفع معدل الفائدة من  %0.3إىل  %01يف جوان ،2007فهو معدل
منخفض مقارنة مبعدالت الفائدة اليت حددها بنك اجلزائر على األدوات األخرى ،ويف هناية ديسمرب قام بنك اجلزائر
خبفض معدل الفائدة من  %01إىل  %0.75موازاة مع ذلك قام بنك اجلزائر برفع معدالت الفائدة املطبقة على
اسرتجاع السيولة باملناقصة ،حيث انتقل من  %2.00إىل  %2.5سنة  2007هذا باملعدل ألداة اسرتجاع السيولة
ملدة ) (03أشهر أما باملعدل ملدة ) (07أيام .قام برفع معدل الفائدة من  %1.25إىل  %1.75سنة ،2007
ارتفعت قيمتها من 456.7مليار دينار سنة  9115إىل ( )0411.4 ،429.00مليار دينار سنيت 2007
و ،2008بالرغم من بقاء معدل الفائدة ثابت ،ويف بداية سنة  2009عرفت قيمة هذه الودائع اخنفاض حيث
وصلت يف هناية ديسمرب قيمة  1022.1مليار دينار واليت اخنفضت نتيجة األزمة املالية العاملية ،ومن أجل استمرار
سياسة بنك اجلزائر يف امتصاص سيولة البنوك الفائضة بأداة اسرتجاع السيولة ملدة ) (03أشهر ،وملدة ) (07أيام،
قام بنك اجلزائر مثل ما قامت به البنوك املركزية األخرى مبراجعة معدالت تدخالته بتخفيضها يف مارس ،2009إىل
%1.25بدل  %2.00السرتجاع السيولة ملدة ) (03أشهر ،وإىل  %0.75بدل  %1.25السرتجاع السيولة
ملدة ) (07أيام ،و %0.3بدل  %0.75باملعدل لتسهيالت الودائع.22
 6. 3عمليات السوق المفتوحة
تتمثل هذه األداة يف تدخل بنك اجلزائر يف السوق النقدية لبيع وشراء السندات العمومية واليت يكون تاريخ
استحقاقها أقل من ستة أشهر ،وسندات خاصة قابلة للخصم ،أو بغرض منح القروض ،23وقد حدد القانون (-01
 )01القيمة اإلمجالية للسندات العمومية اليت ميكن لبنك اجلزائر أن جيريها على العمليات ،على أن ال تتجاوز سقف
%20من اإليرادات العادية للدولة باملعدل للسنة املالية السابقة  ،24غري أن هذا السقف مت التخلي عنه منذ صدور
األمر رقم(  )00-19املتعلق بالنقد والقرض يف املادة رقم  94منه ،كما ال يسمح له بالتدخل يف السوق األولية
للحصول على سندات اخلزينة ،25رغم فعالية هذه األداة إال أن بنك اجلزائر مل يطبقها إال مرة واحدة بصفة جتريبية يف
هناية ديسمرب  1996ومشلت مبلغا يقدر بـ  04مليون دينار مبعدل فائدة متوسط ، 14.94 %ومنذ صدور فائض
السيولة يف السوق النقدية عام ، 2001مل يتمكن بنك اجلزائر من بيع سندات عمومية المتصاص السيولة الفائضة،
لكن منذ سنة  2004هناك جمهودات تبذل الستعماهلا كأداة نقدية فعالة ،على أن يقوم املتعاملون االقتصاديون
بطرح األوراق املالية على املدى املتوسط والطويل لتفعيل عمل السوق النقدية ،رغم هذه اجملهودات بقيت عمليات

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

041

ص011 -031 :

تحليل اتجاهات السياسة النقدية في الجزائر خالل الفترة ()0202-0222

السوق املفتوحة غري مستعملة منذ سنة  2002وإىل غاية سنة  ،262009رغم أن دورها يبقي مهم وفعال وقوي
والذي يسمح بتعديل السيولة البنكية.
 . 2تحليل تطورات أهداف السياسة النقدية في الجزائر خالل الفترة ()0202-0222
 0. 2الكتلة النقدية

