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الفصلخالصة

 

 الفصل الثاني : واقع التضخم في الجزائر

mohammed
Mettre en évidence



 

من بين المشكالت االقتصادية التي تؤدي إلى اختالالت اقتصادية عالمية نجد ظاهرة التضخم التي كانت 

محل الدراسة  واالهتمام لدى االقتصاديين والمفكرين، حيث تعمقت األبحاث وتعددت النظريات التي 

رة التقدم والتنمية في ويعد التضخم من المشكالت األساسية التي عرفتها مسي. حاولت تفسير هذه الظاهرة 

معظم المجتمعات ويواجهه معظم دول العالم باختالف مستويات تقدمه وأنظمته االقتصادية واالجتماعية 

 .والسياسية

ان الجزائر ، كغيرها من دول العالم ، مازالت تعاني من التضخم الذي يشكل الشغل الشاغل بالنسبة 

حيث تأثر االقتصاد . االجتماعية  أوء من الناحية االقتصادية عديدة سوا رااثللدولة لما لهذه الظاهرة من 

الجزائري خالل فترة الثمانينات باألزمات الخارجية آنذاك ، إذ تراجعت معدالت النمو وتفاقمت األوضاع 

االقتصادية والمالية خصوصا بانخفاض عوائد الصادرات نتيجة النهيار أسعار البترول وبالتالي تراجع 

تثمار ، ما أدى بالجزائر إلى إتباع مجموعة من اإلصالحات االقتصادية بهدف القضاء على معدالت االس

 .االختالالت المالية الداخلية والخارجية

إن لإلصالحات االقتصادية  التي اعتمدتها الجزائر اثأر شملت جميع النواحي والتي من بينها 

ات االقتصادية سواء كانت جزئية كتوجه حيث غيرت تلك السياسات هيكل العديد من المتغير التضخم،

المؤسسات إلى اعتماد التكنولوجيات الحديثة، التوجه نحو الخوصصة في بعض القطاعات أو كانت  هذه 

المتغيرات كلية كالبطالة ، الكتلة النقدية ، اإلنفاق الحكومي ، معدالت النمو ، معدالت الفائدة ، سعر 

 .الخ...الصرف 

، فان محاولة معرفة أهم المتغيرات االقتصادية التي تؤثر على التضخم قي وعلى ضوء هذا العرض 

االقتصاد الجزائري وخاصة قي ظل اإلصالحات التي عرفها االقتصاد تستلزم استخدام طرق وأساليب كية 

 .مستقبال هتساعد على القياس والتنبؤ بمسار التضخم ومعدل

أ

  : عامةمقدمـــة



  

دراسة بالغة في  أهميةاسية االقتصادية التي تكتسي الطرق الكمية نجد النماذج القي من بين تلك إن

وتفسير المتغيرات االقتصادية سواء كانت كلية أو جزئية حيث تعمل هذه األخيرة على تبسيط الواقع 

وتسمح بالحصول على نتائج تفضي إلى تفسير مختلف المتغيرات محل الدراسة على أساس موضوعي 

 .غير متحيز

القياسية على التصورات النظرية التي تعكس العالقة العامة بين المتغيرات ،  تعتمد النماذج االقتصادية

االقتصادية المتعلقة والملموسة  األوضاعوبهذا تعتبر النماذج االقتصادية  وسيلة قياسية تحليلية لدراسة 

را من قسطا واف أخذتوتكون محال لدراسة  مستقلة ينفرد بها علماء االقتصاد ،خاصة وان هذه النماذج 

 .الستعماالتها الواسعة والمتعددة نظراالدراسة واالهتمام 

 :األتيومن هذا المنطلق يمكن صياغة اإلشكالية في السؤال الجوهري 

 :الموضوع إشكالية
 :ا، نطرح السؤال التاليبه القيام نود التي الدراسة لخال سابقا، ومن مما تم ذكره انطالقا

 ؟ما مدى تأثير معدالت التضخم بالمتغيرات االقتصادية في الجزائر

 :وينبثق من هذا التساؤل عدة التساؤالت الفرعية

 انطالقا من النظرية االقتصادية ماهي مؤشرات التضخم ، مصادره، وأثاره في الجزائر ؟ .1
 ؟المؤثرة في  التضخم في الجزائر ماهي مختلف المحددات  .2

 ؟ ماهي اإلجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة التضخم .3

ب

  : عامةمقدمـــة



 ج 

 :الموضوع أهداف
 :التالية األهداف تحقيق إلى البحث هذا يسعى

 إعطاء طابع تجديدي للدراسات التنبؤية حول التضخم في الجزائر ؛ 
سقاطالجانب النظري والتحليلي لظاهرة التضخم إبراز    ذلك على واقع الجزائر؛ وا 

 من خالل السياسات المتبعة من قبل الدولة؛ ارفة محددات التضخم التي تأثر فيه ومعالجتهمع 

 :الموضوع أهمية
 : التالية النقاط في الدراسة موضوع أهمية تكمن

 إعطاء فكرة شاملة عن المشاكل االجتماعية واالقتصادية في التضخم؛ -
 حققتها وسائل السياسات المالية والنقدية التي اإليجابية النتائج أهمية مدى -
 .ل من اثأر التضخم بمختلف انواعة مدى مساهمة الدولة في التقلي- 

 :الموضوع اختيار أسباب 
 :ومنها الموضوع هذا اختيار إلى دفعتنا التي األسباب من العديد هناك

بالتحليل الكمي لمثل هذه الظواهر كانت دافعا الختيارنا لهذا قلة الدراسات االقتصادية المدعمة  -
 الموضوع

رغبة شخصية للبحث في مختلف التطورات والمنعرجات الحاسمة التي مر بها اقتصاد الجزائر  -
 بسبب تأثير التضخم على اقتصادها ؛

، كل هذا الموضوع يندرج في إطار التخصص فنحن مستهدفون بهذه التساؤالت أكثر من غيرنا -
 .هذا الموضوع  حفزنا على اقتحام أصوار

  
 :المنهج المستخدم

، بمعنى انه يسمح بين ماهو نظري وماهو تطبيقي في إطار التحليل يالمنهج الوصف على اعتمدنا
ة المنهج االستقرائي ، من خالل استخدام الوصفي التحليلي وذلك من اجل إلمام بالجوانب النظرية والتطبيقي

  : عامةمقدمـــة

*

*

*

للموضوع أي من خالل وصف المتغيرات التي لها عالقة بموضوع التضخم وتحليل وتطور هذه األخيرة 

 .خالل فترة الدراسة

كما يتم االستعانة بالتحليل البياني والرياضي فيما يخص التحليل الكمي لظاهرة التضخم ، سواء عندما 

يتعلق األمر بتحليل األرقام واإلحصائيات المتحصل عليها.



 د 

 :صعوبات البحث
  عليها؛ندرة المراجع والمصادر الحديثة ذات الصلة بالموضوع ، وصعوبة الحصول 
  نقص البيانات و المعطيات الرقمية  حول المؤشرات االقتصادية الكلية وعدم تجانسها

  ؛في بعض األحيان ، خاصة فيما يتعلق األمر بالنظام المعلوماتي الجزائري
  غياب الدراسات التي تهتم بتأثير محددات التضخم في الجزائر ونقصها في

 .الجامعات
  ل الفائدة، اإلنفاق الحكومي ، سعر الصرف  والتضخم معدل النمو، معد ألهميةنظرا

والعالقة بينهما فان كل عنصر يتطلب دراسة منفردة خاصة به وقد واجهتنا صعوبة 
الحصول على المعطيات اإلحصائية والتي عادة ما يتلقاها الباحثون في القياس 

 .االقتصادي

 :هيكل الموضوع 
الفصل  من خالل نحاول حيث   من ونتتك خطة لمذكرتنا على تحليلنا اعتمدنا في

 

األول الذي نتناول 

 واآلثار المنجزة عنه، ، أنواعها أسبابهافيه تحليل نظري لظاهرة التضخم من خالل تبيان مفهومها ،

واهم السياسات والوسائلالمدارس فيما يخص هذه الظاهر  ألهممقارنة بين القراءات الفكرية  إلى افةضباإل
تأثيرفية  درسنا الثاني الفصل أما  لمكافحتها، 

 

التضخم على واقع الجزائر

اإلحصائية

 

أثارهعنه، وتحديد  المسئولة أسبابهاالتي تقيس الظاهرة ، تبيان 

 

على االقتصاد  

 .لمعالجته أدواتهاوالمجتمع ككل ، واستخدام السياسات النقدية والمالية بمختلف 

  : عامةمقدمـــة

فصلین

 من خالل دراسة المعرفة

 تطور المؤشرات 

الوطني 



   

: الفصل األول

التضخم في النظریة األقتصادیة



 

 

 

 

 :مقدمة الفصل

األلسنة ، وذلك لكونه ظاارر  مرضاية  ىكثيرا ما نسمع في العصر الحاضر لفظ التضخم يتردد عل    

تشااكو من ااا معظاام اياتصااادياة الوعنيااة فااي عااالم اليااوم ، نظاارا ليثااار الساالدية التااي يخلف ااا التااي اااد تماا  

يااااة فاااي تفسااايررا ل اااذس الظاااارر   دساااال الجواناااال اياتصاااادية و ايجتماعياااة ، وااااد تضااااردة مختلااا  النظر 

اخاااتال النظريااااة و الفلسااافاة المفسااار  ل اااذس الظااااارر ، وراااذا ماااا سدا الاااى تعااادد األسااااليال و السياساااااة 

وسانحاود فاي الفصاد . الموج ة لمعالجة رذس الظاارر  سو الضضااع علي اا ، سو علاى األااد الحاد ماه تفاام اا

 : د المداح  التالية تناود الجوانال النظرية ل ذس الظارر  مه خا

 .مارية التضخم :المدح  األود 

: المدح  الثاني

 .التحليد الفكري لظارر  التضخم: المدح  الثال 
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.مكافحتھ اثأر التضخم  ووسائل 
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 ماهية التضخم  :األولالمبحث 

سو ظارر  نضدية، ورذا  سعريهفه دأنه ظارر  ِّه يعرالتضخم وتضاردة ديه م للضد تعددة تعار ي         

دراز سكثررا داة وشموًي ثم دوادر  ما دفعنا الى التعر  مه خاد رذا المدح  الى سرم تعاريل التضخم وا 

 .التضخم ودعدرا سسداده و اآلثار الناجمة عنه، مرورا دالمدار  الفكرية و تحليل ا ل ذس الظارر 

 ظاهرة التضخمالتعريف ب: المطلب األول

 تعريف التضخم: أوال

يعرل التضخم على اناه نسادة التريار فاي سساعار المسات لكيه ماه خااد فتار  زمنياة معيناة، يكاوه في اا اثار 

التذدذال في العلال سساسيا،وتنمو األجور دنسدة غير متساوية، حي  يكوه نمو األجور المرتفعة سسرع ماه 

 . مثيله للجور المنخفضة

ما يضاد سه التضخم رو حالة ااتصادية تضعل في ا الضو  الشرائية للوحد  النضدياة، دسادال ارتفااع األساعار ك

وتتععااااااد وظيفااااااة النضااااااود كمحاااااازه  الاااااى مسااااااتوياة عاليااااااة، ودموجااااااال ذلااااااك تاااااازداد ساااااارعة دوراه النضااااااود ،

 )1(.للضيمة،ويضتصر دوررا كوسيع للتدادد فضع، دسدال انعدام ايمة النضود نسديا

خم رو مشكلة ااتصادية عانى من ا الكثير مه الدلداه في فتاراة مختلفاة، ويكاوه ل اذس المشاكلة انعكاسااة والتض

خعير  على مستوا المعيشة في مجموعة كديار  ماه سفاراد المجتماع و يسايما مجموعاة الفضاراع و سصاحاال الادخد 

يرتفااااع فاااي المساااتوا العاااام ا واناااه ظاااارر  تتمثاااد دوجاااود اتجااااس مساااتمر نحااا" ويعااارل التضاااخم سيضاااا . المحااادد

واااد .ورااو حالااة مااه عاادم التااوازه فااي اياتصاااد تتجااه في ااا األسااعار الااى ايرتفاااع دصااور  متواصاالة. " لألسااعار

 لكااه تلااك اءجااراعاة اااد ي يخالف ااا النجااا  سحيانااا فااي  واااة. الحكومااة دااءجراعاة معينااة لمعااال  الوضااعتتاادخد 

 (2).األسعارارتفاع 

                                                 
1

 .191ص   ،2112األرده ، العدعة األولى ،  –اياد عدد الفتا  النسور، سساسياة اياتصاد الكلي ، دار الصفاع للنشر و التوزيع ، عماه  - 

  .130-133، ص  ص  0220ايرده ، –احمد ايشضر،اياتصاد الكلي، دار الثضافة للنشر والتوزيع ،عماه  - 2
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أنواع التضخم : يالمطلب الثان
التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول   

       

 

ر من ألسعاسياسات تقضي من الحد الزيادات في ا بإتباعحيث تقوم الدولة  التضخم المكبوت:

 تراكية.االش االقتصادياتخالل تدعيمها مثلما اتبع في 

ضع ا تخيعني عدم تدخل الدولة في تحديد األسعار داخل األسواق وتركه التضخم المكشوف:

 يتها ويسمح بارتفاعها وانخفاضها.حرلقوانين العرض والطلب مما يجسد 
 

ويا سن %2يتصف باالرتفاع التدريجي الذي يكون في حدود  التضخم التدريجي )الزاحف(:

 خالل %15غاية  إلىوبالتالي يمكن حصول ارتفاع نسبي على المدى الطويل وقد يصل 

عشر سنوات. وذلك نتيجة:

 

 .الزيادة الدائمة في معدالت األسعار الحقيقية 

 .النمو االقتصادي الذي يرافقه التقدم النقدي 

ارتفاع األسعار بطريقة تدريجية ونتيجة نمو االقتصاد ظاهرة عامة وعادية في كافة  إن       

 1 الدول الصناعية والنامية.

رة ل فتوهو ارتفاع األسعار بصفة كبيرة ومعدالت مرتفعة خال التضخم المفرط )الجامح(:

ى سلبية وأضرار كبيرة عل أثارسنويا ولها  %50حدود  إلىقصيرة من الزمن قد تصل 

مة دع للقيمستواالقتصاد حيث تفقد النقود قوتها الشرائية وقيمتها كوسيط للتبادل وخاصيتها ك

كال زة أشنقص الثقة في قيمتها حيث يلجأ األفراد للتخلص منها وتفضيل حيا إلىمما يؤدي 

 
 

 جامحة خاصة في فترات أعقاب الحروب.

 سعاريعتبر أقل خطورة من التضخم المفرط حيث تحدث حاالت ارتفاع أ التضخم الطبيعي:

 اللذي كس التضخم المفرط ايمكن للدولة مواجهته والتدخل من خالل سياسات للحد منها ع

 يمكن للدولة التدخل وضبط االستقرار االقتصادي.

                                                             
التضخم المالي1  غازي حسين عناية –

للمصدرالذي یسبب التضخم وتكون وفقا  المعدل العام   التضخم حسب قیمة الزیادة في تختلف انواع

3 
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م تعود نة ثيحدث في حاالت ارتفاع األسعار بمعدالت كبيرة خالل فترة معي التضخم المتقلب:

 األسعار لالستقرار ويحدث التضخم كرة أخرى وكذا.

 : حسب طبيعة القطاعات االقتصادية:3المعيار 

لع كما ضخم بتنوع القطاعات االقتصادية حيث يمكن أن يحدث في سوق السيتنوع الت      

 ... فنجد: اإلنتاجيمكن أن يحدث في سوق عوامل 

نه الذي يحصل في قطاع االستهالك ويعبر ع :)التضخم السلعي( التضخم في سوق السلع

 بزيادة االنفاق على حساب االدخار.
 

 هو التضخم الذي يحصل في قطاع االستثمار نتيجة تفشي األرباح الغير التضخم الرأسمالي:

 1 عادية )تضخم األرباح(.

حركات ة التمثل اليد العاملة نتيج اإلنتاجوهو الزيادة في تكاليف عوامل  تضخم التكاليف:

عار تفاع أسو ارأ اإلنتاجالنقابية القوية التي تنجح في رفع أجور العمال مما يزيد في تكاليف 

 ع.المواد األولية مثلما يحدث في بعض األحيان في النفط أو غيره من مواد التصني

 معدالت األفراد التي ال يقابلها ارتفاع في مدا خيليحدث نتيجة ارتفاع   تضخم الدخل:

 .اإلنتاج

كلي لب الوهو ارتفاع المستوى العام لألسعار نتيجة زيادة الط التضخم الناشئ عن الطلب:

 مام اتهاإيرادالحكومة على  إنفاقاتللسلع والخدمات مقابل ثبات العرض الكلي، حيث تزيد 

   

 .تاجيةاإلنال يقابله زيادة في  اإلنتاجأي أن ارتفاع أسعار وتكاليف  اإلنتاجمن حجم 

الرأسمالية حيث يعتبر جزء من الدورة التي يمر بها تتصف به األنظمة  ي:التضخم الدور

 2االقتصاد الرأسمالي بين قترة وأخرى ويعتبر فترة األزمات االقتصادية.

 

 
 

                                                             
  غازي حسين عناية – التضخم المالي 

 - االقتصادية العلوم في الماجستير شهادة نيل متطلبات ضمن تدخل مذكرة - دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائر سعيد هتهات  2

  2006 -جامعة ورقلة - دراسات اقتصادية  :تخصص

1
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 :محددات التضخم: المطلب الثالث
 :تتحدد تأثيراة التضخم ددعض الضيود  والتي من ا

                                                 

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

 

اه اختال معدية التضخم ماه سانة الاى سخارا ودنساال كديار  ااد تجعاد المحصالة الن ائياة للضاو   -

 س عامالمؤثر  في اياتصاد تضترال مه الصفر كاتجا

  فااااي مسااااتوياة األسااااعار حسااااال المجموعاااااة الساااالعية دمعاااادد اخااااتال التريااااراة التااااي تحااااد اه -

المكاسال المالية لدعض النشاعاة اائمة على حساال غيررا مه النشاعاة، ورذس سماا ااد ينت اي 

للتضخم على اياتصاد وحتى تجاوزسدتضليد التأثير العام 
 

يجعااد تااأثيرا  اه تعاااد  معاادية نمااو كافااة الاادخود مااع معاادية ارتفاااع مسااتوا العااام لألسااعار    -

 (1)لتضخم على الدخود الحضيضية منتفيا

اه التضخم المتواع يكوه ااد نااثرا ماه التضاخم غيار المتوااع ، ففاي الحالاة األولاى تنت اي األسار   -

لتااااوفير حاجيات اااااا األساسااااية  ولجماااااع الماااادخراة الضااااارورية، دينمااااا يخااااازه سصااااحاال اءعمااااااد 

لفتاراة سخارا مناسادة وينااور المساتثمروه مستلزماة التشريد ويؤجلوه عرض دعاض المنتجااة 

 .في العلال على األدواة على حسال تواعات م و دشاه ايمت ا

 

 .211-214ص   ، ص 2111موشيار معرول، تحليد اياتصاد الكلي ، دار الصفاع للنشر و التوزيع ، عماه ، العدعة األولى ،  - 1
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محفز التشريد عدد اكدر مه العماد فتضد الدعالة ويتوسع اءنتاج ، ورذا ما يعتدار ماه التاأثيراة اييجادياة 

للتضااخم فااي اياتصاااد ويشااك فاااه ارتفاااع سسااعار المنتجاااة دالنساادة لتكاليف ااا يااؤدي الااى زياااد  اءردااا  فااي 

صاااير ترتفاااع الكفااااع  الحدياااة لااارس  المااااد وداااذلك يخلااا  التضاااخم الريااار المتوااااع حاااافزا ألصاااحاال األجااد الض

اءعماااد لاادفع و تااأثير اءنتاااج الااى األعلااى فيوسااعوه مااه النااات  اءجمااالي  لمنشااات م دااأكثر مااه المسااتوا 

ار توساع اءنتااج الكامه لااتصاد ، غير سه رذا ايتجاس ييستمر  عويا، يه التكاليل سترتفع مع استمر 

وحتى تنت ي مخزوناة المواد الدسايعة ، راذا داءضاافة الاى دفاع سجاور اضاافية مضاداد السااعاة اءضاافية 

للعمد وكذلك مع تزايد ارتاك وانادثار المكاائه و المعاداة ،و النتيجاة يتواال اءنتااج عاه و تاأثير توساعه 

 .يستجيال للتأثير التحفيزي للتضخم وي

 اثأر التضخم ووسائل مكافحته: المبحث الثاني 

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

 

ى يسببها عل السلبية التي قد اآلثار إلىيرجع القلق الشديد من تفشي ظاهرة التضخم        

س ينعكوالمستوى االقتصادي واالجتماعي وحتى السياسي، أي أنه يتجاوز خاصيته النقدية 

م يلي أه فيماعلى البنية االجتماعية ويبرز المشاكل االقتصادية وفشل السياسات الحكومية. و

 التضخم: أثار

 : أثر التضخم على توزيع الدخل
       

ي لتي يحتوإعادة توزيع الدخل الحقيقي لصالح الطبقات الغنية وا يساهم التضخم في

 ن حيثسريعة التزايد مثل أصحاب المصانع و المتاجر و المقاولي مدا خيلأصحابها على 

اإليجار،  ،جور يؤدي ارتفاع األسعار إلى زيادة أرباحهم بنسبة أكبر من زيادة التكاليف ) األ

ال و ة كالعمثابت ثابتة أو شبه مدا خيلة التي يتلقى أصحابها سعر الفائدة (، أما بالنسبة للفئ

 ر بمعدلسعاالموظفين و المتقاعدين فيؤثر التضخم سلبا على دخولهم الحقيقية حيث ترتفع األ

 .أكبر من الزيادة الحاصلة في مداخليهم النقدية

اثأر التضخم :  المطلب االولى
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التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول   

 : أثر التضخم على ثروة الفرد

  .يمتلكها صوله التيعلى الصورة التي يحتفظ بها على أيتوقف تأثير التضخم على ثروة الفرد        

بالنسبة لألصول العينية كالسلع و األراضي و المباني و الذهب إذا احتفظ بها الفرد       

لغرض االستخدام الشخصي فإنه لن يستفيد من الزيادة الحاصلة في قيمتها النقدية ،أما إذا 

أرباحا معتبرة الرتفاع أسعارها، وبالنسبة لألصول المالية أراد االستثمار فيها فإنها تذر عليه 

 1 .فيتوقف تأثير التضخم على الفرق بين معدل العائد الذي تحققه ومعدل التضخم

 : أثر التضخم على االدخار القومي

       
 يساهم التضخم في زيادة االدخار اإلجباري حيث تفرض الحكومة ضريبة على

اء ق القتنإلنفاوالخدمات فترتفع أسعارها و ينجر عن هذا االرتفاع زيادة االمبيعات من السلع 

ريع هذه السلع من قبل األفراد فتزيد الحصيلة الضريبية و التي توجه لتمويل المشا

ادة ة زياالستثمارية ، من جهة ثانية يؤدي التضخم إلى انخفاض االدخار االختياري نتيج

  . على السلع الضرورية النسبة من الدخل المخصصة لإلنفاق

 : أثر التضخم على االستثمار

ى مارات إليؤثر التضخم سلبا على اتجاهات االستثمار القومي ، فتتجه معظم االستث       

بر تعت النشاطات الهامشية واألسرع ربحا ، دون أن تتجه إلى القطاعات اإلنتاجية التي

فنادق يز المشروعات الخدمية مثل التتم . 8األساس في التطور االقتصادي واالجتماعي 

حيث  ده ،السياحية ،المطاعم، محالت التجزئة و الجملة بصغر رأسمالها وقصر فترة استردا

