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 مقدمة:

قدي واملا يف الكثري من الدراسات واألحباث مبسألة التضخم كأهم  االقتصاديالفكر  ارتبطلقد   ال
مو على حد سواء ، وذلك لدول ا االقتصادياتهبا  اتسمتال  االقتصاديةاملظاهر  املتقدمة واآلخذة يف ال

كبري وأصبحت من أكثر املشاكل ال تعرضت للبحث والتحليل   أن هذ الظاهرة أصبحت ذات إهتمامبإعتبار 
لفه من أثار على املستوى   .االقتصاديواالجتماعيوهذا ملا 

عكس على تعدد املواقف  ولقد تبلورت أمهية البحوث املتعلقة بالتضخم يف كونه ظاهرة ووسيلة يف آن واحد  مما ي
ظر إليه ، إذ يفرتض أنه إما أن يكو  وعائقا أمام  االقتصادن ظاهرة وتبعا لذلك فإنه يشكل عبئا على ووجهات ال

سبة  استحداث ها بال موية وتبعا لذلك فإنه يشكل دعامة ال غ ع مية فيه  وإما أن يكون وسيلة ت  لالقتصادالت

زائر من الدول املتحولة من  وباعتبار امية  اقتصادموجه إ  اقتصادا حر ، فإهنا تسعى كغريها من الدول ال
زائر نفسها  ضاري الذي يعرفه العلم .فبعد االستقالل وجدت ا جاهدة ا مسايرة التقدم ومواكبة التطور ا
ها لاللتحاق بركب الدول املتقدمة ,فراحت تعمل علي املهوض  اولة م مضطرة لتحسني سياستها االقتصادية 

تهجة فيب تها القيادات  باقتصادها م بداية االمر سياية االقتصاد املخطط ضمن االطار العام للتوجيهات ال تب
سني الوضعية االقتصادية واالجتماعية للبلد ,نظرا  موية هتدف ا  يات ت ديد اسرتا السياسية انذاك ,حيث مت 

وات اثبتت هذ السياسات فشلها  بربوز اختالالت كبرية يف االقتصاد لالثار ال خلفها االستعمار,ومبرور الس
تلف املستويات االقتصادية, وتشكلت هذ االختالالت يف عدة  الوط ,وهذ االخرية تركت اثار سلبية على 
ارجية وتفاقم الوضع  اد,البطالة املتزايدة تركم الديون ا صور من امهها اختالل ميزان املدفوعات,التضخما

زائر يف االونة االخرية ا اتباع سياسة اقتصادية جديدة تتمثل يف اوهدا ماالجتماعي املرتدي....اخل, ادى با
ائية ال عاشتها  ية  االستث ها ملسايرة التحوالت ال يعيشها العامل رغم الظروف االم اقتصاد السوق,كمحاولة م

رير االقتصاد الوط ,فتح ا ها البالد, اين توجهت اهتمامات الدولة ا  اص,استقاللية حي لباب امام القطاع ا
ارجية  رير التجارة ا ري االسعار, وك واملؤسسات املالية , اديق املسامهة,اعاجة هيكلة الب املؤسسات وزانشاء ص

يب  وتشجيع االستثمار االج

ظر خالل مراحل تطور االتارخييومن خالل هذا السرد  قاط امللفتة لل القتصاد البسيط ,جند ان من بني اهم ال
زائري ظاهرة التضخم  ,مما تسببه هذ االخرية من اثار تلقي بضالهلا على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.  ا
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كم الدولة يف اوضاع االقتصاد الكلي ,كونه حالة مرضية  ويعترب التضخم احد اهم املؤشرات الرئيسية ملدى 
ياة االقتصادية للدولة املتقدمة واملتخل زائر ال عانت من االبعاد واالنعكاسات لصيقة با فة على السواء والمسيا ا

طرية هلذ الظاهرة ,املتمثلة يف صورة ارتفاع العام للالسعار يف االسواق  يةا ت  ألوط خاصة يف االونة االخرية ب
ظر فسياستها  حيث قامت كضرورة ملحة يفرضها التحول    االقتصاديةبرامج إصالحية مكثفة من أجل إعادة ال

د من الضغوط التضخمية االقتصاديةبتب بعض السياسات ال تتعلق بالتوازنات   الكربى بغرض ا

ا  زائر باخذ ماضي هذ الظاهرة  كاساس  ملستقبلها ،ميكن ل ا لدراسة واقع التضخم يف ا اولة م وفقا ملا سبق و
: وهري التا  ديد إشكالية املوضوع من خالل السؤال ا

 

 ؟ماهي محددات التضخم في الجزائر 

ا اإلجابة على التساؤالت التالية: ة هذ اإلشكالية يتوجب علي  وملعا

 زائر  ؟ماهي أسباب التضخم واثار يف ا

 ؟ماهي اإلصالحات السياسية املتبعة ملكافحة التضخم 

 بؤ به زائر وت اء منوذج قياسي لظاهرة التضخم يف ا  ؟كيف ميكن ب

ة هذا البحث نضع إجابة مبدئية هلذ اإلشكالية وال تتمثل يف الفرضيات التالية: وح نتمكن من  معا

  ية ان االرتفاعات املتزايدة واملستمرة يف املستوى العام لألسعار تؤدي ا تدهور القوة الشرائية للعملة الوط
صادية واالجتماعية  وتؤثر على األوضاع االق

 قدي يؤيدي ا ارتفاع األسعار دون الزيادة يف مستوي اإلنتاجان االفراط املتزايد يف اإلصد  ار ال

  اتج احمللي االمجا زائر هي ال اهم املتغريات االقتصادية ال ميكن ان تؤثر على معدالت التضخم يف ا
 ،سعر الصرف،سعر الفائدة
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 اهداف البحث واهميتها:

ا هلدا املوضوع راجع أساسا ا  يات  يف التحليل االقتصادي  وا امهية اجياد قيم مستقبلية ان تطرق امهيةالتق
للظواهر االقتصادية مثل التضخم ،مما جيعل من إمكانية التحكم يف هذ األخرية امرا يسرا ، ونرمي من خالل هذ 

قيق مجلة من األهداف أمهها:  الدراسة ا 

  ظري والتحليلي لظاهرة التضخم زائرابراز األساس ال  واثار على ا

 زائر ا السببيةبني مؤشر أسعار املستهلك والتضخم يف ا  معرفة ا

 

طة التالية:  ولالجابة على هذ األسئلة سيتم اعتماد ا

ظري اما      انب ال ا يف ثالث فصول ،حيث ميكن ادراج الفصل األول و الثاين  يف ا سوف نعرض دراست
 ة القياسية هلذ الظاهرة.الفصل الثالث فيتمثل يف الدراس

ليل نظري لظاهرة التضخم من خالل املبحث األول املتكون من مخسة مطالب حيث  قدم  ففي فصل األول س
 نتطرق فيه على مفهوم ظاهرة التضخم ،انواعها،اسباهبا،واملبحث الثاين املتمثل يف  اثارها االقتصادية  واالجتماعية

ا لدراسة زائر يف ثالث مباحث ،أوال سوف نتطرق ظاهرةالتضخم  اما الفصل الثاين فخصص حالةا لتضخم يف ا
زائر وطرق مكافحته اما ثانيا اثار التضخم عل االقتصاد الوط وثالثا وأخريا اثر اإلصالحات املتبعة ملكافحة  يف ا

 هذ الظاهرة

اء على اسا ليب إحصائية ورياضية ال يزودنا هبا ويف الفصل الثالث فيتمثل يف الدراسة القياسية هلذ الدراسة ب
موذج وفق  ل الدراسة مت نقوم بتقدير هذا ال موذج  االقتصاد القياسي ، حيث نتطرق يف املبحث األول يتعيني ال

 أساليب االقتصاد القياسي

توي على نتائج املتحصل عليها من هذ الدراسة  ويف األخري سوف ندرج خامتة 
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 صعوبات الدراسة:

ا يف اعداد هذ الدراسة جند :من ب  ني الصعوبات ال واجهت

 امعة  نقص املراجع يف مكتبةا
 وات املاضية انس املعطيات اإلحصائية الرقمية حول املؤشرات االقتصادية لظاهرة التضخم يف الس  عدم 
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 مقدمة عامة

قدي واملا يف الكثري من الدراسات واألحباث مبسألة التضخم كأهم  االقتصاديالفكر  ارتبطلقد           ال
مو على حد سواء ، وذلك لدول ا االقتصادياتهبا  اتسمتال  االقتصاديةاملظاهر  املتقدمة واآلخذة يف ال
 أن هذ الظاهرة أصبحت ذات إهتمام كبري وأصبحت من أكثر املشاكل ال تعرضت للبحث والتحليلبإعتبار 

لفه من أثار على املستوى   .واالجتماعي االقتصاديوهذا ملا 

عكس على تعدد املواقف  ولقد تبلورت أمهية البحوث املتعلقة بالتضخم يف كونه ظاهرة ووسيلة يف آن واحد  مما ي
ظر إليه ، إذ يفرتض أنه إما أن يكون ظاهرة وتبعا لذلك فإنه يشكل عبئا على  أمام  وعائقا االقتصادووجهات ال

سبة  استحداث ها بال موية وتبعا لذلك فإنه يشكل دعامة ال غ ع مية فيه  وإما أن يكون وسيلة ت   لالقتصادالت

زائر من الدول املتحولة من  وباعتبار امية  اقتصادموجه إ  اقتصادا حر ، فإهنا تسعى كغريها من الدول ال
ضار  زائر نفسها جاهدة ا مسايرة التقدم ومواكبة التطور ا ي الذي يعرفه العلم .فبعد االستقالل وجدت ا

ها لاللتحاق بركب الدول املتقدمة ,فراحت تعمل علي املهوض  اولة م مضطرة لتحسني سياستها االقتصادية 
تها القيادات  تهجة فيب بداية االمر سياية االقتصاد املخطط ضمن االطار العام للتوجيهات ال تب باقتصادها م

سني الوضعية االقتصادية واالجتماعية للبلد ,نظرا الس موية هتدف ا  يات ت ديد اسرتا ياسية انذاك ,حيث مت 
وات اثبتت هذ السياسات فشلها بربوز اختالالت كبرية يف االقتصاد  لالثار ال خلفها االستعمار,ومبرور الس

تلف املستو  يات االقتصادية, وتشكلت هذ االختالالت يف عدة الوط ,وهذ االخرية تركت اثار سلبية على 
ارجية وتفاقم الوضع  اد,البطالة املتزايدة تركم الديون ا صور من امهها اختالل ميزان املدفوعات,التضخم ا
زائر يف االونة االخرية ا اتباع سياسة اقتصادية جديدة تتمثل يف  االجتماعي املرتدي....اخل,وهدا مادى با

ائية ال عاشتها اقتصاد ا ية  االستث ها ملسايرة التحوالت ال يعيشها العامل رغم الظروف االم لسوق,كمحاولة م
اص,استقاللية  رير االقتصاد الوط ,فتح الباب امام القطاع ا ها البالد, اين توجهت اهتمامات الدولة ا  حي

وك و  اديق املسامهة,اعاجة هيكلة الب ارجية املؤسسات وزانشاء ص رير التجارة ا ري االسعار, املؤسسات املالية ,
يب  وتشجيع االستثمار االج



 مقدمة
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ظر خالل مراحل تطور االقتصاد  التارخييومن خالل هذا السرد  قاط امللفتة لل البسيط ,جند ان من بني اهم ال
زائري ظاهرة التضخم  ,مما تسببه هذ االخرية من اثار  تلقي بضالهلا على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي. ا

كم الدولة يف اوضاع االقتصاد الكلي ,كونه حالة مرضية  ويعترب التضخم احد اهم املؤشرات الرئيسية ملدى 
ياة االقتصادية للدولة املتقدمة واملتخلفة على السواء وال زائر ال عانت من االبعاد  لصيقة با مسيا ا

طرية هلذ الظاهرة ,املتمثلة يف صورة ارتفاع العام للالسعار يف االسواق واالنعكاس يةات ا خاصة يف االونة  ألوط
ت برامج إصالحية تتعلق بالتوازنات  د من الضغوط التضخمية وعليه ميكن  االقتصاديةاالخرية ب الكربى بغرض ا

 طرح اإلشكالية التالية :
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 المبحث االول: ماهية التضخم

تعترب ظاهرة التضخم من اشد الظةاهر تعقيدا فهي ظاهرة ذانت طبيعة مركبة نقدية واقتصادية واجتماعية فضال 
استشرت يف هيكل  عن كوهنا ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية قد تكون نتائجها خطرية خاصة ما اذا

حفة املراكز االقتصادية واملالية الفراد اجملتمع فيتاثر هبا خاصة االفراد  االقتصاد القومي فهي تغري بطريقة عشوائية و
صلة عوامل عديدة ذات طبيعة نقدية واقتصادية واجتماعية  دودي الدخل ،كما ان التضخم ذاته هو 

تيجة حتما مزيدا من التضخم وارتفاع املستوى وسياسية يعمل على تقوية العوامل ال   كانت سبب وجود وال
ا تظهر الدائرة املفرغة للتضخم الذي يعترب عبئ مرهق على االفراد والشركات   العام لال سعار وه

 تعريف التضخم المطلب االول:

الف لدى االطالع على االحباث ال هتتم بدراسة ظاهرة التضخم ا ملتعددة االبعاد واملتشعبة نواجه الكثري من ا
ظر من خالهلا ا  الف ،هو الزاوية ال مت ال ظرية والتطبيقية ،ومشا هذا ا وانب وتثري الكثري من القضاية ال ا

شاة هلذ الظاهرة. قدية العامة املختلفة،واالسباب امل ظريات ال ظور ال  هذ الظاهرة،أي من حيث م

ديد الضوابط واالسس ال تتحكم يف ذالك من ولتعرف اكثر بظاهرة التضخم وتبي ها البد من  ان املقصود م
اصة هبذ الظاهرة حسب معيارين: يف التعاريف ا  اجل هذا ميكن تص

شئة للتضخم-1 ية على االسباب امل  التعاريف املب

 التعريف املي على خصائص ومظاهر التضخم-2

 للتضخم التعاريف المبنية على االسباب المنشئة-اوال 

ية للقرن  اصة بالتضخم يتبني اهنا ترجع يف معظمها ا هذا املعيار،وخاصة يف الفرتة الزم ومن خالل التعريف ا
قدية،والتعريف املب اساس عاملي  ظرية الكميةال ها التعريف املب على ال التاسع عشر واوائل القرن العشرين،م

 اقالعرض والطلب وكذالك عاملي  الدخل واالنف
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 النظرية الكمية النقدية: – 1
اتج القومي  مو ال قود مبعدل اكرب من معدل ال ظرية راجع لزيادة كمية ال قدي وفق هذ ال ان التضخم ال

قيقي" قود تؤدي حتما ا ارتفاع املستوى العام لالسعار 1ا ،الن .وهذا التعريف يع ان أي زيادة يف كمية ال
ج مستوى التوظيف الكامل ظرية يكون ثابتا ع اتج القومي طبقا هلذ ال  ال

اقشاهتم 19ولقد اخذ هبذا املفهوم معظم اقتصاديي القرن  ظرية الكمية علي م م،اين سيطرة افكار ومفاهيم ال
ها  ركات التضخمية ،مربرين موقفهم بعدة حجج اقتصادية م سعار،استفحال ارتفاع اال 2وتفسرياهتم انشوء ا

فاض يف قيمتها ،مما اجرب حكومات  رب العاملية االو .ومع مااصاب العمالمتن ا اثارها الشديدة عقب انتهاء ا
اذ العديد من االجراءات امهها الغائها لعمالهتا واستبداهلا بعمالت جديدة على سبيل املثال املانيا  الدول ا ا

ة   .1984س

جج واملربرات ا ع من ورغم ا ديدهم ملفهوم التضخم ،اال ان هذا المي ل اعتمد عليها هؤالء االقتصاديون يف 
اصة به.  نقد هذا املعيار ،واثبات املغالطة فيه ،حيث ان هذا املعيار يعوز الدقة والوضوح،وصدق الشواهد ا

اء فرتة الكساد ) (مل تشهد ارتفاعا يف 1933-1929فالظروف االقتصادية ال سادت اجملتمعات الرامسالية اث
قود املتداولة ،فالظواهر التضخمية مل تسيطر على تللك  االسعار مع انه القي يف االسواق كميات كبرية من ال
ليل التضخم ،ومع هذا  االسواق ومل تتفشى يف تللك اجملتمعات ، مما يقتضي التساؤل صالحية هذا املعيار يف 

قود التلعب دورا يف   تعريف التضخم.ان كمية ال

 نظرية الدخل واالنفاق: -  2

تج عن وجود فجوة بني حجم السلع  ظرية فالتضخم هو االرتفاع يف مستوى العام لالسعار اللذي ي وفقا هلذ ال
تاح لالنفاق" اضرة وحجم الدخل ال  3ا

دث بفعل عمل نقدي،وامنا نتج عن زيادة ا د ان ارتفاع االسغار مل  لدخل املتاح اللذي ومن هذا التعريف 
فاض االنتاج سواء كان ذالك راجعا   قص عرض السلع ، وا قود.او سرعة تداوهلا نتيجة ل يوافقه الزيادة يف كمية ال

 ا سوء توجيه االستثمارات  او نتيجة لوجود عوامل طبيعية.

                                                           
ي  1 ند مع ،االس ي مؤسس ش ال .غ عن لي: م ال  14 2000الت
بي،مؤسس  2 يل ال م : ن ي الت معي نظ ف ال  17 1984، 2اث
3 -، ه يع ال التو الن  ع  ا الط ، كو االقتص ال م  د الفت سلي ،عالج الت  2002،34محد ع
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ظر عن اسباب زيادة االنفاق ،ووسائله فان هدا املفهوم قد اعرتض عليه من  حيث انه ال ميكن وصف وبغض ال
قدي يف حالة االنتقال من الكساد ا الرخاء انه حالت تضخمية"  4الرواج وازدياد الدخل ال

 :نظرية العرض والطلب  - 3

ظرية بان التضخم مب على العالقة بني العرض والطلب ، حبيث ان ارتفاع االسعار قد  ولقد استعرضت  هذ ال
ها زيادة  الطلب االمجا على العرض االمجا الثابت،وترجع زيادة الطلب االمجا ا دث لعدة اسباب ،م

قدي مع بقاء عدد الوحدات املطلوبة من  جم ال قيقي على املتاح من السلع او زيادة ا زيادة يف حجم الطلب ا
دمات على مكانت عليه" د مثن مع5السلع وا قدي عن العرض السلعي ع  ني فان االسعار . أي اذا زاد الطلب ال

ستميل لالرتفاع والعكس صحيح، وكلما كان ذالك الفائض كبريا )يف الطلب او العرض(زادت سرعة االرتفاع او 
ا يف  ظرية العرض والطلب واعتربوها اساسا صا فاض االسعار،ومن املفكرين االقتصاديون اللذين نادوا ب ا

شئ هلا، ومن ب زحيث:ليلهم للظواهر التضخمية كسبب م هم العامل بريووالعامل ولرينر وكي  ي

دمات . اهز دون زيادة يف السلع وا قد ا  _ عرفه العامل بريو التضخم بانه زيادة ال

دمات  سبة لكمية البضائع،وا _ عرفه العامل فيمن بانه ازدياد وسائل الدفع املستعملة بصورة غري عادية بال
ة .  املعروضة خالل فرتة معي

 العامل لرين بأنه زيادة الطلب على العرض ._ عرفه 

ز بانه زيادة القدرة الشرائية ال اليقابلها زيادة يف حجم االنتاج او هو زيادة الطلب  _ عرفه العامل لكي
قيقي يف جو استخدام الكامل" 6ا

 

ظرية هي االخرى مل تسلم من االنتقادات املوجهة اليها حول  بعض الغموض بالرغم من كل هذا فان هذ ال
ها مايلي:  املوجود يف تفسرياهتا ومن بي

كم هذا بوجود - يف السوق الواحد قد ترتفع اسعار بعض السلع فيه دون ان ترتفع اسعار بقية السلع ،فهل 
 فائض تضخمي يف الطلب او االسعار.