فوض القانون  01-01ومن بعده األمر  00-19املتعلقان بالنقد والقرض بنك اجلزائر لإلشراف على السياسة

النقدية ومتابعة تنفيذها ومنح السلطة الكاملة جمللس النقد والقرض باختاذ اإلجراءات املناسبة والضرورية والكفيلة
بالتحكم يف العرض النقدي والرقابة عليه ،مبا يثدي إىل حتقيق األهداف املسطرة واحلفاظ على استقرار األسعار والنمو
السريع لالقتصاد الوطين ،ومنذ سنة  9110ظهر تطبيق السياسة النقدية بصورة منفصلة يف ظل سياق اقتصاد كلي
متيز بتضخم خفيف ومعتدل وفائض مهم يف ميزان املدفوعات وخاصة احلساب التجاري معدل إجيابية وتدرجيية للنمو
االقتصادي ،ومعدل عالية من البطالة .ويف ما يلي حتليل لتطورات هذه املثشرات يف ظل توجهات السياسة النقدية:
الجدول رقم ( :) 05تطورات الكتلة النقدية وأشباه النقود والناتج الداخلي الخام خالل الفترة
)(2000-2012مليار دينار
السنوات

مجموع الكتلة
النقديةM2

معدل السنوي
لنمو الكتلة
النقدية

الودائع ألجل(أشباه
النقود)

الناتج الداخلي
الخامPIB

سيولة االقتصاد
PIB/M2

%

9111

2022.4

13.00

024.99

4098.8

49.3

9110

2473.5

22.30

0999.11

4260.8

58.0

9119

2901.5

17.30

0429.00

4541.9

63.9

9119

3354.9

15.62

0294.14

5266.8

63.7

9114

3738

11.40

0922.49

6127.5

61.0

9119

4157.6

11.20

0294.02

7564.6

55.0

9115

4933.7

18.70

0290.92

8512.2

58.0

9112

5994.6

21.5

0250.11

9408.3

63.7

9112

5099.0

05.19

0000.1

11042.8

59.11

9110

7178.7

9.9

9992.0

10135.6

70.8

9101

8162.8

13.8

9994.9

12049.5

67.7
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9100

0090.9

90.59

9222.9

04421.2

52.95

9109

00109.0

01.09

9990.9

09249.19

50.99

9109

00040.9

2.40

9500.2

05950.0

29.12

9104

09959.0

04.5

9202.0

02992.5

20.4

9109

09214.9

1.0

4449.9

05219.0

29.0

9105

09024.5

1.2

4410.0

02415.2

20.4

9102

04024.5

2.4

4212.9

02015.5

20.9

المصدر :بنك اجلزائر ،التقرير السنوي للتطور االقتصادي والنقدي لسنة  ،0202جويلية  ،9102ص -ص.042-092 :
Banque d’Algérie, Evolution Economique et monétaire en Algérie, rapport 2014, juillel
2015 , p-p 149- 159.
Banque d’Algérie, Evolution Economique et monétaire en Algérie, rapport 2009, juillel
2010, p-p 201-2013.
Banque d’Algérie, Evolution Economique et monétaire en Algérie, rapport 2004, juillel
2005, p-p 161-172.