 اءسوة يكون أثر التضخم على هذا النوع من االستثمار قليل على عكس المشروعات السلعي

رة فت لتضخم لطولكانت زراعية أو صناعية والتي تتناقص قيمها الحقيقية بتزايد معدل ا

  .استرداد رأسمالها

 : األثر على احتياطي العمالت األجنبية و ميزان المدفوعات

يؤدي التضخم المرتفع في بلد ما إلى تقليل صادرات هذا البلد نحو دول أخرى الرتفاع        

أسعار السلع التي ينتجها و كنتيجة لذلك ترتفع المدفوعات من العملة األجنبية لتغطية 

كما يتسبب انخفاض سعر  . لواردات المتزايدة مما يتسبب في عجز في ميزان المدفوعاتا

الفائدة الحقيقي إلى إحجام رؤوس األموال الوطنية و األجنبية عن االستثمار والبحث عن 
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 السياسات المعالجة للتضخم: المطلب الثاني

اك عاج واحد لمكافحته ومه الناحية األخرا، سيحتاج األمر م رو ظارر  معضد  للراية، ولي  رنالتضخ

كد رذس اءجراعاة ل ا ردل واحد ، .يتخاذ اءجراعاة على عد  ج اة، نضدية وغير نضدية ، لمحاردته 

تصنل على  اهل الى خفض اءنفا  الكلي، دوجه عام ، اءجراعاة المضاد  للتضخم يمكه سن ا ت د

 : سن ا
 اجراعاة نضدية -

 اجراعاة مالية  -

 .الراادة على األجور واألسعار -

 : اإلجراءات النقدية: أوال

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

 1 .فرص أفضل في الخارج

 والسياساااة النضدياااة  يمكاااه سه تسااااعد فاااي. سفضاااد عااااج لمعالجاااة التضاااخم راااو سه يخفاااض اءنفاااا  الكلاااي

تاحة ايئتماه. خفض العلال وفي سثناع  (1).داختصار، تعمد السياسة النضدية عه عري  التحكم في تكلفة وا 

التضااخم يسااتعيع الدنااك المركاازي سه يرفااع تكلفااة اياتااراض واه يخفااض مضاادرو الدنااوك التجاريااة علااى خلاا  

علاااال علاااى األماااواد راااذا وساااول يجعاااد اياتاااراض سكثااار تكلفاااة عاااه ذي اداااد، ودالتاااالي فااااه ال. ايئتمااااه

و دالمثااد مااع انخفاااض فااي مضاادرت ا علااى خلاا  ايئتماااه، فاااه الدنااوك سااتكوه سكثاار حااذرا فااي . سااينخفض

 سياسات ا ايئتمانية والنتيجة تكوه ري انخفاض في حجم اءنفا  الكلي و ميكانيكية وسياسة النضود الرالية

Dear money Policy  ري كمايلي: 

، سي اه السااعر الااذي علااى سساسااه يكااوه زياااد  سااعر الخصاام  -

و .األورا  التجارياة المضدماة الياه دواساعة الدناوك التجاريااة

اد  األخارا ئ فا ل عار ا .  فاي سسا

الدناك المركازي راغداا فاي سه يعياد خصام

ااع عر الخصام سيسامح دارتف ايرتفاع فاي سا

للسوق النقدیة

                                        

 

 

                                                 
 .289-288، ص ص 2111وزيع، مصر ، والت كامد دكري وزمائه، مدادئ اياتصاد الكلي، الدار الجامعية للعدع و النشر - 1
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. سايرجئوه خعع ام ايساتثمارية لاذلك فااه المضرضاوه . ة عه ذي ادداياتراض يصدح سكثر تكلف -

وخفااض فااي . ينظااروا حتااى تاانخفض سسااعار الفائااد  الااى مسااتويات ا العاديااة سهسن اام ساايرغدوه فااي 

سااتثمار مااا ساايعني عاااد  انخفاااض فااي حجاام اءنفااا  و دالتااالي سيساااعد علااى تااا عياال حااد  اي

 ةالضروع التضخمي

دعريضاة ماا  . الزياد  في سعر الفائد  ل ا دعض اآلثار النفساية المعاكساة علاى ثضاة رجااد األعمااد -

 ذاته سيساعد فيرذا في حد . ان ا اشار  حمراع لرجاد األعماد  كاه اوااتا سيئة آتية في العري 

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

 
 : اءنفا  الكلي لألسداال التاليةوارتفااع فااي ساعر الفائااد  سايميد لكااي يانخفض مضاادار 

  م لزياد  اءنفا  على ايستثمارتثديع حماس

الزياااد   فااي سااعر الفائااد  اااد يجعااد ايدخااار سكثاار جاذديااة عااه ذي ادااد لدرجااة اه دعااض النااا    -

 .رذا سينخفض اءنفا  ايست اكي. سيحاولوه سه يست لكوا ادرا ااد مه دخول م عه ذي ادد 

 :اإلجراءات المالية: ثانيا

اه جناحي السياسة المالية رما اءيراداة الحكومية و اءنفا  الحكومي، و السياسة المالية الحكومية يمكه 

لاى الضعااع على التضخم اما عاه عريا  خفاض اءنفاا  الخااص دزيااد  الضارائال ع  سه تسارم في السيعر 

فاءذا كااه اءنفاا  الخااص يمياد يه . الخاص ، سو عه عري  اءنفاا  الحكاومي ، سو مازج كاا العنصاريه

يكااوه زائاادا فاااه الحكومااة تسااتعيع سه تلعاال مااه حااد  الضاارع التضااخمي فااي األيااام الحديثااة لااي  م مااة 

يمكاه سه تؤجاد، ودالمثاد  فضد تكوه رناك مشروعاة تحة التشديد دالفعد، ورذس مه الواضح اناه ي. س لة
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 -األنااواع األخاارا مااه اءنفااا  اااد تكااوه ضاارورية لمضادلااة متعلداااة العاديااة لاساات اك الجماااعي للمجتمااع

الاخ، ...الخ، دعد ذلك اد يكوه رناك نفضاة اجتماعية على التعليم و الصاحة ... الدفاع، الدولي  ، العدالة

لذلك فاه التأكيد الرسمي للسياساة .الرير المرغوال في االتي اد تكوه مه الصعال جدا خفض ا نظرا ليثار 

سه زياااد  فااي . الماليااة فااي سوااااة التضااخم يكااوه علااى خفااض اءنفااا  الخاااص عااه عرياا  زياااد  الضاارائال

فاااءذا ارتفعاااة سساااعار الضااارائال المداشااار  علاااى الااادخود و . الضااارائال تمياااد يه تخفاااض اءنفاااا  الخااااص

رل فياااه الخااااص يااانخفض، راااذا سااايميد يه يخفاااض اءنفاااا  اءرداااا ، عااااه الااادخود ماااه الممكاااه التصااا

ذا زادة األسااعار الضاارائال علااى الساالع و الخاادماة سو فرضااة ضاارائال جديااد  . ايساات اكي الخاااص . وا 

فزياااد  فااي سسااعار الضااريدة علااى احاادا الساالع .فاااه األثاار علااى ايساات اك يكااوه مداشاارا سو دصااور  اكداار

رفاع تكلفاة المشاترياة وركاذا ففاي فتاراة التضاخم، يندراي علاى  ستخفض اءنفاا  علي اا مداشار  عاه عريا 

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

الحكوماة اه تكاادح انفاا ااا رااي، واه تزيااد سسااعار الضاارائال لخفااض اءنفااا  الخاااص ، انااه مااه المناسااال اه 

 .سثناع فتراة التضخم" فائض ميزانية" تخعع  لتحضي  

زياااد   سوفاارض ضارائال جديااد  ،  (ال)خفااض اءنفااا  الحكاومي، ( ا)وركاذا فاااءجراعاة المالياة تتااألل ماه 

الضااارائال الثميناااة لتضلياااد حجااام الااادخد الممكاااه التصااارل فياااه فاااي ادااادي األفاااراد ولخفاااض مضااادار الفجاااواة 

ادار  الااديه العااام دحياا  ( د)تشااجيع ايدخااار آو ادخاااد مشااروعاة ايدخااار اءجداااري ، ( ج)التضااخمية، 

 .تخفض عرض النضود
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 :ارالرقابة على األجور واألسع: ثالثا 

ودعيدا عه اءجراعاة النضدية والمالية، سصدح مه الضروري سيضا اللجوع الى دعض اءجراعاة ذاة 

ولكه يندري سه يف م دوضو  الى مثد رذس اءجراعاة ااد س ولة التعدي  مه . العديعة غير النضدية 

وسسداال سخرا غير سيكولوجية مرفضيه تكنولوجية  -اءجراعاة النضدية و المالية ورناك عوامد عديد 

يمكه ايعتماد دالكامد على رذس  ومه ثم فانه ي. تعو  نجا  اءجراعاة غير النضدية  –ااتصادية 

اءجراعاة  سن ا يمكه سه تعتدر فضع كمكمد لإلجراعاة األكثر فاعلية واءجراعاة الرير النضدية.

 :الراادة على ايسعار

ضي  ايستضرار اياتصادي و  السلع وتحسلعرض والعلال لتحضي   التوازه في يعد ايعتماد على اوا ا

محاااادود الفعالية،خاصااااة فااااي اياتصااااادياة التااااي تعاااااني مااااه تفاااااام الضااااروع التضااااخمية،ولذلك تلجااااا 

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

*

الحكومااة الااى اسااتخدام سدواة جديااد  سو اجااراعاة  ت اادل مااه خال ااا تحضياا  ايسااتضرار فااي مسااتوياة 

 (1).األسعار

ل دل مه استخدام ا وضع ضوادع اانونية تعماد وتعد الراادة على األسعار مه سرم األدواة والتي يرجع ا

رااذس رااي محاولااة . وذلااك  دفاارض الراادااة علااى الساالع ال امااة. علااى وااال ايرتفاااع المسااتمر فااي األسااعار 

فالضوا األساسية المسددة للتضخم تظد كما ري، و الشئ  . لكدح  التضخم سكثر من ا للسيعر  عليه دفاعلية

. له تسمح ل ا اآله داه تعدر عه نفس ا في شكد ارتفاع في األسعارالوحيد الذي يحد  رو سه الضروع 

ل دل مه استخدام ا وضع ضوادع اانونية تعماد وتعد الراادة على األسعار مه سرم األدواة والتي يرجع ا

رااذس رااي محاولااة . وذلااك  دفاارض الراادااة علااى الساالع ال امااة. علااى وااال ايرتفاااع المسااتمر فااي األسااعار 

فالضوا األساسية المسددة للتضخم تظد كما ري، و الشئ  . لكدح  التضخم سكثر من ا للسيعر  عليه دفاعلية

. له تسمح ل ا اآله داه تعدر عه نفس ا في شكد ارتفاع في األسعارالوحيد الذي يحد  رو سه الضروع 

                                                 
 . 189-190، ص ص،ددوه سنة ،، التضخم المالي، ايسكندرية، مؤسسة شداال الجامعة غازي حسيه عناية - 1
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 ساااداال عاااه عريااا  مجااارد مرااداااة األساااعار، فااااه الحكوماااة اماااا ت ااااجم  األعاااراض دااادي ماااه األ

فااي شااكد ارتفاااع فااي ح لضاارع العلااال داااه يعداار عااه نفسااه األساسااية للتضااخم ، فااءذا لاام يساام
رناك ميد يه تزدرر السو  السوداع.

 

                                                 

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

 

 يديع المنتجوه انتااج م فاي الساو  الساوداع راذا  ، ستحتاج يه تمد الى اءنتاج سيضا حتى ي

 لع؛ااتصادرا يكوه غير ك سهيثدة  سهالنظام األخذ في ايتساع  ومه المحتمد 

   عاااد  الحكومااة ستضصاار نفساا ا علااى مراادااة  .ساالعةانااه مااه المسااتحيد سه ترااااال سسااعار كااد

سسااعار الساالع الم مااة فضااع ، وعااه عرياا  عمااد رااذا فاااه الحكومااة تتاادخد فااي التشااريد العااادي 

" خضاااراع"وكمااا رسينااا مااه ادااد ، ارتفاااع سااعر سحسااه الساالع رااو دمثادااة اشااار  " ج اااز الااثمه""

سكثر ، وعه عريا  مرااداة سساعار السالع األساساية اصاعناعيا، فااه الحكوماة للمنتجيه لينتجوا 

خاارا ، لاه تشاجع تحارك مزياد مااه الماوارد الاى راذس الخعاوع الملحااة لإلنتااج  وماه الناحياة األ

األسعار

وسیكونالمشترین االحتمالیینطویلةطوابیر في شكلفانھ یعبر

 : الرقابة على األجور 

 سرمية األكثرار، وتتمثد األجور العنصر تلعال نفضاة اءنتاج دورا راما في تحديد  مستوياة األسع

في التكاليل اءنتاجية، حي  تؤدي ايرتفاعاة الرير المنتظمة و المتسارعة في معدية األجور الى 

حدو  ارتفاعاة متوالية في المستوا العام لألسعار، حي  نعتدر ايرتفاعاة دمثادة انعكا  للزياد   

اد  معدية األجور دنسال تفو  الزياد  في معدية  في معدية األجور ودصور  خاصة عند زي

ويتعلال تحضضي التوازه  في اياتصاد الضومي ( 1). اءنتاجية  مما يزيد مه  حد  الضروع التضخمية

الحفاظ على العااة ديه الزياد  في معدية األجور و الزياد  في المعدية اءنتاجية  وذلك مه 

*

 

 

ي الدسيوني سمير ، دعض سياساة ومشاكد التضخم و األجور وعاات ا دظارر  التضخم، دحو  ووثائ  المؤتمر  العلمي الساد  المنعضد ف  -1
الضارر  ، كتاال صادر عه الجمعية المصرية لإلدار  المالية، دعنواه التضخم في مصر  وسساليال ووسائد مواج ة سثارس، ) ،1979الضارر  في ادريد 

 .421، ص (1981
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تضخمية نظرا يه الزياد  في معدية  ةتعرض اياتصاد لحاي اختاد العااة دين ما يؤدي الى

األجور دنسدة تفو  الزياد  في اءنتاجية  تعدر عه ارتفاع مستوياة دخود األفراد ودالتالي ارتفاع 

حجم العلال الكلي على السلع و الخدماة دنسدة تفو  العرض الحضيضي، ولذلك فاه الضضاع على 

م العلال الكلي على السلع والخدماة دما يتناسال مع مضدر  العرض فائض العلال يتعلال تخفيض حج

الحضيضي والذي يتعلال سياساة نضدية و مالية مائمة التي تسارم في تخفيض حجم العلال،  وذلك 

د دل امتصاص فائض الضو  الشرائية الزائد  لدا األفراد و العمد على تحضي  التوازه في اياتصاد و 

 ه تخفيض األجور يجال سه تشمد جميعوتجدر اءشار  الى س.ألسعارانخفاض مستوا العام ل

اياتصاد وذلك يه انخفاض الدخود النضدية ألفراد المجتمع سواع كانوا مست لكيه سو  اعاعاة 

الى انخفاض حجم اءنفا  ايست اكي اي اياتصاد  كما تؤدي تواعاة  يمستثمريه  ستؤد

اة األجور الى خفض حجم استثمارات م مستضدا لتتناسال مع المستثمريه عه استمرار انخفاض مستوي

حجم العلال على منتجات م ودالتالي انخفاض حجم اءنتاج و العمالة الى مستوا توازني الذي يحض  

 .ايستضرار في مستوياة األسعار

 وسائل مكافحة التضخم : المطلب الثالث

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

ته الف مسببامكافحة التضخم من بلد إلى آخر تبعا الختتختلف السياسات المنتهجة في 

  :و يمكننا في هذا الصدد أن نفرق بين نوعين من سياسات عالج التضخم

 

 

  : النقديةالسياسة  أدوات

ي عرض فتهدف السلطات النقدية من خالل تطبيق أدوات هذه السياسة إلى التحكم         

  :ييل االناتج الحقيقي، و تتمثل أدواتها فيم النقود و ضبطه حتى ال يتجاوز معدل نمو
 

لتحكم في يمكن للسلطات النقدية الممثلة بالبنك المركزي ا : التحكم في اإلصدار النقدي

ام اإلصدار النقدي من خالل وضع خطة حتى تالءم بين عرض النقد و الطلب عليه للقي

 .النقدير إلصدااأكبر من معدل زيادة بالنشاطات االقتصادية و توسيعها الناتج القومي الحقيقي 
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التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  
  

 

 
 

       

                                                             

 

ة نظير هو سعر الفائدة الذي يحصل عليه البنك المركزي من البنوك التجاري: سعر الخصم

درة ن مقإعادة خصم ما لديها من ، يقوم البنك المركزي برفع معدل الخصم قصد التقليل م

 .البنوك التجارية على اإلقراض

لتجارية في البنك المركزي ببيع السندات الحكومية للبنوك ايقوم : عمليات السوق المفتوحة

السوق المفتوحة بغرض التخفيض من احتياطاتها النقدية حيث تضعف مقدرتها على 

 .اإلقراض و ينخفض حجم النقود في السوق

في مجموعة من اإلجراءات التي تتخذها  أدوات السياسة الماليةتتمثل :  الماليةالسياسة 

 1 :الدولة بهدف التأثير على النشاط االقتصادي وذلك باستخدام أوعية الميزانية ونذكر منها

  :الرقابة على الضريبة

       

إن قيام السلطات الحكومية برفع معدالت الضريبة على المداخيل يؤدي 

ضا  م أيه يحدث انخفاض في الطلب الكلي الذي قد ينجاإلنفاق االستهالكي لألفراد و علي  انخفاض

لى رفع معدالت الضريبة الخاصة بأرباح الشركات والرسوم الجمركية غير المباشرة ع

هة ة ومن جن جهالسلع المحلية والمستوردة إذ تعتبر الضريبة أداة فعالة للتقليل من التضخم م

 .ثانية يمكن تحويل محصلتها إلى استثمارات منتجة

 

إلى

عن

  

  :الرقابة على اإلنفاق العام
       

إن

من خالل انتهاج هذه السياسة إلى ترشيد اإلنفاق االستهالكي و االستثماري و من المالحظ أن  

الضغط  الزيادة في الطلب الكلي حيث تسعى الحكومة 

                                                              
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  -دراسة قياسية اقتصادية  )2005- 1970عالقة التضخم باألجور في الجزائر خالل الفترة )- حمادي خديجة  1

 -2009جامعة الجزائر -في العلوم االقتصادية فرع االقتصاد الكمي

 

حجم االستثمار خاصة في يكون أكثر فاعلية من التأثير في التقليل من حجم االستهالك 

  .االقتصاديات النامية

 : الدين العام

و هذه لحكومية على الجمهور فترة التضخم النقدي ببيعها للسندات ا تقترض الحكومة في    

 (. االستهالكيانخفاض االستهالك )إنفاقهم  السياسة قد تسبب
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التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

 :التحليل الفكري لظاهرة التضخم: المبحث الثالث
 اه خعااور  اآلثااار السااادضة للتضااخم علااى الصااعيد ايجتماااعي سو اياتصااادي جعلااة مختلاال الماادار 

  تفسيرات ا ل ا، فيما يلي اراع الفكرية تصال ارتمامات ا حود الظارر  وتععي كا من ا تحليات ا و 
ألرم  رذس األفكار

 
 :التضخم في النظرية الكمية للنقود: المطلب األول

تعتدر النظرياة الكمياة فاي النضاود ماه سولاى المحااوية الجااد  التاي ساعة  نحاو تفساير سساداال التضلدااة 
كية  والتااي تدلااورة اياتصااادية التااي نشااأة وتعااورة دفضااد ج ااود اياتصااادييه فااي المدرسااة الكاسااي

 .فيما دعد وسصدحة تعرل دنظرية كمية النضود
وت دل النظرية النضدية الى التعرل على العوامد  المحدد  لضيماة النضاد فاي سي لحظاة ماه الازمه وعلاى 

ه جورر النظرية رو تفسير التريير ال ا، يجمع معظم اياتصاديوه على اختال المفاريم و التفاسير 

وانعكااا  ذلااك علااى المسااتوا العااام لألسااعار وخاصااة المتريااراة اياتصااادية فمااا رااو  فااي كميااة  النضااود
 :جورر النظرية .للنضود وما رو دور النضود عند الكاسيك يتحليد الكاسيك

لضد كانة النظرية النضدية مه ديه سرم النظرياة التي فسرة األزماة اياتصادية دءرجاع ا الى التوسع 
الجميع تضريدا يتفضاوه غلاى سه الجاناال النضادي راو المسادال  اهو ايئتماه ، دد  و اينكماش في النضود

األساسي لكد األزماة اياتصادية، مع اءارار داه سسالوال الترياراة فاي كمياة النضاود يتاأثر راو األخار 
خد دتحركاة المتريراة غير النضدية كاءنتاج والدخد و ايستخدام ومستوا األسعار والفائد  وتوزيع الد

 

 

والثرو ، حي  ناحاظ  ، ادتاداع ماه النظرياة الكمياة الكاسايكية خااد الضاروه الرداع عشار حتاى  العضاد 

-J-Lock ،Rو j-podin  (1191-1121 )الثالااااا  ماااااه الضااااااره العشاااااريه، ومفكري ااااااا ادتاااااداع مااااااه 

 

cantilleon  ،JS Mill  ، ... الاخ، وماه دعاد رام الكاسايك  المحادثيهNeoclassic( فاالدرعم ماه
الااذي اثدااة الوااااع عاادم صااحته فيمااا دعااد اي سن ااا سااارة داااه ( صاال ا داايه الجانااال النضاادي و الحضيضاايف

صاال ا
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(لألسعارالمسااتوا العااام ) المتريااراة فااي كمياااة النضااود وفااي ساارعة تداولااه ساايعك  تأثيررااا فااي الجانااال النضاادي 
ه يفتارض ماه اياتصااد، وعليا( الجاناال الحضيضاي) الذي رو متوسع سسعار السلع والمنتجاة 

مااه ايمااة  %111 ريكاااردو اه يكااوم اءصاادار النضاادي خاضااعة لرعاااع معاادني يعااادد 
 . مه الزياد  لعرض النضد الذي ي يتناسال المعلوال مه المنتجاة

 لضاد اعتدار الكاسايك اه التاوازه  اياتصاادي يتحضا  دائماا دصاور  ثادتاة عناد مساتوا التشاريد  الكامااد

ودين م ادم سمي  و ريكاردو و جوه داتيسة ساي كما اعتضدوا اعتضادا تاما اه اثر الترياراة فاي كمياة 

 (1).النضود يتصل دالحياد التام

ول ااذا فاااه الثاارو  الحضيضيااة فااي نظاار الكاساايك تشاامد فااي الساالع ايساات اكية و ايسااتثمارية امااا النمااو 

لحضيضية و ارتموا ارتماما خاصا دمشكلة النمو اياتصاادي اياتصادي فيضا  دالضدر  على زياد  السلع ا

فااي األجااد العويااد وايدخااار وايسااتثمار وتوازن مااا فااي ذلااك رااو المشااكلة التااي تعاار  حااود ترياار ايمااة 

 .التوسع الزمني
ودالتااالي تاارا النظريااة الكاساايكية ا ناااي شااخص سو اي مشااروع حينمااا يحصااد علااى نضااود مااه جااراع 

نفااع حتااى يضااوم دءنفاا ااا كل ااا  سيلااه يحضاا  من ااا  –ال رسي المدرسااة الكاساايكية حساا –محاويتااه فانااه 

فالعلاال علاى النضاود فاي نظار الكاسايك  اذه. وسيحد الكاسيك اختزاه النضود ألناه تصارل غيار رشايد