                                                           
4 -، ه ،ال بي ا الن الع ، د التوا الن و  ي الن شم، اقتص  1969،167فؤا ه
بق،- 5 جع س ، م د الفت د ع  35م
، غ- 6 ي ند ، االس مع لي،مؤسس ش ال م ال ي ،الت  2000،14حسين عن
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ية يفها ضمن التعاريف املب ظريات ال مت سردها كاساس هلذ التعاريف ميكن تص شئة كل ال علي االسباب امل
تقل ا املعيار الثاين. ه ن  لتضخم.وم

 ثانيا :التعاريف المبنية علي خصائص التضخم:

ه، وامهها ارتفاع  امجة ع اءا على خصائص و االثار ال يب  اصحاب هذا املعيار تعريفهم لتضخم ،ب
سن،فالمان حيث: هم االقتصاديون ماريشال،روب  االسعار،ومن بي

 عرفه ماريشال بانه ارتفاع االسعار -

ما عرفه فالمان بانه حركة االرتفاع العام لالسعار" - تظم لالسعار ،بي شن بانه ارتفاع غري م 7ولقد عرفه روب
 

ولقد شارك الكثري من علماء املالية واالقتصاد هؤالء يف تعريفهم للتضخم على انه االرتفاع يف االسعار ،ويشرتط 
يل الدوام واالستمرارية يف االرتفاع،وهلذا الميكن تسميته االرتفاع املؤقت او املتقطع بانه البعض يف هذا التحل

 .8تضخما،حيث قال العامل االقتصادي كاردنري اكلي بانه ارتفاع مستمر واحملسوس يف مستوى العام لالسعار"

على بعض انواع التضخم مبا  بعد التعرض لتعريف التضخم من خالل املعايري السابقة،اذ من االمهية التعرف  
 يساعدنا على تفهم طبيعة االزمة التضخمية ال تعيشها معظم دول العامل

 المطلب الثاني: انواع التضخم

ها:  ويف هذا الصدد ميكن ان نقسم التضخم ا انواع عدة،وذالك انطالقا من معايري متعددة م
 مصدر الضغط التضخمي-
 من حيث انكشاف التضخم-
 لقطاعات االقتصادية طبيعة ا-
 املصادر واالسباب والظروف املساعدة-
 
 
 

                                                           
جع ،- 7  22نفس ال
بق، 8 جع س ، م ويو يد ال ء م  214ضي
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مصدر الضغط التضخمي:اوال :  

هو ارتفاع االسعار بسبب الزيادة يف الطلب الكلي عن العرض ،حبيث يعجز التضخم الطلبي:-1
اصر االنتاجية املتوفرة ،او   العرض عن مقابلة الزيادة يف الطلب ،اما نتيجة االستخدام الكامل والتام للع

.9عدم مرونة وسائل العرض ملقابلة هذا الفائض من الطلب  

سب بعض انواع التضخم  ويعترب هذا التضخم السمة الرئيسية النواع التضخم املختلفة ،حبيث ميكن ن
ركات العامة ملستويات االسعار ،ا تضخم فائض الطلب 10وا

 

سبة تفوق معدل الزيادة االنتاجية وهو ناشئ عن ارتفاع تكاليف عواتضخم التكاليف:-2 مل االنتاج ب
 ،مما يؤدى حتما ا الزيادة يف املستوى العام لالسعار السائدة.

ولعل امهعوامل االنتاج هي العمالة  )االجور ( حبيث انخ يرتتب على ارتفاع معدالهتا،ارتفاع مستويات 
دمات والفوائد االنتاجية املتحققة، وهو الشئ الذي يصدق  و ما على البلدان الرأمسالية،اما ا على 

امية فان املواد الوسطية وغريها ،املستوردة ،تعد من اهم العوامل االنتاجية املسامهة يف هذا  البلدان ال
 االطار. 

 ثانيا: من حيث انكشاف التضخم:
كومية بشكل عام ، التضخم الطليق)الظاهر(:-1 قدية وا اذ السلطات ال موقفا هو الذي يتسم با

اهه ، االمر الذي يؤدي ا تفشي الظواهر التضخمية والتسارع يف تضخمها وتراكمها ، فرتتفغ  سلبيا 
قدية املتداولة.  قدي للكميات ال  املستويات العامة لالسعار بسبة اكرب من ازدياد التداوالل

تمع ا املوقف السليب للحكومة ،االوضاع والظروف االقتصاديةالسائدة يف بعض القطاعات  وقد 
فسية لالفراد.  وكذالك عوامل ال

قدية دون ان التضخم الطامن)الخفي(:-2 ول ال وع من التضخم بارتفاع ملحوظ يف ا يتمثل هذا ال
ول باجراءهتا املختلفة دون انفاق هذ الدخول  فذا لالنفاق،بسبب تدخل الدولة،حيث  د هلا م

ا وخف يا ال يسمح له بالظهور ، على شكل انكماش يف االنفاق على املتزايدة ، فيبقى التضخم كام
صص، ني بتطيق نظام ا  السلع االستهالكية واالستثمارية.ومن تللك االجراءات ان تعتمد الدولة ا التق

صة املقدرة الفراد. يازة الكثر من ا ع ا  حبيث يتم

                                                           
9 - ، بي ا الن الع ، نو ال و  ا في الن ك شم،م عيل ه  194-1997-1.اس

لي - 10 م ال  71الت
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:طبيعة القطاعات االقتصاديةثالثا :  

:11عالتضخم في اسواق السل-1  

فني مها:   وع ا ص ز هذا ال ف كي يص  

اعات االستهالك حيث يعرب عن زيادة التضخم السلعي -1-1 صل يف قطاع ص :هو التضخم الذي 
 نفقة انتاج سلع استثمارية على االدخار.

اعات االستثمارية،حيث يعرب عن التضخم الراسمالي.:-1-2 دث يف قطاع الص هو التضخم الذي 
اهات التضخمية ،فان ارباحا  زيادة قيمة ا تيجة لتفشي هذ اال لسلع االستثمارية على نفقة انتاجها، وك

 كبرية تتحقق يف كال قطاعي االستهالك واالستثمار.

ها اجور التضخم في اسواق عوامل االنتاج-2 صل نتيجة ارتفاع وتزايد نفقات االنتاج،وم :وهدا 
ز بتقسيم  االسواق ا قسمني اسواق سلع االستهالك واسواق سلع الكفاية للعمال،حيث يقوم كي

وازن يف السوق ،وهدا  دما تتعادل نفقة سلع االستثمار مع االدخار،تسود حالة ال االستثمار ،فع
فقةانتاج السلع  دما تتعادل شا التضخم الرحبي،وع الة قد ي مايوصف حبالة االستقرار،ويف هد ا

دث التضخم الدخلياالستثمارية مع قيمة هد السلع   

شا بسبب التوسع بزيادة االجور،ممايزيد الطلب علي السلع بشكل التضحم االجري : -3 هو الدي ي
 اكرب من العرض الكلي

شا بسبب الزيادة يف االنفاق العام والفردي،ممايؤدي ا تضخم :التضخم االنفاقي-4 :هو الدي ي
 انفاقي كبري يسبب عجز يف امليزانيةالعامة 12

مطلب الثالث:اسباب التضحمال  

،ويصل %7،مث ا%%4لريتفع ا %2التضخم كاملخدرالدي يسرى رويدا رويدا ،يبدا مبعدل      
واكثر ،وهدا راجع لعددة اسباب اقتصادية داخلية واسباب طبيعية وهدا بدور يؤدي ا زيادة  %10ا

:الطلب مع قلة العرض،وهو مايعرف بالتضخم ومن اسبابه ما يلي  

 
 

                                                           
جع  11 لي ،م م ال ،الت ي بق غ حسين عن  62س
ئس لن - 12 ا النف س  ال م  جب ،الت يب   1ض ن
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 اوال : زيادة الطلب الكلي:
د    ديثة تفسر التضخم على انه زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي ع ظريات ا ان اغلب ال

د هذا التفسري ا قوانني العرض والطلب،حيث ان السلعة يتحدد  مستوى معني من االسعار،ويست
ها ،فاذا حدث  د تعادل الطلب عليها مع االملعروض م افراط يف الطلب لسبب ما مع بقاء سعرها ع

سبة اقل( يرتفع سعر هذ السلعة 13العرضعلى حاله)اوزاد ب
 

اقص الفرق بني العرض والطلب ح يتالشى،ومن هذ القاعدة البسيطة ال  ومع كل ارتفاع يف السعر يت
موعة اسواق ة ،ميكن تعميمها على  اميكية تكوين السعر يف سوق السلعة معي السلع  تفسر دي

ها  زء االطرب م دمات  او ا دمات ال يتعامل معها اجملتمع،فان افراط الطلب على مجيع السلغ وا وا
14يؤدي ا ارتفاع املستوى العام لالسعار وهذا مايسمى بتضخم الطلب 
 

اك حالة عجز يف امليزا دما يكون ه قدية املتداولة،ع ث هذا االختالل نتيجة زيادة الكتلة ال نية العامة و
قود بواسطة  كومي  االيرادات ،فتضطر الدولة ا اصدار وطبع املزيد من ال للدولة حيث يفوق االنفاق 

عكس على الطلب  قدية املتداولة دون ان تقابلها  زيادة يف االنتاج مما ي ك املركزي ،فتزداد الكتلة ال الب
دمات مع ثبات العرض وخاصة يف حالة الت اصر االنتاج،وميكن ان على السلع وا شغيل الكامل لع

قود . وك التجارية يف العمليات االئتمانية وعملية خلق ال دث التضخم الطلب ايضا نتيجة توسع الب  

قدية من اجا احداث حالة  وع من التضخم تستخدم ادوات السياسة املالية وال ة هذا ال وملعا
دات او زيادة الضرائب او االنكماشية ، كما ميكن للدولة سد العجز يف ا مليزانية من خالل اصدار الس

وك التجارية د من القدرة االئتمانية للب 15ا
 

 ثانيا :انخفاض العرض الكلي:
لقد ساهم االقتصادي كامربدج الكبري الفريد مارشال يف بداية القرن العشرين يف صياغة االدوات 

يوي الذي اعطا التحليلية للعرض والطلب،ومن املفيدلفهم افضل ملصط لح التوازن ،توضيح الدور ا
ظريات ال تؤكد على جانب الطلب مل تكف 16مارشال لعامل الزمن الالزم لتوازن االسعار ،وان هذ ال

لتفسري التضخم تفسريا كامال يف مجيع الفرتات،لدالك فقد رافق تطورها مماثال يف نظريات االخرى تؤكد 
فاض العرض،حيث ان هذ االخرية علي جانب العرض،ومامت ذكر بال سبة لزيادة الطلب ميكن قوله اال

                                                           
بق 13 جع س ا عطوا م  م
بق  14 جع س د الع م ،مدحت مح يص حي ت ق  250ص
يع،ع  15 التو ء للن  ا الصف لي، ئ االقتص ال ش ن د ب اج ،مح د الحليم ك ص ع ،ع د الن  2000،136ع

  
بق 16 جع س  هت السعيد م
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فاض العرض الكلي  من شانه ان تؤدي ا احداث ظواهر تضخمية،ومن بني اهم العوامل املسببة يف ا
هاز االقتصادي توفريها ،وكذا سياسة االنفاق العام ،وايضا كثرة  هم نقص الثروة االنتاجية ال مبقدور ا

قد  اصر ندرجها فيما يلي:ال موعة من الع قيق الربامج ،اضافةا  الزائد واملتداول يف   

يع الطاقات الذي بصل اليها االقتصاد - قيق مرحلة االستخدام الكامل:وهي حالة التشغيل الشامل 
اقص. هاز االنتاجي عن تغطية العرض املت  وبتا يعجز ا

هاز االنتاجي:ويع - قص يف العرضعدم كفاية ا هذا عجز عن سد ال  

اصر االنتاج:كاملواد االولية،العمال واملوظفني،واملختصني........اخل- قص يف ع ال  

 ثالثا :ارتفاع التكاليف االنتاجية:
هائية نتيجة االرتفاع تكاليف االنتاج بشكل عام  دمات ال دث يف بعض االحيان ارتفاع السلع وا قد 

الة هو )تضخم التكاليف(،وارتف اع االجور بصفة خاصة،واملقصود بزيادة تكاليف االنتاج يف هذ ا
دي سبة اكرب من االنتاج ا . 17زيادة االسعار خدمات عوامل االنتاج ب  

وهذا الن كل زيادة يف االجور يف حالة ثبات انتاجية العمل تؤدي ا زيادة التكلفةالوحدوية 
خفض ارباح املؤسسات الذي لالنتاج،وبتا ارتفاع سعر البيع،ويف ح الة عدم رفع سعر البيع سوف ت

فاض االستثمار الصايف،ويف االنظمة االشرتاكية تعوض الزيادات يف االجور على  بدور يؤدي ا ا
18شكل اعانات للمحافظة على االسعار

 

اهزة ....- ارج كاملالبس ،واالطعمة ا هائية من ا دمات ال .اخل وارتفاع ان اسرتاد معظم السلع وا
امية تستورد التضخم كما هو  اسعار بيعها يف االسواق احمللية ،وهذا يع ان الدول وخاصة الدول ال

ارجي ب التميز بني التضخم املستورد وتضخم التكاليف 19موجود يف العامل ا ا  وه  

 المبحث الثاني:االثار االقتصادية واالجتماعية للتضخم
قوته ومن حيث هو من التضخم املتوقع ام من التضخم الغري املتوقع  تلف اثار التضخم من حيث

ة عن التضخم الغري املتوقع ،مع  فغالبا ما تكون اثار التضخم ال يعددها العلماء االقتصاديني نا
 االشارة ا انه من الصعب ان نتوقع التضخم ا وان نتدارك حصوله قبل حدوثه.

                                                           
بق  17 جع س ،م ن ،ع خص ن ابو خ يس،اي  129ج خ
ائ  18 ،ال معي وع ال ط يوا ال لي، د هني،  في التحليل االقتص ال  1991،81اح
بق   19 جع س ي ،م د موس ع بي مح ،حل ح د ال عيل ع  152اس
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سبة للدول يكون اثر كبريا ومن املالحظ بان الضرر الذي يسب به التضخم على الدول وعلى االفراد ،فبال
خاصة علي الدول ذات االقتصاد املتواضع ،لذالك تكون دول العامل الثالث من اكثر الدول تضررا 

 بالتضخم.
االثار االقتصادية لتضخم::المطلب االول -  

احية االقتصادية يف العديد من ال واحي ، والسيما ان اخطار التضخم اول ما تتجلى اثار التضخم من ال
احية االجتماعية يكون املظهر االقتصادي هو السائدفيها  دما متتد جذور ا ال  تظهر اقتصلديا ،وح ع

وانب التالية: لت اهم االثار االقتصادية يف ا اءا عليه   وب

 اوال:اثر التضخم على االسعار:
و تصاعدي مستمر، بالتا فان  ان  اول  مظاهر ال ميكن رصدها وقياسها هو ارتفاع االسعار على 

.20ارتفاع االسعار اثر للتضخم  

ولكن ليس كل ارتفاعفي االسعار هو ارتفاعا تضخميا له اثار املرضية السيئة،اذ يقتصر ارتفاع االسعار 
لل فب الطلب والعرض وذالك بع د الوصول ا مرحلة التشغيل الكامل التضخمي فقط على حالة ا

،الن زيادة االسعار الذي يصاحب زيادة التشغيل قبل الوصول ا مرحلة التشغيل الشامل الميكن اعتبار 
 تضخميا

 ثانيا:اثر التضخم على تدني كفاءة العملة:
قةد وظائفها بكفاءة ،وكلما كان التضخم مر  تفعا كلما فقدت ان التضخم يؤثر تا ثريا كبريا على اداء ال

قود اهليتها للقيام بوظائفها، بالتا عدم مقدرهتا على قيامها كوسيط للمبادلة او كمخزون للقيم،او  ال
.21وسيلة للمدفوعات االجلة  

 ثالثا: اثر التضخم على االرصدة النقدية:
هم اس ميك قدية ، ولكن ال قيقية لالرصدة ال خفض اثار  يفرض التضخم ضريبة حقيقية على القيمة ا

عهم  فوس من االزمات مي رص  على محاية ال قدية ،ولكن ا يازات ال هذ الضريبة عن طريق تقليلهم ا
قود،هو التضحية بالفائدة ودخل االصول الغري املالية.  من هذا الفعل ،ويالتا تكون تكلفة االحتفاظ بال

                                                           
يف،الدكتو ك  20 ص ال و  بق الن جع س ف م  208ش
بق ، 21 جع س ،م االقتص نو  ال و  ل،الن  13ب سي
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قدية السائلة،وزيادة هذ التكلفة بالتا اذا زاد معدل التضخم ،فرض تكلفة اكرب لالحتفاظ با الرصدة ال
قود بسلع حقيقية و استبدال ال اس يتوجهون  22عل ال

 

 رابعا :اثر التضخم على االنتاج:
تجني ،ولكن يالحظ وجود تراجع يف  ان الضخم يؤدي ا ارتفاع االسعاروزيادة معدالت االرباح للم

اعية مع تزياد االرباح التجارية، اعة ، فيعمدون ا االرباح الص والتجارة اكثر من الص تجني  مما يدفع امل
تج لالدخار.  فسم كبري من فوائضهم املالية للمضاربةبدال من االستخدام امل

اعي ، فيتوجهون للعمل باستثمار  دم اكثر رحبا من العمل الص اس ان العمل التجاري وا د ال بالتا 
اخلالذهب واالملاس  والعقارت .....  