نالحظ من اجلدول التطور املسجل يف منو الكتلة النقدية من سنة ألخرى حيث انتقلت M2من 9199.9
مليار دج يف سنة  9111إىل  9429.9يف سنة  9110وهذه الزيادة يف الكتلة النقدية مبعدل  %99.9ناجم عن
التوسع القوي لشبكة الكتلة النقدية اليت تتكون من الودائع بالعملة الصعبة ومن الودائع ألجل اليت ارتفعت بسبب
االدخار املايل لسونطراك ،إضافة إىل ارتفاع األرصدة اخلارجية الصافية واخنفاض االعتمادات املقدمة للدولة وهذا يف
سياق اتسم بزيادة ضعيفة يف القروض املمنوحة لالقتصاد مما أدى يف النهاية إىل زيادة الكتلة النقدية  ،M2ويف
 9119بلغت  9010.9 M2مليار دج بزيادة قدرها  %02.9مقارنة بسنة  9110بسبب ارتفاع األرصدة
اخلارجية الصافية وهذه الوضعية واضحة من خالل العنصر النقدي  M1املشكل ل  M2وهذا املسار يعترب مصدر
إنشاء العملة الوطنية األقل تضخما ،مث انتقلت  M2إىل  9994.4مليار دينار يف سنة  9119مبعدل منو%09.5
مقارنة بسنة  9110نتيجة الرتاكم املتزايد لالدخار املايل جلزء من عائدات صادرات قطاع احملروقات أو الودائع
بالعملة الصعبة ومداخيل األسر وارتفاع الودائع ألجل بالعملة الوطنية وهي املكون األساسي ل .27M2هذا االرتفاع
املسجل يف ادخار األسر كان بفضل تزايد الثقة لدى األسر يف العملة الوطنية ،وبداية من سنة  9115ارتفع التوسع
النقدي من جديد وقد ساعدت موارد اجلباية البرتولية يف هذا التوسع ،أما عن تراجع  M2يف  9112هو عبارة عن
ظاهرة نقدية مل تسجل من قبل من طرف اال قتصاد الوطين وهو األمر الذي يكشف عن حجم الصدمة اخلارجية يف
سنة  ،9110ويبقى تطور هيكل الكتلة النقدية  M2مرتبطا مبا فيه الكفاية بسلوكيات مثسسات قطاع احملروقات،
كما تعكس معدل السيولة السيطرة واالستقرار النقدي باخنفاضها إىل  %99يف سنة  9119وهو ما مل يتحقق يف
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السنوات  ،9110 ،9112 ،9112 ،9115مث اخنفاضها إىل  %42.42يف سنة  ،9109كما قُ ّدر اجملمع
النقدي  M2بقيمة  11 941,51مليار دينار يف هناية ديسمرب  2013مقابل  00109.0مليار دينار يف
هناية سنة  2012أي مبعدل ارتفاع سنوي قدره  %8,41منها %6,04يف السداسي الثاين هذا ما يثكد تباطث
وترية التوسع النقدي اليت متيزت هبا سنة  ،2012حيث جند أن معدل تزايد الكتلة النقدية  M2اخنفض من
 %10.17يف  9109مقابل  %05.90يف  9109مثكدا تراجع دور موارد قطاع احملرقات ضمن وسائل تدخل
املصارف ،خالفا لسنيت  9105-9109مل تعرف الكتلة النقدية  M2تزايدا سوى ب  %0,1و ،%0,8على
التوايل ،كما منت األرصدة النقدية وشبه النقدية  M2بـ  %8.3يف  9102جمرة باالرتفاع القوي للودائع حتت
الطلب على مستوى املصارف حيث ارتفعت بـ  %20,1مقابل  ، %6,8فيما خيص الودائع ألجل ،و بـ %4,9
 ،فيما يتعلق بتداول النقد الورقي غري أ ّن سبب االرتفاع القوي يف الودائع حتت الطلب على مستوى املصارف يعود،
بنسبة تقارب  ،%22إىل ودائع الشركة الوطنية للمحروقات واليت استفادت ،يف أواخر  ،9102من تسديد جزء من
مستحقاهتا على اخلزينة العمومية  499مليار دينار ،فدون ودائع قطاع احملروقات بلغ التوسع النقدي  %4,9فقط.
 0. 2معدل التضخم
يشكل التضخم خطرا حقيقيا على النشاط االقتصادي ككل يف الدول املتقدمة أو النامية لذا تولدت قناعات راسخة
لدى واضعي السياسة النقدية بأن استقرار األسعار جيب أن يكون هو اهلدف طويل املدى للسياسة النقدية ،ويف هذا
التوجه تبنت السلطة النقدية يف اجلزائر سياسة نقدية توسعية تزامنت مع بداية تطبيق برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي
ابتداء من سنة  9110ويبني اجلدول التايل تطور معدالت التضخم والكتلة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة -9111
9102
الجدول رقم (  :)26تطور معدالت التضخم والكتلة النقدية خالل الفترة ()0202-0222
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المصدر :بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،0220الثالثي الرابع ،رقم  ،19:ديسمرب  ،9112ص.90 :
بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،0200الثالثي الرابع ،رقم ،02 :مارس  ،9109ص.90:

بنك اجلزائر ،النشرة اإلحصائية الثالثية لسنة  ،0200الثالثي األول ،رقم ،49 :جوان  ،9102ص.90 :

نالحظ أيضا أنه يف سنة  9110حققت السياسة النقدية معدل تضخم أعلى بقليل من املعدل املستهدف
واملقدر بـ ،%9.9وواصل ارتفاعه ليصل إىل  %9.95سنة  9114وهذا راجع أساسا إىل ارتفاع أسعار املواد
الغذائية وأسعار مواد الفالحة ،كما شهد معدل التضخم اخنفاضا يف سنيت  9115 ،9119أين بقي املعدل
املستهدف  % 9وقد مت حتقيق هدف السياسة النقدية مبعدل تضخم أقل من املعدل املستهدف وذلك نتيجة
استعمال أدوات السياسة ا لنقدية غري املباشرة واملتمثلة أساسا يف االحتياطي اإلجباري وأداة اسرتجاع السيولة ،وواصل
التضخم منحاه التصاعدي سنة  9112وتسارعت وتريته يف سنة  9110بالرغم من االخنفاض احملسوس يف كمية
النقود  %9.0يف نفس السنة ،وبداية مع انطالق الربنامج التكميلي ( )9104-9101اخنفض معدل التضخم
بـ 9.9نقطة مئوية عن سنة  9110وهذا رغم زيادة كمية النقود بـ 01.2نقطة مئوية يف نفس الفرتة ولعلى سبب
هذه الزيادة يف  9101تعود إىل انطالق املشاريع االقتصادية اخلاصة بالربنامج التكميلي لدعم النمو ويرجع ارتفاع
معدل التضخم يف سنة  9109رغم اخنفاض كمية النقود %2.2إىل ارتفاع أسعار بعض املنتجات الطازجة مثل حلم
اخلروف ،مث عاد ليقارب املعدل املستهدف من طرف السلطة النقدية يف سنة  9109حيث سجل  ،%9.95ومتثّل