 (2).يكوه مه اجد المعاماة فضع

 :فرضياة النظرية الكاسيكية -1

 والتي على ايسا  تم دناع  ايفتراضاة التاليةالنظرية الكمية الكاسيكية للنضود على اامة 

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

مااه وج ااة نظاارد 
اءصدار مه اجد الحد

 .Cambridgeدناع معادلة التدادد لفيشر و معادلة األرصد  المعروفة دمعادلة 

اي اه حجااام المعاااادية و مساااتوا النشااااع اياتصاااادي ياااتم تحديااادس دعواماااد موضاااوعية، واه 
 :ثداة حجم المعاماة 1-1

فرضیات النظریة الكالسیكیة: قامت النظریة الكمیة الكالسیكیة للنقود على االفتراضات التالیة والتي على األساس تم بناء        
سامي الخلیل، النظریات والسیاسات المالیة والنقدیة، شركة كاظمة للتوزیع و النشر، 1982، ص 121. 2 - موسى ادم عیسی

آثار التغیرات في قیمة النقد وكیفیة معالجتھ في االقتصاد اإلسالمي، مجموعة دلة البركة، جدة، 1993، ص 98 

-1
-2
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 (1).اياتصادادي ف ي وسيع للمدادلة فضع ودوررا محايد في اياتص هالتواز في تحضي   تأثيرالنضود لي  ل ا 

 : ثداة سرعة دوراه النضود 1-2

علااى األاااد فااي الماادا الضصااير ، ألن ااا تحاادد دعوامااد دعيئااة الترياار ومسااتضلة عااه كميااة النضااود 
 .( .من ا درجة كثافة السكاه، وتعور عاداة التعاماة المصرفية وغيررا)

د متوسع عدد المراة التي انتضلة في ا وحد  النضد مه يد الى يد سخارا فاي معد)نضصد سرعة دوراه النضود 

 . تسوية المدادية اياتصادية في فتر  زمنية معينة

 :ارتداع ترير المستوا العام لألسعار دترير كمية النضود 1-2

ر تضااوم النظريااة الكميااة للنضااود علااى افتااراض سساسااي مفااادس ا ناااي ترياار فااي كميااة النضااود ساايحد  ترياا 
دنف  النسدة و ايتجاس في مساتوا العاام لألساعار، اي اه رنااك عاااة عردياة دايه كمياة النضاود وذلاك 
دااافتراض ثداااة حجاام المعاااماة وساارعة دوراه النضااود اي اه نظريااة النضااود رااي دالااة  كميااة النضااود رااو 

ود كميااة النضااود مترياار مسااتضد و المسااتوا العااام لألسااعار مترياار تااادع  ويساامى رااذا الشااكد لنظريااة النضاا

 (2).يؤدي الى  حدو  تضخم في السو 

                                                 
 .11، ص 2114دلعزوز ده علي، محاضراة في النظرياة و السياساة النضدية، ديواه المعدوعاة الجامعية، الجزائر،  - 1
 .92-91ادم عيسى ص  موسى - 2

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

 :معادلة فيشر  

يعتدر فيشر رائد النظرية الكمية في النضود والذي سععى لتلك النظرية صياغت ا الحديثة األكثر 
اكتماي مه خاد معادلته المش ور  دمعادلة التدادد، والفكر  الرئيسية ل ذس المعادلاة راي تفساير 

ة النضاود و مسااتوا العاام لألساعار ، ماه خاااد الجماع دايه مختلال المتريااراة العاااة دايه كميا

 :وصياغة رذس المعادلة رياضيا كمايلي.التي ل ا عااة في تحديد المستوا العام لألسعار

M*V= T*P………………………(1) 

 حي 
P :مستوا العام لألسعار ورو مترير تادع. 

M :كمية النضود ورو مترير مستضد. 
V :(ثادة)ه النضود سرعة دورا 
T : (.ثادة)حجم المعاماة 
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ناحظ سه كمية النضود مضرودة في سرعة دوراه تساوي كمية المدادية مضرودة في ( 1)مه معادلة

نظرية كمية النضود على ايعتماد ثداة حجم المعاماة وسرعة تداود  ممستوا العام لألسعار، وتضو 

 . المترير التادع
 شمد على النضود الحكومية سو سورا  الدنكنوة سو سورا  الودائع، وتشمد المدادية اياتصاديةكمية النضود ت

 جميع سنواع التدادد التي يضوم د ا األفراد والمشروعاة داخد اياتصاد معيه خاد فتر  زمنية معينة، مثد

  

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

 (1).المالية والعضاراة وغيررا واألصودتدادد السلع والخدماة 

نسااتنت  انااه كلمااا ترياارة كميااة النضااود، ترياار المسااتوا العااام لألسااعار داانف  ايتجاااس، ( 1)ة ومااه المعادلاا

 :عدعا مع شرع ثداة كد مه كمية المدادية وسرعة دوراه النضود حي 
P= M.V/ T. 

(:Cambridgeمعادلة : )معادلة األرصد  النضدية   
وراة اءعمااااد راااي ماااا وماااه دااايه النظريااااة التاااي ظ ااارة وارتماااة دتفساااير اثااار النضاااود علاااى د

يعاارل دنظريااة  األرصااد  النضديااة التااي كانااة امتاادادا للتحليااد الكاسااكي وروادرااا الااذيه عرفااوا 

الااذي كاااه يعمااد سسااتاذ A- Marchal  (1822-1772 )داساام الكاساايكيوه الجاادد سمثاااد 

الااااخ ، اذ سكاااادة رااااذس النظريااااة سه التضلداااااة فااااي ... اياتصااااد السياسااااي فااااي جامعااااة كااااامدردج

 (.العلال و عرض النضود) توا العام لألسعار يعود الى ترير العناصر النضدية مس
لنضاود كمخازوه او ديجاو علاال جديادا علاى  هلضد اام الكاسيك الجدد ورام، مارشااد و رودنساو 

ولضااد اشاات  مارشاااد ديجااو نظريتااه مااه معادلااة التدااادد  . للوفاع لمدفوعاة اآلجلة

 :تصدح المعادلة األرصد  النضدية كاألتي(  Y)وداءنتاج سو الدخد ( T)المدااادية 

للضيمة اي سدا 

 لفيشاار فدتعااويض حجاام 
M.V=P.Y. 

تمثد  P.Yتمثد مجموع اءنفا  على السلع و الخدماة الن ائية في فتر  زمنية محدد ،   M.Vحي  

 .وخدماة ن ائية الضيمة ايسمية للنات  الضومي ، سي سه ايمة ما ينت  خاد السنة مه سلع

فياألسعار 

 

                                                 
1 -

 77، ص 1994عضيد جاسم عدد اهلل، النضود والمصارل ، الجامعة المفتوحة، األرده، 

 .M=1/V.PY :نحصد على   Vدضسمة عرفي المعادلة على و 

وعناادما يكااوه سااو  النضااد غااي حالااة تااوازه فاااه الكميااة المعروضااة مااه النضااد تساااوي  الكميااة 
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 :لتصيح المعادلة     k= 1/V ، ووضعMd،ال  Mالمعلودة ودالتالي نستعيع استدداد 
، فااه مساتوا (التداادد ثادتاة يه سارعة ) ثادتاة k سهدماا . ري نسدة التفضايد النضادي kحي  

المدادية التي ري نسدة مه الدخد ايسمي تتحدد دكمية النضود التي يعلن اا األفاراد لاحتفااظ 
 :على العوامد التالية kد ا، ويتوال تحديد ايمة 

 ااد kتواعاة اءفراد، فكلما كانة تواعات م متفائلة كاه احتفاظ م ال -

 kثور  األفراد، فكلما زادة الة -

 .مستوياة األسعار-

وراذا يعناي اناه كلماا زادة األرصاد   Yراي معكاو   kاه   K= M/ P.Yو  V= P.Y/M  سهوناحاظ 

 .النضدية يرغال اءفراد لاحتفاظ د ا الة سرعة تداود النضود و العك  صحيح

 :تضييم النظرية الكاسيكية -2

  (1)عد  متريراة رامة كمعدد الفائد ؛لم تأخذ دعيه ايعتدار
 

 م وااعية افتراض ثدا ة حجم اينتاج الحضيضي واستضاله عه الترير في التداود النضدي ؛عد 

                                                 

النضدية في اياتصادياة ، مذكر  ماجستير في العلوم اياتصادية وعلوم التسيير، فرع النضود والمالية، كلية العلوم  ةسليم موساوي، فعالية السياسي - 1
 .94، ص2117ر،اياتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائ

 

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

  عااادم صاااحة افتاااراض ثدااااة سااارعة دوراه النضاااود لعااادم وااعيتاااه، حيااا  دلاااة الديانااااة المتاحاااة عاااه

  (1)جة غير ثادتة؛سرعة دوراه النضود في األجد الضصير ددر  سهاياتصاد األمريكي 

  (2).العام لألسعارغموض فكر  المستوا 

اذا لام تمياز النظرياة الكمياة للنضاود ماه مختلال المساتوياة العاماة لألساعار، فجمياع األساعار عنادرا تعاماد 

داانف  الااانمع، غياار اه التاااأثير المداشااار وغياار المداشااار لكمياااة النضاااود لاااي  لااه نفااا  الدرجااة علاااى جمياااع 

 (3).المستوياة األسعار السائد  في األسوا 

 

1
 .212، ص 1991ر، ار  الدولية، الدار الجامعية ، مصوالتج ةعدد النعيم محمد مدارك، ، ااتصادياة النضود والصيارف 
2

 . 26، ص1989ت والسياسات النقدية، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، اسهير محمود معتوق،النظري - 
رسالة ماجستير غير منشور ، جامعة محمد . الرارنة اءصاحاةفي تحضي  ايستضرار اياتصادي في ظد  ماجد  مدوخ، فعالية السياسة النضدية - 3

 . 2112-2112خيضر دسكر ، 
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 التضخم في النظرية الكينزية: المطلب الثاني

، اااد الاى احادا  تريياراة  1921النظرياة العاماة للتشاريد و الفائاد  و النضاود لكيناز عاام " اه ظ اور كتااال

عميضة في الفكر اياتصادي ، كااه ل اا اثار دعياد راه النظرياة اياتصاادية الضاعناة، وشاكد اسا اماة كيناز 
ولضاد ع ارة النظرياة كارد فعاد . اياتصاادية فاي عصارنا راذاالنظرياة فاي احادا سرام لرااة تعاور المفااريم 

التااااي سثدتاااااة عااااادم صااااحة دور النضاااااود المحايااااد علاااااى النشااااااع  1921علااااى األزماااااة اياتصااااادية العالمياااااة 
 .اياتصادي الذي افترضه الكاسيك

 :فرضياة تحليد الكينزي -1

لنضود والسنداة؛يوجد نوعيه مه األصود التي يستخدم ا اءفراد للحفاظ على ثروت م وري ا -

 

معدد العائد للنضود يساوي  صفر  -

 

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

.

 المعاماة، ايحتياع،و المضاردة.: العلال على النضود يكوه لثا  دوافع  -

 سعر الفائد  يتحدد عه عري  السو  التي تحدد العلال على السيولة وعرض ا؛ -
رو الذي يحدد زيد العلال على النضود، ومستوا الدخد الضومي يعند مستوا معدد الفائد  منخفض  -

 .األمواد الضادلة لااتراض

 :نظرية تفضيد السيولة -2

للتعديار  ةيستعمد كينز مصعلح الكمية النضدية للتعدير عه عرض النضود ومصعلح تفضيد السيول
، دعاد اه تضاد كيناز ااانوه المنافاذ لجاوه داتيساة سااي ااام  دءدخااد معادد النضاودعلى العلال علاى 

 .دمثادة العضد  التي تردع العالم النضدي والعالم الخارجيالفائد  في تحليله الذي يعد 
 : عرض النضود  2-1

فااي التحليااد الكيناازي فائااد  التااوازه اياتصااادي عااه عرياا  اسااتعماد العاارض والعلااال غلااى النضااود 

ومثلماا رااو فاي التحليااد .   Ms والعلاال كمياة النضااود Bsحيا  سه الرارض رنااا يشامد الساانداة  
عناااد كيناااز يكاااوه محاااددا خارجاااا ماااه عااار  السااالعاة   M0لنضاااود الكلاااي الكاسااايكي فااااه عااارض ا

 .معدد الفائد  هيكوه مستضا تماما ع M0/Pكما سه عرض األرصد  النضدية . النضدية
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التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

 

 العلال على النضود 2-2
عنااد كينااز يمثااد العلااال  علااى النضااود كميااة الساانداة المعلودااة  و كميااة النضااود المعلودااة ، حياا  يمكااه 

 المعلوداااة ماااه النضاااود عناااد سساااعار الفائاااد  المختلفاااة، وكاااذا الااادوافع المختلفاااة لإلفاااراد فاااي معرفاااة الكميااااة
 .والمضاردة المعاماة و ايحتياع  :على النضود ، لذلك نجد ثا  دوافع لاحتفاظ اءفراد دالنضود اي وري العلال 

:

 

 :مراحد ترير األسعار في التحليد الكينزي 

تحديااد اسااتخدم كينااز سدواة التحليااد الجزئااي فااي العلااال والعاارض علااى المسااتوا الكلااي الااذي عناادس يااتم 
دعااااد رفضاااه األفكااااار .المساااتوا التااااوازني للتوظيااال و الاااادخد الاااوعني الحضيضااااي دواساااعة العلااااال الفعااااد

 .الكلياي عند تضاعع منحنى علال الكلي ماع منحناى العارض . األساسية للتحليد الكاسيكي في مجاد النضود 

 1:مه خاد رذا يميز كينز مرحلتيه اساسيتيه لترير األسعار
 :تخدام جزئي في عوامد اءنتاجاس:مرحلة األولى

حي  يعااني اياتصااد الرسسامالي الصاناعي ماه تععاد فاي اسام ماه ماواردس اءنتاجياة الضادلاة للتشاريد ، 
وفااي رااذس الحالااة عناادما يزيااد اءنفااا  الااوعني تزيااد الاادخود ويزيااد اءنفااا  علااى ايساات اك وركااذا دفعااد 

كدياار  لعاارض عوامااد اءنتاااج الضادلااة للتشااريد المضاااعل وتحااة الظاارول الكساااد، وفااي مواج ااة مرونااة 

ارتفاعااا ضاائيا فااي األسااعار ، اي سه فااائض العلااال تمتصااه الزياااد  فااي التوظياال واءنتاااج، ولكااه مااع 

داار عااه اسااتمرارية اءنفااا   وعناادما يضتاارال اياتصاااد مااه التوظياال الكامااد ،فاااه الفااائض العلااال ي يع

نوع اراة التضخمية في الظ ور ورناك مه يعل  على رذا الدد تددس ايتج ،نفسه في زياد  اءنتاج فضع

 .د وصود اياتصاد الوعني مرحلة التشريد الكامد للتضخم الجزئيدمه التضخم الذي يددس ظ ورس ا
ض عناصار عااة التاي تنات  عاه اصاور عارض يرازا درذا النوع مه التضخم سدا الى ظ ور ايختناا

 

 
 

مواكدااة العلااال المتزايااد علي ااا،  ودساادال الضااروع التااي  ومسااتلزماة اءنتاااج فااي دعااض األنشااعة  عااه

                                                 
1

 .294، ص 2000ار النهضة العربية، بيروت ، اقتصاديات النقود و المصارف، د: محمد عزت غزالن - 
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تمارس ا نضاداة العماد على سصحاال األعماد لرفع األجاور دمعادية تفاو  معادية اءنتاجياة ،وسيضاا 

 

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

ظ ور الممارساة ايحتكارية لدا دعض المنتجايه وييشاير التضاخم الجزئاي الكثيار ماه المخااول ألناه 

 . ردا  اضافيةازياد  حجم انتاج ا دما يخلضه مه اجية ليعد حافزا لدا دعض الفروع اءنت

 :اءنتاجمرحلة استخدام الكامد لعوامد : المرحلة الثانية

حياا  تكااوه عاااااة انتاجيااة اااد وصاالة الااى ساصااى حااد فااي تشااريل ا ، ورنااا افترضاانا حاادو  زياااد  فااي 

العااارض الكلاااي للسااالع  زيااااد  فاااي انتااااج سو سيالعلاااال الكلاااي ، فااااه راااذس الزيااااد  ي تنااات  فاااي احااادا  

والخدماة  حي  تكوه مرونة العرض الكلي اد دلرة الصفر ، فالزياد  في العلال الكلي عناد المساتوا 

الثادة للنات  الوعني  تخل  فائض يعك  نفسه انعكاسا كااما فاي رفاع األساعار، ويعتدار ايرتفااع فاي 

دفع د ااا الااى األعلااى ، ويساامي علااال تاالاألسااعار عالمااا اسااتمر وجااود اااوا تضااخمية متمثلااة فااي فااائض ا

 (.تضخم علال)كينز رذا النوع مه التضخم الدح   ورو نفسه التضخم الناشئ عه جذال العلال 

 C+I+Gالكلي،  اءنفا اذ دمضتضى التحليد الكينزي فاه التضخم يمكه اه يحصد عندما يكوه حجم 

 C+I+G > C+I+G > Qعند مستوا ايستخدام التام سي ، ( C)اكدر مه ايمة اءنتاج 

G : ،اءنفاااا  الحكاااوميI  : ،حجااام ايساااتثمار الكلااايC : ،حجااام ايسااات اك الكلااايQ  :  حجااام الناااات

سكاد ويرف  كينز العاااة الوثيضاة دايه التريار فاي كمياة النضاود والتريار فاي المساتوا العاام لألساعار ، وااد  .الوعني

رتفااع مساتوا العاام لألساعار حتاى فاي الى ا ادت على سرمية سرعة تداود الدخد  اذ يمكه سه تؤدي زيا

 .سرعة دوراه الدخد الذي ينجم عه انخفاض كدير في التفضيد النضدي لإلفراد

وفااي رااذا اءعااار ادخااد التحليااد الكيناازي فااي دعااض المفاااريم الجديااد  ، لتحليااد حاااية اخااتاد التااوازه 

وراي المضادار التاي تعدار عاه  ديه العرض والعلال الكلي، مه ديه سرم رذس المفااريم الفجاو  التضاخمية 

 

 

زياااااد  األنفااااا  الحكااااومي ، ايسااااتثماري ، ايساااات اكي، او العلااااال الكلااااي علااااى حجاااام النااااات  الااااوعني 

 .عند مستوا ايستخدام التام والتي تفسر في الزياد  في األسعار( العرض الكلي)الحضيضي 
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 المطلب الثالث، النظرية النقدية المعاصرة
اي اناه  1929ماه سزماة الكسااد  جاع د ا كينز والتاي ساارمة فاي اخاراج العاالم دالرغم مه األفكار التي

د الحاارال العالميااة الثانيااة واجااه  ااتصاااد الاادود الررديااة خاااد التسااعيناة سزماااة ااتصااادية جديااد  عااود

لركااودي الااذي صاااحده ارتفاااع حاااد ومتواصااد علااى ادضت ا والمتمثلااة فااي سزمااة التضااخم ومختلفااة عاام سااا

سعار وكذلك نزايد معدية الدعالة ومه رذا المنعل  ظ ارة ساماة وخصاائص جدياد  ، لام مستوا األ

ورااي ظااارر  تاازامه التضااخم والدعالااة رااذس األخياار  تعتداار مشااكد . يااتمكه الفكاار الكيناازي مااه تفساايررا 

ااتصاادي صااعال دأدواتااه  التحليليااة ومضترحاتاه العالميااة ، ومااه رمااا ظ اار فكار جديااد  تفاادي متمثااد فااي 

 )1(.الذي صنل لحد مثد رذس األزماة  ماه  الذي  يتزعم  مدرسة شيكاغوفريد

وتعتدر النظرية النضدياة المعاصار  نظرياة العلاال علاى النضاود لكون اا نتجاة عاه عاااة دايه المتريار فاي 

كمية النضود والترير في مستوا األسعار ، لذلك شككو في كفااع  السياساة المالياة، فالسياساة النضدياة فاي 

 .ري األدا  الفعالة في تحضي  ايستضرار اياتصادي نظررم

واعتضاادوا داااه نظااام السااو  نظااام مسااتضر وي داعااي لتاادخد الدولااة فيااه، داعتدااار سه النضااود رااي المترياار 

ايسااتراتيجي فااي تضلداااة النشاااع اياتصااادي واه التضلداااة الدوريااة فااي اءنتاااج رااي نتيجااة ترياار كميااة 

 )2(.النضود 

 :ة النقدية المعاصرةفرضيات النظري  -1

                                                 
1 -  27206600-?t times .com / www.star 

2 - www .star tims . com/ ?t-27206600   

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

 عه العلال على النضود ؛( عرض النضود)استضاد الكمية النضدية -

 استضرار دالة العلال على النضود وسرميت ا؛ -

 ؛ياع دالة العلال النضدرفض فكر  مصيد  السيولة عند دن -

 .عدم خضوع األعواه اياتصادييه للخداع النضدي -

كااويه ريااة الثاارو   سو نظريااة رس  الماااد ، التااي ت ااتم دترياادماه اه العلااال النضااود جاازع مااه نظولضااد اعتداار ف
 .الميزانية سو محفظة األصود
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   friedmanدالة الطلب على النقود ل  -2

 :يخضع العلال على النضود وفضا لرريدماه للمتريراة التالية

 :الثرو  الكلية 2-1

ضياد المفاروض علاى مضدار الثرو  الكلية رو مضدار معايه ثاداة فاي نضعاة زماه معيناة وماه ثام راذا ال

ريدماه يشكد عام وموسع فعناصررا، والثرو  الكلية يعرف ا حائزي الثرو  عند توزيع رذس الثرو  ديه 

 : دأن ا مجموع مصادر الدخد سو الخدماة ايست اكية التي تحوزرا العائاة و اءفراد وتتكوه مه

س  :الثرو  الرير الدشرية - 

د ااا  ورااي األصااود العينيااة  غياار الساارية كالساالع وتتكااوه مااه األصااود التااي تمكااه ايحتفاااظ 

، واصاود نضدياة (سسا م وسانداة) وسصود مالية (. الخ ... المداني، سراضي ) الرسسمالية الدائمة

 .(.نضود اانونية ، ودائع تحة العلال ، ودائع يجد) 

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

 :الثرو  الدشرية –ال 
دخد فاي شاكد  اجار سو راو ماا تمثد في اادر  شارائية لإلفاراد سو مضادر  األفاراد للحصاود علاى الا

يسامى دارس  مااد الدشاري وكاوه سه تضادير مسااتوا الثارو  ناادرا ماا تكاوه متاحاة لاذلك، تسااتعمد 

مترياار الاادخد الاادائم كمؤشاار للثاارو  ، والاادخد الاادائم عنااد فرياادماه رااو متوسااع الاادخود الجاريااة 

ع دالدخد الادائم الاذي التي تععينا عناصر الثرو  الكلية عدر الزمه والثرو  دوضع ا رصيد ترتد

 : رو مترير تدف  عه عري  سعر الفائد  حي  اه
 W= yb /i  حي 

W : ،ثرو  الكليةi :، معدد الفائد yb :دخد دائم. 
 تكلفة الفرصة الدديلة: 

و العينياة دادد  ةفاراد دمختلال األصاود الماليان ا احتفااظ ايع تعني امكانية كسال عائد والتي تنت 
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( واس م  ساانداة )سسااعار السااو  ل ااذس األصااوديترتااال عااه تريااراة  الااردح سو الخسااار  فااي رس  الماااد الااذي

 .و تريراة في رس  الماد

.معدد ترير سعر السند – (rE)معدد الفائد  = مردود السند :ولحساال مردود كد سصد كمايلي  

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

 .للسعارمعاادد الترياار فااي مسااتوا العااام + معاادد ترياار سااعر األصااد  -(rB)معاادد الفائااد  = مااردود الساا م

 .مستوا العام لألسعار* معدد الترير = د األصد العينيمردو 
 العائد على النضود: 

 :اضافة الى الس ولة واألمه والمائمة التي توفررا النضود يكوه العائد على النضود مه
 ي يدفع ا الدنك على الودائع ألجد؛الفائد  الت -

 اليل خاااادماة تحصاااايدتكاااااليل خاااادماة الدنااااك المدفوعااااة علااااى الودائااااع الجاريااااة ومااااه رااااذس التكاااا  -

 

 

تكلفاااة الفرصاااة الدديلاااة ماااه الماااردود الاااذي ينجااار عاااه ايحتياعااااة  ايحتفااااظ دالنضاااد وتتكاااوه ماااه

والمااردود رااو األخاار يتكااوه مااه العنصاار األود ( الساانداة ، األساا م، األصااود العينيااة) األصااود 

الااذي يشاامد فااي الاادخد الااذي ياادرس  األصااد فااي شااكد معاادد فائااد ، سمااا العنصاار الثاااني فيمثااد فااي 

 .الخ...لمستحضةية االشيكاة والدفع الفوري لإليصا 
 1 :تكتال دالصياغة اآلتية  Friedmanودالتاي فدالة العلال عند 

),,,
1

,,( UHY
pdt

dp
RRf

p

M
psb  

 

 : حي  سه

P

M :دالة العلال على النضود عند فريدماه . 

bR  :سنداةعائد على ال. 

sR  :عائد على األس م. 

pdt

dp 1
  : (.سو معدد ايرتفاع المتواع في األسعار)معدد التضخم 

                                                 
1

 .247، ص1984تادرس قريصة، النقود والبنوك، دار النهضة العربية ، صبحي- 
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التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

pY)اه المحدداة الخمسة عدا 
في الدالة المذكور  تدخد دشكد سو دآخر في تحديد مستوا الدخد (  

pY)الدائم و المتواع 
 الدخل الدائم نظريةية فريدماه ، لذلك فءنه لي  مه المستررال سه يعل  على نظر ( 

 1:للعلال على النضود سي انه يمكه اختصار الدالة السادضة دحي  تكوه

دالرجوع الى المعادلة األولى نجد انه مه الواضح سه تكلفة ايحتفاظ دالنضود ترتفع كد ما ارتفعة  

، وسيضا اذا انخفضة اوت ا العائداة المضحى د ا نتيجة ايحتفاظ د ا ددي مه شرائ ا سنداة سو سس م

الشرائية نتيجة ايحتفاظ د ا ددي مه شرائ ا سلع ترتفع سسعاررا، ويرا فريدماه سرمية الثرو  الحضيضية 

والدخد الحضيضي لألفراد كمحدداة للعلال على النضود، فزياد  الثرو  والدخد الحضيضي يؤدياه الى زياد  

pY  :الدخد الدائم سو المستمر. 