دمات والعمل  كما ان اجراءات االستثمار التساهم يف زيادة االنتاج املادي امللموس، بل تزداد ا
:  التجاري مما يؤدي ا

ظفات،البسكويت،احملارم،- اعات استهالكية خفيفة مثل امل نشوء ص  

زيادة الواردات عن الصادرات-  

ارجية- اختالل ميزان املدفوعات والعتماد القروض ا  

اعيامل- تاجرة بالذهب والعمالت الصعبة بدال من االنتاج الص  

تجة ال تستوعب اعدادامن العاطلني- 23انتشار البطالة بسبب االبتعاد عن االعمال امل
 

 خامسا :اثر التضخم على االجور:

 ميكن ان نقسم اصحاب الدخول ا فئتني
فاض القوة  فئة اصحاب الدخول الثابتة وهي من اكثر فئات اجملتمع،فيتاثر معضمهم بالتضخم وا

هم اصحاب املعاشات التقاعدية واالعانات االجتماعية ....اخل   الشرائية للعملة ومن يب
دودة على الشراء  وهذ الدخول التتغري تبعا لتغري مستويات االسعار، بالتا تصبح مقدرهتا 

رتفاع االسعار،الن اصحاب هذ الفئة اما فئة اصحاب االجور واملرتبات فان اجورهم تتغري قليال مع ا
د زيادة االسعار واملطالبة بزيادة  صلون على زيادة يف مرتباهتم اما بشكل ثابت اوبشكل طارئ ع

:24االجور ،وهذا ما يسمى بدوامة التضخم وذالك وفق احملطط التا  

                                                           
يع  22 التو ئس للن ا النف ، س ال م  ف،الت يب ش  1،90ض ن
يع، 23 التو ئس لن  ا النف ، س ال م  جب،الت يب   1،91ض ن
ب 24 جع س ف م ص صطلح ال مو ال قي ،ق جي الف  351ق،تحسين الت
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ل  اختالل التوازن بين الط الفع
 والعرض

 

التضخ من جديد تزايد  

 

ر ع االسع  ارتف

 

ليف المعيشة ع تك  ارتف

 

ر ع االسع  ارتف

دة  لبون بزي ل يط العم
 االجور

 

ج ليف االنت دة تك  زي
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 سادسا :اثر التضخم في انتشار البطالة:

ب ان زانه للقضاء على التضخم  ب قبول  يرى العامل كي تضحي الدولة بقبول البطالة،وللقضاء على البطالة 
اءاعلى العالقة التالزمية بني التضخم والبطالة ، يكون للقضاء على  اء على هذا وب الدولةمبعدل التضخم،وب

 التضخم اثر على االقتصادبقبول نسب البطالة يف اجملتمع.

ما العكس من ذالك حيث انه يف الفرتات ال تقل فيها معدالت البطالة  قدية، بي ترتفع فيها معدالت االجور الت
ما ترفع معدالت البطالة تقل معدالت االجور  حي

 االثار االجتماعية للتضخم:: المطلب الثاني

يؤدي التضخم دورا كبريا يف التغريات االجتماعية ،ليس على الصعيد االقتصلدي فقط،بل على صعيد االبعاد 
فسيةلالفراد ،وحصول التمايز االجتماعي ، والتغري يف القيم واملثل ، وتشكيل االجتماعية ، من حيث  الة ال ا

،وبالتا ميكن ان 26الطبقات  وسحق طبقات اخرى،وانتشار سلوكيات ال اخالقية مثل الرشوة والفساد ......اخل
ها مايلي:  تقسم هذا املطلب ا عدت فروع نذكر م

 اوال:اثر التضخم على االخالق:-

يؤثر التضخم على االخالق ، من جانب املعامالت االقتصادية كالبيع والشراء والربح الفاحش،وبيع السلع 
املغشوشة والغش وخاصة انتشار الرشوة والفساد االداري ،وتعممها يف اجملتمع ح اصبح عذر الرشوة مقبول بني 

عامل كل فرد يف اجملتمع باالعمال غري االطراف،بسبب عدم كفاية الراتب الشهري ويتحول هذا االمر ا ت
رمية واالعمال املخلة بالشرف والقانون. تشر ا راف االجتماعي وت تشر اال  الشرعية، في

 ثانيا:اثر التضخم على قيمة العلم والعلماء:-

رجني ا البحث  عن  عمل اخر ان التضخم بعبث باالقتصاد بتدهور القوة الشرائية للعملة،االمر اللذي يدفع با
ريج ،كل ذالك  مله ذالك ا درة، ومن احرتام للعلم الذي  دمات وامتهان مهن تعاين من مشكل ال يف قطاع ا

فاض القيمة االجتماعية للفئات 27للحصول على عائد أفضل ودخل أفضل ، األمر الذي يؤدي إ ا

                                                           
بي، - 26 ا الف الع و ، ي الن وج في اقتص ا ال  121 ك
يع ،- 27 التو ئس للن  ا النف ، س ال م  جب،الت يب   110، 1ض ن
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ملونه خربات وشهادات  ول إفرادها ا عمال بالرغم مما  لف البحث املثقفة،و علمية،وهذا ما يؤدي إ 
ا العلم. ظرة  لف الثقافة وال لف عادات اجملتمع ،و  العلمي ،و

 :ثالثا:اثر التضخم في التمايز االجتماعي

ية ، تضم كبار  ية اجملتمع الطبقي ،حيث يتكون اجملتمع من طبقة سيادية غ والت كبرية يف ب يؤدي التضخم ا 
املسؤولني،وطبقة متوسطة تضم صغار املالكني ،وطبقة دنيا تضم الفقراء وذوي الدخول الثابتة املالكني والتجار و 

ما تزداد الطبقة األو غ  وأمالكا. د تدهورا جليا يف الطبقات الثانية والثالثة بي  واملوظفني ، بالتا 
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 خالصة الفصل:

،حيث انه السرطان الذي يشل  ا ألسبابه،وأنواعه،وآثار ا االقتصادية لظاهرة التضخم من خالل تطرق تقودنا نظرت
سم. ية يف ا اليا ا  حركة االقتصاد اي كالورم الذي يصيب ا

ة من وميكن تعريف التضخم كظاهرة سعريه من خالل االرتفاع املفرط يف املستوى العام لألسعار، أو كظاهرة نقدي
ه مايلي: قدية ، وهذا راجع لعدت أسباب نذكر م قدية وتراكم املفرط لألرصدة ال  خالل ارتفاع الدخول ال

دي هلا- سبة اكرب من اإلنتاج ا  زيادة أسعار خدمات عوامل اإلنتاج ب

دث  وجود عجز يف امليزانية العامة للدولة- دمات، الذي  .مما يدفع ارتفاع الكبري يف الطلب على السلع وا
قدية  املتداولة  بدون زيادة اإلنتاج -الدولة لزيادة الكتلة ال

ارج ميكن إن يكون عامل من عوامل جلب التضخم ،اي ما - هائية من ا دمات ال إن استرياد معظم السلع وا
 يسمى بالتضخم املستورد

موعة من األدوات هتدف ا    قدية املضادة لتضخم على  قيق االنكماش  يف االئتمان  تقوم السياسة ال
 املصريف ،أمهها رفع سعر التضخم ،بيع األوراق املالية ورفع نسبة االحتياط القانوين.

اص . فيض الطلب لتأثري على االستهالك ا  و أم السياسة املالية هتدف إ 
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 تمهيد

أصبح له هيكل  لقد سامهت العالقات االقتصادية الدولية يف تطوير االقتصاد العاملي بشكل فعال والذي          
فل بالعديد من  كم سلوك ومعامالت األطراف املتقابلة يف أسواقه، كما  خاص به وآليات وفعاليات 

ظيمات والسياسات ال يستعان هبا امى االهتمام  الت ، ولقد ت قدي واملا يف حل معضالته على املستويني ال
بواقع االقتصاد املشار اليه ومشكالته على الصعيد العلمي والعملي يف العقود الثالثة األخرية من القرن  العشرين   

ات يف أعقاب فت  ة من الروا  بعد أن اجتاحت العالقات االقتصادية الدولية أزمة عارمة يف أوائل السبعي
اعية املتقدمة  االقتصادي املؤقت وغري املسبوق الذي شهدنه العديد من اقتصاديات الدول الرأمسالية الص

صوص يف بروز ظاهرة التضخم  لت على وجه ا وهرية  ولقد عربت تلك األزمة عن نفسها بعدد من السمات ا
مو على حد سواء، وعلى اعتبار أن هذ األخرية وال اتسمت هبا االقتصاديات املتقدمة والسائرة يف طري ق ال

ظاهرة تتصل بالكثري من العالقات ال تربط بني العوامل والقوى املؤثرة يف حركة املتغريات االقتصادية وأمهها 
مية، ولقد برزت مشكلة التضخم حديثا ضمن  مو االقتصادي، وحركة استحداث الت مستويات االئتمان، حركة ال

هم ، الدراسات  االقتصادية ال قام هبا االقتصاديون وخاصة الرأمساليون م
ولعل متعة البحوث املتعلقة مبوضوع التضخم تتجلى يف أمهيته وحداثته من حيث كونه ظاهرة تشكل عبئا على     

ا ظهر واضحا للعيان أن التضخم ما هو اال مشكلة اقتص مية، ومن ه ادية االقتصاد، وعائقا امام استحداث الت
ها، مما أدى باملفكرين للبحث، والكتاب ورجال االقتصاد يف مواقع العمل ا  حتمية ال غ ألي اقتصاد ع

ات  التقدم بسياسات عالجية، وبالرغم من أن معدالت التضخم هدأت نسبيا يف العديد من الدول خالل تسعي
 يكمن فيها وااما يكمن يف كيفية استخدامها  القرن العشرين، اال أن مشكلة التضخم ما زالت قائمة، واالشكال ال

اصة لتحقيق اآلفاق املرجوة مستقبال  كوسيلة، والتحكم فيها بالوسائل ا
مية شاملة ملختلف امليادين وذلك بتوظيفها      زائر ضمن الدول ال تسعى بكل الطرق لتحقيق ت وبٍاعتبار  ا

ربا على التعاون مع هذ لكل ما تتوفر عليه من امكانيات، مؤهالت ومقومات زائري نفسه  ، وجد االقتصاد ا
فيض حدة أثرها بٍاستعمال كل الطرق األساليب مله من معا الكبح والتشاؤم والسعي ا   الظاهرة بالرغم مما 

ا دراسته بشكل واضح، وتتمثل فيما يلي ا بوضع عدة تساؤالت، ح يتس ل  :واٍلثراء هذا البحث قم

  األول: أنواع التضخم في االقتصاد الجزائريالمبحث 

 :أسباب التضخم في االقتصاد الجزائريالمبحث الثاني: 

 :آثار التضخم في الجزائرالمبحث الثالث: 
 : السياسات التي اتبعتها الجزائر في معالجة التضخم المبحث الرابع :
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ا هذ حدود من ناحية الزمن ومن ناحية   املوضوع املدروس، فمن ناحية املكان فقد مت لقد كانت لدراست
زائر تسليط ا من  الضوء على ا  2016ومتتد ا غاية  2000أما من ناحية الزمن فتبدأ دراست

اول املوضوع يف  :تسبقهم مقدمة وتليهم خامتة اربع  مباحثولالجابة على االشكالية أعال اقتضت الدراسة ت
تائج املتوصل اليه عامة  .ايف هذا البحثتضم كل ال

 المبحث األول: أنواع التضخم في االقتصاد الجزائري1

زائر من ضمن الدول ال تعرف أنواعا  تلف أنواع التضخم حسب اهليكل االقتصادي لكل بلد، وا تتعدد و
  :للتضخم، لذا ميكن أن امّيز بني أربعة أنواع من التضخم ميكن سردها فيما يلي

 الناتج عن وضعية التخلفالمطلب األول: التضخم 

إن معظم اقتصاديات دول العامل الثالث تعا من عدة مشاكل السيما ظاهرة التضخم وهذا راجع إ األزمات 
يوية يف اقتصادها  واالختالالت الب

ات بإعادة  ، فحاولت خالل التسعي رو  من دائرة التخلف هذ اول جاهدة ا زائر من ضمن هذ الدول  وا
ت نظام اقتصاد السوق لتدع بذلك كل شيء أمام األمر الواقع أي مواجهة برنامج ا ظام االقتصادي، فقد تب ل

قيق نوع من التقدم واالزدهار  قوى السوق من طلب وعرض، وهذا أمال يف 

وان قيق التطور أو التقدم يتطلب األخذ بعني االعتبار مبختلف ا ية التحتية لالقتصاد، فإن  ب، ومع هشاشة الب
ظر يف  ب ال ظام االقتصادي غري كايف ما دامت عوامل التخلف موجودة يف هيكل الدولة ذاهتا ولذلك  فتغيري ال

ابيا، ومن أهم هذ العوامل  :العوامل ال تؤثر على االقتصاد إ

وات حيث وصل عدد السكان خالل  مو الدميغرايف الذي عرف تطورا هاما خالل هذ الس  إ حوا 2002ال
دود من اإلنتا  السلعي مما يزيد يف حدة  30 مليون نسمة، الذي يدل على زيادة الطلب مقابل وجود عرض 

 .التضخم

تلف املوارد الطبيعية على عكس  اطق تتوفر على  انب الطبيعي الذي له دور هام حيث أن بعض امل وأيضا ا
اطق األخرى ال تفتقر إ ذلك، وعلى هذا األساس يضط ر السكان إ اهلجرة حيث مكان العمل ومن مث امل

اطق. تلف امل با لذلك البد من وجود مبادالت بني  هوي، و لق التضخم ا ، 1توفر املرافق الضرورية وهذا ما 
قل سواء لألشخاص أو البضائع إذ أن  لكن هذا سيواجه مشكل هام أال وهو نقص اهلياكل القاعدية، خاصة ال

قل تتط در اإلشارة عملية ال ه ارتفاع يف األسعار، كما  مل يف سعر البيع، وهذا ما يتتب ع لب تكاليف كبرية 
                                                           

Hamid bali, inflation et développement en algerien, opu ben aknoun, 1993 p 153 
1 
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زائري يعا من ضعف اإلنتاجية ال تدل على ضعف سوء التسيري يف املؤسسات واملتمثل يف  إ أن االقتصاد ا
هاز اإلنتاجي.عدم استغالل الطاقات واملوارد املتاحة بشكل عقال ونقص كفاءة القائم  .2ني على ا

 :المطلب الثاني: تضخم التنمية

يوية ال تقوم هبا مية على أهنا العملية ا هوض باقتصادها بغية تفكيك قيود التخلف، حيث  تعرف الت الدولة لل
تلف  ها لسياستها االقتصادية، حيث مست  زائر بإاماء اقتصادها من خالل املخططات ال كانت ترب قامت ا

، وملواجهة هذا  ها خيبت اآلمال وذلك راجع إ مشاكل هيكلية بالدرجة األو القطاعات االقتصادية، ولك
ان املشكل ك عل االقتصاد حرا وإطالق الع ان البد من تب نظام اقتصادي جديد يتالءم مع الوضع، وذلك 

واص حيث أصبحت املؤسسات العمومية غالبيتها ملك  قيقة قوى السوق وفتح اجملال أمام املستثمرين ا
اء مؤسسات الدولة 2للخواص باستث

. 

زائرية املتمثلة يف البطالة حيث أصبحت ونتيجة هلذ التصفية ظهرت آفة اجتماعية مست أ غلب العائالت ا
 :تكتسي عدة خصائص أمهها

وا 1_  ة  100ارتفاع عدد طال العمل ذو شهادات عالية من التعليم، حيث قدر  وارتفاع  2000ألف س
ة  031العدد إ   .2007ألف س

ن بطال هلم مستوى دراسي متوسط وما متس البطالة أساس أشخاص غري مأهولني، حيث أحصي قرابة مليو 2_ 
ة 73يقدر بـ   .2007% ليس هلم أي تأهيل س

د الشباب بـ: 3_  ة معظمهم مقبلني على العمل  30% ال تقل أعمارهم عن 80ارتفاع نسبة البطالة ع س
 .ألول مرة

ة  تعد4_  سبة يف األوساط الفقرية س بـ:  2007البطالة أكثر ارتفاعا يف أوساط الفئات احملرومة، وقدرت ال
11.8%. 

وات 5_  %، 27.10بـ:  2005-2004-2003-2002-2001-2000قدرت البطالة يف الس
% على التتيب واملالحظ ارتفاع معدل البطالة، أما يف %15.3، %17.7، %23.7، 25.2،29.89%

وا % على 10.01%، 10.2%، 11.3%، 11.8فقدرت بـ:  10200-9200-8200-7200ت س
فاض هذ املعدالت ة  التتيب واملالحظ ا  .% 9.9حيث بلغت  2016وبقائها على هذ الوترية ح س

 
                                                           

ا  2 ا لن ،ع ه ا  يف، صا ال هي شامي ،الن   1993اح 
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 :المطلب الثالث: التضخم االنتقالي

دث يف إطار ميكانيزم إعادة تسوية االختالل املوجود بني العرض والطلب  يعرف التضخم االنتقا على أنه 
 .3الذي يظهر على املستوى الوط

ابيات  ات بانتهاجها نظام اقتصاد السوق بالطبع الذي له إ زائر مبرحلة انتقالية مع بداية التسعي لقد مرت ا
يف لغالبية أفراد اجملتمع اضر ارتفعت األسعار بشكل  يث أن السعر يعرب عن وسلبيات، حيث يف الوقت ا  ،

ه، وهذا ما أدى إ  دمات ومس هذا االرتفاع السلع الضرورية بسبب رفع الدعم ع قيقية للسلع وا القيمة ا
دمات مع زيادة الطلب عليها  ظهور قوى تضخمية يقابلها نقص كبري يف السلع وا

ّد من الضغ اولة إدارة الطلب بغية ا ط التضخمي بضبط االستهالك عن طريق اهلدف من هذ السياسة هي 
ار أثرت سلبا على االقتصاد الوط خاصة يف  رفع األسعار باإلضافة إ رفع الضرائب غري املباشرة فحالة الدي
فيض قيمته كان يهدف إ رفع الصادرات  ال التضخم الذي يكون وليد فقدان القدرة الشرائية، إذ أن 

فيض الواردات لكن الواقع   .يثبت أن هذ األهداف مل تتحقق كليةو

 :المطلب الرابع: التضخم المستورد

ا عن ضغوط تضخمية  ظر إ مصدر التضخم، إذا كان نا ظري ي انب ال ا يف ا وع من التضخم كما رأي هذا ال
صدير، داخلية للبالد وهذا ما يعرف باسم التضخم بالطلب حيث يع عن طريق الدخول املوزعة بعد عملية الت

أو أنه ناتج عن ضغوط تضخمية خارجية مكونة تضخما بالتكاليف حيث أن أسعار السلع املستوردة تكون 
ارجية تعرف حركة دءوبة  ليا على السلع حني بيعها يف السوق احمللية خاصة وأن التجارة ا عكس  مرتفعة وي

واص على املبادالت التجا ريرها وتشجيع ا زائر السيما بعد  رية، لكن الواقع أثبت أن أغلب صادراهتا هي با
احملروقات وال تعتمد الدولة عليها يف إيرادات امليزانية وكذا ميزان املدفوعات يف حني أهنا تفتقر للصادرات خار  