سنة  2013السنة الثالثة يف جمال االستهداف الصريح للتضخم يف اجلزائر وعليه ،تصبح متابعة ورقابة التضخم يف
مقدمة االنشغاالت ،خصوصا أ ّن االنتقال إىل استهداف التضخم جاء ليثّكد األداء اجليّد لتضخم األسعار عند
االستهالك خالل الفرتة  ، 9109-9111وذلك ميثل عنصرا هاما استقرار االقتصاد الكلي وبالتايل يصبح هدف
التضخم حامسا مقارنة باالستهداف النقدي الكمي املرن الذي ال يزال ساري املفعول ومن الضروري أن يساهم
اهلدف الوسيط املتبع املتمثل يف اجملمع النقدي  M2يف حتقيق هدف التضخم ،حبكم تواجد عالقة وطيدة بني
التضخم.
كما أن التضخم اهليكلي أو األساسي احنصر عند  %2,92يف  9104قبل أن يرتفع إىل  %4,78يف
 ،2015وهو تقريبا نفس املستوى ملعدل التضخم الكلي ،مثكدا بذلك الطابع اهليكلي للتضخم ،وعرفت سنيت
 9109و 9105تسارعا يف التضخم ،بينما مل يرتفع توسع الكتلة النقدية  M2سوى بـ  %0,13و ،%0,79
على التوايل على عكس ذلك ،ففي  9109ترافق االرتفاع النسيب يف التوسع النقدي خصوصا ذلك املتعلق بتوسع
الكتلة النقدية  M2خارج احملروقات ،مع تباطث التضخم مبا يف ذلك التضخم اهليكلي باملثل ،وان كان ارتفاع وترية
توسع املثشر الكلي لألسعار عند االستهالك يف  ،2016مقرونا مع وترية ارتفاع مثشر األسعار للمنتجات ذات
احتوى مستورد كبري ،فلم يكن األمر مماثل يف سنة  2017إذ تسارع التضخم الكلي بينما كان التضخم املستورد
جد ضعيفا.28
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 3. 2البطالة
بــدأت معــدالت البطالــة يف الرتاجــع ابتــداء مــن ســنة  9110والــيت تزامنــت مــع بــدأ تطبيــق برنــامج دعــم اإلنعــاش
االقتصــادي يف حــل مشــكلة البطالــة عــن طريــق تنشــيط الطلــب الكلــي الفعــال ،ويتطلــب ذلــك تنشــيط االســتثمار عــن
طريق ختفيض معدالت الفائدة لالقرتاب من حالة العمالة الكاملة.
إن تغيــري اجتــاه السياســة النقديــة مــن االنكماشــية إىل التوســعية بــدأ يــأع الــاره ،رغــم بقــاء معــدالت البطالــة مرتفعــة ،والــيت
تعود ألسباب عديدة منها :نقص االستثمارات،طول املرحلة االنتقالية خلوصصة املثسسات العمومية وعدم توفري املنـاخ
املناسب الستقطاب االستثمار األجنيب املباشر وعدم تشجيع االستثمار اخلاص.
وقد واصلت اخنفاضها عام بعد عام مع إتباع نفس االجتاه للسياسة النقديـة (سياسـة توسـعية) انطالقـا مـن برنـامج دعـم
النمو( ،)9110-9119وكان لقطـاع خـارج احملروقـات الفضـل يف ذلـك السـيما الفالحـة واخلـدمات والبنـاء واألشـغال
العمومية اليت تسارع منوها خالل هـذه الفـرتة ،حيـث سـجل هـذا القطـاع سـنة  9112معـدل منـو قـدرها  %5.0لريتفـع
إىل  %0.9سنة  ،9110وميكن تتبع مسار تطور معدالت البطالة من خالل اجلدول التايل:
الجدول رقم (  :) 22تطور معدالت البطالة خالل الفترة 0202-0222
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املصدر :بنك اجلزائر ،التقرير السنوي للتطور االقتصادي والنقدي لسنة  ،0202جويلية  ،9102ص.992:

رغم النتائج االجيابية احملققة خالل هذه الفرتة إال أهنا تبقى دون املستوى املطلوب ،ويبقى الطريق طويال أمام
احلكومة لتحقيق معدالت منو مرتفعة ومستدامة وتعتمد أكثر على القطاعات خارج احملروقات وهبذا جيب مواصلة
اإلصالحات على خمتلف األصعدة كما يبقى مناخ االستثمار هو األخر بعيدا على أن يكون مواتيا حلفز االستثمار
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سواء احمللي أو األجنيب ،أما باملعدل للبطالة فبالرغم من استحداث صيغ كثرية المتصاص معدالت البطالة مثل برامج
األشغال ذات املنفعة العامة وذات الكثافة العالية من اليد العاملة وبرنامج عقود التشغيل املسبق وبرنامج املساعدة
على إنشاء املقاوالت الصغرى وكذا تفعيل وتأهيل املثسسات الصغرية واملتوسطة ملا هلا من أثر إجيايب على ختفيض
معدالت البطالة ،إال أن هذا يبقى دون املستوى املرغوب ويتطلب إعادة النظر فيه.
الخالصة:
من خالل هذه الورقة البحثية اليت تناولنا فيها حتليال لتطورات السياسة النقدية انطالقا من أسسها النظرية،
مرورا بتطور أدواهتا وأثرهم على املتغريات االقتصادية يف اجلزائر خاصة البطالة و التضخم وميزان املدفوعات مت التوصل
لبعض النتائج نذكر منها:










السياسة النقدية من أهم السياسات االقتصادية ،فهي حتتل مكانة بارزة وهتدف إىل ضمان توازن النشاط
االقتصادي ،وتسعى إىل حتقيق املربع السحري وخاصة التحكم يف التضخم عن طريق أدوات خمتلفة مباشرة وغري
مباشرة؛
إن أحسن سياسة لنجاح مزيج السياستني النقدية واملالية هي أن تسري السياسة النقدية يف نفس اجتاه السياسة
املالية وذلك لتفادي االضطرابات واالنقسامات االقتصادية الناجتة عن سلوك أي سياسة طريقا خمالفة لألخرى.
مع بداية األلفية الثالثة اتسمت سياسة نقدية بكوهنا حذرة مفادها امتصاص فائض السيولة للتحكم يف
معدالت التضخم؛
إن الطابع الريعي لالقتصاد الوطين جيعل التوازن واالستقرار االقتصاديني رهينة تقلبات أسعار قطاع احملروقات يف
األسواق الدولية ،مما جيعله دائما عرضة للصدمات اخلارجية واحل انتقاد دائم من قبل املثسسات املالية الدولية؛
عدم فعالية السياسة النقدية على مستوى أهدافها ،لطبيعة مميزات االقتصاد اجلزائري اليت تقلص من فاعلية
السياسة النقدية ،واليت متثلت يف سيطرة احملروقات على الناتج احمللي اإلمجايل ،باإلضافة إىل ضعف السوق املايل،
وضعف اجلهاز اإلنتاجي.

التوصيات:
 السعي إلتباع سياسة نقدية أكثر فعالية ،تتماشى مع ما ميليه الوضع االقتصادي السائد ،وذلك من سلطة نقدية
أكثر صرامة تتمتع باالستقاللية والشفافية والدقة واختاذ القرارات املناسبة؛
 جيب على االقتصاد اجلزائري اإلدارة اجليدة لإليرادات النفطية على املدى الطويل مما يسمح هلا بتخفيض التعرض
لتقلبات أسعار النفط ،علما أن االقتصاد اجلزائري مرتبط بدرجة كبرية بتذبذبات أسعار النفط ،لذلك على
السلطات العمل على تنويع الصادرات خارج قطاع احملروقات وتنويع مصادر اإليرادات العامة للدولة؛
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 تفعيل أدوات السياسة النقدية غري املباشرة خاصة ما يتعلق بسياسة السوق املفتوحة ،واختاذ احلكومة لكل
اإلجراءات لضمان اقتصاد مندمج يف االقتصاد العاملي؛

 االعتماد على مصادر أخرى لتوليد الدخل (خارج قطاع احملروقات) تكون أكثر استدامة من املصادر احلالية،
وذلك باستغالل الوفرة املالية احلالية (احتياطي الصرف) ،إلحداث وضعية تنموية سليمة ومستدامة.
المراجع والهوامش
1

بلعزوز بن علي( ،)9115محاضرات في النظريات والسياسات النقدية ،الطبعة الثانية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون،
اجلزائر ،ص.009:

2

عبد اجمليد قدي( ،)9119المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية،الطبعة الثانية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون،
اجلزائر ،ص.99:

3

بلعزوز بن علي( ،)9114محاضرات في النظريات والسياسات النقدية ،الطبعة األوىل ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون،
اجلزائر ،ص.009:

4

زاهر عبد الرحيم عاطف( ،)9110إدارة العمليات النقدية والمالية ،الطبعة األوىل ،دار الراية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
ص.59 :

5

عبد هلل الصعيدي( ،)9119النقود والبنوك ،دار النهضة العربية ،بريوت ،لبنان ،ص.025 :

 6زينب عوض اهلل ،أسامة احمد الفويل( ،)9119أساسيات االقتصاد النقدي والمصرفي ،منشورات احلليب بريوت،ص.002:
 7املادة )  ( 41من األمر ( )19-00املثرخ يف .9119/12/95
 8أنظر املواد  29 ،20 ،21من قانون النقد والقرض.

 9النشا شييب كرمي وآخرون( ،)0002تحقيق االستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق ،صندوق النقد الدويل ،واشنطن ،ص.59:
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