H  :النسدة ديه الثرو  الدشرية وغير الدشرية. 
U  :المؤثر  في سذوا  وتفضياة األفراد دالعوام. 

لمستوا الضومي عندما يزيد الدخد الضومي الحضيضي يزيد العلال العلال على النضود وذلك مردس في سنه على ا

الكلي على النضود لتمويد المعاماة اياتصادية، ورنا يكوه العلال على النضود دالة عردية تناسدية في 

الدخد الضومي الحضيضي، كما سنه مه ناحية سخرا على مستوا الدخد الحضيضي للفرد يمار  الترير في 

سثرا آخر على العلال على النضود فعندما يزيد الدخد الحضيضي للفرد يزيد العلال على الدخد الحضيضي 

ايحتفاظ دالنضود، ولكه دنسدة سكدر مه نسدة الزياد  في الخد الحضيضي للفرد استنادا الى سه العلال على 

حد ورذا ما تأكدس فمرونة العلال الدخلية على النضود سكدر مه الوا ةالنضود يماثد العلال على السلع الكمالي

 2)).الدحو  التعديضية
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التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول   

سما النسدة ديه الثرو  ديه الثرو  الدشرية وغير الدشرية كمترير في دالة العلال على النضود يرا فريدماه سه 

العااة السددية ديه رذا المترير والعلال على النضود عااة عردية، فارتفاع رذس النسدة يحفز األفراد على 

سكدر مه دخول م في شكد سرصد  نضدية، والحجة في ذالك سه الثرو  المادية اادلة للتحويد  ايحتفاظ دنسدة

في شكد نضدي، دينما يصعال تحويد الثرو  الدشرية الى شكد نضدي، وعليه كلما ارتفعة نسدة عنصر 
التي تكوه الثرو  الدشرية في اجمالي الثرو  كلما زاد العلال على النضود حتى يمكه مواج ة تلك الفتراة 

وسخيرا .في ا سو  العمد راكد 

يجمد فريدماه العوامد المؤثر  في تفضيد وسذوا  المحتفظيه دالمضارنة مع غيررا  مه األصود  
يفسر التريراة في العلال على النضود التي ي تفسررا المتريراة الكمية ( مترير متد )والسلع األخرا في 

سه الثرو  الحضيضية ودالتالي الدخد الضومي الحضيضي  ةاة التعديضيويرا فريدماه كما تؤكد الدراس. األخرا
رو المحدد الرئيسي للعلال على النضود في المد  العويد   وسنه في ضوع استضرار دالة العلال على النضود،  

واستضاد عرض النضود عه العلال علي ا يخلص فريدماه الى سه الذي يحكم الترير في المستوا العام 

ذا سخذنا في ايعتدار لألسعار ف ي المد  العويلة رو الترير في نصيال الوحد  المنتجة مه كمية النضود، وا 
وعلى حساال التكرار نخلص مه . الترير في النات  الضومي يعتدر الترير في كمية النضود متريرا استراتيجيا

ايرتفاع التضخمي في  رذا العرض الموجز للمعالم الرئيسية للنظرية المعاصر  لكمية النضود سه مصدر

الذي يحض  ايستضرار في المستوا الحجم األمثل األسعار يرجع الى زياد  الرصيد النضدي في المجتمع عه 

ه المعدد األمثد للترير  في كمية النضود رو ذلك المعدد الذي يضادد الترير ايتجاري . العام لألسعار وا 

 (1).النضود سو في سرعة دوران ا في كد مه النات  الضومي والترير في العلال على
وفي نظر  تضييميه يمكه الضود دأه النظرية النضدية المعاصر  دالمضارنة مع صورت ا التضليدية سكثر عمضا  

ووااعية في تحليل ا للعااة ديه كمية النضود و األسعار، ف ي تأخذ في اعتداررا تأثير الترير في النات  سو 

والترير في العلال على النضود، على مستوياة األسعار، داءضافة الى الدراسة الدخد الضومي الحضيضي، 
.المعمضة للعوامد التي تحدد العلال على النضود

                                                 
 . 249.مرجع سابق، ص  -1

وكمفسر للضوا التضخمية في الداد المتخلفة ف ي 
 

مع 

الضيود التي ترد على مدا صاحيت ا
 

الكمية تعد سكثر وااعية  في تفسير رذس الضوا دالمضارنة مع النظرية 

. في رذا المجاد  مه النظرية الكينزيةالتضليدية وسيضا سكثر صاحية
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مااه خاااد نظرتنااا اياتصااادية رااذس للظااارر  التضااخمية، وتتدعنااا ألسااداده، وسنواع ااا، واآلثااار التااي يمكااه سه 

 :حاليد الفكرية  حول ا يمكه سه نلخص ا الى النضاع التاليةتنجر من ا، داءضافة الى الت
يمكااه تعرياال التضااخم علااى انااه ظااارر  نضديااة مااه خاااد سسااداده المتمثلااة فااي التوسااع النضاادي ، وزياااد  -1

 .النفضاة، كما يمكه تعريفه كظارر  سعريه  مه خاد ارتفاع مستوياة األسعار

 :ميةرناك عد  سسداال تؤدي الى ظ ور ضروع تضخ-2
 اءفراع في العلال على السلع و الخدماة ؛ -

 ( زياد  التكاليل)زياد  سسعار خدماة عوامد اءنتاج دنسدة اكدر مه اءنتاج الحدي ل ا  -

اه اسااتزاد معظاام الساالع والخاادماة الن ائيااة مااه الخااارج، يعتداار دمثادااة انااا  م مااة لجلااال التضااخم  -

 .نتيجة لظ ورس للدود المصدر  للسلع والخدماة 

 : تكتسال سرمية دراسة التضخم مه خعور  اآلثار التي تنجر عنه ، والتي سرم ا-2

 تعمي  التفاواة في توزيع الدخد و الثرواة. -

 دانخفاض ايمة النضود ينخفض ميد العائاة و اءفراد يدخاررا  -

عجاااز ميااازاه المااادفوعاة الاااذي يااانعك  علاااى زيااااد  علاااال الاااوارداة  وانخفااااض حجااام الصاااادراة   -
 .عدم الضدر  على ترعية اءنتاج الداخلى الوعني  للضو  الشرائية دسدال

 

خالصة الفصل

.

التضخم في النظریة األقتصادیة: الفصل  األول  

تعتداار النظريااة الكميااة للنضااود  اه الزياااد  فااي األسااعار غااي زياااد  فااي كميااة النضااود، ورااذا دااافتراض ثداااة -4
 .سرعة دواراه النضود رذس األخير  وثداة حجم اءنتاج

، ترتفاع األسااعار ارتفاعاا ضاائيا، يه جازع كدياار (العلاالزياااد  )سماا حساال النظريااة الكينزياة فزياااد  اءنفاا  
مه فائض العلال تمتصه سساسا الزياد  في التوظيل و اءنتااج، وتزياد حاد  راذا ايرتفااع كلماا وصالنا ماه 

 .مستوا التشريد الكامد للعاااة اءنتاجية
  اينكماااش فااي تضااوم السياسااة النضديااة المضاااد  للتضااخم علااى مجموعااة مااه األدواة ت اادل الااى تحضياا-1

 .الضانونيرفااااع سسااااعار اعاااااد  الخصاااام ، ديااااع األورا  الماليااااة، ورفااااع نساااادة ايحتياااااعي : ايئتمااااه المصاااارفي، سرم ااااا

سماااا السياسااااة الماليااااة فاااي رااااذا اءعااااار، فت اااادل الاااى تخفاااايض العلااااال لتاااأثير علااااى ايساااات اك الخاااااص، 
 .الضريدية وراادت ا على اءنفا  العامايستثمار، المصارل العامة ، الصادراة ورذا دواسعة سياست ا 
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: الفصل الثاني

واقع التضخم في الجزائر



 

 :مقدمة الفصل
أصبحت ظاهرة التضخم من أكثر الظواهر شيوعا في العالم خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، ارتبطت 
هذه الظاهرة باالقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء واختلفت حدتها باختالف الفترات التي سادت 

االهتمام بدراسة ظاهرة التضخم إلى تباين فيها واختالف األنظمة االقتصادية ودرجة تطورها، وأدى تزايد 
النظريات المفسرة لها مما أسفر على اختالف السياسات المستخدمة في مواجهتها أو الحد منها بسبب 

كما -أصبح االعتقاد الراسخ أكثر من أي وقت مضى تعدد  األسباب المنشأة للتضخم  تعدد مظاهره، و 
لتأثير الفعال على التضخم يكون عن طريق السياسة النقدية التي أن ا -بينته التجارب والخبرات المتراكمة

تؤثر في األسعار بشكل غير مباشر معتمدة على المقاربة التقليدية القائمة على اإلستهدافات الوسيطية 
 .مثل الكتلة النقدية وسعر الصرف وسعر الفائدة

ة على حد سواء عن هذا االعتقاد ومع بداية التسعينات تراجعت الكثير من الدول المتقدمة والنامي
حيث انتقلت من التركيز على تلك اإلستهدافات إلى التركيز على معدالت التضخم في حد ذاتها 
كإستهدافات وسيطية، يعرف هذا اإلطار الحديث إلدارة السياسة النقدية بسياسة استهداف التضخم التي 

 .الذي يجب تحقيقه تجعل استقرار األسعار في المدى الطويل الهدف النهائي
 :وسنتناول ظاهرة التضخم في الجزائر بالدراسة والتحليل من خالل المباحث التالية

 مؤشرات التضخم وقياس الفجوات التضخمية : المبحث األول
 االجتماعية واالقتصادية للتضخم قي الجزائر  ارأثو أسباب ومصادر : المبحث الثاني

 .النقدية والمالية  في الجزائر ودورها في مكافحة التضخم تطور السياسة  :المبحث الثالث      
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 مؤشرات التضخم  ومقاييس الفجوة التضخمية في الجزائر: المبحث األول

التغيرات التي تطرأ على  خم على عدد من المؤشرات أهمما تلكغالبا ما يسند في قياس ظاهرة التض

التضخمية ، ولهذا نعتبر أن معرفة الت الضغوط مستويات األسعار،  كمية وسائل الدفع،  ومعام

المؤشرات  التي تقيس مختلف مظاهر التضخم في الجزائر هي بمثابة الركيزة األولى القتفاء أبعاد هذه 

في أسبابها، العوامل المتحكمة في الظاهرة في االقتصاد الوطني ، وذلك قبل االنتقال إلى البحث 

 .طني مصادرها وأثارها على المجتمع الو 

 :مؤشرات التضخم في الجزائر:  المطلب األول 

ع الذي يطرأ على السلع من منطلق ما يعبر عن ظاهرة التضخم في االقتصاد الوطني، من خالل االرتفا 

ن لدينا ابسط طريق لالستدالل عل أو االنخفاض الذي يحدث في القوة الشرائية للنقود ، يكو والخدمات 

نعرج على المفاهيم األساسية فيما يتعلق  أنوهنا البد . قتصاد الوطني وجود اتجاهات تضخمية في اال

 .المستعملة في حساب المؤشرات التي تقيس الضغوطات التضخمية في الجزائر ةباألرقام القياسي

 :مدلول المستوى العام لألسعار: أوال

تحىدث فىي قيمىة النقىود فىي حتىى نسىتطيع التعبيىر عىن المتغيىرات التىي  :مضمون األرقام القياسية لألسعار -5

شىىكل كمىىي وبدقىىة يتعىىين عليتىىا قيىىاس التغيىىرات التىىي تطىىرأ علىىى المسىىتوى العىىام لألسىىعار قياسىىا دقيقىىا، فمىىن 

اقتصىار النظىر علىى عينىة  مىن الصعوبة إمكان إدخال كل السلع في تقدير مستوى العام لألسعار، لذا يتم 

لع والخدمات التىي ال تتجىه أسىعارها فىي اتجىاه واحىد، السلع والخدمات يفترض أن تمثل هذه األخيرة كل الس

تتغيىر تغيىرا منتظمىا لىذا فىي اغلىب األحيىان يكىون لهىذه  إلى جانب ذلك فان أسعار هذه السلع والخىدمات ال

األسىىعار  بصىىفة عامىىة مىىيال متوسىىطا نحىىو االرتفىىاع أو االنخفىىاض وعليىىه تكىىون قيمىىة النقىىود معبىىرا عليهىىا 

االقتصىاديون للتعبيىر عىن هىذا المتوسىط بمىا يعىرف باألرقىام القياسىية باعتبارهىا بمتوسىط األسىعار، وسىتخدم 
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أداة علميىىىة مالئمىىىة لقيىىىاس تقلبىىىات قيمىىىة النقىىىود التىىىي تعبىىىر عىىىن متوسىىىطات مقارنىىىة نسىىىبية وزمنيىىىة ألسىىىعار 

 .مجموعة من السلع معبرة بوحدات نقدية لقياس القوة الشرائية لإلفراد والمشروعات والقطاعات المختلفة

إن الهىدف مىن الىرقم القياسىي هىو أن نبىين عىن طريىق رقىم واحىد التغيىرات التىي تلحىق بمجموعىة مركبىة مىىن 

باعتبىىاره يعكىىس إلىىى حىىد بعيىىد  -فتىىرة األسىىاس والفتىىرة الحاليىىة، يتمثىىل الغىىرض األساسىىي مىىن حسىىابه: فتىىرتين

نقصىد إلىى معرفىة القىوة الشىرائية في البحث عن قيمة النقد، فقد  -التغير الذي يحدثه في القوة الشرائية للنقد

، كمىىا نهىىتم بمعرفىة التغيىىرات القىوة الشىىرائية للنقىود فىىي أسىىواق ( أسىىعار التجزئىة)  نلإلفىراد بصىىفتهم مسىتهلكي

الجملة كذلك بالنسبة لسلع االستهالك ولسلع اإلنتاج التي يتم خلقها في الفترة الحالية وأيضا بالنسبة للسوق 

فىىي نطىىاق التبىىادل الىىدولي، يترتىىب علىىى هىىذه المقاصىىد وجىىود عىىدة أنىىواع تختلىىف  الىىداخلي او للسىىلع الداخليىىة

 (1). الغرض المرجو دراسته من دراسة قيمة النقود فباختال

 :وتوجد عدة أنواع لألرقام  القياسية لألسعار منها

 :الرقم القياسي ألسعار المستهلكين للمدن 1-1

ر مجموعة سوقية من السىلع و الخىدمات المشىتراة بواسىطة يستخدم للداللة على التغيرات الحاصلة في أسعا

العىىائالت ذات الىىدخل المتوسىىط والتىىي تعىىي  فىىي المىىدن أو المنىىاطق الحضىىرية والتىىي  تكىىون معىىدة لإلنفىىاق 

 (2).م القياسي للمستهلكين في الريف على البنود المختلفة الضرورية للمعيشة ، كما نجد الرق

 : ملة الرقم القياسي ألسعار  الج 1-2

يقيس التغيرات المتوسطة ألسعار الجملة و لمجموعة سلعية مهمة كالمحاصيل الزراعية ، المواد الزراعية  

الىىخ ، والىىذي يعىىس التغيىىرات التىىي تطىىرأ علىىى ... ، المالبىىس والخيىىوط، البتىىرول ، مىىواد الطاقىىة ، المعىىادن 
                                                 

 .05، ص 5891وت، النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية ، دار النهضة العربية، بير : محمد عبد العزيز عجيمة، مدحت محمد العقاد - 1

 .14: ، ص2002، دار الغريب، القاهرة، سنة "عالج التضخم والركود االقتصادي في اإلسالم: "جدي عبد الفتاح سليمانم - 2
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فكىىرة علىىى التغيىىرات التىىي تطىىرأ علىىى بعىىض  التغيىىرات النقديىىة  كىىاألجور ودخىىول العمىىال ، كمىىا انىىه يعطىىي 

 .قيمة المدفوعات اآلجلة والعاجلة

 (:المكمش) الرقم القياسي الضمني  1-3 

يعتبىر دليىل علىىى وجىود اتجاهىىات تضىخمية فىىي االقتصىاد، كمىىا تأخىذ بىىه المنظمىات الدوليىىة كصىندوق النقىىد 

فىىي سىىنة معينىىة علىىى النىىاتل  الىىدولي ، ويىىتم الحصىىول عليىىه عىىن طريىىق قسىىمة نىىاتل الخىىام لألسىىعار الجاريىىة

الداخلي باألسعار الثابتة لنفس السنة مضروبا في مئة، ويشمل هذا الرقم جميع السىلع و الخىدمات المتاحىة 

فىىي االقتصىىاد سىىواء كانىىت اسىىتهالكية أو وسىىبطية أو إنتاجيىىة، كمىىا انىىه يضىىم أسىىعار الجملىىة والتجزئىىة علىىى 

 .ر وبالتالي قيمة النقودسواء، ولهذا يفضل األخذ به قياس مستوى األسعا

 : صيغ األرقام القياسية -2  

 :بتم استخدام الصيغ عادة للداللة على األرقام القياسية أهمها   

 :فترة األساس  بكمياتالرقم القياسي المرجح  -2-1

او األوزان الثابتة المعبرة بالكميات المباعة   استخدام، أي  األساسالحصول عليه بترجيح كميات سنة  يتم

المستهلكة من السلع في سنة األساس ، لكنه يفرض نمط استهالكي واحد على كىل السىنوات المقارنىة وهىذا 

 .خاصة إذا تابعت سنة األساس من سنة المقارنة.  األخير غير مقبول

  ::وتستخرج صيغة السبير كمايلي

    ": Laspeyres" "السبير"صيغة  -
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100= الرقم القياسي 
00

01





QP

QP
IN L

 حيث   

-  
0P     .سعر السلعة في سنة األساس:  

- 
0Q:كمية السلع في سنة األساس.          

-   
1P :سعر السلعة في سنة المقارنة.  

 (:رقم باش) الرقم القياسي المرجح بكميات فترة المقارنة 2-2

نتاج لكىل سىنة مقارنىة حتىى يىتم اسىتخدام هىذه الصىيغة، لكىن هىذا األمىر مكلىف مىن يتطلب إيجاد كميات اإل

ذلك  إلىالناحية العملية سواء من جانب كثرة النفقات الالزمة للحصول على الكميات وطول الوقت، ضف 

انىىىه يصىىىعب مقارنىىىة رقمىىىين لسىىىنتين مختلفتىىىين حيىىىث تتغيىىىر أوزان الىىىرقم القياسىىىي كلمىىىا تغيىىىرت سىىىنة  فتىىىرة 

 .ارنةالمق

 Paache" "باش"صيغة  -

100= الرقم القياسي 
21

10





QP

QP
INP

حيث ، 
2Q :كمية السلع في سنة المقارنة. 

 :الرقم القياسي ل مارشال و ايجورت 2-3

  للتغلب على التحير في كال من الصيغتين السابقتين  يتم ترجيع األسعار بمجموع أو متوسط كميتي
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، يطلىىق علىىى الىىرقم القياسىىي  المىىرجح مجمىىوع  كميتىىين اسىىم الىىرقم (سىىنة المقارنىىة و سىىنة األسىىاس )سىىنتين 

 (1).القياسي لمارشال و ايجوت

"=مارشال وايجورت"الرقم القياسي  

 
100

100

101









QQP

QQP
IN IM 
. 