فذ هلا اد م اول إ  .ال احملروقات ال حاولت وال تزال 

فط وإدماجه يف زائري ألسعار ال االقتصاد العاملي من خالل وارداته وصادراته كالمها يثريان  إن خضوع االقتصاد ا
ادي بفتح األسواق  عكس سلبا على سائر االقتصاد الوط باإلضافة إ العوملة ال ت حساسيات وتوترات ت
مركية على السلع املستوردة حاملة معها أخطار مهددة القتصاديات الدول الضعيفة م ثل وإلغاء القيود اإلدارية وا

زائر  .ا

 
                                                           

 
زائري، فتة3 ظرية االقتصادية، حالة االقتصاد ا زائر، رسالة ماجستري، 52 -67بن عربة بوعالم، التضخم يف ال   1996معهد العلوم االقتصادية، جامعة ا
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اري دو من جهة ووجود قط عامل  اك تبادل  وما ميكن قوله عن التضخم املستورد هو أنه موجود ما دام ه
 .متقدم وعامل متخلف من جهة أخرى

در اإلشارة إ التغريات ال عرفها معدل التضخم هبدف الوصول إ  وبعد زائر  اإلشارة إ أنواع التضخم يف ا
ققت يف إطار سياسة كبح وضبط ظاهرة التضخم تائج ال   .ال

 م2000/1620(: يبني تطّور معدل التضخم خالل الفتة 01جدول رقم )

وات معدل التضخم  الس

0.3% 2000 

4.2% 2001 

1.4% 2002 

2.6% 2003 

3.6% 2004 

1.6% 2005 

1.8% 2006 

3.5% 2007 

4.9% 2008 

5.7% 2009 

3.9% 2010 

4.5% 2011 

8.9% 2012 

3.3% 2013 

3.7% 2014 
3.42% 2015 
4.8% 2016 

 ملصدر: معطيات اقتصادية واجتماعية )مؤشرات اقتصادية(، اإلنتنتا
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 2016_  2000معدالت التضخم : تطور  02شكل رقم 

 

 EXCELباستخدام برنامج  01المصدر : من إعداد الطالب باالعتماد على الجدور رقم 

دول ) ة ( نالحظ أن معدل التضخم 1من ا  % كحّد أقصى له مث 0.3حوا قدر   2000خالل س

ة  رتفع ا ة 1.8% مث عرف تراجع مهم بلغ 1.6ليبلغ  2005س ة 4.4إ مث ارتفع ، 2006% س % س
زائر كاكرب ارتفاع  1220% عام 8.9، ليصل إ 2008 وات االخرية تعرفه ا  .خالل عشرة س

فضمث  سب قليلة خاصة يف س ا ة 2005%، 3.7ليصل ا 1420 ةمرة أخرى ب  2016ليصل خالل س
4.8 % 

قدية بسبب برنامج اإلنعاش إاما يرجع إ االرتفاع يف ام 2012خالل  وتفسري عودة هذا االرتفاع و الكتلة ال
وات األخرى فهو يعود إ اإلجراءات املتخذة من طرف  فاض معدل التضخم يف الس االقتصادي، أما تفسري ا
كومات املتعاقبة يف إطار برنامج التعديل اهليكلي كتحرير األسعار وتعديل أسعار الفائدة برفعها إ مستويات  ا

قدية والبحث عن أساليب جديدة لتمويل األنشطة االقتصادية بدال من  معقولة والصرامة يف تسيري الكتلة ال
قدي املفرط  .اإلصدار ال
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 المبحث الثاني: أسباب التضخم في االقتصاد الجزائري.

وات الفارطة عدة تطورات إذ ال ميكن حصر أسبابه يف امط واحد بل تشتك فيه  لقد عرف معدل التضخم يف الس
زائر يف أسباب نقدية  تطرق إليه يف هذا املطلب حيث ميكن حصر التضخم يف ا عدة أسباب وهذا ما س

 .وأسباب مؤسساتية وهيكلية

 المطلب األول: األسباب النقدية

زائر يف ظّل االقت مية يف ا صاد املوجه إ متويل ضخم وأمام عجز االدخار الوط قد اجتاحت إستاتيجية الت
قدي دون مقابل مادي، وهذا   أت السلطات العمومية إ اإلصدار ال على تلبية االحتياجات لتمويل االستثمار 

ة  قد الدو س دوق ال ة من ص س وايا ا والذي من  1994كان سببا من أسباب التضخم خاصة قبل اتفاقية ال
فاض معدل التضخم وميكن حصر أسباب  بني شروطه قدي، وهذا ما ساعد على ا ديد اللجوء إ اإلصدار ال

قاط التالية زائر يف ال  :التضخم يف ا

 :  نظام تمويل االستثماراتاوال: 

ات كان القطاع املا صغريا ومتجزئا حيث كان يعمل كأداة مالية لتمويل االستثمارات  للقطاع يف أوائل الثماني
ية من خالل  تكر معظم املدخرات الوط ما األسواق املالية مل تكن موجودة على اإلطالق، حيث كانت  العام بي

دات االستثمارية . ، حيث كانت املؤسسات العمومية تعا من قصور 4حسابات التوفري الربيدية وإصدار الس
دف خالل هذا الوقت هدف اإلنتا  أكثر أمهية من الرمسلة معتمدة على االقتاض لتمويل استثمارها وكان اهل

افس  األرباح، فكان دور املؤسسات العمومية سلبيا حيث كانت تعبئة مستلزمات االستثمار ال تتم على أساس الت
ب املخاطر ففي ظّل هذ الظروف ومع غياب نشاط ملموس  ومل تكن االئتمانات تقدم وفقا ملعايري مدروسة لتج

ك امل وك بالسيولة الالزمة مما أدى من طرف الب صم سوى أداة لتزويد الب ركزي الذي مل تكن وظيفته يف إعادة ا
إ ظهور اختالالت رئيسية يف توزيع املوارد وكذا السيولة املفرطة ال مل تكن هلا مقابل مادي الذي زاد يف ارتفاع 

 .معدل التضخم

زائر إ اقتصاد السوق، أدخلت تعديال ويل ومع دخول ا ت وإصالحات جذرية على القطاع العام هبدف 
زانة إ املؤسسات العمومية، إ نظام يلعب دورا نشيطا يف تعبئة املوارد  رد ناقل لألموال من ا ظام املا من  ال

صيصها   .و

                                                           

 
، ألتو جامو  -4 شاش طن  كرمي ال ، واش قد الدو دوق ال قيق االستقرار والتحول إ اقتصاد السوق، ص  .53، ص1998وآخرون، 
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يث تقتصر زانة من عمليات متويل االقتصاد  اذ قرار بانسحاب ا طورة الرئيسية هي ا مسؤولياهتا  وكانت ا
ية األساسية والقطاعات اإلستاتيجية فقط  .على متويل االستثمارات يف الب

ك املركزي استقاللية عن وزارة املالية وأصبح هو املكلف  ح الب قد الذي م وأيضا مع إصدار قانون القرض وال
قدية وبالتا فرض حدود قصوى على االئتمان املصريف  املقدم للمؤسسات وعلى كمية بتسيري ومراقبة السياسة ال

، وما ميكن  ظام املا زانة وال كم العالقة بني ا وك وتطبيق قواعد تتسم بالشفافية و صم من جانب الب إعادة ا
ال متويل االستثمارات ابتداءا  ها  قدية يف كثري من اجملاالت من بي زائر قامت بتشديد السياسة ال مالحظته أن ا

ة    هلدف خفض التضخم واستقرار سعر الصرفوذلك  1994من س

  تطور الكتلة النقدية ومقابالتها :ثانيا 

مية اقتصادية على امط التسيري املركزي املخطط أين يتم االهتمام يف متويل برامج  زائر أن تقيم ت لقد أرادت ا
قدي،  موية على القروض املصرفية عن طريق املزيد من اإلصدار ال ة العامة هي االستثمارات الت زي ولقد كانت ا

فيذ هذ السياسة أكثر من أي  ك املركزي، وهذا األخري كان يشبه جهاز ت قيقي لإلصدار عوض الب املصدر ا
ه عدم التوازن بني  قدية املتداولة، هذ السياسة أفرزت وضعا غري مستقر أنتج ع مؤسسة إصدار وتسيري للكتلة ال

قدية الضخمة وعجز ا  .لقطاعات االقتصادية العمومية وضعف إنتاجيتهاالكتلة ال

ام اتج احمللي ا قدية كان دائما أكرب من ال هج هي أن امو الكتلة ال تمية هلذا ال تيجة ا  .وال

ة  قد الدو   1994وبعد س دوق ال وي حول برنامج االستقرار مع ص فيذ االتفاق الس زائر يف ت حيث دخلت ا
وللوقوف على مدى أثر اإلصالحات على التوازنات  1ى التوازنات االقتصادية.كان له انعكاس على مستو 

دول التا قدية من خالل ا قوم بتحليل أهم متغريات الكتلة ال قدية الداخلية س 5ال
: 

 

 

 

 

 

                                                           

امعية 5 - زائر، ديوان املطبوعات ا ون، ا قدية، بن عك ظريات والسياسات ال اضرات يف ال  200، ص 2004بلعزوز بن علي، 
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 م 1420 – 2000(: تطّور الكتلة النقدية خالل الفترة 02جدول رقم )

نسبة امو 
M2 

قدية  الكتلة ال
M2 

قود  التقوداشبا  ت  M1ال الودائع 
 الطلب 

التداول خ 
وك  الب

وات  الس

13 2022.5 974.3 1041.3 467.5 484.9 2000 

22.3 2473.5 1235.0 1238.5 554.9 577.3 2001 

17.3 2901.5 1485.2 1416.3 642.2 664.6 2002 

13.7 3299.5 1656.0 1643.5 732.0 781.4 2003 

10.5 3644.4 1478.7 2165.6 1133.0 874.3 2004 

11.7 4070.5 1632.9 2437.5 1240.5 921.0 2005 

18.6 4827.6 1649.8 3177.8 1760.6 1081.4 2006 

24.2 5994.6 1761.0 4233.6 2570.4 1284.5 2007 

16 6956.0 1991.0 4964.9 2965.1 1540.0 2008 

3.2 7178.7 2228.9 4944.2 2541.9 1829.3 2009 

15.4 8280.7 2524.3 5756.4 2922.3 2098.6 2010 

19.9 9929.2 2787.5 7141.7 3536.2 2571.5 2011 

10.9 11015.1 3333.6 7681.5 3380.2 2952.3 2012 

8.4 11941.5 3691.7 8249.8 3564.5 3204.0 2013 

14.4 13663.9 4088.7 9580.2 4460.9 3658.9 2014 

 التقيم االقتصادي والنقدي في الجزائرالمصدر :البنك الجزائري 

قدية  مو املتزايد للكتلة ال دول اعال يتضح ال ة  1041.3حيث انتقلت  1من خالل ا ا  2000مليار س
ت  وهذا راجع ا %820.02اي مبعدل امو  2014مليار  9580.2 جم الودائع  قص الكبري يف ا ال

ة 465.5الطلب للمؤسسات البتولية ال تضاعفت من  مليار د  مبعدل  4460.9ا  2000مليار دوالر س
 .%854.20امو 

قدية  اها تصاعديا حيث  مع بداية  2وقد عفرت الكتلة ال شهدت نسبة امو مرتفعة قدرت  2001ا
ا مع بداية ت%22.3ب: (، 2001،2004طبيق املخطط االامائي لدعم االنعاش االقتصاد )،وهذا تزام
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قدية  بعد ذالك خالل الفتة  2وانتهجت بذالك سياسة توزيعية لتحقيق معدالت امو مرضية،ولتحقق الكتلة ال
وك 2003،2005) ت الطلب لدى الب خفضة على الرغم من الزيادات البارزة يف الودائع  ( معدالت امو م

سبة  تني  %4.85،%14ب  على التوا2004و2003لس

ة 2009و2006اما يف الفتة ) ة  %24.2ب:2007( شهدت معدالت امو متذبذبة كان اعال س وادنا س
  ،مع العلم ان السبب الوحيد يف ذالك هو احتياطات الصرف الرمسية من قطاع احملروقات.%3.2ب: 2009

زائرية ب دول نالحظ أن التزام السلطات ا ود االتفاق قد مسح بتحقيق اهلدف، فمتوسط معدل امو الكتلةمن ا  ب

مهورية يف أفريل  فيذ برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي أقر رئيس ا م، حيث خصص له  2001االنطالقة يف ت
ار جزائري، املدة املتوسطة متتد من ثالث  520دوالر أي ما يعادل حوا  ماليري 7مبلغ ما يقارب  مليار دي

وات ابتداء من أفريل   .م 2004م إ أفريل  2001س

قدية يف تزايد مستمر وذلك بالرغم من أن هذا التزايد ال  قدية وشبه ال زائر فإن الوفرة ال ك ا وحسب مؤشرات ب
صوراً يف حدود معقولة، مو بوترية أقل، ويف حالة استمرار عدم التطابق بني امو  يزال  إال أنه يبدو أن اإلنتا  ي

قدي فإن ظهور التضخم يصبح أمراً حتمياً، مما يقضي على املكاسب احملققة يف إطار التعديل  مو ال اإلنتا  وال
على اجملهودات الواجب هلا اهليكلي ويتسبب يف تفاقم أوضاع األسر من حيث تراجع القدرة الشرائية، ويدل ذلك 

وات  بذهلا من أجل توفري شروط إعادة انطالق اإلنتا  بكيفية تسمح بعد الوقوف يف الظواهر التضخمية يف للس
 .املاضية

قدي وهي ثالث أنواع قدية بصورة عامة يف العمليات ال تعترب أصل اإلصدار ال سبة ملقابالت الكتلة ال  :أما بال

هائي مليزان املدفوعات من الذهب والعملة الصعبة وهو  األجنبية: الذهب والعمالت –أ  و ميثل مقابل الرصيد ال
قدية ارجي للكتلة ال  .املقابل ا

ة أمام  ديون على الخزينة: –ب  زي دما تكون ا قدية فع قدي للكتلة ال وهي متثل جانب من مكونات الغطاء ال
حها تس ةنفقات فتلجأ إ املصرف املركزي مي زي دات ا وك التجارية االكتتاب يف س  .بيقات أو تقرض على الب

وك  قروض االقتصاد: –جـ  دد وح تستطيع الب وك لسقف  تسمح هذ العملية للشركات باالقتاض من الب
صم على أساس معدل الفائدة   .6التجارية تلبية احتياجات السيولة فإهنا تلجأ إ مؤسسة اإلصدار إلعادة ا

ة العامة ال متثل خطراً حقيقياً للتوازن االقتصادي  إن زي اصر الثالثة فإن أخطرها هي الدين على ا من بني الع

                                                           
ي 6 اس قياسي لظاه الت ا ، ا ع ال ي  م ي االحصاء الت ت في االقتصا  ك ماج زائ ،م  2005ال
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واستقرار األسعار، خاصة وأن هذ الديون توجه بالدرجة األو على شكل نفقات على اإلستهالك أو على 
اك خطر للد تج سلع وخدمات مباعة أي أن ه ة االستثمار الذي ال ي زي صل عليها ا يون قصرية األجل ال 

 .من املصرف املركزي على شكل تسبيقات

بية  ة العمومية و بدرجة أقل التغطية بالذهب والعمالت األج زي ومتثل القروض على .كلها ديون على ا
قدية   االقتصاد أكرب نسبة لتغطية الكتلة ال

 :تطور اإليرادات والنفقات العامة للدولةثالثا :

  :اإليرادات العامة للدولة:-1

 يةالجباية البترول- :

صل عليها الدولة نتيجة استغالل وتصدير املوارد اهليدروكربونية ويكون هلا آثار  وهي عبارة عن اإليرادات ال 
 تضخمية معتربة على املوارد العامة خاصة إذا كان ناتج هذ الضرائب البتولية تتم عن اقتطاع من عون داخلي
آخر، أي أنه يتم خلق كتلة نقدية انطالقا من موارد العملة الصعبة من أجل متويل داخلي وهي بطبيعتها طريقة 

7تضخمية إذا مل يقابلها أساس مادي طبعاً أي سلع وخدمات
. 

 الضرائب االخرى:-

تلفة من الضرائب وهي   :يوجد أنواع 

ه ال : إن الضرائب على الدخول الضرائب على الدخول • سبة لألجراء ال تؤثر يف زيادة تكلفة اإلنتا  و م بال
 .تؤثر على زيادة األسعار

مل على سعر البيع وهذا ما يؤدي إ حدوث  لكن الضريبة على دخل غري األجراء تزيد من تكلفة اإلنتا  و
  .التضخم

مل على سعلضرائب على النفقاتا • ه  ر البيع وهذا ما يؤدي إ : تعترب ذات آثار من تكلفة اإلنتا  وم
  حدوث التضخم

: وهي تلك الضرائب املدفوعة على امتالك الثروة وتعترب أقل أثر تكوين الفروق الضرائب على رؤوس األموال •
 .التضخمية مقارنة باألنواع السابقة

فقات العامة للدولة اول التطرق إ ال  .وبعد هذ اللمحة على اإليرادات سوف 

                                                           
ت  7 ا ماج ك لنيل ش ،م ؤي اس تن ، زائ ت العا لالسعا في ال ي ،ت ال  2002تيت س
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فقات    :العامة للدولةال

دمات العمومية وميكن تقسيمها إ ما يلي  :وهي متثل الطلب على السلع وا

فقات االستهالكية لألعوان االقتصاديني  اإلستهالك العام:◊  هائيني وتعطي هذ ال يتكون من املستهلكني ال
ا و االرتفاع، وهو ما يؤثر على تفاقم الفجوة التضخمية ال  .ة عن زيادة الطلبقوى تدخل الطلب 

: وهي متثل الدخول ال يتم توزيعها على عمال الوظيف العمومي باإلضافة إ التحويالت الدخول الموزعة ◊ 
ح، التقاعد   ....(االجتماعية )امل

رير األسعار وما النفقات األخرى◊  اصة بتدعيم األسعار وهذا كان سابقاً قبل  فقات ا : وهي عبارة عن ال
  .من آثار تضخمية، مضافاً إليه تسديد القروض العامة الداخليةلقه 

  :المطلب الثاني: األسباب المؤسستية

شاط االقتصادي  ونقصد باألسباب املؤسساتية األسباب ال تتعلق هبياكل وتسيري املؤسسات العامة يف إطار ال
ظيم والتسيري الداخلي واملا للدولة، ومما ساعد على رفع معدالت التضخم ضعف عملية  التخطيط وسوء الت

 :وتتجلى هذ األسباب فيما يلي

 اوال: :تضخم الندرة

ات حيث عرفت اختالال كبرياً يف التوازن، بني  ات وبداية التسعي درة يف الثماني زائري بال لقد متيز االقتصاد ا
دمات والطلب الكلي وهذا ما أدى إ خلق وضعية جد ص عبة للسوق الوط لتلبية الطلب إنتا  السلع وا

دمات تلف السلع وا درة املوجودة يف  تيجة ظهور ضغوط تضخمية بسبب ال   .املتزايد فكانت ال

درة  ة وكذلك ميكن أن يكون أثر ال تو  أو خدمة معي درة عدة أشكال، وهذا حسب كل قطاع أو م وتأخذ ال
تو  ، حيث ميكن أن يعرف م ة  لي أو قطاعي أو وط ة ما مع وجود بكمية كبرية يف مدي ما ندرة يف مدي

8أخرى
. 