  حيىىث 10 QQ  : لصىىيغة مشىىكلة كميتىىي سىىنة األسىىاس وسىىنة المقارنىىة، لىىم تحىىل هىىذه ا( متوسىىط)مجمىىوع

نما فقط تم ترجيح األسعار بمجموع أو متوسط كميتي سنتي األساس" السبير"صيغة   .وا 

 :الرقم القياسي األمثل لفيشر 2-4

، "بىا  و السىبير "بحيث يجمع الخصىائص التىي تميىز الىرقمين القياسىين ل " فيشر" يدعى الرقم األمثل ل 

يعطي لنا قياس التغير فىي الكميىات لمجموعىة " السبير" ل إال انه ليس واضحا في معناه ، فالرقم القياسي 

يعطي لنا قياس التغير في كميات من  السىلع فىي " با " من السلع في نقطة األساس، و الرقم القياسي ل 

فىال يعطىي لنىا اي عالقىة فىي قيىاس التغيىر فىي الكميىات بقىدر " فيشىر" نقطة المقارنة، إما الىرقم القياسىي ل 

 .  ة أو إحصائية صرفةكونه صيغة رياضي

 :ويمكن صياغته كمايلي

  ".با "و" السبير"وهو المتوسط الهندسي لصيغتي: "Fisher" "فيشر"صيغة 
LPF" = فيشر"الرقم القياسي لـ  INININ ،    حيثFIN : فيشر"الرقم القياسي لى" 

                                                                    PIN : با "الرقم القياسي لى" 

                                                              LIN :السبير  "الرقم القياسي لى 

                                                 
 .555-558، ص ص 5881، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، "اقتصاديات النقود والبنوك" ضياء مجيد، - 1
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 قياس الفجوات التضخمية في الجزائر: المطلب الثاني 

فة تطورا كبيرا خاصة مع إدراج مفهوم الفجوة التضخمية، من خالل كتابات كينز عرفت الدراسات المختل

قبل أزمة الكساد التي أصابت االقتصاد العالمي في الثلث األول من القرن الماضي ، حيث حاول هذا 

األخير تقدير الفجوة التضخمية حسابي بوحدات نقدية  في مثله المشهور كيفية تمويل الحروب ، وتحدث 

فجوة التضخمية في أي اقتصاد  يمر بمرحلة فائض الطلب على السلع والخدمات  أو إفراط في عرض ال

، وتتمثل هذه الفجوة في (فجوة الموارد) النقود او ما يسمى باالختالل مابين السوق النقدية و السلعية 

ي الخام باألسعار الثابتة ، الحالة األولى بزيادة إجمال اإلنفاق الكلي باألسعار الجارية عن الناتل الداخل

في حين تنتل الفجوة في الحالة الثانية من فائض عرض النقود بالمقارنة مع الطلب عليها ويمكن قياس 

 :الفجوة التضخمية وفق المعايير التالية 

منطىق النظريىة الكميىة للنقىود  التىي  إلىىيسىتند هىذا المعيىار  (:الضـغط التضـخمي) معيار االستقرار النقدي -5

إن الزيادة في النقود التي ال تقابلها زيادة في الناتل المحلىي الخىام الحقيقىي تكىون مناخىا مسىاعدا علىى  ترى

ظهور التضخم نتيجة الختالل بين اإلنفاق النقدي و التدفق الحقيقي للسلع والخدمات ، طبقا لهىذه النظريىة 

فىىان االسىىتقرار النقىىدي يتحقىىق إذا تعىىادل التغيىىر فىىي كميىىة النقىىود  
M

M  مىىع التغيىىر فىىي معىىدل النىىاتل ،

الىىوطني 
Y

Y أمىىا إذا زاد معىىدل التغيىىر النقىىدي عىىن معىىدل التغيىىر فىىي النىىاتل الىىوطني يكىىون موجهىىا بهىىذا ،

 .لكشف عن وجود اتجاهات تضخمية

لالئتمىان المصىرفي فىي  لاألمثىيقيس هذا المعدل مىدى وجىود القىوى التضىخمية مىن خىالل مىدى االسىتخدام 

 :تمويل حركات النشاط االقتصادي ، يعبر عن هذا المعامل بالطريقتين متماثلتين

Y
Y

M
MB   .معامل االستقرار النقدي: B: حيث                                  

 

واقع التضخم في الجزائر:الثاني الفصل           

35 



 

 

 

أو
Y

Y
M

M

B 



                                            
M

M :نسبة التغير في الكتلة النقدية. 

                                     
Y

Y : نسبة التغير في الناتل المحلي                                                 
  .الخام

 

لكية المعاصرة لالقتصادي األمريكي ميلتون يستند هذا المعيار إلى النظرية ا :معيار اإلفراط النقدي -5
فريدمان التي ترجح القوى التضخمية إلى ارتفاع نصيب الوحدة المنتجة من كمية النقود من حجمها األمثل 

 .مما ينشا معه اإلفراط النقدي يبعث على االرتفاع التضخمي في األسعار

ي المدة الطويلة ال يتحقق إال بنجاح السلطة كما يرى فريدمان إن االستقرار في المستوى العام لألسعار ف
النقدية في تحديد الحجم األمثل لكمية النقود ، ذلك الحجم الذي ينبغي أن يلغي معدل  تغيره في كل فترة 
زمنية األثر الذي  يمارسه معدل تغير الناتل الوطني و معدل تغير الطلب على النقود أو سرعة دورانها 

م لألسعار السائد في فترة األساس ، يمكن إن يحدد حجم اإلفراط  النقدي المولد محافظا على المستوى العا
 : للتضخم  عند مستوى معين من األسعار كمايلي

 

tt

t MYM                  tt

t MYM   :حجم اإلفراط النقدي 

tY  :قي باألسعار الثابتة في السنةحجم الناتل المحلي الخام الحقي. 

tM : كمية النقود المتداولة بالفعل في السنة معبرا عنها بىM2  
 : متوسط نصيب الوحدة من الناتل المحلي الخام الحقيقي من الكتلة النقدية المتداولة السائدة في سنة

: سعار وتحتسب بالعالقة التاليةاألساس عند مستوى معين من األ
t

t

Y
M

. 

إن ارتفاع نصيب الوحدة المنتجة من كمية النقود عن حجمها األمثل يكون وراء ارتفاع األسعار نتيجة 
 .اإلفراط النقدي مما يؤدي اللي ظهور القوى التضخمية

الطلب الفعال و مفاده انه إذا لم يترتب  يستند هذا المعيار إلى النظرية الكينزية في :معيار فائض الطلب -5
على زيادة في حجم الطلب الكلي الفعال، زيادة مناظرة من حجم اإلنتاج في غائض الطلب ينصب أثره 
بالكامل على ارتفاع مستولى العام لألسعار ، مما يقود الى حالة تضخم حقيقي في االقتصاد ، يمكن 

 :كاألتي  قياس إجمالي فائض الطلب خالل فترة زمنية
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  YSICCD GPx          xD :إجمالي فائض الطلب. 
             PC :االستهالك الخاص باألسعار الجارية. 

                                            GC :جاريةاالستهالك العام باألسعار ال. 
                                            I :االستثمار في األصول الثابتة باألسعار الجارية. 
                                            I :االستثمار في األصول الثابتة باألسعار الجارية. 

                                            Y :الناتل المحلي الخام باألسعار الثابتة. 

إذا زاد اإلنفىىاق أو الطلىىب الكلىىي الفعىىال باألسىىعار الجاريىىة  SICC GP   عىىن النىىاتل المحلىىي الخىىام

يتجلىىى فىىي صىىورة ارتفىىاع  الىىذي( فجىىوة تضىىخمية) باألسىىعار الثابتىىة فىىان ذلىىك يعبىىر عىىن فىىائض فىىي الطلىىب 

 .  أسعار السلع والخدمات

 األسباب المنشاة للفجوة التضخمية: المطلب الثالث 

تعددت اآلراء والنظريات التي حاولت تفسير العوامل المسببة للتضخم حيث يمكن أن نجمع هذه اآلراء   
أن السبب الرئيسي في ثالث اتجاهات منها من ركز على المظاهر الشكلية للظاهرة ومنها من يرى 

 .للتضخم يرجع إلى طبيعة البناء والهيكل االقتصادي القائم
 : العوامل الدافعة بالطلب الكلي إلى االرتفاع: أوال

حسب هذا االتجاه إلى وجود فائض في الطلب الكلي ( التضخم) االرتفاع في المستوى العام لألسعار يعزى
الزيادة في الطلب سواء في سوق السلع أو في سوق عوامل أن  ال يقابله زيادة في العرض الكلي، بمعنى

اإلنتاج ال يكمن أن تؤدي إلى زيادة في العرض السلعي، مما ينشأ عنها فائض طلب عن العرض، يؤدي 
بدوره إلى ارتفاع األسعار مع افتراض قابلية األسعار للتغيير بحيث ترتفع األسعار نتيجة إفراط الطلب 

سواء كان هذا األخير إنفاقا استهالكيا أو استثماريا أو حكوميا مع عدم إمكانية  iعلى السلع والخدمات،
استجابة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني حتى تقابل الزيادة في الطلب، وبالتالي تنعكس على ارتفاع 

نا أسباب األسعار، البحث عن العوامل الدافعة أو المؤدية إلى ارتفاع الطلب الكلي من شأنها أن تفسر ل
 :هذه الظاهرة، من بين هذه الدوافع ما يلي

يحدث التضخم عندما يزيد اإلنفاق الكلي وال تقابله زيادة : زيادة اإلنفاق االستهالكي واالستثماري-1
مماثلة في المنتجات والسلع المعروضة مع افتراض وجود حالة التشغيل الكامل، وبالتالي فإن حركات 
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لصدمات الطلب الكلي المؤدية إلى وجود اختالل بين الطلب والعرض ومن  جهاز األسعار تكون نتيجة
ثم فإن حجم اإلنفاق الكلي المتمثل خاصة في اإلنفاق االستهالكي واالستثماري هو الحاسم كسبب من 

 (1). أسباب التضخم

احب إن وجود فائض زائد في الطلب النقدي المقابل لحجم متناقص من السلع والمنتجات وغير المص 
ال تعتبر كل زيادة في الطلب فلتلك الزيادة في الطلب الكلي ينشأ عنها تحرك األسعار نحو االرتفاع، 

حتى تكون كذلك يجب أن تكون الزيادة في اإلنفاق زيادة شاملة ومطردة، كل ما و الكلي الفعلي تضخما، 
 ت التضخميةيمكن أن يشكل سببا جوهريا في ظهور الصدما( الكلي)يشمل اإلنفاق الشامل 

يعتبر توسع البنوك التجارية في فتح االئتمان :التوسع في فتح اإلعتمادات من قبل المصارف-2
واالعتمادات لمن يرغب من المنتجين والمنظمين عامال مهما في تزويد األسواق بمبالغ نقدية كبيرة، 

جع المصارف على فتح إذا أرادت الدولة زيادة التشغيل وبلوغه االستخدام التام في االقتصاد تشف
عمليات االئتمان بوسائلها المعروفة كتخفيض سعر الفائدة الستمالة رجال األعمال وأصحاب المشاريع 

يصبح هذا االستثمار وبالتالي إلى زيادة استثماراتهم نتيجة لهذه التسهيالت االئتمانية المقدمة إليهم، 
دة في المجتمع مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار زائدا عن حاجات الطلب على المنتجات الحقيقية الموجو 

 (2). منبئا عن ظاهرة تضخمية كان سببها األول اإلعتمادات التي فتحتها المصارف للمنتجين
يعتبر إحداث عجز في الميزانية العامة للدولة سببا رئيسيا لنشأة التضخم : العجز في الميزانية-3

ية بعد الحربين العالميين، كما تعتبر هذه الطريقة خاصة ما يالحظ على اقتصاديات الدول األوروب
قامة المشاريع الحكومات من أجل  سهلة تلجأ إليها الحكومات من أجل تمويل مشروعاتها اإلنتاجية وا 
قامة المشاريع التي تساهم في توفير الرفاهية للمجتمع  (3).تمويل مشروعاتها اإلنتاجية وا 

             األحيان متعمدا من قبل الحكومات لتمويل خططها التنموية،  يكون إحداث العجز الموازني في أغلب  
      تلجأ هذه األخيرة إلى توفير النفقات الضرورية لتنفيذ مثل هذه المشاريع بوسائل كثيرة مثل فتح الخطوط 

في  لقد كانت المصارف -االئتمانية واالعتمادات أمام المنتجين وأصحاب األعمال بالشروط المالئمة
لى فتح الحسابات أمام الحكومات التي  -أغلب األحيان وسيلة لتزويد المجتمع بما يحتاجه من ائتمان وا 

 تقوم بسحب الشيكات عليها ومن ثم إلى المنتجين وأصحاب المشاريع

                                                 
 .59: ص، سابقمرجع حسين غازي عناية، - 1

 .415: ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص"محاضرات في النظريات والسياسات النقدية: "بلعزوز بن علي - 2

 .55 – 59: ص ص، "سابق مرجع: "حسين غازي عناية  - 3
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تعتبر الحروب من األسباب المنشأة للتضخم لما يتخللها من نفقات عامة كبيرة،  :العمليات الحربية-4
الحالة إذا ما رأت الدولة أن قدرتها المالية قد ضعفت تلجأ إلى أقرب مورد تمويلي المتمثل في في هذه 

اإلصدار النقدي لتمدها باالئتمان الالزم، والحقيقة أن الحاجة إلى التمويل تبدأ قبل اندالع الحرب 
خلفته الحرب من  لالستعداد لها وأثناء الحرب لتسيير أمور البالد وكذلك ما بعد الحرب لمعالجة ما

(1).ويالت تنصب معظمها على االقتصاد
 

يركز هذا التحليل على أن زيادة معدالت األجور تمثل السبب : االرتفاع في معدالت األجور-5
كذلك يبقى مرتبط بجانب العرض  -المباشر والفعال في ظهور التضخم من جانب الطلب الكلي فقط

المقدرة ) حيث تعتبر هذه األجور بمثابة قوة  -نخفاض العرضالذي نتناوله في األسباب المؤدية إلى ا
يعود سبب ارتفاع األجور . ، مما يترتب عليه اختالل التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي(الشرائية

إلى الحرية المعطاة للحركات النقابية خاصة في الدول المتقدمة مما يتيح لها الفرصة في تحقيق 
لة في رفع األجور االسمية و الحفاظ على ثبات القدرة الشرائية لهم، خاصة إذا مطالب العمال المتمث

كانت تتميز بقوة مساومة وضغط كبيرين، إن زيادة األجور من شأنه أن يرفع من حجم اإلنفاق 
االستهالكي وبالتالي حجم الطلب الكلي خاصة عند مستوى االستخدام التام، تظهر الفجوات التضخمية 

سعار نتيجة لزيادة تكاليف النفقات اإلنتاجية من بينها األجور، يترتب على ذلك انخفاض بارتفاع األ
جاتها بسبب ارتفاع أسعار عوامل تاألرباح المحققة مما تضطر المشروعات إلى رفع أسعار من

 (2).اإلنتاج
كثر من كونها تظهر الفجوات التضخمية نتيجة للحالة النفسية لألفراد أ:التوقعات واألوضاع النفسية-6

عوامل اقتصادية مؤثرة على ارتفاع األسعار، تكون للظروف النفسية أثار فعالة في فترات الحروب 
وحالة الرواج االقتصادي التي تدفع إلى تعدد الحاجات الفردية واالجتماعية لألفراد مما يجعلهم يبحثون 

تقديرية المستثمرين على زيادة حجم تساعد هذه التوقعات والتنبؤات الكما عن أكبر قدر من اإلشباع، 
االستثمارات والحصول على أكبر قدر من األرباح في ظروف التنبؤ بارتفاع األسعار مستقبال، ترتفع 
الكفاية الحدية لرأس المال مما يزيد من حدة ارتفاع الطلب الكلي الفعال بالنسبة إلى المعروض من 

(3).السلع والمنتجات
 

                                                 
 490: ص، "سابق مرجع: "بلعزوز بن علي - 1

 441: ص، "سابق مرجع: "غازي حسين عناية - 2

 441: ص، "سابق مرجع" - 3
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تم االهتمام بجانب العرض أكثر من جانب الطلب : بالعرض الكلي إلى االنخفاض العوامل الدافعة: ثانيا
في تفسير التضخم الذي نشأ في الدول الصناعية المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكية وأوربا في فترة 
رجاعها إلى االرتفاع في  الخمسينات والستينات الذي انصب على تحليل و تفسير الظواهر التضخمية وا 

دون أن يكون هناك ( التضخم الناشئ عن دفع النفقة)األسعار الناتل عن زيادة نفقات عناصر اإلنتاج 
تغيرا في الطلب، إن عنصر اإلنتاج الذي يمثل تكلفة متزايدة هو العمل، أي أن زيادة النفقات ترجع في 

الستخدام التام إلى ال يرجع انخفاض العرض الكلي عند مستوى او  الغالب إلى زيادة معدالت األجور،
نما إلى عوامل ودوافع جعلت العرض الكلي ينخفض، نجد من بين تلك  ارتفاع حجم الطلب الكلي وا 

 :الدوافع

مرونة عرض )يمكن للجهاز اإلنتاجي أن يكون معطال أو قليل المرونة :عدم مرونة الجهاز اإلنتاجي-1
في السلع والخدمات لكونه يعمل بكل طاقاته بحيث ال يؤدي إلى تحقيق زيادة ( اإلنتاج تقترب من الصفر

القصوى أو لبلوغ االقتصاد إلى حالة التوظيف الكامل لكل عناصر اإلنتاج، وبذلك يسمح بارتفاع أسعار 
عوامل اإلنتاج التي تنعكس على ارتفاع أسعار المنتجات، وتعود عدم مرونة الجهاز اإلنتاجي في مقابلة 

 :الطلب الكلي الفعال إلى
  ؛بة لمستوى الطلب الكلي المتزايدمرحلة االستخدام التام في االقتصاد تكبح االستجابلوغ 
 ؛ي أو وجود عناصر إنتاج غير مؤهلةعدم كفاية الجهاز اإلنتاجي بسبب نقص الفن اإلنتاج 
 النقص في الرأس المال العيني الذي ينعكس سلبا على العرض الكلي للسلع والخدمات. 

 

مرونة عرض )يمكن للجهاز اإلنتاجي أن يكون معطال أو قليل المرونة :نتاجيعدم مرونة الجهاز اإل -2
بحيث ال يؤدي إلى تحقيق زيادة في السلع والخدمات لكونه يعمل بكل طاقاته ( اإلنتاج تقترب من الصفر

بارتفاع  يسمح  القصوى أو لبلوغ االقتصاد إلى حالة التوظيف الكامل لكل عناصر اإلنتاج، وبذلك
 مرونة  عوامل اإلنتاج التي تنعكس على ارتفاع أسعار المنتجات، وتعود عدمأسعار 

 :اإلنتاجي في مقابلة الطلب الكلي الفعال إلى 
 ؛ابة لمستوى الطلب الكلي المتزايدبلوغ مرحلة االستخدام التام في االقتصاد تكبح االستج  
 ؛اصر إنتاج غير مؤهلةي أو وجود عنعدم كفاية الجهاز اإلنتاجي بسبب نقص الفن اإلنتاج 
 النقص في الرأس المال العيني الذي ينعكس سلبا على العرض الكلي للسلع والخدمات . 
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قىد يكىون ارتفىاع تكىاليف اإلنتىاج ناشىئا عىن نقىص فىي إنتىاج قطىاع : زيادة أسـعار مسـتلزمات اإلنتـاج-3

د األوليىة نقلهىا والتىأمين معين بحيث يدخل هذا األخير في إنتاج قطاع آخر عن طريق زيادة أسعار الموا

عليهىىىا، أو عىىىن ارتفىىىاع تكلفىىىة رأس المال،كمىىىا يرجىىىع إلىىىى ارتفىىىاع تكىىىاليف صىىىيانة اآلالت المسىىىتخدمة فىىىي 

اإلنتاج مما يؤدي إلى ارتفاع نفقة استهالكها خاصة إذا كانىت أسىعار اآلالت الحديثىة مرتفعىة، لىذا يتعىين 

ن تعىىويض تلىىك الزيىىادات فىىي التكىىاليف مىىن خىىالل علىىى المشىىروع رفىىع أسىىعار اإلنتىىاج النهىىائي ليىىتمكن مىى

إضىافته هىىوام  ربىىح أكبىىر إلىى النفقىىات، ترتفىىع األسىىعار بالضىىرورة خاصىة إذا كانىىت المشىىاريع فىىي وضىىع 

 .احتكاري داخل السوق

إذا استطاعت نقابات العمال بقوتها التفاوضية من الضغط على المنتجين برفع :ارتفاع األجور-4
يادة تكاليف اإلنتاج التي يتحملها المشروع بحكم أن المنتجين باستطاعتهم أن األجور مما يؤدي إلى ز 

ينقلوا تلك الزيادة إلى أسعار المنتجات النهائية بحكم قوتهم االحتكارية أو شبه االحتكارية في السوق، إن 
جديدة في  شعور النقابات بانخفاض القوة الشرائية لألجور بسبب زيادة األسعار يجعلهم يطالبون بزيادة

األجور، يتبعه ارتفاع في األسعار، فتتعاقب هذه الزيادات لتدخل في حلقة التضخم اللولبي أو الحلزوني، 
تعتبر الزيادة في األجور تضخمية إذا تجاوزت هذه الزيادات الزيادة الكلية في إنتاجية العمل، مما تحدث 

 .أثرا على النفقات ومن ثم على األسعار
 إذا كان اإلنتاج المحلي يعتمد بصفة كبيرة على الواردات من السلع تامة :ارتفاع أسعار الواردات-5

اليف الصنع أو السلع الوسيطية أو المواد األولية، فإن ارتفاع أسعارها يؤدي إلى ارتفاع مباشر في تك
 .اإلنتاج، ما يعكس ارتفاعا في األسعار

 
إذا كانت األسباب التي سبق ذكرها في إحداث التضخم تعود (: التضخم الهيكلي)األسباب الهيكلية : ثالثا

إلى العوامل النقدية البحتة سواء ظهر ذلك على جانب الطلب الكلى أو العرض الكلي، فإن تفسير 
في هيكل االقتصاد الوطني وبكيفية توزيع الموارد االقتصادية حسب التضخم يرجع إلى اختالالت فعلية 

 :نظرة المدرسة الهيكلية أو البنائية، ومن أهم أسبابه هي

تتميز هذه االقتصاديات بتخصص  :الطبيعة الهيكلية للتخصص في إنتاج وتصدير المواد األولية-1
ي تمثل المورد األساسي في تكوين ناتجها شديد في إنتاج وتصدير مادة أو أكثر من المواد األولية الت
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الوطني وهيكل صادراتها للخارج التي تتحدد أسعارها وفقا لقوى الطلب والعرض في األسواق العالمية، فإذا 
ما حدثت تقلبات شديدة في هذه األسواق بزيادة الطلب عليها مقابل عرض غير مرن إلنتاج هذه المواد 

يحدث توسع في زيادة اإلنفاق الحكومي من جهة وفي دخول األفراد من ترتفع أسعارها وهذا من شأنه أن 
جهة أخرى، في مقابل ذلك فإن اإلنتاج المحلي غير مرن الستعاب الطلب الكبير الذي أحدثته تقلبات 
أسعار المواد األولية، لذا تبدأ الفجوة التضخمية بالظهور، ويضيف أصحاب المدرسة الهيكلية أنه حتى في 

 .  ور أسعار الصادرات من المواد األولية فإن األسعار تعرف ارتفاعاحالة تده
تتميز المراحل األولى للتنمية بإنفاق استثماري كبير  :طبيعة اتجاهات التنمية االقتصادية واالجتماعية-2

الذي يتولد عنه دخول نقدية جديدة تحدث اختالل في حجم الطلب على السلع االستهالكية وجهود العرض 
ا مما يخلق قوى تضخمية محصلتها عدم توافق التيار النقدي واالنفاقي مع ما هو متاح من السلع منه

 .تدفع باألسعار إلى االرتفاع( التيار السلعي)والخدمات المنتجة والمستوردة 

 ي يشير أتباع المدرسة الهيكلية إال أن اختالال أخرا ينشأ بين التيار النقد: االختالل في فترة التفريخ-3
والتيار السلعي بسبب طول فترات إنجاز مشاريع التنمية في هذه الدول أو ما يعرف بفترة التفريخ وهي 
الفترة التي تنقضي بين بدء اإلنفاق االستثماري على إنشاء مشروعات إنتاجية وبين بدء ظهور اإلنتاج من 

ألنها تخلق دخول جديدة في الفترة تتسع حدة هذا االختالل كلما كانت هذه الفترة أطول  هذه المشروعات،
زيادة في األجور ال تبررها زيادة في )التي ال يتم فيها خلق سلع وخدمات جديدة من هذه المشاريع 

 (.اإلنتاجية
ينتل التركيز على تنمية قطاعات معينة على حساب :تغير هيكل الطلب والعرض لبعض المنتجات-4