درة إ نقص يف عملية التوزيع واهلياكل املساعدة على ذلك باإلضافة إ التهريب الذي مييز  ويرجع سبب هذ ال
زائر إ الدول اجمل زائرية، حيث كانت السوق متثل قوة طرد مركزية عن طريق هتريب السلع من ا اورة السوق ا

تاجها اجملتمع  زائر تشتي أنواعاً كثرية من السلع ال  وذلك بإتباع نظام التسعرية اإلداري والدعم حيث كانت ا
بالعملة الصعبة وتبيعها يف الداخل بأسعار إدارية األمر الذي نتج عن ظهور مضاربني يف هذ السلع مع مضاريب 

                                                           
جع سابق ، 8 ت  م ا ماج ك لنيل ش  36 2002م
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 الدول اجملاورة

 ثانيا: التضخم االنتقالي :

دث يف إطار إعادة التسوية يف االختالل بني العرض والطلب ويف إطار اإلصالحات  إن التضخم االنتقا 
و اقتصاد السوق بعد أن تأكد فشل تطبيق االقتصاد  ا  ات واال ذ هناية الثماني زائر م االقتصادية ال عرفتها ا

هج للخرو  من حالة التخلف املوروثة عن االس تعمار، وبالتا فقد كان هلذ اإلصالحات تأثرياً كبرياً املخطط كم
ديد قيمة سعر الصرف من جهة أخرى  .على ارتفاع األسعار من جهة وإعادة 

 ثالثا: تحرير االسعار:

د على أساس تفاعل قوى العرض والطلب وعلى ذلك فقد كان نظام  ر  إن األسعار يف نظام االقتصاد ا
و االرتفاع، وهذا التحرير أدى إ ظهور ضغوط تضخمية قوية جداً مع  األسعار احملرض الرئيسي والدافع اهلام 

ية ، مما جعل  افسة يف السوق الوط دمات ، وهذا لعدم وجود م وجود حالة نقص كبري يف العرض من السلع وا
تجاهتا اول جعل أسعار السوق كمرجع لتحديد أسعار م   .أغلب املؤسسات العمومية 

  :إعادة تقييم سعر الصرفا :رابع

ظام سعر الصرف، حيث أن اهلدف هو وضع سعر  ر أملى بالضرورة وضع سياسة مالئمة ل إن االنتقال ا
قد الدو والذي  دوق ال ار وعلى أساس هذا االنتقال كانت االتفاقية مع ص قيقية للدي الصرف يعكس القيمة ا

ار وهذا كله له آثار هامة على ارتفاع ت فيض قيمة الدي ا أن من بني شروطه  كاليف اإلسترياد خاصة إذا عرف
 .التبعية للخار  ملختلف املؤسسات العمومية

ه  تجاهتا، و م هائي مل ار على السعر ال فيض الدي رير نظام األسعار قامت هذ املؤسسات بتحميل نتائج  ومع 
  .ارتفاع األسعار وبالتا حدوث التضخم

 :المطلب الثالث: األسباب الهيكلية

تعرض إن األس مو، وفيما يلي س ها البلدان السائرة يف طريق ال باب اهليكلية تعترب من أهم األسباب ال تعا م
 :ألهم هذ األسباب

زائري كغري من اقتصاديات العامل الثالث طابع التخلف الذي يعود بدور إ عدة أسباب  ما مييز االقتصاد ا
قاط التالية  :ميكن حصرها يف ال

  :اإلنتاجية ضعف اوال:

تجه وحدة العمل الواحدة خالل مدة من الزمن كما أهنا أداة لقياس مدى فعالية  اإلنتاجية هي ما ميكن أن ت
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ا الضعف الشديد وهذا راجع إ ظام االقتصادي لكن ما مييزها يف اقتصادنا ا  : وكفاءة ال

سبة لإلطارات عدم تأهيل اليد العاملة بسبب ضعف التكوين مع نقص التجربة –  ية بصورة عامة وخاصة بال امله
ال التسيري واإلبداع ودراسة السوق  .الذي يعطي ضعفا يف كفاءة العمل السيما يف 

ولوجيا املستخدمة، وتركزها يف بعض القطاعات على حساب قطاعات أخرى –  قدم التجهيزات املستعملة والتك
وعية والسعر بالسلب حيث صار تجات يف السوق احمللية صعبا وأيضا ح يف  ال أثرت على ال بيع هذ امل

ارجي  .السوق ا

  :النمو الديمغرافي ثانيا:

ية وعدد  ليل األوضاع االقتصادية البد من دراسة ومعرفة ب د  من املعروف أن قوة الدولة من قوة سكاهنا، إذ ع
ومقارنته مبدى قدرة السوق الداخلية على تلبية السكان وهذا لتحديد قوة العمل املتاحة يف االقتصاد الوط 

اجات املتزايدة  .9ا

  :الالتوازن الجهوي ثالثا :

ه توفري هياكل  هوي يعمل على خلق تضخم جهوي يتطلب إجراءات صارمة للحد من تفشيه، وم إن الالتوازن ا
هوية مية ا دم الت تلف  قاعدية تعمل على مواجهة الوضع و لق تدفقات ومبادالت لدخول البضائع بني 

زائري فهو يعا من  سبة لالقتصاد ا ها، بال اولة خلق توازن بني العرض والطلب بي ها و اطق لفك العزلة م امل
عدم فيها وما  اطق أخرى تكاد ت اطق تكون بشكل ناقص وم ضعف وقصور يف اهلياكل القاعدية حيث بعض امل

قل نالحظه يف امل ائية والصحراوية ال عرفت حركة نشيطة مثال يف اإلنتا  الزراعي لكن نقص هياكل ال اطق ال
مية  ار  وهذا املسار أدى إ عرقلة الت ما الدولة تستوردها من ا لياً ، بي تجات دون تسويقها  أدى إ تلف امل

زائر  .ال تطمح إليها ا

  :مستوى االستثمارات رابعا:

ديد إن الت كاليف الباهظة ال تتحملها إقامة املشاريع الكربى تعترب مشكل كبري خاصة وأهنا تلعب دوراً هاما يف 
اعية تضطر إ استريادها بأمثان باهظة تثقل كاهل  زائر إ األجهزة الص مستوى تكاليف اإلنتا ، ونظرا الفتقار ا

 .اريع وهذا ما أدى إ قصور قطاع االستثمارالدولة ، إذ تضطر أحيانا للتخلي عن إقامة بعض املش

فاض لعدم استغالل القدرات املتوفرة له بطاقتها اإلنتاجية وال متكن  شاط االقتصادي هو األخر يعرف ا أما ال
ة  ة  20.4كان   1998من زيادة االستثمار، ففي س ار جزائري ليصل س ار  8.2إ  1999مليار دي مليار دي

                                                           
،م 9 زائ م في ال اس قياسي لظاه الت ا سعي ، ق هت ي جامع  ت ف الع االقتصا ا ماج  2005،61ك لنيل ش
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ال االستثمار وتباطأ عمليات تسوية أوضاع جهاز اإلنتا  العمومي  جزائري وبسبب غياب اإلنعاش الفعلي يف 
هج املتبع فيها  ليال أكثر وضوحا من السلطات العمومية يف امل اص أدى إ ركود يف القطاع الذي يتطلب  وا

وصصة، ومع ذلك يبقى مستوى  ا والذي يتكز أساسا على عمليات ا سبة ملا كان مرب االستثمار ضعيفا بال
 .صوص إقامة وتوسيع االستثمارات

  :تنظيم وتسيير التجارة الخارجية خامسا:

تلف املشاكل ال تعترب وليدة اليوم ، بل امتداد لتاكمات  زائر يفرض على اقتصادها  إن الواقع الذي تعيشه ا
سد علي زائر يف موقع ال  د سابقة مما جعل ا ا تضخما بالطلب وع د عملية التصدير يكون لدي ه، إذ أنه ع

د البيع وهذا  مل السلعة تكاليف مرتفعة تؤثر يف ارتفاع أسعار ع ا تضخما بالتكلفة، الذي  االسترياد يكون لدي
 .ما يعرف بالتضخم املستورد

ظمات  ارجية والذي تزامن ونشاط امل ديد معامل جديدة لتجارهتا ا ها  زائر بإصالحات اقتصادية م فقيام ا
سني األداء واالستغالل  جاعة االقتصادية و الدولية ال تركز يف توصياهتا على األخذ باقتصاد السوق باسم ال

سني مستوى املعيشة لألفراد لكن الذ يد للموارد قصد  د األخذ ا دث يف الواقع عكس ذلك إذ نرى ع ي 
تقل من سيئ إ أسوء ظمات أن املستوى املعيشي لألفراد ي  . 10بربامج هذ امل

 :المبحث الثالث: آثار التضخم في الجزائر

امجة ع اول يف هذا املبحث التعرض إ اآلثار ال سبة للجزائر،  ا لألسباب املؤدية إ التضخم بال اول ن بعد ت
رى يف مبحث رابع ته كما س ه السعي ملعا لل، وم  هذ الظاهرة والغرض من معرفتها هو اكتشاف مواطن ا

  :المطلب األول: آثار التضخم على اإلستهالك واالدخار واالستثمار وعلى توزيع الدخول في الجزائر

  : أثر التضخم على اإلستهالك واالدخاراوال :

قود إ فقدان قيمتها و ضعفها يف تأدية وظائفها األساسية املعروفة )مقياس للقيمة، وسيط  يؤدي التضخم بال
ما يضعف  جم عن هذا إضعاف ثقة األفراد يف العملة فيزداد ميلهم لالستهالك بي زن للقيمة( وي للمبادلة، و 

ئية مما يدفع األفراد إ اللجوء إ مدخراهتم حافزهم على االدخار، ففي فتات التضخم تتدهور القدرة الشرا
فاظ على نفس املستوى من  هم يف ا ها وإنفاقه على السلع االستهالكية رغبة م السابقة القتطاع جزء م

قدية لتحقيق مستوى اإلستهالك الذي كانوا يتمتعون به قبل ارتفاع األسعار  دما ال تكفي دخوهلم ال اإلستهالك ع
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قدية بني اإلستهالك وتكوين املدخرات ويف حالة االست دث العكس ، حيث يوزع األفراد دخوهلم ال قدي  قرار ال
 .ال يلجؤون إليها يف فتات التضخم

  :أثر التضخم على االستثمارثانيا :

يث يؤدي توقع ارتفاع األسعار يف املستقبل إ زيادة  د حدوث التضخم  يتخذ املستثمرون قرارات خاصة ع
ه يزيد الطلب على زيادة كبرية قد توهم  قود ال فقدت قيمتها، وم الطلب من طرف األفراد للتخلص من ال

تجني بأهنا زيادة حقيقية يف الطلب تستمر ملدى طويل، ويف الوقت  تجني بسبب امل قدية للم نفسه تزداد األرباح ال
اصر نفقات ثابتة كاإلستهالكات،  قدية وراء اإليراد الكلي ويرجع ذلك إ وجود ع فقات الكلية ال لف ال

تجني جم عن هذا تفاؤل امل األمر الذي يدفعهم إ زيادة الطاقة اإلنتاجية مبعدل قد يفوق طاقة اإلستهالك يف  وي
تل التوازن بني العرض والطلب الكلي يف االقتصاد الوط املدى الطويل  . ولذلك 

د وجود قوى تضخمية، مما  كما أن أسعار السلع االستهالكية والكمالية هي من بني أول األسعار ال ترتفع ع
ه اعية األخرى وم يكون  يؤدي باملستثمر التوجه لرفع الطاقة اإلنتاجية يف هذ القطاعات دون القطاعات الص

  . توجيه االستثمارات يف غري صاحل االقتصاد الوط

والتضخم مضر باالستثمار حيث أن تقدير مردودية املشاريع تصبح أمرا صعبا إذ أن أسعار املدخالت ) املواد 
ت خصوصا يف س اء واإلمس فض من مردودية االستثمار فمثال ارتفاع أسعار مواد الب ة األولية، اليد العاملة ...( 

فيذ األعمال كما  1991 أدى إ توقف عدة ورشات وبالتا إعادة تقييم املشاريع أصبح أمرا ضروريا يف بداية ت
ار وهذا ما جعل إعادة  فاض قيمة الدي أن استمرار ارتفاع األسعار للمدخالت احمللية أصبح أكثر خطورة با

   تب عليها املؤسسة تكون خاطئة بالضرورةتقييم املشاريع عملية متكررة ، وعليه فإن املعلومات ال

شراؤها  –كما يكون للتضخم آثار السلبية يف توجيه رؤوس األموال إ املضاربة على األراضي الزراعية والتجارية 
ازل الفاخرة بدال من األنشطة التجارية –مث االنتظار هبدف بيعها بأسعار أعلى  اء امل   .11وإ ب

 ثالثا::يع الدخولأثر التضخم على توز 

هم من زيادة دخوهلم وهي متثل األقلية ويتك األغلبية بدخل  هم من ميك يؤثر التضخم على مجيع أفراد اجملتمع، فم
ا يعاد توزيع الثروة  ها، ومن ه يزيد أقل من معدل زيادة األسعار أو بثروة ناقصة قد اقتطع التضخم جزءا م

قيقية ألصحاب الدخول الثابتة  والدخول يف اجملتمع ، وبعبارة أخرى يؤدي التضخم إ  فيض الدخول ا

                                                           
زائ  الع االقتصا  11 ت ،جامع ال ا ماج ك لنيل ش ،م زائ م في ال ت ج اقتصا ل ل بناء ن ا ي م الب ح  1997ايت 
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اقص، ويف  قدية إ سلع و خدمات تت ويل أجورهم ال كأصحاب املعاشات واملوظفون مثال، أي قدرهتم على 
 .نفس الوقت تزداد دخول أصحاب الدخول املتغرية كرجال األعمال واملشتغلني بالتجارة والوسطاء

 : لى األعوان االقتصاديين: انعكاسات التضخم عالثانيالمطلب 

ية األعوان االقتصاديني حسب الفروع إ مايلي ف احملاسبة الوط      :تص

ار . و هذ الفروع كلها عرضة لظاهرة  –املؤسسات غري املالية  –املؤسسات املالية –فرع العائالت  الدولة و ا
 التضخم الذي ميارس عليها ضغوطاته بدرجات متفاوتة 

 :و العائالت أوال: التضخم

جد أن       ترتبط العائالت بقطاع االقتصاد من خالل دخلها ، و هذا األخري يكون عرضة لظاهرة التضخم ف
فاظ على  طر تقوم ببعض التصرفات غري مرغوب فيها لضمان مكانتها يف اجملتمع و ا العائالت و ملقاومة ا

مصادر أخرى. و نتيجة عدم تكافؤ بني زيادة األجور و قدرهتا الشرائية كدفع األطفال إ العمل و البحث عن 
زيادة مستوى األسعار فإنه تعمد بعض الفئات إ محاية قدراهتا الشرائية و هذا باحملافظة على مستوى الدخل 

قيقي عن طريق إضافة مدا خيل جديدة يف العائلة كعمل األطفال و خلق إعمال جديدة أو البحث عن وظيفة  ا
 أحسن. 

  :ا: أثر التضخم على المؤسسات غير الماليةثاني

ه تدخل       تضم هذ اجملموعة كل األعوان ال ليست هلا عالقة بعمليات الصرف و اإلصدار و التمويل و م
دمية، و ما يالحظ على هذ اجملموعة أهنا و كغريها من األعوان  يف هذا اإلطار كل املؤسسات اإلنتاجية و كذا ا

 ة التضخم و لكن ليس بشكل متماثل بني الوحدات اإلنتاجية داخل هذ اجملموعة و الضحيةتعا من ظاهر 

ظر إ  هائيو بال تم عليها اإلفالس ال هي املؤسسات املصغرة و احملدودة من حيث اإلمكانيات، األمر الذي قد 
د املؤسسة نفسها غري قادرة على متويل نفسها ذاتيا، األمر الذ ي يؤدي هبا إ عمليات االقتاض ما تطمح إليه 

ا تدخل مشكلة سعر الفائدة و  تلف مشاريعها االستثمارية و ه وما تقتضيه من تكاليف و ذلك للتعامل مع 
 . 12تكلفة االقتاض

                                                           
ت ،جامع م خي ب ماج م ،فعال 12 سال ماج ، اهن ل االصالحا ال ا االقتصا في  يق االست ي في ت ياس الن ي ال
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  :: أثر التضخم على المؤسسة الماليةلثاالثا

عمليات الصرف، و هي تتمثل تضم هذ اجملموعة كل املؤسسات ال تقوم بعمليات اإلصدار و التمويل و 
اء  ك املركزي ب صم و الذي يقدر الب وك و التأثري الوحيد يتمثل يف سعر الفائدة و معدل ا بالدرجة األو يف الب

سبة  وك يؤدي إ ارتفاع تكلفة االقتاض بال على معطيات اقتصادية. حيث أن ارتفاع معدل الفائدة يف الب
وك و هذ القلة توافق قلة للمؤسسات و بالتا يقل الط سبة للب لب على القروض و بالتا يقل الفوائد بال

كية و هذ  فاض معدل الفائدة فإن الطلب على القروض يزيد و بالتا تزيد الفائدة الب االقتاض ، أما يف حالة ا
  الزيادة توافق الزيادة يف حجم القروض

 

  :رابعا: التضخم و الدولة

خم على امليزانية العامة للدولة و ال تتكون من طرفني أساسيني يتمثل الطرف األول يف تظهر أثار التض
  ( Dpenses) و الطرف الثا يف املخرجات ( Recettes) املدخالت

زائر على مصدرين أساسيني يتمثل األول يف قطاع احملروقات حيث تقوم المدخالت -1  : تعتمد موارد ميزانية ا
اد إ مجلة من املعطيات « برميل للبتول ، مت مكعب للغاز » الدولة بتحديد سعر مرجعي للوحدة  باالست

الدول يف انكماش اقتصادي أما  االقتصادية ففي حالة تد األسعار يف السوق إ ما دون السعر املرجعي تصبح
اك فائض يف امليزانية . أما املصدر الثا فيتمثل يف املوارد  يف حالة ارتفاع األسعار عن السعر املرجعي فإنه يصبح ه

بائية مبا فيها الضريبة على رقم األعمال و ال تكون أكرب حصة يف هذا املصدر  .ا

موعة من نفقات الدلمخرجات: ا -2  اك  ولة تأثرت بظاهرة التضخم، و يتعلق األمر بالتدخالت العمومية ه
ركات االقتصادية، خاصة دعم األسعار على السلع الواسعة االستهالك سابقا و ال ميكن القول أهنا أورثت  يف ا
فقات كالدين العمومي الذي هو خار  عن  موعة أخرى من ال اك  زائري. كما أن ه التضخم يف االقتصاد ا

 13حركة األسعار باعتبار مرتبط بعدة شروط كمدة الدين و معدل الفائدة اللذين متيالن تكلفة االقتاض

 ::أثر التضخم على ميزان المدفوعاتخامسا

دث عجزا وذلك بزيادة الطلب الكلي داخل الدولة وال  يث  إن للتضخم تأثري سل على ميزان املدفوعات 

                                                           
جع سابق ، 13 ت ،جامع م خي م سال ماج ، اهن ل االصالحا ال ا االقتصا في  يق االست ي في ت ياس الن ب  فعالي ال

م الع االقتصا  71 2002ق
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ار  سوف ال يسايرها زيادة كافية يف  دمات ال كانت ستصدر إ ا ه كميات السلع وا اإلنتا  احمللي وم
ليا  .تستهلك 

ومن مث فإن زيادة الواردات من جهة ونقص الصادرات من جهة أخرى ، يؤدي إ تفاقم العجز يف ميزان 
سبة لالقتصاد الذي يشكو من حالة التضخم  .املدفوعات بال

14م 1620إلى  2000المدفوعات خالل الفترة  ( : يبين تطور ميزان3جدول )
. 