معينة في مقابل ضعف مرونة عرضها مما ترتفع أسعارها  األخرى ارتفاع حجم الطلب على سلع قطاعات
ليعم هذا االرتفاع في األسعار إلى القطاعات األخرى بسبب عالقات التشابك والترابط بين القطاعات 

 (.اختالل عالقة النمو بين القطاعات المختلفة يعرف بظاهرة الثنائية)
خول وتركها في أيدي قليلة من السكان يؤدي إلى إن الزيادة في تفاوت توزيع الد:تفاوت توزيع الدخول-5

المزيد االختالل بين التيارين النقدي والسلعي تفاقما من خالل ارتفاع ميل االستهالك لهذه الطبقة مع قلة 
 .وعيها االدخاري

يترتب على الجهاز المالي في الدول النامية ضعف  :الجمود النسبي للجهاز المالي في الدول النامية-6
از الضريبي وانخفاض قدرته على التحصيل الضريبي مما ينتل عنه حصيلة ضريبية ضئيلة مقارنة الجه

مع عدم قدرتها على تخفيض إنفاقها  -، تضطر الحكومة(ضآلة الجهد الضريبي)بإجمالي الناتل المحلي 
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أو عن طريق إلى التمويل بالعجز الموازني بقوة شرائية جديدة تحصل عليها من الجهاز المصرفي  -العام
 .اإلصدار النقدي، أي أن تمويل هذا العجز يكون تمويال تضخميا

إلى االستيراد  النامية تضطر الدول :ضآلة مرونة عرض المنتجات األساسية في ظل التزايد السكاني-7
بسبب قصور الجهاز اإلنتاجي المحلي من المواد األساسية عن إشباع حاجات السكان المتزايدة، يرجع 

و العرض في هذه السلع إلى عدم االهتمام الكافي بتحقيق التنمية في هذه القطاعات بسبب تركيز بطء نم
استراتيجيات التنمية االقتصادية في هذه الدول على قطاعات أخرى، مما يدفع بالطلب المتزايد على هذه 

 .السلع إلى ارتفاع أسعارها
 أسباب ومصادر التضخم في الجزائر: المبحث الثاني

 لزمه من التعمق في تحليل و ن األمر معقد وصعب عند دراسة أسباب التضخم لبلد ما ، لما يستيكو 
التي تحرك نشاطه االقتصادي الوطني، وعالقته التشكيلة االقتصادية و االجتماعية الميكانيزمات  تفسير

تحريك األسعار  للمجتمع ككل ، ولذلك تظهر الفجوة التضخمية لبلد معين بسبب المصادر التي تؤدي إلى
ذا تأملنا  على النحو األعلى ، و المناخ الذي توفره الدولة من بيانات  نقدية ، أو مالية  أو اقتصادية ، وا 
في طبيعة النشاط االقتصادي الجزائري نجد انه قد تميز منذ عقد الثمانينات بأزمة جدية من ناحية األداء 

تكن تشتغل بالكفاءة المتعارف عليها دوليا، وهو الذي  والفعالية ، حيث اغلب النشاطات االقتصادية لم
أدى إلى وجود اختالالت في الوقت نفسه على التوازنات المالية الداخلية للبالد،  الذي أدى إلى ظهور 
 فجوات تضخمية داخلية للبالد، لعدم تمكن العرض الكلي للبالد على مسايرة الزيادات المتتالية في الطلب

 . ا كله ، فان حجم و هيكل التجارة الخارجية للدولة ، وسياسة سعر الصرف المطبقة منباإلضافة إلى هذ
 .من شانها تؤدي إلى ظهور فجوات تضخمية للبالد 

 األسباب و المصادر الداخلية للتضخم في الجزائر: ب األول المطل

 األسباب الداخلية للتضخم في الجزائر: أوال
ئرية لمدة طويلة سياسة اقتصادية بنيت على التخطيط المركزي، فلم لقد اتبعت السلطات النقدية الجزا

تظهر السياسة النقدية  بمعناها الحقيقي و المستقل ، حيث كان خلق النقود يتم في صورة موسعة لتغطية 
العجز عند توزيع الموارد ، مما أدى إلى عدم القدرة على التحكم في التوازنات االقتصادية كالتضخم 

لوجود فائض في السيولة النقدية الذي يعود أساسا إلى عجز الميزانية عن طريق اإلصدار . ة والمديوني
النقدي، والى العجز المالي للمؤسسات العمومية  المعطى من طرف البنوك التجارية بفضل إعادة التمويل 
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االقتصادي   لدى البنك، باإلضافة إلى الضعف في االقتصاد المصرفي  والدور الذي تلعبه في النشاط
 .اثر بالغا في تعميم ذلك الفائض في السيولة

باإلضافة إلى جانب الطلب الكلي ، فان التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري هي التي زادت من حجم 
ولقد ساهمت عدة عوامل في توسيع الطلب، منها كمية النقود . األهمية لدى كل المؤسسات والعائالت 

صاد الوطني بالنسبة للنشاطات الرسمية  والغير رسمية ، ووجود عدد كبير و مهم المتداولة ف ي االقت
من الدخول االجرية و غير االجرية موجه إلى االستهالك و على الخصوص اإلرباح المحققة من 
المضاربة في الريع من طرف االقتصاد الخاص، لذلك ينتل عنه العرض الكلي الصلب، و جامدا و غير 

توسع في النشاطات الرسمية فتزايد عرض السلع و الخدمات كان ضعيفا بسبب مستوى متجاوب مع ال
 ل القطاعات و الفروع االقتصادية اإلنتاجية المنخفض في عوامل راس المال والعمل على السواء في مجم

باإلضافة إلى ذلك عدم كفاية العرض ادى في بعض األحيان إلى اثأر ظاهرة الندرة وعمليات الشراء 
 .الحتياطية ، مما شجع على تسارع الضغوط التضخمية من هذه الجوانب ا

 ارتفاع الطلب الكلي على العرض الكلي 

إن اإلفىىراط فىىي الطلىىب علىىى مختلىىف السىىلع والخىىدمات لىىه دور مهىىم فىىي رفىىع سىىعر تلىىك السىىلع ، وهىىذا مىىا 

 .ذا اإلرتفاعيساهم بدرجة معينة في ارتفاع معدل التضخم، والشكل البياني الموالي يوضح ه

 

 

واقع التضخم في الجزائر:الثاني الفصل           

44 



 

 

 

 

 

 .ارتفاع الطلب الكلي وأثره على مستوى األسعار (:5)الشكل البياني رقم 

لظىىاهرة التضىىخم فىىي الجزائىىر، مىىذكرة ماجسىىتير جامعىىة  وقياسىىيةسىىعيد هتهىىات، دراسىىة اقتصىىادية : المصــدر
 .55،ص5555ورقلة،

ss)من خالل الشكل أعاله فإن المستقيم  
وتكون ثابتة، لعدم مرونة الذي يمثل الكميات المعروضة ( 1

ذا كان المستقيم  اإلنتاج تمثل   P يعبر عن الكميات المطلوبة فإن النقطة D1في حالة التشغيل الكامل، وا 
الفجوة التضخمي التي تعكس فائض النفقات العامة  تظهرانتقال منحنى الطلب  وبالتالي عند.نقطة التوازن

 .على العرض الكلي

لي له دور مهم في إحداث الفجوة التضخمية، ومن بين أهم عوامل انخفاض كما أن انخفاض العرض الك
العام،  اإلنفاقتوفيرها وكذا سياسة  اإلنتاجيهذا األخير هو نقص الثروة اإلنتاجية التي بمقدور الجهاز 

 .وكذا زيادة النقد المتداول

 زيادة الكتلة النقدية  -1

وة التضىىخمية ، والشىىكل البيىىاني يوضىىح العالقىىة الموجىىودة إن زيىىادة الكتلىىة النقديىىة تسىىاهم فىىي اسىىتفحال الفجىى
حيىىىث أن التضىىىخم الحاصىىىل فىىىي هىىىذه الحالىىىة هىىىو ارتفىىىاع فىىىي  .بىىىين كميىىىة النقىىىود والمسىىىتوى العىىىام لألسىىىعار

المسىىىتوى العىىىام لألسىىىعار النىىىاتل مىىىن وجىىىود فجىىىوة بىىىين السىىىلع الحاضىىىرة وحجىىىم المىىىداخيل المتاحىىىة لإلنفىىىاق، 
  نقدي، فارتفاع األسعار ينتل من الزيادة في المداخيل المصاحبة للزيادة فيوالسبب في ذلك هو العامل ال

اإلصدار نقدي يؤدي إلى زيادة في كمية النقود ال يقابله زيىادة فىي إنتىاج كما أن  .كمية النقد وسرعة دورانه
 .السلع والخدمات فترتفع أسعار السلع والخدمات
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معىىدل الفائىىدة الىىذي بىىدوره يسىىاهم فىىي ارتفىىاع  ضتسىىاهم فىىي خفىىباإلضىىافة إلىىى أن زيىىادة كميىىة النقىىود        
االستثمار وبالتالي ارتفاع الطلب الكلي إلى حد غير مرغوب فيه والىذي يعتبىر مىن مسىببات حىدوث الفجىوة 

  . التضخمية
 

 
 .العالقة بين كمية النقود المعروضة والمستوى العام األسعار(: 6)الشكل البياني رقم

 
 .585، ص5885، دار زهران، عمان، ، النقود والمصارفناظم محمد نوريالشمري : المصدر

 

لقد أدت الزيادات المتتالية في األجور خالل السنوات األخيرة من جهة،  :ارتفاع األجور والدخول  -5
واالرتفاع المعتبر في دخول المستقلين من جهة ثانية، والتي تجاوزت في بعضها الضعف، إلى توّلد طلب 

ستوعبه القطاع الحقيقي بسبب ضعف كفاءته ومرونته، مما انعكس على األسعار في اتجاه إضافي لم ي
 :-الجدول التالي يبين نمو كتلة األجور والدخول خالل الفترة . االرتفاع

8: الوحدة) -تطور كتلة األجور ودخول المستقلين للفترة  :( 1)جدول 
 (ج.د  55

 
       
 كتلة األجور 

 7729.7 7766.9 7072.0 493.9 570.5 275.7 القطاع االقتصادي
 774.9 773.2 779.0 46.6 40.2 40.4 الفالحة
 7979.3 7672.5 7774.5 7045.9 570.2 659.0 )*(اإلدارة 

20132018

20132018-

201320142015201620172018
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 820252 620252 .68205 608252 026052 0.0050 مجموع
 دخول المستقلين 

 7324.9 7793.5 7404.4 7646.5 7923.3 7755.3 اديالقطاع االقتص
 7035.7 557.7 577.5 673.4 677.7 599.5 الفالحة

 92.5 93.7 97.7 35.4 34.6 32.6 األعمال العقارية
 822652 802250 622852 68.258 606250 .02205 مجموع

 
 الديوان الوطني لإلحصائيات :المصدر

من األسباب  M2فلقد كان ارتفاع الكتلة النقدية . العامل النقديأول هذه العوامل  :العامل النقدي -5
لى نهاية ديسمبر %55.85، بنسبة األساسية، حيث تم تسجيل ارتفاع سنوي، إلى نهاية جوان  ، وا 

 :الجدول التالي يعطي لنا صورة عن تطور المؤشرات النقدية بالنسبة المئوية. %58.8بنسبة  

 
 النقدية بالنسبة المئويةالمؤشرات  :(2)جدول

 
      
 M2 77.5 76.0 3.7 75.9 74.4نمو الكتلة النقدية 

نمو الناتل الداخلي الخام بالقيمة 
 الجارية

70.0 75.3 -4.2 70.3 70.3 

 79.0 5.4 75.0 75.6 75.2 نمو القروض لالقتصاد
 67.4 69.7 20.6 55.5 55.3 سيولة االقتصاد

دوران النقد االئتماني من حصة 
M2 

77.9 77.7 75.5 75.5 75.4 

 

 الديوان الوطني لإلحصائيات :المصدر

نسبة سيولة االقتصاد،  وارتفاعويتبين من هذا الجدول، إضافة إلى نمو الكتلة النقدية، نمو القروض    
لقطاعين العام والخاص فإجمالي الودائع المجمعة من ا. الناتجة عن السيولة المفرطة في سيولة البنوك

هذا إضافة إلى التراكم الهام في صندوق . تبقى أعلى بكثير من إجمالي القروض لالقتصاد بقطاعيه
ومن المعروف أن من أهم المعادالت الصعبة بالنسبة . ضبط الموارد الذي عزز من سيولة االقتصاد

، (surliquidité)ففائض السيولة . للسلطات النقدية التوفيق بين سيولة االقتصاد والتحكم في التضخم

2018

2018

20142015201620172018السنوات
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المترتب أساسا عن التوسع في االئتمان وخلق النقد، ال يعني حتما زيادة في الثروة، ومن شأنه أن يساهم 
فكلما كان االقتصاد أكثر سيولة كلما كان أكثر عرضة لخطر . في تزايد حدة الموجات التضخمية

 . التضخم
 تضخم في الجزائرالمصادر الخارجية لل: المطلب الثاني

إن انفتاح االقتصاد الجزائري على غرار أترابه في الدول النامية على السوق الخارجية ، عبر الواردات من 

السلع و الخدمات التي تتمن أوتوماتيكيا التضخم الذي تعاني منه الدول المنتجة لهذه السلع و الخدمات ، 

على ذلك أيضا اختالل ميزان المدفوعات ،  دعمن شانه ان يزيد من حدة التضخم محليا ، وما يسا

والتذبذبات التي تحدث في سعر الصرف العملة المحلية بالمقارنة العمالت الرئيسية المتداولة في االقتصاد 

 .العالمي ، دون أن ننسى المديونية الخارجية

 :التضخم المستورد إلى الجزائر  -1

بمفهومة الواسع على توزيع مداخيل مرتفعة على أفراد  ارتكز االقتصاد الجزائري باعتباره اقتصادا عاما

في  المجتمع نتيجة ارتفاع إيرادات الصادرات مقابل عرض منخفض األمر الذي أدى إلى حدوث اختالل

عن زيادة  حجم الواردات للتقليل من الفجوة بينهما ، غير أن  بالتوازن بين العرض والطلب ، وما ترت

اصة بالمواد األولية، وكذا التجهيزية أدى إلى زيادة التكاليف اإلنتاجية ارتفاع أسعار الواردات الخ

 . لمؤسسات الدولة

، فتجدر اإلشارة إلى ارتفاع  ( التضخم المستورد) ينشا التضخم المستورد بالنسبة ألثر األسعار المحلية 

ية ، وخاصة منها أسعار المستمر ألسعار المواد األولية على المستوى العالمي ، التي بلغت أرقاما قياس

وذلك نتيجة ( . 5555في   %51.8و  5555،في %55.5)المحروقات، التي عرفت ارتفاعا متتاليا 

مواصلة إعادة النهوض بعد األزمة العالمية من جهة، واألحداث التي شهدها الشرق األوسط و شمال 

 .وأوروباواليات المتحدة األمريكية إفريقيا ، من جهة ثانية  هذا إضافة إلى التضخم المسجل في كل من ال

 :وعموما يمكن تبرير التضخم المستورد من ناحيتين
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تنامي االنفتاح االقتصادي في اتجىاه االسىتيراد علىى حسىاب تنميىة االسىتثمارات ، فلقىد تزايىد حجىم الىواردات  -

طاع االقتصادي نتيجة ضعف الطاقة اإلنتاجية المحلية وبطء حركة االستثمارات ، وكذا ضعف تنافسية الق

. المحلىىي، ومىىن الواضىىح انىىه  كىىان االقتصىىاد مسىىتوردا كلمىىا كىىان أكثىىر عرضىىة  لخطىىر التضىىخم المسىىتورد 

مىن إجمىالي الصىادرات  %81ومىع إن رصىيد الميىزان التجىاري ايجابيىا، إال إن ذلىك ال يخفىي إن أكثىر مىن 

 : الجدول التالي يبين هذا التطور. هو المحروقات  

 (مليون دوالر أمريكي :الوحدة)   -صادرات والواردات للفترة تطور ال :(8)جدول
 

     
 92792 90927 34749 34924 الواردات

 23954 52053 95749 24745 الصادرات
 72750 76557 5400 34574 الميزان التجاري

 

 المديرية العامة للجمارك :المصدر

بالمقارنىىة مىىع اليىىورو والىىدوالر ، وهىىو مىىا يىىنعكس علىىى األسىىعار ، والبىىد مىىن انخفىىاض قيمىىة العملىىة الوطنيىىة  -

. ، والتىي تمثىل ملجىا بالنسىبة لمعظىم المسىتوردين(السوق الموازنة) اإلشارة إلى سوق الصرف غير الرسمية 

دينىار ،  551.19كان سعر اليورو فىي السىوق الرسىمية هىو  وعلى سبيل المثال خالل شهر جويلية 

دينىار ، وهىو محمىل  15دينىار ، أي مىا يفىارق يزيىد عىن  519كان سعره في السىوق الموازيىة هىو  في حين

 .في فواتير االستيراد

 تطور سعر صرف الدينار الجزائري الرسمي مقابل الدوالر األمريكي(: 4)الجدول رقم  -
 

 السنـــة
سعر الصرف 

  الرسمـي
  

20152018

2015201620172018 السنوات

2018

واقع التضخم في الجزائر:الثاني الفصل           

49 



 

 

 

 

 1.81  

 1.55 

 1.81  

 8.85 

 1.85  

 59.11 

 1.19  

 55.91 

 5.89  

 55.50 

 1.59  

 50.59 

 5.80  

 11.55 

 1.59  

 01.10 

 1.50  

 57,71 

 5.81  

 58,74 
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 5.91  

 75,26 

 1.55  

 77,22 
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 0.55  
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 0.85  
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(-)يشير الجدول أعاله إلى تطور سعر الصرف الدينار الجزائري مقابل الدوالر األمريكي  للفترة 

فيه ان وتيرة االنخفاض  في قيمة الدينار كانت متسارعة خالل الفترة   ويتضح من النتائل المدونة

سنة  51.55إلى  دوالر أمريكي سنة  5دج إلى  9.85، فقد انتقل من قيمة  -

ناجم عن تحسين الوضعية الخارجية والداخلية لميزان   5556، ليعرف استقرار بداية من سنة 

 .ت التضخمالمدفوعات و انخفاض معدال

، مواصلة عملية االستقرار لسعر بينما تعكس التطورات أسعار الصرف الدينار مقابل الدوالر سنة 

الصرف الفعلي الحقيقي للدينار والمرتكزة على أساس وضعية مالية خارجية صافية قوية ، وذلك بالرغم 

 .من التقلبات المتزايدة في أسواق صرف العمالت الصعبة الرئيسية

 ، بإرساء توازن5556د يمح االستقرار االقتصادي الكلي ، الذي تمت العودة إليه ابتداء من سنة وق

  األسعار النسبية باعتبارها قاعدة ارتكاز بالنسبة لسياسة الصرف، ويتمثل هدف بنك الجزائر في تثبيت

 .معدل الصرف الفعلي الحقيقي للدينار الطويل األجل

وميا بل مرات عديدة يوميا في سوق الصرف بين البنوك،يتدخل بنك حيث أن أسعار الصرف تتحدد ي

أن . الجزائر و البنوك و المؤسسات المالية الوسطية المعتمدة وينغلق األمر بتحديد مرن لسعر الصرف

طريقة الحساب هذه المطبقة من فبل البنك الجزائر، تؤدي إلى متابعة تطور الظروف الدولية والوطنية في 

ل التضخم وتطورات معدل الصرف، وقد واصل بنك الجزائر في السداسي األول من سنة مجاالت معد

تثبيت معدل الصرف الفعلي الحقيقي للدينار، في ظل ظرف دولي يتميز بالتقلبات الشديدة في  

عرف ارتفاعا  أسواق المال و النقد و أسواق الصرف، وكذا سياسة تعويمة للدينار ، غير أن سنة 

، قي السنة / دج  37.72الدوالر  مقابل /  64.15معدل الصرف  حيث قدر ب في 

 .عام  10.51حين بلغ حولي 

19762018

199620051996

2005

2013

2014

2015

2018

2017 الدوالر دج 
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كان مقيما بقيمة مرتفعه عن قيمته ( -)فسعر الصرف الرسمي بالنسبة للدينار هالل الفترة 

األجنبية، أما بالنسبة لسعر الصرف  الحقيقية وهو ال يعكس في أي لحظة تغيرات األسعار المحلية و

الحقيقي فيجب ان يكون يخفض في السعر الرسمي للدينار، ومعدل التخفيض يرتفع كلما ارتفع غرق 

التضخم  بين الجزائر و شركائها التجاريين ، فتغيرات سعر الصرف الرسمي تتوقف في حيز كبير على 

نفاق آو الواردات ، أي التغلب على العمالت ارتفاعات الصادرات  النفطية ، وسياسة اإل: عاملين

 .الصعبة

إن تخفيض قيمة الدينار بالموازاة مع تحرير األسعار أدى إلى ارتفاع األسعار المحلية بالسبة الرتفاع 

حسب التصريحات  50مستوى التضخم للشركاء التجاريين، حيث بلغ مستوى التضخم ما يزيد عن 

هذه الزيادة كل من السلع والخدمات بنسب متفاوتة حتى تلك التي  مست -الرسمية في فترة 

تنتل مخلي، ويوجد عوامل أخرى مؤثرة على مستوى التضخم من بينها زيادة الطلب على العرض و زيادة 

وبالتالي فان النحراف سعر الصرف الحقيقي عن مستواه التوازني   .التكاليف و اإلفراط في خلق النقود

خم، والعالقة التي تربط بين المتغيرين هي عالقة طردية موجبة، إي كلما زادت شدة تأثير على التض

ورغم المؤشرات الداعمة لتخفض قيمة العملة،  .االنحراف كلما أدى إلى زيادة معدل التضخم في الجزائر

ة فان عملية التخفيض تتطلب شروطا  نظرية و عملية ، وان لم تستوف هذه الشروط قد يودي الى زياد

غراق البلد في  التضخم دون تحسين لوضعية ميزان المدفوعات الخارجية مما يؤدي إلى  تخفيض جديد وا 

  .دوامة من التضخم

 اآلثار االقتصادية واالجتماعية للتضخم في الجزائر:  المطلب الثالث

كر التي يخلفها إن تسليط الضوء على  ظاهرة التضخم من قبل الخبراء ال يرجع فقط إال اآلثار السابقة الذ

نما أيضا الظلم االجتماعي الذي يلحقه من إعادة توزيع الدخل الوطني ،  على االقتصاد الوطني، وا 

لصاحب الدخول غير الثابتة على حساب أصحاب الدخول الثابتة، آو المحدودة الدخل ، فالنسبة للجزائر 

19801996

20022003
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ة هو ذلك الثاكل الذي حدث في  م فان أهم هذه اآلثار التي يمكن أن نسجلها في الخمسة عشرة األخير 

معيشة الطبقة المتوسطة  والتي تدحرجت بسرعة إلى ذوي الدخول المحدودة والغير قادرة على  ىوالمستو 

مسايرة التطورات في المستوى العام لألسعار، بعدما كانت تتمتع هذه الفئة إلى الرخاء االقتصادي خالل 

 .العشرون السنة التي سبقت ذلك

 :راسة هذه اآلثار في النقاط التاليةسنكتفي بد

 :إعادة توزيع الدخول و التمايز بين الطبقات -

إن من اإلشكاليات الرئيسية في الجزائر ، والتي غالبا ما تظهر في شكل اضطرابات عمالية ، في عملية 

ة وعادلة تحديد األجر الذي لم يتم حسمه أمره بعد ، إذ نرى انه من الضروري إيجاد قاعدة عامة وشامل