الرصيد  السنوات
الجاري 
 الخارجي

الميزان 
 التجاري

خدمات 
خارج دخل 

العوامل 
 الصافي

دخل 
العوامل 
 الصافي

رصيد 
حساب راس 

 المال

الرصيد 
 االجمالي

2002 4.36 6.70 -1.18 -2.23 -0.71 3.66 
2003 8.84 11.14 -1.35 -2.70 -1.37 7.47 
2004 11.12 14.27 -2.01 -3.60 -1.87 9.25 
2005 21.18 26.47 2.27- -5.80 -4.24 16.97 
2006 28.95 34.06 -2.20 -4.25 -11.22 17.73 
2007 30.59 34.23 -4.04 -1.83 -1.08 29.53 
2008 22.21 25.68 -3.73 -1.08 -2.53 19.68 
2009 0.41 7.78 -8.69 -1.31 3.45 3.86 
2010 12.16 18.20 -3.83 -0.37 3.42 15.58 
2011 17.77 25.96 -8.81 -2.04 2.38 20.14 
2012 12.30 20.17 -7.13 -3.91 -0.24 12.06 
2013 0.76 9.31 -6.82 -4.54 -0.62 0.13 
2014 -9.28 0.46 -8.14 -4.81 3.40 -5.88 
2015 -27.29 -18.08 -7.52 -4.45 -0.25 -27.54 
2016 -8.33 -6.75 -2.09 -0.14 0.11 -8.22 

  .م( الوحدة : مليار دج 20015و8200المصدر : وزارة المالية ) 
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دول  ة  فائضنالحظ يف ا ارجيرصيد حساب  فائضوهو راجع إ  2002ميزان املدفوعات س اري ا  ا
ة مليار دوالر ، 4.36البالغ  مليار  29.53 ا 2007حيث استمر ميزان املدفوعات يف االرتفاع ليصل س

ة  مليار دوالر 3.66مبلغ قدر :  2002دوالر بعدم كان يف  سن امليزان  وهذا  1991أما س بسبب 
وات  التجاري    .املسجل يف رصيد حساب راس املال ودخل العوامل الصايفالعجز  وهذا رغم خالل هذ الس

وات سعار البتول ال ارتفاع  املتزايد إ  هذايعودو   2007ا غاية  0022خالل الس

ة  فاض خالل س تدهور امليزان  وهذا بسبب ، و مليار دوالر 19.68مببلغ قدر  2008ليشهد بعد ذالك  ا
فاض ،حيث سجل عجز يف ميزان املدفوعات خالل التجاري و  ارجي ،ليستمر هذا اال اري ا حساب ا

ة  وات الثالث االخرية ح بلغ يف س بسس عجز املسجل يف امليزان هذا الر مليار دو  8.22-  2016الس
سن رصيد رؤوس األموال، التجاري  ةبالرغم من     خالل هذ الس

ة  ام  إ  2016ويعود عجز رصيد ميزان املدفوعات س فاض يف اسعار البتول ا ساب ا تفاقم عجز رصيد ا
اري مبقدار  فاض كل من رصيد ميزان رؤوس األموال واالحتياطات من  8.33-ا مليار دوالر من جهة و إ ا
 .جهة أخرى

ة  مليار دوالر مولت عن طريق احتياطات  8.22-بلغ  2016ونشري أن العجز احملقق يف ميزان املدفوعات س
  .الصرف ال ارتفعت

 :التضخم المبحث الرابع: السياسات التي اتبعتها الجزائر في معالجة

ات بأزمة حقيقية أدت إ ظهور مشاكل أولية مست التوازنات املالية  ذ بداية الثماني زائري متيز م إن االقتصاد ا
لى ذلك يف ظهور إطار داخلي للتضخم إذ أن العرض املتاح مل يستطع مواكبة الطلب الفعلي يف  الداخلية، وقد 

ًا السوق نتيجة سياسة نقدية توسعية، إن هذا ا مية، كان نا ملشكل الذي أصبح هاجسا أمام مواصلة برامج الت
ات لكن مع صدور قانون  بصفة أساسية عن السياسات االقتصادية غري املتماسكة ال كانت سائدة يف الثماني

ة  قد والقرض يف س قدية 1990ال ك املركزي يف تسيري وإدارة السياسة ال ح دورًا جديًدا للب  .م

  :ول: السياسة النقديةالمطلب األ

صم أو  قدية من خالل معدالت الفائدة إ إبطاء سرعة توزيع القروض بواسطة معدل ا هتدف السياسة ال
قدية ديثة ال تعمل لتوجيه معدالت التدخل على السوق ال ية ا  .بواسطة التق

 .:أوال: األدوات المباشرة
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  :سياسة تأطري القروض وفعاليتها

كي لالقتصاد ويهدف هذا التدخل  حها القطاع الب ك املركزي للتأثري على القروض ال مي هي تدخل مباشر للب
    ا :

ة ويعترب هذا اهلدف كمًيا  اوزها خالل فتة معي  .ديد نسبة ثابتة لتطور إمجا القروض حيث ال ميكن 

ة للقروض املوجهة  - قيق هيكلة معي لالقتصاد يف إطار عمليات التطهري املا وترمي هذ العملية العمل على 
 .إ إحداث توازن بني قروض االستغالل وقروض االستثمار

 .تفضيل بعض القطاعات عن األخرى وذلك بتطبيق سياسة تأطري القروض على قطاعات دون أخرى- 

زائر على  :طبقت سياسة تأطري القرض يف ا

دد قاالخزينة -أ   زائر  90/10نون : حيث  ك ا % من إيرادات امليزانية 10املبلغ األقصى الذي يقدمه ب
ة على أن ال يتجاوز تسديد هذ القروض فتة   .يوم 240احملققة خالل الس

سبة إ – ب   مؤسسة غري مستقلة حيث  22املؤسسات غري املستقلة: طبقت سياسة تأطري القروض بال
ضة ، وق وا خضعت لسقوف ائتمانية  سابات املكشوفة جملموع هذ املؤسسات  ت ا  179028د متك

ار جزائري بتاريخ  ، وتعترب هذ القروض قابلة للتعبئة وذلك يف ظل الشروط احملددة 31/12/1990مليون دي
ك صم املعمول به يف كل ب  .لسقف إعادة ا

وحة بطريقة غري مباشرة تاالقتصاد–     ستعمل فيها إجراءات وسيطة مثل سقف إعادة : تتم مراقبة القروض املم
زائر ال يستعمل وسيلة تأطري  ك ا صم وبذلك فإن ب اوزها وإعادة ا سبة للمشروعات ال ميكن  التمويل، بال

 15القرض مباشرة

 :فعاليتها  •

زائر يف أوضاع اقتصادية تتسم باالستقرار فيمكن القول أهنا ك ا تعد عملية غري  مت تطبيق هذ السياسة من قبل ب
ها ها نذكر م امجة ع   :دية نظرا للسلبيات ال

عل مصادر التمويل ضئيلة مما يؤدي إ البحث عن طرق أخرى –  تطبيق هذ الوسيلة على املدى البعيد 
اصة تقتض  وك فتصبح املؤسسات ا للتمويل واالقتاض، حيث يلجأ املقتضون مباشرة إ املقرضني خار  الب

وك مما يفقد هذ األخرية دورها كوسيطفيما  ها دون الّلجوء إ الب  .بي

                                                           
زائ الن االحصاي  15  200820142016بنك ال
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وك –  هات والقطاعات الطالبة يؤدي إ معاقبة الب وك وبني ا وحة دون متييز بني الب ديد سقف القروض املم
مو على حساب وك الصغرية على ال شيطة والفعالة، يف حني قد يشجع أسلوب تأطري االئتمان تلك الب وك  ال الب

  .الكبرية

  :ثانيا: األدوات غير المباشرة

 : سياسة السوق المفتوحة وفعاليتها  1- 

قد والقرض، تتمثل عمليات السوق املفتوحة يف شراء وبيع  ذ صدور قانون ال زائر م أدرجت هذ السياسة يف ا
صم، أو تسبي دات خاصة قابلة إلعادة ا دات عامة ألجل أقل من ستة أشهر وس زائر س ك ا قات من طرف ب

وك واملؤسسات املالية املسموح هلا  زائر بعمليات البيع والشراء مع الب ك ا قدية ، حيث يقوم ب يف السوق ال
قدية  بالتدخل يف السوق ال

ذ  زائر  1990 –12 –30البداية الفعلية هلذ السياسات كانت م ك ا م، وكان ذلك هبدف التعزيز من قدرة ب
دات عامة ألقل من يف تسيري  زائر كانت لشراء س ك ا قدية، هذ العملية األو لتدخل ب أحسن للسياسة ال

ار جزائري مبعدل متوسط يقدر بــ :  4ستة أشهر، تبلغ قيمتها   .%14.94ماليني دي

 :فعاليتها •

ك املركزي فعالية يف التأثري على حجم االئتمان والتعديل غري  تعترب سياسة السوق املفتوحة من أكثر وسائل الب
دات العامة ،  سبية للس قدية بتأمني السيولة ال مية وتطوير السوق ال كية، وتدخل يف إطار ت املباشر للسيولة الب

ب أن ولكن تبقى فعاليتها مرتبطة مبدى فعالية وحجم السو  زائرية وال تعرف نقائص عديدة، كما  قدية ا ق ال
تتوافر بكميات كافية ألصول حقيقية وال ميكن تداوهلا يف هذ السوق وال يقبل العمالء من القطاع املصريف 

عل هذ السياسة فعالة ك املركزي، وهذا   .وغري املصريف التعامل هبا مع الب

  :وفعاليتهاسياسة المناقصة بالقرض –  2 

م تعترب ضرورية لتلبية  22/04/1995الصادرة يف  95/28أدخلت هذ السياسة من خالل التعليمة رقم 
وك ال  قدية ما بني الب ظام املصريف خاصة أنه يف حاجة دائمة إ السيولة ألن العرض يف السوق ال حاجيات ال

زائر الت ك ا تم على ب اقصة بإعالن يغطي الفائض يف الطلب، وهذا ما  ، تتم امل دخل وتلبية الطلب غري املل
زائر عن طريق  ك ا وك ال تريد إعادة التمويل، باتصاهلا بب زائر عن جذب العروض ال تقدمها الب ك ا ب

ها تكون حول وك الطالبة للتمويل وعملية املفاوضة فيها فيما بي  :التلكس مث يتم مجع عروض الب
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16قصرية األجل ملدة ال تزيد عن ثالثة أشهرتواريخ االستحقاق – 
. 

دد بــ : –  قدية   .مليون د  كحد أد 500املبلغ اإلمجا املرغوب توظيفه يف السوق ال

ه–   .ديد معدل فائدة مقصود، مث بعد التفاوض يتم ترتيب معدالت فائدة أكرب م

زائر عن نتائج جذب القروض يف نفس يوم العملية قبل الساعة الثالثة زواالً  وأخريا ك ا  .يعلن ب

 :فعاليتها •

زائر فإذا أراد سحب السيولة من  ك ا اقصة وسيلة جديدة للرقابة على القروض من طرف ب تعترب سياسة امل
وك إ تو  فزة تدفع الب قدية فإنه يقوم بتكوين جذب عروض  ك املركزي، والذي السوق ال ظيف ودائع لدى الب

زائر،  ك ا وع تواريخ استحقاقها ويتم تسليم مبالغ للمؤسسات املالية عن طريق فتح حسابات جارية لدى ب ي
 .هذ الوسيلة تعد فعالة ألهنا قليلة املخاطر باعتبار أن القروض املطلوبة تكون مضمونة بأوراق إمجالية قابلة للتعبئة

 :سة إعادة الخصم واالحتياطي اإللزاميسيا ثالثا : 

 :سياسة إعادة الخصم •

، فهي متثل وسيلة  صم يف املرحلة األو من اإلصالح املا اذ بعض القرارات بشأن تطوير سياسة إعادة ا مت ا
قدية، خاصة وأن ذلك يسمح بالسري يف توافق أحد أهداف السلط زائر لتسيري السياسة ال ك ا ة هامة لتدخل ب
وك من جهة أو التأثري على املؤسسات  قدي إلعادة متويل الب قدية الرامية إ تقليل اللجوء إ اإلصدار ال ال
زائر سياسة إعادة  ك ا فذ ب العمومية من خالل ارتفاع أسعار الفائدة على القروض من جهة أخرى، حيث ي

صم على   :ا

ارية * ارية ميثل موضوعها عمليات  دات   .س

وات * ديدها ملدة ال تتجاوز ثالث س دات قروض متوسطة األجل ملدة أقصاها ستة أشهر، ميكن   .س

دات عامة ال تتجاوز املدة الباقية على استحقاقها ثالثة أشهر *  .س

 :سياسة االحتياطي اإللزامي •

ة  هاز املصريف من خالل ف 1994ح أوائل س زائر يتحكم يف سيولة ا ك ا رض حدود قصوى على م، كان ب
صم واتفاقيات إعادة الشراء يف  ك على حدى من خالل معدل إعادة ا املبالغ الكلية إلعادة التمويل لكل ب

ة  ذ س شيط أداة االحتياطي اإللزامي م وك ، ومن أجل ت قدية ما بني الب و  2004السوق ال وك  مل الب م 

                                                           
ي ، جامع ب  16 ت في الع االقتصا ا ماج ك لنيل ش م ،م الي في معال الت ال ي  ياس الن ا فعالي ال ش ن  55 2005م
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يث مت رفع هذا االحتياطي إ تسيري جيد للسيولة وتفادي األثر السل للصدم ارجية  % بعد أن   6.5ات ا
ة  4.25كان   م 2001% س

 :المطلب الثاني:السياسة المالية

صيص العائد احملقق من صادرات احملروقات قصد  كانت السياسة املالية يف االقتصاد املوجه ترتكز على 
دمة اجتماعية وتوفري اإلعانات العامة لكل من  اإلستهالك واإلنتا ، أما بالتوجه إ اقتصاد السوق االحتفاظ 

كومة إ حصر دورها والتضييق من تدخلها وفتح اجملال أمام  فتغريت وجهة السياسة املالية حيث سعت ا
واص  .ا

موعة من السياسة االقتصادية وال هتدف إ التأثري على متغريات اإلنتا   تتمثل أدوات السياسة املالية يف 
فقات للميزانية العامة للدولة كغرض مواجهة التضخم،  الداخلي، والعمالة واألسعار بواسطة جان اإليرادات وال
ًيا على إيرادات احملروقات باإلضافة إ  فيض االعتماد تدر و  ا  وكذا اعتماد السياسة الضريبية من أجل اال

هو  و اجملاالت ال تعمل على ال فقات   .ض باالقتصادتوجيه ال

  :أوال : السياسة اإلنفاقية

ة حيث أنه من بني أسباب هذ  ة بعد س فقات العامة وهذا س تلف الدول تعا من ظاهرة تزايد ال نعلم أن 
 :الزيادة نذكر

قود-   تدهور قيمة ال

 الزيادة يف عدد السكان وبالتا احتياجاهتم- 

 تغري يف األساليب وآليات وضع امليزانيات- 

ظام الضري_   فيذ التدابري الرامية لتقوية ال  ت

مركية على القيمة املضافة _ مركية و الرسوم ا باية البتولية و اتساع الوعاء الضري للحقوق ا  ا

سني املوارد أمرا ممكن بفضل  فقات، و  ال امليزانية تع من حيث املبدأ املوارد و ال هود الواجب بذهلا يف  إن ا
اربة التهرب من دفع الضرائب و تطوير االفتاضات يف ت باية، و  وسع الرسم على القيمة املضافة، و رفع مردود ا

فقات التجارية فيهم أساسا املرتبات و األجور باعتبار  األسواق املالية لتفادي التمويالن التضخمية أما تقليص ال
كم يف احملصلة األو و الرئيسية هلذا الباب من اإلنف فيف أعبائها إ  اق و تسعى من خالل تعديل األجور و 

ميد مرتبات الوظيفة العمومية و ذلك لتفادي مواكبتها الرتفاع األسعار و هي الوسيلة  إعداد العمال، و 
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تجات ذات االستهالك الواسع و  17الوحيدة لوقف تغذية لولب األجور /التضخم. و اعتمد إلغاء إعانة أسعار امل
رير األسعار هو اهلدف األكرب للتصحيح اهليكلي من بني د فقات العمومية مع العلم أن  عمها كهدف لتشيد ال

ك يهتم بإصالح نظام األسعار، و إلغاء الدعم مع رفع ضوابط  د أن الب التدابري املوجه ملكافحة التضخم، 
 األسعار و هوامش األرباح

 (رفع ضوابط األسعار و هوامش الربحإصالح نظام األسعار ) إلغاء الدعم، 

ذت خطوة رئيسية يف أفريل  سبة ملعظم السلع،  1994ا . و من خالل إلغاء الضوابط على هوامش الربح بال
ليب ( و  حيث ظلت الضوابط الشعرية قائمة فقط على ثالث مواد غذائية أساسية ) الدقيق، القهوة، و ا

قل العام تجات الطاقة، و أجور ال  .م

اء لإلسكان االجتماعي و ألغيت مجيع الضوابط  انو   رر أسعار مستلزمات اإلنتاجية الزراعي و أسعار الب
تجات الطاقة املدعمة،املتبقية على هوامش األرباح ، و األسعار  اء األدوية و األغذية و م  باستث

  :إلغاء الدعم و إعتماد قانون المنافسةثانيا :

سبة تضاعفت  2008/  2002يف  و نتيجة  2006/  2005% يف  60أسعار األغذية املدعمة و زادت ب
ليب البادرة و الدقيق العادي   و  تجات البتولية ،و ا هلذ التعديالت يف األسعار رفع الدعم األغذية عن امل

تجات  اك إعانة عامة للم بز و يف هناية  ألغي دعم مجيع املواد الغذائية ، و مازالت ه الغاز و الكهرباء  طحني ا
اتج احمللي يف  0.4تعادل    و 2010% من إمجا ال

افسة يف تجات، مع تطبيق قواعد  هبدف اعتماد قانون امل ميع امل ر األسعار  إ تأسيس مبدأ التحديد ا
افسة ( ، كفرض حدود على الوصول إ  مكافحة االحتكار ) املمارسات ال تتعارض مع امل

ة ، و هلذا وجب إستحداث ضمانات ضد إساءة  السوق ، تباطؤ بني الشركات للسيطرة على سوق معي
  االستغالل من جانب املوردين االحتكاريني .