لتحديد  هذا األجر ، في وفت يتسم العالم الخارجي على  االنفتاح ، وبروز العولمة كمجدد رئيسي ال مفر 

  (1).منه من االتجاهات المستقبلية لالقتصاديات العالمية 

 :تفشي الرشوة والفساد اإلداري-

وعجز نظام األجور قود،ئية للنانخفاض القدرة الشرا إلىتؤدي االرتفاعات قي مستويات األسعار المحلية 

العديد من الظواهر السلبية في المجتمع عن الزيادة بنفس  الزيادة في األسعار ،  بما يتسبب في بروز 

ومنها تفشي ظاهرة الرشوة ، وعادة ما يلجا أصحاب الدخول الثابتة إلى هذه الوسيلة لمواجهة االنخفاض 

ويض االنخفاض في مستويات دخولهم النقدية الحقيقية، في مستويات دخولهم الحقيقية، وذلك بهدف تع

 (2).وذلك  يتم من خالل انجاز بعض األعمال وتقديم الخدمات الغير مشروعة نظير مقابل مادي

 :هجرة األدمغة الجزائرية إلى الخارج-

                                                 
، أطروحة دكتوراه الدولة، غير منشورة، جامعة الجزائر ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، "محددات االجر في الجزائر " مولود حشمان،  - 1

 .55، ص 5555

-5885جمهورية اليمنية، أحمد محمد صالح الجالل، دور السياسات النقدية والمالية في مكافحة التضخم في البلدان النامية، دراسة حالة ال - 2
 .55، ص 5555، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، جامعة الجزائر، 5555
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ية ، كانت تدهور األوضاع األمن إلىإن عدم مواكبة األجور والمرتبات النقدية لمتطلبات العي ، باإلضافة 

من أهم األسباب التي دفعت الكثير من ذوي الكفاءات العالية للتفكير بالعمل قي الخارج، حيث ففدت 

تكونوا فيها، ا والى دول الخليل  يالجامعات الجزائرية ما يزيد عن ألفي أستاذ اتجهوا إلى الدول الغربية الت

قطاع التربوي بل شملت قطاعات لى الالتي تكون فيها الرواتب مغرية، ولم تقتصر هذه الخسارة ع

التوظيف العمومي، وبعض الشركات التابعة للقطاع العام حيث ظهرت موجة من هروب التقنيين 

والمهندسين الماهرين إلى التخصصات ذات التكنولوجيا العالية باتجاه كندا وغيرها من الدول الغربية 

 .المعروفة بحاجاتها لهذه اإلطارات

تجاهات التضخمية السريعة والغير متوقعة التي شهدنها الجزائر عادة ما ولدت تصرفات بالصافة إلى اال

ذات طبيعة أنانية وليست لعل بعد نظر على مستوى االقتصاد الكلي، حيث كل فرد أو عون اقتصادي 

 تحميل اآلخرين االرتفاع الذي يحدث في األسعار التي يواجهها قفي حياته اليومية، 

لك عرفت الفترات التضخمية تدهورا ملحوظا بسبب نصيب الفرد الجزائري من مستوى باإلضافة إلى ذ

 االستهالك ، وأيضا إعادة توزيع بين الموارد االقتصادية على مختلف القطاعات، 

 :وغيما يلي تحليل لآلثار اقتصادية على المجتمع الجزائري

 :اثر التضخم على ثرة الفرد-

الفرد على الصورة التي يحتفظ بها في أصوله التي يمتلكها بالنسبة  يتوقف تأثير التضخم على  ثروة

لألصول العينية كالسلع واألراضي والمباني والذهب إذ احتفظ بها األفراد لغرض االستخدام الشخصي فانه 

 لن يستفيد من الزيادة الحاصلة في قيمتها النقدية ، آما إذا أراد االستثمار فيها فإنها تدر عليه أرباحا

معتبرة الرتفاع أسعارها، وبالنسبة لألصول المالية فيتوقف تأثير التضخم على الفرق بين  معدل العائد 

 .ومعدل التضخم

  :اثر التضخم على االدخار القومي-
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 يساهم التضخم في زيادة االدخار القومي اإلجباري  حيث تفرض الحكومة 

جر على هذا االرتفاع زيادة اإلنفاق القتناء السلع  من المبيعات  من السلع والخدمات  فترتفع أسعارها  وبن

قبل األفراد فتزيد الحصيلة الضريبية  والتي توجه لتمويل المشاريع االستثمارية، من جهة ثانية يؤدي 

 .التضخم إلى انخفاض االدخار نتيجة زيادة النسبة من الدخل المخصصة لإلنفاق على السلع الضرورية

 :تثماراثر التضخم على االس-

يؤثر التضخم سلبا على اتجاهات االستثمار القومي، فتتجه معظم االستثمارات إلى النشاطات الهامشية 

واألسرع ربحا ، دون أن تتجه إلى القطاعات اإلنتاجية إلي تعتبر األساس في التطور االقتصادي 

 (1).واالجتماعي

جزئة، المطاعم، حيث يكون اثر التضخم تتميز المشروعات الخدمية مثل الفنادق السياحة ، محالت الت

على هذا النوع من االستثمار قليل على عكس المشروعات السلعية سواء كانت زراعية أو صناعية والتي 

 .تتناقص قيمها الحقيقية بتزايد معدل التضخم لطول فترة استرداد رأسمالها

 :اثر على توزيع الدخل-

سريعة   لالطبقات الغنية والتي يحتوي أصحابها على مدا خييساهم التضخم توزيع الدخل الحقيقي لصالح 

التزايد مثل أصحاب المصانع و المتاجر والمقاولين حيث يؤدي ارتفاع األسعار إلى زيادة إلى زيادة 

بالنسبة للفئة التي يتلقى  أما، ( سعر الفائدة  -اإليجار -األجور)أرباحهم بنسبة اكبر من التكاليف 

ابتة أو شبه ثابتة كالعمال و الموظفين والمتقاعدين فيؤثر التضخم  على دخولهم ث لأصحابها مدا خي

 .الحقيقية حيث ترتفع األسعار بمعدالت اكبر من الزيادات الحاصلة في مداخيلهم النقدية

 في الجزائر ودورها في مكافحة التضخم تطور السياسة النقدية والمالية  :المبحث الثالث 
 

                                                 
محمود حسن الوادي، كاظم جاسم العيساوي، االقتصاد الكلي تحليل نظري وتطبيقي ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان، الطبعة األولى  - 1

 .555، ص 5551
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عدة تطورات في أدواتها بسبب االختالالت ( -)لنقدية خالل فترة الدراسة لقد عرفت السياسة ا
المختلفة في الهيكل االقتصادي للجزائر مما جعلها تتمكن من محاولة االستقرار االقتصادي وضبط 

 .معدالت التضخم ومحاولة الحد من الضغوط التضخمية
 : التضخم تقييم السياسة النقدية في مكافحة: المطلب األول 

يعتبر هدف استقرار األسعار أهداف السياسة النقدية في الجزائر ، وان التحديد الدقيق للهدف النهائي 
للسياسة النقدية المتمثل في الحد من التضخم يعطي فعالية اكبر لهذه السياسة  وطبقا لما بنص على 

تبار سوى استقرار األسعار غير ان بنك الجزائر لم يأخذ بعين االع( 55-55)و( 55-85)القانون 
ان الهدف النهائي للسياسة : " كميلي  و جاءت خالصة التقرير السنوي لبنك الجزائر  1 ،كهدف

زيادة تدريجية محددة لمؤشر  االنقدية هو الحفاظ على االستقرار من خالل استقرار األسعار باعتباره
م في الجزائر خالل الفترة الممتدة بين ،  ويمكن تتبع تغيرات معدالت التضخ"أسعار االستهالك 

 : كما يلي موضحة في الجدول التالي  إلى غاية سنة  سنتة
 

 (:/)تطور معدالت التضخم في الجزائر خالل الفترة (:5)الجدول رقم
 

السنوات
 معدل 

التضخم 
 

السنوات
ـــــــــــــدل   مع

 التضخم

 51.8  5.15 
 50.8 

 
5.08 

 55.1 
 

5.05 
 55.0 

 
5.51 

 58 
 

5.05 
 58.9 

 
5.05 

 59.1 
 

1.9 
 0.5 

 
0.1 

 0.5 
 

5.8 
 5.5 

 
1.05 

 0.34 
 

9.98 
 1.55 (– ) 

 
1.01 

                                                 
1

 .،ص،ديسمرب لسنة يالجتماعي، قسم الدراسات االقتصادية ، ملخص حول الوضع االقتصاد واالجتماعاجمللس الوطين االقتصادي وا - 
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: المطلب الثاني
السلطة النقدية والمسؤول المباشر على رسم و تنفيذ  يستخدم البنك المركزي يصفنه القائد القائم على

السياسة النقدية ليتحك النقود المتداولة من خالل التأثير على حجك وموع االئتمان المصرفي مجموعة من 
األدوات من اجل تحقيق األهداف المسطرة في السياسة النقدية سواءا كانت أولية أو وسبطية أو نهائية 

قتصادية في أي بلد، وسمكن إن نصنف األدوات إلى أدوات كمية و كيفية التي وهذا حسب الظروف اال
 .سنتناولها في هذا المطلب 

 في السياسة النقدية( الغير مباشرة)األدوات الكمية : أوال-
هي مجموعة من اإلجراءات التي تهدف بشكل غير مباشر التأثير على مستوى االئتمان في إطار اقتصاد 

من اجل إحداث  على تكلفة الحصول على األموال والتأثير على مستوى السيولة البنكية، ما بهدف التأثير
سياسات معدل إعادة الخصم : األمر في هذه الحالة بكل من تغيير في كمية النقود المتداولة، ويتعلق 

 للتفصيلرع وسياسة  السوق المفتوحة، تغيير نسبة االحتياطي القانوني و التي تخصص لكل واحدة منها ف
 :سعر إعادة الخصم - 5

يعرف سعر إعادة الخصم بأنه سعر الفائدة الذي يتقصاه البنك المركزي من البنوك التجارية عند االقتراض 
وتعبر هذه األداة من  1لديها من األوراق تجارية والتي سبق وان خصمها للغير، أو الطلب إعادة خصم ما

مركزية  لرقابة االئتمان  والتي مارستها البنوك المركزية منذ سنة أقدم األدوات التي استخدمتها البنوك ال
، وفي 5855، وفي الواليات المتحدة األمريكية سنة  5901في انجلترا أوال، ثم فرنسا سنة (2)،5958
، ويرتبط تحديد هذا المعدل بظروف سوق القروض ، فإذا أرادت السلطات النقدية توسيع 5815الجزائر 

االئتمان فانه تلجا إلى خفض أو رفع معدل الخصم ، ومن ثم هذه السياسة تؤدي إلى أو تقييد حجم 
التأثير في القدرة االفتراضية للبنوك ، عندما يرفع البنك المركزي هذا السعر فانه يهدف الى تقييد حجم 

حدد وفقا االئتمان ام عندما يخفض من هذا السعر فانه يرغب في زيادة حجم االئتمان، وهذه النتيجة تت
للتأثيرات التي يحدثها التغير في الكمية لوسائل الدفع من جهة، وعلى أسعار الفائدة القومي  وعليه نجد 

 3.أن سعر إعادة  الخضم و االئتمان يشكالن عالقة عكسية فيما بينهم

 والجدول التالي يبين تطورات معدل إعادة الخصم منذ . 
 

                                                 
1

 .551، ص5555غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ادي غي اإلسالم، القاهرة ، دار سليمان مجدي، عالج التضخم والركود االقتص - 

2
 .555الي، مرجع سابق، صغازي حسين عناية، التضخم الم - 

3
 .515.510، ص ص 5885مصطفى رشدي شيخة، االقتصاد النقدي والمصرفي والمالي، الطبعة السادسة، بيروت، دار المعرفة الجامعية،  - 
 

2000

:أدوات السیاسة النقدیة في مكافحة التضخم في الجزائر
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 :سياسة السوق المفتوحة -5

تعني سياسة السوق المفتوحة دخول البنك المركزي للسوق النقدية من اجل تخفيض أو زيادة حجم الكتلة 
وتعتبر هذه الوسيلة األكثر شيوعا ( 1) ،النقدية عن طريق شراء أو  بيع األوراق المالية من أسهم وسندات

هذه األداة إلى تغيير حجم النقد المتداول ويؤثر  مويؤدي استخدا (2).صة في الدول الناميةواستعماال خا
على قدرة البنوك التجارية على خلق االئتمان، فشراء السندات العمومية واذونات الخزينة والذهب واألوراق 

فاض النقد المتداول ، ومنه إما في حالة بيعها فيؤدي ذلك إلى انخ. المالية يؤدي إلى زيادة النقد المتداول
على خلق االئتمان في حالة بيعها، وتنخفض في حالة البيع اعتبارا أن عمليات  تزداد قدرة البنوك التجارية

الشراء والبيع للبنوك التجارية ، وتعتبر هذه الوسيلة األكثر شيوعا واستعماال خاصة للدول المتقدمة وهي 
 .أثير على المعروض النقديأكثر األدوات نجاعة وفعالية في  الت

 

 :سياسة االحتياطي اإلجباري-5
 

                                                 
 .550بلعزوز بن علي، محاضرات في النظريات و السياسات النقدية، مرجع سابق، ص  - 1

، رسالة دكتوراه، غير 80-99في ظل التغيرات الدولية، دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري في الفترة عبد المجيد قدي، التمويل بالضريبة  - 2
 .511، ص5880منشورة، معهد العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، 

20002014 (-)لخصم خالل الفترة تطور معدل إعادة ا(: 6)جدول رقم 
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كان بنك الجزائر يتحكم في سيولة الجهاز المصرفي من خالل فرض حدود  ،حتى أوائل عام 

قصوى على المبالغ الكلية إلعادة التمويل بالنسبة لكل بنك على حدى ، ومن خالل تسهيل إعادة الخصم 

سوق النقد بين البنوك غير أن هاتين األداتين كانتا موجهتين بشدة نحو تلبية  أو اتفاقات إعادة الشراء في

ونتيجة لذلك كان من . احتياجات البنوك كل على حدى وكانتا تقدمان بناء على مبادرة من البنوك التجارية

على  بينما أدت الحدود القصوى المفروضة, الصعب على بنك الجزائر أن يتحكم في السيولة بصورة فعالة

 .كل بنك إلى تشوهات شديدة في توزيع الموارد

في فرض احتياطي إلزامي  في أكتوبر ( البنك المركزي)أوجه القصور، بذا بنك الجزائر  ةولمعالج

من مجموع %5على البنوك التجارية دون ام يستخدم  فعليا، حتى وان استخدم سوف يكون في حدود 

مما يوحي أن بنك %55.0، تحسب عليها الفوائد بنسبة (ت أجنبيةمع استبعاد الودائع بعمال)الودائع 

، وهو مستوى عال إذا مقارناه بالدول المجاورة %50الجزائر سيسترجع من البنوك جزءا من التمويل بنسبة 

أين ال تخضع البنوك آلي تعويض على اإلطالق ، ويمكن اعتباره ممارسة بيداغوجية باعتباره جزءا من 

 :وللوقوف على تطور االحتياطي في الجزائر نورد الجدول التالي.ؤسساتية اإلصالحات الم

(-) تطور االحتياطي القانوني في الجزائر للفترة(: 9)الجدول رقم  

 السنة        

 االحتياطي 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 3%

 سنةال        

 االحتياطي 4.25% 6.25% 6.5% 6.5% 6.5% 8% 8% 

 
.النشرة اإلحصائية، بنك الجزائر :المصدر  

والىذي %     1.50إلىى  استقراء للجدول أعاله نالحظ أن معدل االحتياطي القانوني قىد ارتفىع سىنة 

، حيىىث أن ( اإللزامىىي المتعلقىىة بنظىىام االحتيىىاطي 55/55التعليمىىة رقىىم ) ديسىىمبر50طبىىق بدايىىة مىىن 
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السلطات النقدية فرضت عقوبة على البنوك والمؤسسىات الماليىة التىي يىنقص احتياطهىا القىانوني تتمثىل فىي 

، ويرجىع (85/55مىن قىانون النقىد و القىرض  85المىادة )مىن المبلىغ النىاقص% 5غرامة مالية يوميىة تسىاوي

، ونظىرا المنظومىة البنكيىة بدايىة مىن سىنة  سبب هذا االرتفاع إلى حالة السيولة المفرطة التي عرفتهىا

لألهمية المزدوجة لهذه األداة باعتبارها الضمان األول للمودع وأداة للسياسة النقدية ذات فعالية كبيرة، كان 

( 1)،  مىىارس55المىىؤرخ فىىي  55-51علىىى مجلىىس النقىىد و القىىرض إعىىادة إدراجهىىا مىىن خىىالل القىىانون رقىىم 

ولة المفرطىىىة، وضىىىمان تنظىىىيم نهىىىائي للسىىىيولة البنكيىىىة، حيىىىث تىىىم رفىىىع نسىىىبة للىىىتحكم فىىىي حجىىىم السىىىي  

لتسىىتقر بعىىدها لمىىدة ثىىالث % 5.0إلىىى  لتصىىل سىىنة  سىىنة %5.50االحتياطىىات القانونيىىة إلىىى 

سىىنوات عنىىد هىىذا الحىىد، والمالحىىظ أنىىه علىىى الىىرغم مىىن التعجيىىل باسىىتخدام أداة االحتيىىاطي القىىانوني ورفىىع 

يكىىىن كافيىىىا لتجميىىىد حصىىىة معتبىىىرة مىىىن السىىىيولة المصىىىرفية المعروضىىىة فىىىي السىىىوق النقديىىىة نسىىىبتها فإنىىىه لىىىم 

رافقهىا ارتفىاع فىي نسىبة االحتيىاطي القىانوني إلىى  المشتركة التي سجلت ارتفاعا ملحوظا خىالل سىنة 

 :للسياسة النقدية( الغير مباشرة) األدوات الكيفية: ثانيا %.9

  ألدوات الكمية التي تؤثر على حجم االئتمان أدوات كيفية للتأثيريستخدم البنك المركزي إلى جانب ا

غي كمية االئتمان واتجاهاته حيث أنها تستطيع التمييز بين األنشطة المختلفة من حجم رفع االئتمان 
نى أخر تهدف األدوات الكيفية إلى التأثير على كيفية التي يستخدم بها لنشاط معين وخفضه ألخر بمع

 .لك عن طريق توجيه االئتمان إلى المجاالت المرغوبة و حجية عن المجاالت األخرى االئتمان وذ
 :اإلقناع األدبي - 5
في توجيه االقتراحات واإلجراءات و النداءات  والتحذيرات سواء الشفهية منها والكتابية ألجل التقيد  تتمثل 

لبنوك التجارية باحتياطاتها وودائعها بالسياسة التي يرسمها البنك المركزي  والمتعلقة بكيفية تصرف ا
األسعار  منتجاتالنقدية  ورفع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة في أوقات الرواج والتضخم لتخفيض 

إلى المستوى الالزم والمعقول لتحقيق العمالة الكاملة طبقا لما ( الطلب الفعلي ) ، ومعدالت اإلنفاق الكلي 

                                                 
 .01الجزائر،ص ،"نظرة على السياسة النقدية في الجزائر: "، مشروع تقريرحول(م5550)المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي- - 1
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أوقات الكساد أي تخفيض  ستقرار االقتصادي في المجتمع ، والعكس في حالةتقتضيه عوامل التوازن واال
أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لألفراد ، وقد تزداد فعالية هذه السياسة في محاربة التضخم إذا ما 

 .*اعترفت ببعض السياسات النقدية األخرى أو بشيء من التحذير والوعيد

 :ات النقدية المقبولة لدى المصرف المركزيتحديد أنواع ونسب االحتياط-5

بإمكان المصرف المركزي أيجاد سلة من اإلجراءات تضاع ضمن خطة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهاز 
المصرفي التجاري، ومن بين اإلجراءات التي يتم بواسطتها توزيع االئتمان بما يتناسب الوضع االقتصادي 

ي النقدي بأنواع ومجاالت االئتمان المقدم من قبل المصارف، بحيث السائد ، وهو ربط مكونات االحتياط
ترتفع نسبة المكونات غير المرغوب فيها قطاعيا أو زمنيا بغية تشجيع اتجاه االئتمان إلى االستخدامات 

 .المطلوبة

  :إصدار التوجيهات والتعليمات-5

ئتمانية و المؤسسات المالية ، كتحديد تتمثل في إصدار البنك المركزي تعليمات توجه مباشرة السياسة اال
حجم اإلنتاج الممنوح ، أو كيفية استخدامه،  ومن هنا يمكن للبنك المركزي أن يضمن تدفق كمية النقود 
إلى المجال المطلوب مما يمكنه من رقابة مباشرة ومضمونة عن السياسة االئتمانية المنفذة ، فمثال قد 

حكومية أو توجيه جزء من أصول البنوك التجارية إلى االستثمارات يصدر البنك تعليمات بشراء سندات 
 .الطويلة أو المتوسطة األجل

 :قنوات السياسة النقدية: ثانيا 

تعرف قناة السياسة النقدية على أنها اآلليات التي من خاللها يحدث قرار معين للسياسة النقدية اثر على 
وسنتطرق إلى أهم القنوات . دف النمو و استقرار األسعارلألعوان االقتصاديون، ومنه على ه  تالسلوكيا

 .للسياسة النقدية

 : قناة سعر الفائدة-

ذلك أن السياسة النقدية التقليدية    تعمل  (1)، هي قناة تقليدية النتقال أثر السياسة النقدية إلى هدف النمو
قيقي ومنه ارتفاع تكلفة رأس على ارتفاع أسعار الفائدة االسمية مما يعمل على ارتفاع سعرها الح

كما تعتبر قناة سعر الفائدة من حيث المبدأ أهم قناة ألن األمر يتعلق بسعر النقود التي هي محل .المال
، وككل فإن تغير الفائدة له انعكاسات على طلب القروض (اإلقراض،  االستدانة)المصرفية  تالمعامال

                                                 
 .11عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص  -5
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دفع له السعر تيل البنوك التجارية لدى البنك المركزي وتكمن اآللية األساسية في إعادة تمو . وعرضها
ذا أراد البنك المركزي انتهاج سياسة نقدية  المطلوب أو سعر الفائدة الذي يسمى سعر إعادة التمويل، وا 

 (1).مقيدة، فإنه يرفع من نسبة إعادة التمويل

ض المعتبر ألسعار الفائدة وعلى الرغم من األجهزة المعتمدة في الجزائر لتشجيع االستثمار، والتخفي
الحقيقية لتحسين شروط تمويل االقتصاد، مازال عرض القرض محددا، وهكذا فإن سعر الفائدة يخلو من 
الفعالية في إرسال إرشادات السياسة االقتصادية ويبدو أنه لم ينتل أي أثر إال القليل منه، على سلوك 

 .األعوان االقتصادية
 : قناة سعر الصرف-

هدف للسلطة النقدية ذلك أن انخفاض أسعار الصرف يعمل على تحسين وضعية ميزان يستخدم ك
المدفوعات كما أن استقرار هذا األخير يشكل ضمانا الستقرار وضعية البالد اتجاه الخارج، و لهذا تعمل 

ل و الحرص على استقرار صرف عملتها يبعض الدول على ربط عملتها بالعمالت القوية قابلة للتحو 
دفع السلطات النقدية إلى التدخل في التأثير تعدم القدرة على التحكم في هذا الهدف، و تلك العمالت  بلمقا

على سعر الصرف، و استعمال ما لديها من احتياطات للمحافظة على قيمة عملتها اتجاه العمالت التي 
 بها، و هذه تكلفة مقابل اختيار هدف استقرار سعر الصرف ترتبط

 : انقناة االئتم -

 (2):ن هما يوبدورها تنقسم هذه القناة إلى قنات
حيث يؤدي انخفاض العرض النقدي إلى انخفاض في حجم الودائع : قناة اإلقراض المصرفي  -

قلل من االستثمار و يحد لدى المصارف ومنه ينخفض االئتمان المصرفي الممكن تقديمه مما ي
 من النمو؛

النقود يؤدي إلى انخفاض في صافي قيمة إن انخفاض عرض  :قناة ميزانية المؤسسات -
وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع . المؤسسات، والضمانات التي يمكن للمقرضين تقديمها عند اإلقراض

سعر الفائدة إلى تخفيض التدفقات النقدية نحو المؤسسات الصغيرة، وبالتالي تزداد مخاطر 
 .إقراضها وهو ما يؤثر على استثمار القطاع الخاص

                                                 
1
 .55، ص 5550تقرير المجلس الوطني واالجتماعي حول نظرية عن السياسة النقدية في الجزائر، الدورة العامة السادسة والعشرون، جويلية  - 

2
 .18عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص  -  
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:السياسة على األجور-  

ح ما قد يترتب على الوضع االقتصادي من تشوهات تهدف سياسة األجور من خالل تدخل الدولة لتصحي
ناتجة عن حلقات تضخمية في هيكل األجور واألسعار بسبب االحتكاك التفاعلي بين النقابات العمالية 

 .والمقاولين
كما تهدف أيضا إلى تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة من خالل تسجيل معدالت مشجعة في الدخل 

كمعيار لقياس التنمية االقتصادية والرفع من معدالت التشغيل للتخفيض  على الوطني الخام المستخدم 
 .البطالة ومنه زيادة العمل الكلية في البلد مما يترتب عنه ارتفاع  معدالت الناتل 

وتهدف أيضا إلى محاولة إعادة توزيع الدخل بشكل عادل بين أفراد المجتمع، لهل للسلطة العمومية  من 
وجيه هذه السياسة إلى خدمة أهداف مسطرة في مجال توزيع المداخيل، كمحاولة دور أساسي في ت

التفاوت من درجة التفاوت في المداخيل دون التأثير السلبي على أصحاب المهارات والخبرات والعمل دون 

مة خروج األدمغة نحو الخارج كما وقع ومازال يقع في الجزائر بشكل مذهل، تم السهر على المحافظة الدائ
 1.والمستمرة للمستوى المعيشة المعتدلة

فوتعمل إلى تعديل األجور  إلى التحكم في عدد العمال وتجميد التوظي

 

العمومي والمؤسسات العمومية أو 

على األقل التفادي ربطها باألسعار إذ أنها وسيلة الوحيدة لوضع الحد لألجور والتضخم كما اعتمد إلغاء 
ية كأساس لترشيد النفقات العمومية، مع العلم أن تحرير األسعار يشكل دعم أسعار المواد االستهالك

 الهدف األساسي للتعديل الهيكلي وقد حدد ت كمية األهداف في شكل سقف اليجوز تجاوزه لكن 
يمكن أن يخضع للتعديل خالل مهام التقييم التي يجرها الصندوق النقد الدولي،  ونذكر على سبيل المثال 

 8.9و  5885سنة 8.5لثانية للبرامل حددت نسبة المرتبات إلى إجمالي الناتل الداخلي ب ان المراجعة ا
 .5881و  5885سنتي  55.5و 55.0لكل من السنتين األخيرتين هذه النسب كانت تبلغ 

 ومن بين اإلجراءات المتخذة هي خفض سن اإلحالة للتقاعد وتوسيع نظام التقاعد المسبق و المؤسسات و 
  حرية اإلحالة للتقاعد  ىال 5885لعمومية،  حيث أقرت الثالثية في االجتماع  الذي عقدنه ينة االدرات ا

 (2)سنة،  55لكل عامل اشتغل 

                                                 
1

 .الجزائر،دراسة قياسية، أطروحة دكتوراه،جامعة الجزائر،كلية العلوم االقتصاديةمولود حشمان، محددات األجر في  - 
2

 .05المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي،تقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي للسداسي الثاني ، مرجع سابق ذكره ، ،ص - 
 

عملت الدولة في إطار السياسة المالية على اتخاذ عدة تدابير من اجل تخفيض النفقات العامة من خالل 
تحرير األسعار والذي تهدف من خالله إلى الضغط على اإلنفاق االستهالكي، وبالتالي تقليص العجز في 

لى إتباع سياسة دخول متشددة  وتمثلت أهم أدوات السياسة المالية لتخفيض معدالت الميزانية باإلضافة إ
 :التضخم في

 : الثالثالمطلب 
 

1

:السیاسة المالیة في الجزائر لمكافحة التضخم
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لمثال يتم ا ولكن إعادة توزيعه على األنشطة اإلقتصاديه لها اثر كبير حيث على سبيل زيادة أو نقص
النشاط لصالح نشاط التعليم مثاًل ولذلك  خفض اإلنفاق على الطرق و اإلنشاء وزيادة ما تم خفضه في هذا

يكون في زيادة اإلنفاق على نشاط معين على حساب آخر فيه تحفيز  لتوزيع اإلنفاق دور كبير وقدفان 
نشاطات  ومثال آخر وهو أن يتم خفض اإلنفاق على التعليم وتحويل ما تم خفضه إليجاد. لالقتصاد

الكلي فإن اإلنفاق على نشاط معين  استثمارية تستوعب بطالة ، وعليه فانه في حالة عدم رفع اإلنفاق
 .السياسة حسب متطلبات وخطط الدولة  ويتم رسم هذه. يكون على حساب نشاط آخر

 والكمالية والحد من اإلسراف نخفض اإلنفاق الحكومي وخصوصًا اإلنفاق المتعلق بالسلع االستهالكيةا
ا الحكومة مع عدم المساس بأوجه المشاريع التي تقوم به والتبذير في القطاعات الحكومية وفي تنفيذ

تهدف إلى كبح  بزيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد يعتبر احد أهم السياسات المالية التي اإلنفاق الذي يتعلق
على القطاعات الخدمية دون  ومثال أن تعمل الحكومة على تقليص حجم اإلنفاق. جماح التضخم

نتاجية تعمل على إيجاد التوازن في االقتصاد في هذه اإل قطاعات أخرى إنتاجيه الن القطاعات األخرى
للقرى  الحالة التضخمية ،والمشروعات الخدمية هي الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والكهرباء

وبالطبع فان هذا الحد من اإلنفاق  وهي المشروعات التي ال يتحقق منها عائدًا على المدى المنظور ،
 التضخم وعودة االقتصاد لحالة التوازن و اإلستقرار  بعد زوال هذاسوف يعود لحالته الطبيعية 

 :سياسة المالية التوسعية المستخدمة في حاالت اإلنكماش أو الركود- 
وهي نفس األدوات السابقة ولكن يتم استخدامها بشكل عكسي حيث يتم زيادة اإلنفاق الحكومي وخفض 

 .الضرائب حجم 
 :السياسة المالية في الجزائر

فترة الدراسة نظرا  اإلنفاقية في تميزت بنمو اإلنفاق العام وارتفاع معدالته من سنة ألخرى طول لسياسةا
كمتوسط عام بينما مثلت % 15كلها حوالي  لتوسع نشاط الدولة وقد مثلت نفقات التسيير خالل الفترة

 دات العامة لقد عرفتأما اإليرا. النفقات العامة في أحسن األحوال من%  51التجهيز حوالي  نفقات
تزايد متواصل خالل فترة الدراسة التي استمر اعتمادها بدرجة كبيرة علىالجباية البترولية حيث مثلت هذه 

الدراسة، ولهذا أصبح االقتصاد الوطني عرضة للمتغيرات  طوال سنوات% 55األخيرة نسبة أكبر من 
الجزائرية اتصفت  ذلك أن الموازنة العامةوكان من نتيجة . المتعلقة بأسعار النفط الخارجية وخاصة

ويرجع استفحال العجز إلى  من سنة  بالعجز المزمن والمستمر خالل أغلب سنوات الدراسة ابتداء
 وفيما يتعلق بوضع التوازن العام لالقتصاد. الزيادة في اإلنفاق العام عجز اإليرادات العامة عن مالحقة

 :سياسة االنفاق الحكومي-
النشاطات وكذلك التأثير على  وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة له تأثير على تلك

قد يكون اإلنفاق اإلجمالي ثابت أي بدون  .لمرتبطة به ا ألنشطة األخرىنشاط معين سوف يؤثر على ا

2

3

1998
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انعدام التوازن البنيوي  أساسية وجوهرية تعكس في واقع األمر حقيقةالجزائري فإنه يعاني من مشكالت 
األساس وقد تمثلت اإلختالالت في نمو النفقات  بصورة عامة، بعابرة أخرى أن الخلل يعتبر هيكليا في

 صاحب انتقال الجزائر من اإليرادات العامة المتاحة والمحدودة المصادر العامة بمعدالت أكبر من
مركزيا إلى اقتصاد يعتمد على آليات السوق القيام بعملية ضخمةإعادة توجيه سياساتها اقتصاد مخطط 

. اإلصالحات الهيكلية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية المالية، وتمثلت هذه العملية في مجموعة من
صادرات  من المالية في إطار التخطيط المركزي تركز أساسا على تخصيص العائد المحقق كانت السياسة

إلى التحويالت واإلعانات العامة  المحروقات من أجل توفير الخدمات المدنية ذات الحجم الكبير باإلضافة
 وفي عام . ببرنامل ضخم من االستثمارات العامة غير ذات األولوية لكل من اإلنتاج واالستهالك والقيام

الهيدروكربونية،  ت إيرادات الصادراتتدهورت مظاهر الضعف المالي بدرجة كبيرة عندما انخفض 5895
وقد نتل عن هذا اختالالت مالية كبيرة التي ما صاحبها منتراكم من دين خارجي حتى أصبحت خدمات 

استمرار هذه اإلختالالت المالية أجبرت الحكومة على القيام .المديونية خطرا يهدد االقتصاد الوطني
التسعينات  جين بمساندة صندوق النقد الدولي مع مطلعتصحيح مالي أكثر قوة في إطار برنام بعمليات

كما أن هذه الفترة عرفت ارتفاع حاد في أسعار النفط مما جعلميزانية الدولة تحقق فائض غير أن هذا 
 . وهذا راجع الرتباط االقتصاد الوطني باإليرادات النفطية األخير تحول إلى عجز ابتداء من سنة

المالية والتخفيض من عجوزات الميزانية استمرت الحكومة فيتطبيق  تصحيح االختالالت وبهدف
اإلصالحات الهيكلية لالقتصاد الوطني عامة والمتعلقة بالسياسةالمالية خاصة وقد نجح برنامل التصحيح 

إلى حّد كثير فيتخفيض عجز الميزانية وقد اتخذت الحكومة السياسة الضريبية وسياسة  المنفذ عام 
 اإلنفاق

السياسة االنفاقية للجزائر تميزت بزيادة  وتجدر اإلشارة أن. العام كأداة فعالة من أدوات اإلدارة الكلية
 معدالت النفقات العامة باستمرار،وأخذت نفقات التسيير حصة األسد من النفقات اإلجمالية ثم تأتي نفقات

أما .األخيرة من سنوات الدراسة واتالتجهيز في المرتبة الثانية التي عرفت نوع من الزيادة خالل السن
من % 55السياسة اإليرادية تميزت باعتمادها علىالجباية البترولية حيث مثلت هذه األخيرة أكبر من 

الضريبية  اإلجمالية، غير أّن الجباية العادية عرفت نوع من التحسن من خالل اإلصالحات اإليرادات
اإليرادات العامة لمتالحق زيادة النفقات العامة مما أدى  المنتهجة، والشيء المالحظ هو أن نسبة زيادة

أغلب سنوات فترة الدراسة وبالتالي أصبح التوازن الداخلي مختل  إلى نتيجة تمثلت في عجز الميزانية في
 وراجع إلى

 . النفطية تأثر التوازن الداخلي بالمتغيرات الخارجية العتماده على اإليرادات
الخارجي حققت الجزائر نتائل حسنة فيأغلب سنوات الدراسة وتمثلت هذه النتائل أما على مستوى التوازن 

المدفوعات وهذا راجع إلى زيادة صادرات الجزائر وخاصة المحروقات من  في الفائض الذي حققه ميزان
 وارتفاع أسعارها من جهة أخرى، وبالتالي يصبح االقتصاد الجزائري هشا و عرضةللتغيرات الخارجية  جهة

1998

2000
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للجزائر يعاني من مشكالت أساسية وجوهرية تعكس في  وأخيرا نخلص إلى أن التوازن االقتصادي العام
 التوازن البنيوي بصورة عامة والمتمثل في العجز الموازني الناتل عن زيادة واقع األمر حقيقة انعدام

 .هة وتقلب أسعار النفط من جهة النفقات بمعدل أكبر من اإليرادات هذا من ج
 :بعض التوصيات بهدف التقليل من اإلختالالت وتحقيق التوازن اإلقتصادي والمالي العام_ 
بصورة عامة، وترشيد نفقات  لمعالجة العجز في الموازنة العامة بطريقة فعالة ينبغي ترشيد اإلنفاق العام-

، ومن ناحية  وريمن اإلنفاق العام الترفي وغير الضر  التمثيل الخارجي والدبلوماسي والبرلماني والحد
 . النفقات نمو اإليرادات في الحاالت الحتمية أخرى عدم تجاوز نمو

ضرورة القيام بإجراء بحوث ودراسات لمعرفة أسباب تدني الحصيلة من اإليرادات غير الجبائية  -
يرادات الجباية العادية  . وا 

الجهات المختصة،  يق معالعمل بجدية نحو نشر الوعي الضريبي بين أفراد المجتمع وذلك بالتنس-
 . ومحاربة الغ  والتهرب الضريبي بأي شكل من األشكال

االهتمام بإدارة الضرائب وتطويرها بهدف تحسين التحصيل الضريبي فتعميم استعمال اإلعالم اآللي  -
 . سيخفض من التهرب والغ  الضريبي

إلعالم اآللي للتقليل من التهرب إصالح إدارة الجمارك وربطها بإدارة الضرائب باستعمال تقنيات ا -
 .الضريبي

التصدير للخارج  تشجيع الصادرات خارج المحروقات عن طريق منح مزايا للمستثمرين وتشجيعهم على-
 . التغيرات الخارجية وبالتالي فك الميزانية واالقتصاد الوطني ككل من أثر

األهداف النقدية وأن يتولى البنك المركزي المالية في تحديد  ضرورة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة -
 . األدوات المناسبة لتنفيذ هذه السياسة صياغة واختيار

 هي الوسيلة األساسية إلخضاع السلطة التنفيذية لرقابة السلطة التشريعية إن الموازنة العامة للدولة -
رحلة من المراحل التي تمر م فيما يتعلق بالتصرف في الموارد المالية العامة، ولكل سلطة مهام في كل

ضمان عدم التداخل واالزدواجية بين السلطتين  بها الموازنة خالل دورتها، وعليه يجب العمل على
 . ومهامهما
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 خالصة الفصل
 

في الجزائر يمكن أن  ألثارهبعدما تتبعنا لمستويات المؤشرات االقتصادية لقياس التضخم ومحاولة حصر 
 :نلخص أهم  النتائل اآلتية

 
إن  أحسن مؤشر مرجعي لقياس التضخم في اغلب  اقتصاديات العالم  هو الرقم القياسي لألسعار -

االستهالك ،لكونه يتوفر على خصائص ومزايا يصعب إيجادها بالنسبة لباقي المؤشرات االقتصادية 
ستوى المعيشة األخرى ، كما انه يصور التدهور الذي يطرأ على القوة الشرائية للنقود من خالل قياس م

 .لإلفراد

 :يمكن إرجاع عدة اتجاهات وفجوات تضخمية من خالل مصادرها  -

 من خالل قنوات االستهالك الخاص والعام، واإلنفاق االستثماري، :  التوسع في اإلنفاق الكلي
ي ومن بين األسباب التي تؤدي إلى التوسع هو زيادة األجور لما لها من أهمية في تحديد الطلب الكلي ف
الجزائر، تنعكس في شكل ارتفاعات في األسعار، وقد يتم التجاوب في هذه الحالة مع الطلب الوطني 

 .دالجديد، وفي هذه الحالة ينم اللجوء إلى االستيرا

 ارتفاع تكاليف اإلنتاج في الكثير من القطاعات الجزائرية نتيجة انخفاض مستوى اإلنتاجية. 

  االقتصادية بدون زيادة السلع االستهالكيةزيادة الوحدات النقدية في الدورة. 

باإلضافة إلى األثر التي تنجم عن الفجوات التضخمية في الجزائر التي تؤثر على الوضع الوطني 
 :   وانعكاساتها على المجتمع ككل منها

  التموين توجه نصيب كبير من اإلنفاقات االستثمارية الغير اإلنتاجية، مما أدى إلى ظهور مشاكل في
   تدهور المستوى االستهالكي  الحقيقي للعائالت الجزائرية، بسبب فترات التضخم التي عرفتها

 .الجزائر،  الذي أدى إلى ارتفاع معدالت النمو السكاني مقارنا بحجم االستهالك ككل

 
 . للدخول ئالتمايز و التفاوت بين طبقات المجتمع الجزائري الذي ساهم في إعادة التوزيع السي

عن طريق إجراءات سياسية البد على الية لمكافحة التضخم في الجزائر وز سياسات نقدية وأخرى موبر   
 .الجزائر إتباعها للحد من التضخم 
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الخاتمة



 

 

 :التوصيات واالقتراحات
 :يليفيما نوجزها التوصيات من مجموعة إلى هذا بحثنا خالل من لخصنا

 بالمشيروعات واالهتميام اإلنتياج هيكيل تنوييع خيالل مين اليوطني االقتصياد تنميية عين البحيث بغييين -
 .الكلي العرض في قصور بها يوجد التي بالسلع الخاصة

 فيي اليتحكم و التضيخم معيدل لتقلييص رشييدة دخليية و ماليية سياسية بإتبياع الجاريية النفقيات فيي التحكم -
 .لالعما على الموزعة األجرية الكتلة

 لألجيور المتتاليية لالرتفاعيات التضيخمية اآلثيار مين والحيد األجيور توزييع فيي العقالنيية و العدالية توفير -
 وتقيييم ولتقيديم الميداخيل لمراقبية خاصية هيئيات إنشياء إليى باإلضيافة الضيريبة طرييق عين فيهيا واليتحكم
 .األجور بسياسة الخاصة االقتراحات و الدراسات

 

 فيي المتمثلية و ذليك تحقييق دون حيائال تقيف التيي العوائيق عليى القضياء خيالل مين االسيتثمار تشيجيع  -
 الخارجيية التجيارة قطياع خاصة النشاطات بعض الحتكار النفوذ استغالل و الرشوة و البيروقراطية انتشار
 عليى بيالنفع تعيود جدييدة مشياريع إقامية عليى لتشيجيعه واألجنبيي الخياص للمسيتثمر االسيتثمار مزاييا ومين 

 . كله مجتمعال
 بميا النقديية السياسية تنفييذ و ممارسية و رسيم مجيال فيي الجزائير لبنيك أكبير اسيتقاللية إعطياء ضيرورة  - 

 .النقدي العرض ضبط في الفعال التحكم له يضمن
 تفعييل إعيادة و المفتوحية، السيوق عملييات خاصية المباشيرة غيير النقديية السياسية أدوات تفعيل ضرورة - 

 .المباشرة غير النقدية السياسة أدوات في تنويع حصول أجل من الخصم إعادة معدل أداة
 ضرورة تعزيز دور بنك الجزائر في مجال الرقابة و اإلشراف على أعمال البنوك و المؤسسات المالية -

 .في ظل تدعيم ضبط النظام المصرفي كأولوية على الصعيد العالمي
 ض التحكم في السيولة المفرطة التي تصعب من مهمةضرورة فرض إستعمال النقود اإللكترونية بغر  -

 .السلطة النقدية في التحكم في حجم الكتلة النقدية المتداولة
  
 بيئة مالية متطورة و مستقرة من أجل إنجاح األدوات النقدية حتى تصب  هذه البيئة قادرة ضرورة تهيئة -

 .على مواكبة التطورات الحاصلة في استخدام األدوات النقدية
 .الرقابة على المستوى العام لألسعار خاصة المنتجات االستهالكية-
 .الرقابة على الجهاز المصرفي -

:افاق البحث  
 :ة تفت  افاقا لدراسات مستقبلية مثلان هذه الدراس

 .محددات الضخم دراسة مقارنة بين عدد من البلدان -
 .اثر التضخم على االقتصاد الوطني -

   خاتمة عــــامة



 خاتمة عــــامة

 

 

 

علينا من جهة تقديم اإلطار  إلزامالإلمام بمختلف جوانب هذه الظاهرة، وللوصول إلى أهداف الدراسة كان 

رة في االقتصاد الجزائري من خالل دراسة هيكله العام لظاهرة التضخم ومحاولة تحليل تلك الظاه
وخصائص إضافة إلى معرفة أثر اإلصالحات االقتصادية على معدالت التضخم 

و فيما يلي أهم النتائج المتوصل إليها في هذا البحث  
 :ثنتائج البح 

االقنصتديين على  تبين لنا من خالل سرد مختلف النظريات المفسرة للتضخم أن هناك جداًل واختالفًا بين  
أو النظرية الكينزية أو حتى  اختالف مدارسهم فيما يتعلق بظاهرة التضخم، سواء النظرية الكالسيكية

العشوائية التي تحدث في سوق العمل  التغيراتالنظريات الحديثة وهذا راجع إلى الدينامكية المتسارعة و 

فترة زمنية وظروف معينة، ال تطبعها االستمرارية  باستمرار لكون تحاليل هذه النظريات محدودة، تتم في

انطباق العديد من هذه النظريات على أوضاع الدول النامية، يقلل  إضافة إلى هذا، إن عدم. وال الشمولية

.بشكل مباشر في الدراسة هامن إمكانية االستفادة من  
االقتصادي  إن الجزائر أخذت على عاتقها بعض اإلصالحات خالل مرحلة تطبيق برنامج اإلصالح

 لعالج االختالالت الداخلية والخارجية، لكن نجد، على إثر تلك اإلصالحات، أثار
لتلك  ما يعني أن عديدة شملت النواحي االقتصادية واالجتماعية خاصًة، حيث تفاقمت مشكلة التضخم  

لإلصالحات االقتصادية أثر على معدالت التضخم   
 . من  أخذت الجزائر مجموعة من التدابير كإجراءات لمكافحة والحد من التضخم تمثلت في مجموعة 

 

  

المسيرة األجهزة التضخم سواء كانت من قبل الوزارة المكلفة بالعمل أو  األجهزة الخاصة بعملية الحد من
والتي حققت نتائج   من قبل وكالة التنمية االجتماعية أو الصندوق الوطني للتأمين أو أجهزة دعم الشباب

من جهة ومن جهة أخرى  لكن كانت أغلبها غير فعالة نظًرا لصعوبة التحكم في تسييرها، هذا. إيجابية
.تفاعات األسعار و بالتالي كلما زادت االرتفاعات زادت حدة التضخمار   

  العام لألسعاریعد التضخم مشكلة تعاني منھا جمیع الدول فھي التعبر عن ارتفاع  المستمر في  المستوى

 ویترتب عنھ  تذبذب حجم الناتج المحلي ونقص تعبئة المدخرات المالیة وسوء توزیع المدخول والثروات

 ویتفق معظم االقتصادیین على أن التحول في المستوى العام لألسعار یتم متابعتھ  من قبل البك المركزي

. واتخاذ اإلجرات الضرویة للحد منھ

.
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