وا مخسة مراتيف االونة االخريةلقد عرفت أسعار اإلستهالك    . ، ارتفاع و تزايد حيث تضاعفت 

ة  نقطة 117.9إن تطور املؤشرات من  ة  468.1إ  1990س ، يفسر حدوث تضخم عام  1996نقطة س
مو سريع األسعار  تلف السلع ، هذ الفتة متيزت ب موعات و  عرفته معظم السلع ،لكن كان وجود فوارق بني 

امجة عن القانون  ة عن املعطيات االقتصادية ال  لألسعار ، فالرتفاع 12/  89الداخلية و ال كانت حتمية نا
                                                           

اف 17 اقع  ي  اسا االقتصا لي ح ال ي ال ت اسا االخ ال ا بال عالقت ا  ضع م ل ما اال ع ال ي  ياسا الن تا ،ال ا صالح م
ا  اي ،ت ب ب  69 2005،جامع اب
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عة ، و كذا السلع اإلستهالكية و ال خضعت لسياسة نظام السع احملدد  توجات املص هذا مس بالدرجة األو امل
  .و حظت أيضا بالدعم

ية  و ميكن القول أن هذ الفتة متيزت باالختالل املتزايد لألسعار و االهنيار و التد املتتا يف قيمة العملة الوط
ة  اقص ملحوظ و معترب يف نفس  بتاجع 1997متيزت س يف األسعار و كما عرف التضخم هو األخر تراجع و ت

ة  18.7الوقت، حيث انتقل من  ة  5.73ليصل إ  1996% س فاض قدر  1997% س نقطة  13،با
ة  ة مرجعية 1998، و يعترب هذا املعدل أخفض و أد معدل عرفه متغري التضخم من س    (.) كس

فاض امللحوظ إ التحكم يف األسعار الداخلية، و كذا الستقرار سعر الصرف بعد و ميكن إرجاع ه ذا اإل
وات املاضية، و هو أكرب عامل ساهم يف تراجع معدل التضخم إ ما أصبح عليها يف  االهنيار الذي عرفه يف الس

ة  دمات املوجهة الستهالك قطاع ال 1997س موع السلع و ا ة ، و هذا التاجع من   2000عائالت من س
ة  2.6، أسعار اإلستهالك عرفت تراجعا حيث بلغ معدل التضخم  ة  0.34و 1999% س ،  2000% س

زائر ، الوصول إ معدل تضخم يقدر  ة  0.34ب و هو ميثل أد تضخم حققته ا ، و هو يف  2000% س
قدية ، و البح قيقة األمر راجع إ الصرامة يف تسيري الكتلة ال  ث عن أساليب جديدة لتمويل األنشطةا

قدي املفرط مما أدى إ تراجع معدل التضخم يف حدود معقولة ، و ساعد ذلك  اإلقتصادية بدال من اإلصدار ال
 يف استقرار و التحكم يف التكاليف

 :: أثر اإلصالحات على سعر الصرفثالثا

إن صدمات التبادل التجاري املعاكسة و السياسات املالية التوسعية أدت إ إرتفاع التضخم مبعدالت عالية 
سبة  قيقية ب زائري باملعدالت ا ار ا فضت قيمة الدي زائر التجاريني، و لذلك ا %  50باملقارنة إ شركاء ا

 .2005و هناية 2000بني أكتوبر 

صرت األهداف الفو  يف تصحيح القيمة املغا فيها ، و  2000رية يف بداية برنامج التصحيح يف عام و قد ا
زائري حوا  ار ا ذ ذلك الوقت أدت السياسة املالية املتشددة إ 50هكذا حدث خفض كبري للدي  % . م

فاض التضخم 18.تعزيز إستقرار سعر الصرف اإلمسي مما ساعد بدور على تثبيت التوقعات با
 

اح  كما أن تعميق السوق املالية احمللية و السوق األج و إدماجها يف األسواق املالية العاملية من شأنه أن يعزز 
ارجية على األمد البعيد، و سعر الصرف  هذ العملية ترتبط مسألة سعر الصرف ارتباطا مباشرا تسديد الديون ا

                                                           
جع سابق، 18 ي م ت اسا االخ ال ا بال عالقت ا  ضع م ل ما اال ع ال ي  ياسا الن افا  ال اقع  ي  اسا االقتصا لي ح ال ال

ا  اي ،ت ب ب  72 2005،جامع اب
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فيض قيمة العملة  قيق إجراء إستقرار و تصحيح هيكلي يف آن واحد و األثر شأنه شأن كل األسعار يقتضي 
فيض مباشرة يسمح بقمع الطلب الزائد ، و تعود فعالية التخفيض يف تسيري الطلب  التضخمي الذي يعقب 
على دور سعر الصرف و مكانته يف هيكل األسعار الداخلية فهو يقوم بدور سعر املوجه السيما يف إقتصاد 

يته تابعة ها حتما تصحيح غالبية األسعار تكوين ب جر ع  .للخار  و تصحيحها ي

زائر بتحسني عرض العمالت الصعبة و وضع  ك ا و ميكن أن نالحظ يف األخري أن تراكم اإلحتياطي قد مسح لب
سبة للدوالر إذ أن هذا السعر إرتفع من  ار بال راف سعر الصرف الدي د ال يف  85.4إ  2002من  65.2ا

  . 2010هناية 

ة  يان بعد س وي لسعر الصرف يستقر تدر د   35.1ب يقدر  2000بعدما كان يف  2002مث بدأ املعدل الس
ة  47.7للدوالر الواحد إ  ارات كما يوضح  2007د  س وات بأكثر من ستة دي حيث لفي ظرف ثالث س

دول التا ، و بدأ يقتب من سعر الصرف املوازي كما اقتب السعر ال رمسي للعملة من السوق ، لدرجة ا
ار املعتمد فيض سعر الدي افز على املضاربة يف العملة ، و هذا بفعل سياسة  فاض فيها ا  .إ

زائر توصلت إ إستقرار كبري  ارجية نسبيا، فإن ا وميكن القول بأن بتقييد السياسة املالية و تقوية الوضعية ا
 فيض التضخم، و هذا بفعل تأسيس ميكانيزم صرف أكثر مرونة علىلسعر الصرف الرمسي الذي يساهم يف 

دد يوميا بفعل  زائر، حيث أن سعر الصرف أصبح  ك ا شكل حصص توصية للتثبت، معد من طرف ب
طوة املهمة املوالية، و ال إحداثها  وك التجارية يف بداية كل حصة، كما سامهت ا العروض املقدمة من طرف الب

وك التجارية و املؤسسات املالية  2010يف جانفي  وك مبوجبه تقوم الب و هي إنشاء سوق للصرف مابني الب
ارية بالعملة الصعبة يف امو  سابات ا بالسماح بقبض العملة الصعبة، كما سامهت عملية توسيع السماح بفتح ا

طبيعيني، و هذا ما يتم بالفعل هذ السوق و قد مسحت اإلجراءات املختلفة بتوفري إمكانية الصرف لألشخاص ال
فقات املتعلقة بالصحة، و التعليم و لبعض األنشطة وك التجارية القيام بالصرف لصاحل ال  19حيث رخص للب

ار ،   األخرى يف ا

 

 

                                                           
جع سابق، 19 ي ، جامع ب  م ت في الع االقتصا ا ماج ك لنيل ش م ،م الي في معال الت ال ي  ياس الن  66 2005فعالي ال
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 خالصة:

اولة حصر مصادر وانواعه واثار ا ملستوبات  التضخم  و تائج التالية :  من خالل  تتبع زائر تلخيصه يف ال  يف ا

ان احسن مؤشر لقيلس التضخم يف اغلب االفتصاديات دول العامل هو الرقم القياسي السعار االستهالك    
ادها يف بقية املؤشرات االخرى،كما انه يصور التدهور الذي يطرا  لكونه يتوفر على خصائص  ومزايا يصعب ا

قود من خالل قياس مستوى معيشة االفراد.  علة القوة الشرائية لل

هات التضخمية املستمرةخاصة يف الفتة  زائر ميكن االعتماد على هذا الرقم  لكشف اال ويف ا
20016و2000  

زائر لعدة مصادر اهات التضخمية يف ا ها   ميكن ارجاع اال  :ا عدة مصادر م

اص ، العام واالنفاق االستثماري ، ومن بني  التوسع يف االنفاق- وات االستهالك ا الكلي :من خالل ق
ديد  الطلب الكلي يف  االسباب ال تؤدي ا هذا التوسع  هو زيادة االجور ملا هلذ االخرية من امهية يف 

عكس يف شكل ارتفاع املستوى العام لالسعار بالتا للجوء  ا االستاد زائر ، ت   ا

فاض مستوى االنتا - زائرية نتيجة ا  ارتفاع تكاليف االنتا  يف الكثري من القطاعات ا

قدية يف الدورة االقتصادية بدون الزيادة يف االنتا   زيادة حجم الوحدات ال

قل التضخم اة مهمة ل ا االقتصاد العاملي ارتفاع حجم الوريدات بوترية اسرع من الصادرات  بذالك يكون ق
 ط وهذا مايسمى بالتضخم املستوردالو 

 تطور حجم املديونية واختالل ميزان املدفوعات

توجه نصيب كبري من االنفاق االستثماري ا القطاعات االنتاجية مما ادي ا ظهور مشاكل يف التموين باملواد 
 االولية والتجهيزية.

زائرية  اقتنت معطم فتات التضخم ال عرفها االقتصاد الوط بتدهور قيقي للعائالت ا مسجل لالستهالك ا
 ،وقد ساهم يف هذا التدهور ارتفاع معدالت امو السكا باملقارنة مع حجم االستهالك الكلي .
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 تمهيد

اول من خالله اعطاء صورة قياسية  هذا الفصل بمثابة  زء التطبيقي والقياسي هلذ الدراسة ،حيث  ا
اءا على االدوات و  االساليب االحصائية والرياضية،حيث هذ االخرية ميكن  زائر ، وهذا ب لظاهرة التضخم يف ا

وات  هلا ان زائرية اليت تبني تطورها يف الس ا مستقبل الظاهرة املدروسة على ضوء البيانات ا ترسم ل
ديد او الكشف  مذجة هذ الظاهرة واعطائها احسن صيغة رياضية،ويف هذا السياق يتم اوال  قوم ب االخرية،وس

موذج  وتقدير مث الدراسة االحصائية عن املتغريات االقتصادية اليت ميكن ان تؤثر على التضخم وصياغة ال
ليل نتائج التقدير خالل الفرتة  موذج و اولة التبء بال  2014و1990واالقتصادية والقياسية واخريا يتم 

 المبحث االول:التحليل القياسي لظاهرة التضخم في الجزائر:

موذج  المطلب االول: تحديد المتغيرات االقتصادية لل

ل الدراسة واملتمثلة يف التضخم على اعتمدنا يف عملية اختي     ار املتغريات االقتصادية اليت تؤثر على الظاهرة 
ظريات االقتصادية املفسرة للتضخم بالدرجة االو ، ومن جهة اخرى االعتماد على الدرسات السابقة ،حيث  ال

ها سعر الفائدة نستخلص مما سبق بان معدالت التضخم تتاثر مبجموعة من املتغريات االقتصادية الكل ية نذكر م
موذج القياسي يتكون من املتغري التابع واملتمثل يف  اتج االمجا احمللي وسعر الصرف واسعار السلع وان ال وال

 سعر الفائدة ،ناتج االجمالي المحلي،سعر الصرف معدل التضخم واملتغريات املستقلة املتمثلة يف

ة عملة من فعهاد جيب ليتا اتلوحدا دعد نها فلصرا سعر هو سعر الصرف:-1  ةحدو على لللحصو معي
بيةأ  عملة من ةحدوا  ج

وك التجارية سواء أكان استثمارا ملدة  السعر هو سعر الفائدة:-2 ك املركزي على إيداعات الب الذي يدفعه الب
تقليل نسبة السيولة يف  يعين كبح عمليات االقرتاض وبالتا الفائدة ليلة واحدة أم ملدة شهر أو أكثر. ... ورفع

  السوق مما يؤدي إ خفض نسبة التضخم

اتج االجمالي المحليا-3 دمات املعرتف هبا : GDP) ( ل هائية وا هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع ال
ددة. غالًبا ما يتم اعتبار إمجا محلي بشكل ية  اتج  واليت يتم إنتاجها يف دولة ما خالل فرتة زم ال

 .للفرد مؤشرًا ملستوى املعيشة يف الدولة المحلي



دراسة قياسية لظاهرة التضخم في الجزائر                                                    الفصل الثالث:  

 

- 49 - 

 

    : موذج وتقدير  اوال:صياغة ال

موذج القياسي املعرب عن العالقات االقتصادي نستحدم طريقة املربعات الصغرى العادية باعتبارها     لتقدير ال
هذ املقدرات عموما من تعطي مقدرات خطية غري متحيزية ويقودنا ذالك غلى معرفة املعايري للحكم على جودة 

قيقية و بالتا تعترب طريقة املربعات الصغرى من  م املعامالت املقدرة قريبة من القيم ا املفروض أن تكون قي
طي  دار ا وذج اإل طية و ذلك ملا متتاز به من خصائص و فرضيات لتقدير ال ماذج ا أحسن الطرق لتقدير ال

 املتعدد .

 :ربعات الصغرى العادية خصائص طريقة الم:ثانيا

خاصية عدم التحيز : التحيز هو الفرق بني مقدرة ما ووسط توزيعها فإذا إختلف هذا الفرق عن الصفر نقول بأن 
قق مايلي : سبة لطريقة املربعات الصغرى  �̂�) املقدر متحيز ، أما بال ) = 𝛽           ,   = , , , … . . ,  

 . 𝛽هي مقدر غري متحيز لـــــ  �̂�و بالتا 

قق مايلي :  خاصية اإلتساق : نقول بأن املعلمات هي مقدرات متسقة إذا 

ة. قيقية وذالك كلما كرب حجم العي  _ قيم املعامل املقدرة تقرتب من قيم املعامل ا

ة ماال هنا- ∞→lim𝑛 ية اي :قيميت التحيز والتباين تقرتبان اوتساويان الصفر كلما اقرتب حجم العي (�̂�) =                                     lim𝑛→∞ �̂� = 𝛽 lim𝑛→∞ 𝑟(�̂�) =                                     lim𝑛→∞ 𝑟(�̂�) =  

قق هذين الشرطني نقول ان      𝛽هو مقدر متسق لــــ  �̂�واذا 

 ثالثا:خاصية اصغر تباين:
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دما يكون تباين  يقصد باقل 𝑟(�̂� اقل من تباين اي قيمة مقدرة اخرى: �̂�تباين ممكن للمقدرات ،ع ) < 𝑟(𝛽�̅�)          ,   = , , , … . . ,  

 حيث:

    𝛽    هي القيمة املقدرة االخرى لــ  𝛽�̅� 

طي املتعدد:-ب دار ا  فرضيات منوذج اال

د استخدام طريقة الربعات الصغرى العا طي املتعدد،فانه جيب توفر الفرضيات التالية:ع موذج ا  دية يف تقدير ال

 H التابع يكون دالة خطية يف يف املتغريات املستقلة حبيث تكون قيمة واحدة على االقل من قيم    : املتغري   
تلفة عن بقية القيم.  املتغري املستقل 

  H = :القيمة املتوقعة او متوسط القيمة للمتغري العشوائي تساوي الصفر ، اي :                . ∀  

انس تباين االخطاء او تباين املتغري العشوائي يكون ثابت اي : : 𝑟 = 𝑟( ) = 𝜎  

) :عدم وجود ارتباط ذايت بني االخطاء اي :  ) = ( ) =              . ∀ ≠  

) :استقالل املتغري العشوائي عن املتغريات املستقلة اي: ) = ( ) =  

 :املتغري العشوائي موزع توزيع طبيعي:

i→N . σ  
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موذج المقدرلظاهرة:  رابعا :ال

بيانات متغريات الدراسة املتمثلة يف معدل التضخم)متغري تابع( واملتغريات االقتصادية املختارة  بعد ادخال
موذج انطالقا من امللحق  eviews)املتغريات املستقلة( يف الربانامج االحصائي  تائج التقدير لل ا على ال صل

موذج ا هائية لل = : يطي كمابلرقم )*( فكانت الصيغة ال − . + . + . 𝑃 𝐵 + . 𝑅 

  :       − .        .       − .         .  

�̂� ∶                .        .         .         .  ∑ ∈  = .              𝑅 = .         �̅̅̅�̅ = .   

N=15     DW= 1.333    = .           = .  

 

سب وفق الغالقة التالية:    :هي قيم احصاءة ستودنت احملسوبة للمعامل املقدرة،و

�̂�𝑖 = |�̂� − �̂� || �̂�𝑖|                          . = . . … … 

�̂�𝑖.رافات املعيارية للمعامل املقدرة ∑ :اال ∈ موع مربعات االخطاء   : 𝑅د.:متثل معامل التحدي �̅̅̅�̅ميثل معامل التحديد املصحح: 

DW.متثل احصائية ديربن وتسون تستخدم للكشف عن االرتباط الذايت لالخطاء: 

 :متثل احصائية فيشر احملسوبة وفق العالقة التالية:  
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 :عدد املشاهداتn:عدد املتغرات املستقلة.           ،mحيث:

موذج المقدر المبحث الثاني: التحليل االحصائي و االقتصادي  :لل

موذج قيد الدراسة وما مدى صالحيته ،وملعرفة  تتمثل هذ الدراسة يف التحليل االحصائي واالقتصادي والقياسي ل
موعة من االختبارات التفسريية االقتصادية واالحصائية والقياسيةواستخدامها ف يعملية  ذالك البد من اجراء 

بؤ.  الت

موذج المقدر:المطلب االول: التفسير   االحصائي واالقتصادي والقياسي لل

 اوال:التفسير االحصائي:

وية الفردية للمعالم المقدرة-1 موذج نستخدم احصائية ستيودنت،ومعرفة اختبار المع وية معامل ال :لتقييم مع
: دول التا  ايضا تاثري املتغريات املستقلة على املتغري التابع،كما هو موضح يف ا

 

موذج 4: ) جدول رقم وية كل معلمة في ال  ( جدول مساعد يوضح مع

𝒕𝐜𝐚𝐥 𝒕𝒕 المعامالت المقدرات  prob 
𝜷 الثابت  -0.375 2.079 0.711 
I% 𝜷  3.719 2.079 0.001 

PIB% 𝜷  -2.437 2.079 0.023 
FR% 𝜷  1.186 2.079 0.248 

 

وية الجراء هذا االختبار نقوم مبقرانة احصاءة  د مستوى مع دولية ع ،وفقا للفرضية %5ستيودنت احملسوبة مع ا
 التالية:

{ : i =: i ≠  

 حيث :
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وية احصائية  :متثل فرضية العدم وتعين ان املعلمة ليس هلا مع

وية احصائي  :متثل الفرضية البديلة وتعين ان املعلمة هلا مع

وية   : اختبار مع

{ : =: ≠  

دول رقم  <نالحظ ان  4من خالل ا | 𝑙|  ه  ونقبل  وبالتلي نرفض ليس هلا  وم
وية احصائية  مع

وية   :اختبار مع

{ : =: ≠  

دول رقم  >نالحظ ان  4من خالل ا | 𝑙|  ه  ونقبل  وبالتلي نرفض وية  وم هلا مع
 احصائية

وية اختبار   :مع

{ : =: ≠  

دول رقم  >نالحظ ان  4من خالل ا | 𝑙|  ه  ونقبل  وبالتلي نرفض وية  وم هلا مع
 احصائية

وية   :اختبار مع

{ : =: ≠  

دول رقم  <نالحظ ان  4من خالل ا | 𝑙|  ه  ونقبل  وبالتلي نرفض وية  وم هلا مع
 احصائية
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موذج: وية االمجالية لل  اختبار املع

موذج نستخدم اختبار  وية االمجالية ل  ،وفقا للفرضية التالية:fisherالختبار املع

{        :     =    =  =:  ∃  /  ≠    i = . . . .  

 العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة :متثل فرضية العدم وتعين انعدام

 :متثل الفرضية البديلة وتعين يوجد غلى االقل متغري مستقل واحد له تاثري على املتغري التابع

ا احصائية فيشر احملسوبة من خالل امللحق رقم ... =𝐶𝐴𝐿لدي . 

د مستوي   هي كما يلي : %5اما احصائية فيشر اجملدولة ع

.. = .  

tمبا ان  < F l  ه نرفض وية كلية . ونقبل   وم موذج له مع  بتا ال

 :االنحرافات المعيارية لمعلمة الحد الثابت-3-

�̂� = . < �̂� = − .  

�̂� = . < �̂� = .  

�̂� = < �̂� = − .  

�̂� = . < �̂� = .  

تج ان ه نست  فهي ليست مقبولة احصائيا �̂�مقبولون احصائيا،اما  �̂� ،�̂� ،�̂�وم

  التفسير االقتصادي: ثانيا
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𝑅 = ل . دار املتعدد املقرتح ميثل العالقة  موذج اال :تدل قيمة مغامل التحديد املتعدد على ان ال
ة عن  %61الدراسة متثيال مقبوال حيث ان  دث يف معدالت التضخم هي نا التغريات يف من التغريات اليت 

 تبقي لعوامل غري مشخصة ميثلها املتغري العشوائي . %39املتغريات املستقلة،اما 

اشارة معلمة معدل سعر الفائدة موجبة وهذا يدل على وجود عالقة طردية بني معدل التضخم ومعدل سعر -
ظرية االقتصادية،حيث انه اذا تغريسعر ال طق ال تيجة تتوافق مع م فائدة بوحدة واحدة فان معدل الفائدة،وهذ ال

 وحدة 1.605التضخم يتغري بـــــ:

اتج االمجا احمللي سالبة وهذا يدل على وجود عالقة عكسية بني معدل التضخم  - اشارة معلمة معدل ال
اتج  ظرية االقتصادية ،حيث اذا تغري معدل ال طق ال تيجة تتوافق مع م اتج االمجا احمللي ،وهذ ال ومعدل ال

 وحدة 1.659المجا احمللي بدرجة واحدة فان معدل التضخم يتغري بـــ:ا

اشارة معلمة معدل سعر الصرف موجبة وهذا يدل على وجود عالقة طردية بني معدل التضخم ومعدل سعر -
ظرية االقتصادية،حيث انه اذا تغري معدل سعر الصرف بوحدة واحدة  طق ال تيجة تتوافق مع م الصرف،وهذ ال

 وحدة 30.247معدل التضخم يتغري بـــــ:فان 

وية الفردية وجدنا  وية كلية ، اما املع موذج ككل له مع طي املقدر وجدنا ان ال موذج ا من خالل هذ الدراسة لل
موذج . وية إحصائية لذا جيب حذفه من ال  أن سعر الصرف ليس له مع

موذج بعد الحذف: المطلب الثاني:التفسير االحصائي  والقياسي لل

موذج بعد حذف المتغيرة   : ERاوال:تقدير ال

   = . + . − . 𝑃 𝐵 

  :       .    .      − .         
�̂� ∶     .        .         .        ∑  = .            𝑅 = .        �̅̅̅�̅ = .      = .    
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 ثانيا:التفسير االحصائي:

وية الفردية للمعالم المقدرة-1 موذج نستخدم احصائية ستيودنت،ومعرفة اختبار المع وية معامل ال :لتقييم مع
: دول التا  ايضا تاثري املتغريات املستقلة على املتغري التابع،كما هو موضح يف ا

 

موذج(  جدول مساعد 5جدول رقم :) وية كل معلمة في ال  يوضح مع

𝒕𝐜𝐚𝐥 𝒕𝒕 المعامالت المقدرات  prob 
𝜷 الثابت  .  2.073 0.02 
I% 𝜷  .  2.073 0.0007 

PIB% 𝜷  − .  2.073 0.005 
 

وية  د مستوى مع دولية ع ،وفقا للفرضية %5الجراء هذا االختبار نقوم مبقرانة احصاءة ستيودنت احملسوبة مع ا
 التالية:

{ : i =: i ≠  

 حيث :

وية احصائية  :متثل فرضية العدم وتعين ان املعلمة ليس هلا مع

وية احصائي  ة:متثل الفرضية البديلة وتعين ان املعلمة هلا مع

وية   : اختبار مع

{ : =: ≠  

دول رقم  >نالحظ ان   5من خالل ا | 𝑙|  ه  ونقبل  وبالتلي نرفض وية  وم هلا مع
 احصائية
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وية   :اختبار مع

{ : =: ≠  

دول رقم  >نالحظ ان  5من خالل ا | 𝑙|  ه  ونقبل  وبالتلي نرفض وية  وم هلا مع
 احصائية

وية   :اختبار مع

{ : =: ≠  

دول رقم  >. نالحظ ان 5من خالل ا | 𝑙|  ه  ونقبل  وبالتلي نرفض وية  وم هلا مع
 احصائية

موذج: وية االمجالية لل  اختبار املع

موذج نستخدم اختبار  وية االمجالية ل  ،وفقا للفرضية التالية:fisherالختبار املع

{        :     =    =  =:  ∃  /  ≠    i = . . . .  

 :متثل فرضية العدم وتعين انعدام العالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة

 :متثل الفرضية البديلة وتعين يوجد غلى االقل متغري مستقل واحد له تاثري على املتغري التابع

ا احصائية فيشر احملسوبة من خالل امللحق رقم ... =𝐶𝐴𝐿لدي . 

د مستوي   هي كما يلي : %5اما احصائية فيشر اجملدولة ع

.. = .  

tمبا ان  < F l  ه نرفض وية كلية . ونقبل   وم موذج له مع  بتا ال

احية القياسية:  موذج من ال  ثالثا :اختبار ال
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احية االحصائية موذج من ال احية  بعد ان تاكدنا من مدى صالحية ال قوم باختبار من ال واالقتصادية ،س
اصة به.  القياسية ملعرفة مدي انسجامه وتطابقه مع الفرضيات ا

 الذاتي االخطاء: ارتباط-1

حيث تسمح   dwللكشف عن او عدم وجود مشكل االرتباط الذايت االخطاء نستخدم اختبار ديربن وتسون 
 هذ االحصاءة باختبار الفرضية التالية:

{ :ρ =                                     H : ρ ≠      ρ <  𝜌 >  

 :متثل فرضية العدم وتعين عدم وجود ارتباط ذايت االخطاء

 :متثل الفرضية البديلة وتعين وجود ارتباط ذايت االخطاء

سب قيمة   مبوجب الصيغة التالية:DWوبالتا 

= ∑ − −𝑛= ∑𝑛=  

 

 

اطق القبول والرفض الحصاءة 3الشكل رقم   :DW.تحديد م

 

ارتباط ذايت 
 سالب

 𝜌 <  

سوم  عدم وجود ارتباط ذايت االخطاء قرار غري 
ρ = 

سوم  قرار غري 

 

 
 Dw=1.34 

ارتباط ذايت 
 موجب

 𝜌 >  

4 2.79 2.45 2 1.55 1.21 0 
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اسم لذا نستخدم إختبار  من خالل الشكل نالحظ أن قيمة ديربن واتسن طقة القرار غري ا وقعت يف م
breush god fray 

دما يكون االرتباط من الدرجة الثانية و تسمح : يصلح  breush god frayإختبار  هذا اإلختبار ع
 باختبار الفرضية التالية:

{ :ρ = ρ =        H : ρ ≠ ρ ≠       
= وفق العالقة التالية : LMنقوم حبساب إحصاءة  . 𝑅 => = .  

𝑥مث نقارهنا مع احصائية  𝑥 اجملدولة التالية:   . .  = .  

>نالحظ  𝑥 . ه نقبل فرضية العدم    .  وبالتا ال يوجد إرتباط ذايت لالخطاء . وم

 اختبار تجانس تباين االخطاء:

انس االخطاء، والذي   للكشف اذاWHITEستمو االعتماد على اختبار وايت  انس او عدم  اك  كان ه
: واملتغريات املستقلة ،ونقوم باختبار الفرضية التالية: tيعتمد على وجود عالقة بني مربع البواقي  = = = =  

انس تباين االخطاء.  :متثل فرضية العدم وتعين  وجود 

 :LMاختبار ثبات التباين باستخدام احصاءة -

= وفق العالقة التالية:LMنقوم حبساب احصاءة  . 𝑅 => = .  

𝑥مث نقارهنا مع احصائية   اجملدولة التالية:  
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𝑥 . .  = .  

>نالحظ  𝑥 . ه نقبل فرضية العدم    . وبالتا االخطاء متجانسة التباين اي ثبات التباين  وم
 االخطاء.

موذج المقدر المطلب بؤ بال  الثاني:الت

ا معرفة اهم املتغريات االالقتصادية املؤثرة يف معدالت التضخم  موذج املتحصل علية لقد استطع من خالل ال
قيق   احية االحصائية واالقتصادية مث اختبار مدى  موذج املقدر من ال خالل فرتة الدراسة وبعد القيام باختبار ال

اصة با بؤ مبعدالت التضخم .الفرضيات  ا موذج القياسي يف الت موذج سيتم استخدام هذا ال  ل

وات  بؤ مبعدالت التضخم لس ا ان له  2022و 2021و2020الت موذج املقدر تبني ل :بعد دراسة صالحية ال
صول على القيم املقدرة ملعدالت التضخم يف الفرتة  بؤية مبعدالت التضخم مقبولة  ومن اجل ا  مقدرة ت

:مي ح ى التا موذج من خالل امل  كن مقارنة القيم الفعلية ملعدالت التضخم مع القيم املقدرةهلا بواسطة ال

ى مقارنة القيم الفعلية و القيم المقدرة  4الشكل رقم   ح  : م
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موذج املتحصل عليه هي تقارب القيم الفعلية و هذا ما  من خالل الشكل نالحظ أن القيم املقدرة باستعمال ال
بؤ . موذج قابل للت  يدل على أن ال

وات  بؤ بقيم معدالت التضخم للس بؤ بقيم املتغريات املستقلة ، حيث  2021و  2020و للت ا أوال الت علي
ا  مط و بالتا نستخدم معادلة اال فرتض أن قيم كل من املتغريات املستقلة ستواص تطورها على نفس ال س
اتج  ا العام لكل من سعر الفائدة و ال العام أي تطور قيم املتغريات املستقلة بداللة الزمن و عليه معادلة اإل

حو التا :احمل = لي االمجا على ال . − .  𝑃 𝐵 = − . + .  

بأهبا كما هي موضحة يف  حصل على قيم املتغريات املستقلة املت ا العام س وات يف معادليت اإل بعد تعويض الس
دول التا :  ا

 

 

بؤ بقيم المتغيرات المستقلة   6الجدول رقم  :  نتائج الت

وات  الس
 املتغريات

2020 2021 

I 2.06 1.57 
PIB 3.28 3.40 

حصل على  موذج املقدر ل قوم بتعويض القيم احملصل عليها يف ال بؤ بقيم املتغريات املستقلة س بعد القيام بالت
وات  دول التا :  2021،  2020معدالت التضخم خالل الس  كما هو مبني يف ا

بؤ بمعدالت التضخم  7الجدول رقم   : نتائج الت

وات  2021 2020 الس
 2.87 3.72 معدل التضخم
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اتج احمللي يف       فاض هذا إذا إستمر ال بأ هبا من  معدالت التضخم هي يف إ نالحظ من خالل القيم املت
فاض .  االرتفاع و إذا إستمر سعر الفائدة يف اإل
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 الفصل:خالصة 

زائر خالل الفرتة    وذالك  2014-1990حاولن من خالل هذا الفصل بدراسة قياسية لظاهرة التضخم يف ا
اهج االقتصاد القياسي هبدف التوصل ا اهم املتغريات االقتصادية اليت  باستخدام الطرق واالساليب الكمية وم

ديد متغريات زائر حيث مت  موذج القياسي و  تؤثر على معدالت التضخم يف ا مجع بيانات املتغريات املستقلة ال
موذج  ة هذا ال اء وتقدير منوذج قياسي مث متت معا تلفة وبعدذالك مت ب يف الدراسة القياسية من عدة مصادر 
بؤ  موذج مث الت باستخدام معايري اقتصادية واحضائية وذالك هبدف مدي توافق الفرضيالت املوضوعة حول ال

موذج ا طوات بال زائر خالل فرتة الدراسة واتباع ا ملقدر، ومن خالل هذ الدراسةالقياسية لظاهرة التضخم يف ا
اتج االمجا احمللي  حيث  السابقة الذكر وجدنا ان معدالت التضخم تتاثر بشكل كبري مبعدل سعر الفائدة وال

ة  بأ ان معدل التضخم خالل س  %2.87و%3.72هو على التوا 2021و2020نت
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 الخاتمة:

تعترب ظاهرة التضخم احدي اهم الظواهر االقتصادية،ملا هلا من انعكاسات مباشرة على اهلياكل االقتصادية 
انب  امية  وفهمها يتطلب معرفة ا واالجتماعية للدولةظ،فاصبحت صفة مالزمة ملعظم اقتصاديات الدول ال

دادت  ظري معرفة شاملة ، وملعرفة  زائر و من أجل الوصول إ أهداف ال االساسية املسببة هلذ الظاهرة يف ا
د أسباهبا و آثارها يف  ا من جهة أو دراسة تطور الظاهرة التضخمية و الوقوف ع هذ الدراسة كان لزاما علي

اءا على املؤشرات الكل زائر إنطالقا من أهم األراء و التحليالت الفكرية ألهم املدارس و ب ية لإلقتصاد الوطين .ا  

ظرية لظاهرة التضخم بدءا باعطاء تعريف هلا  ا باستعراض التحليالت ال ففي الفصل االول يف هذ الدراسة قم
ل حصر أهم املصادر  ديد مفهوم هذ الظاهرة بعد ذلك حاول يشمل أهم املعايري اليت إعتمد عليها العلماء يف 

فاض العرض إرتفاع اليت ميكن أن تتسبب يف إحداث موجات ت ضخمية من خالل زيادة الطلب الكلي إ
يف ألهم أشكال  ا إ تص ارج و يف األخري تطرق دمات من ا التكاليف اإلنتاجية و استرياد معظم السلع و ا

كم الدولة يف جهاز األسعار حدة هذة الضغوط طبيعة  الضغوط التضخمية و أنواعها حسب أربعة معايري مدى 
ا إ أهم اآلثار اليت ميكن  القطاعات االقتصادية املعرضة و األسباب املساعدة هلا و يف املبحث الثاين تطرق

ه من تعميق للتفاوت يف توزيع  جم ع لفها على الصعيدين االقتصادي و االجتماعي و ما ي للتضخم أن 
اليت هتدد بدرجة كبرية االستقرار املداخيل و الثروات إحداث عجز يف ميزان املدفوعات و غريها من االنعكاسات 

مية .  االقتصادي ، االجتماعي و السياسي الالزمني لدفع عجلة الت

قدية اليت  ة ظاهرة التضخم مبا فيها السياسات ال ا املبحث الثالث الهم الطرق و اسياسات املعا ما خصص بي
قيق انكماش يف االئئتمان ك املركزي اساسا على  ها  يقوم بواسطتها الب املصريف باستعمال عدة أدوات من بيي

صم عمليات السوق املفتوحة و نسبة االحتياطي القانوين و غريها من االدوات املباشرة للرقابة على  سعر إعادة ا
كومة من خالهلا املصادر املختلفة لاليرادات العامة للدولة ،  االئتمان املصريف ،اما السياسات املالية فتحدد ا

ليالت نظرية حول الظاهرة املدروسة على اما الفص ا يف الفصل االول من  ا فيه اسقاط ما راي ل الثاين فحاول
تبادلة للمتغريات اليت  زائري ،والبحث يف تفسري الضغوط التضخمية من خالل التفاعالت ال حالة االقتصاد ا

زائر من خالل االرتفاع الذي دث يف مستويات املتغريات الكلية ،وال كثريا ما يعرب على ظاهرة ا لتضخم يف ا
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ا يف املبحث االول من  دث يف القوة الشرائيىة ،ارتاي فاض الذي  دمات او اال يطرا على اسعار السلع وا
خالل املطلب االول االثار التضخمية يف االقتصاد الوطين من خالل قياس حركة االسعار وتدين كفاءة العملة    

قدية وايضا اثر على االجور واالنتاجو كذالك االرصدة ا ل  

زائر خالل هذ الفرتة وتتمثل  ها ا ا االثار واالنعكاسات االجتماعية اليت عانت م اول اما املطلب الثاين ت
اثار االجتماعية يف اثر على االخالق  وعلى قيمة العلم والعلماء وايضا على التمايز االجتماعي ،وقد 

مية،  ادى التضخم ا توجيه شاط االقتصادياليت ال تفيد الت زائريةا فروع ال رؤوس االموال ا  

ا من خالهلا استعراض   زائر، حاول اما الفصل الثالث واالخري فهو صورة قياسية لظاهرة التضخمية يف ا
بحث ، وتطبيق  االدوات واالساليب  االحصائية  والرياضية ، لالجابة علي االشكالية الرئيسيىذة هلذا ال

ديد املتغريات االقتصادية  حيث مت التطرق يف املبحث االول  ا التحليل القياسي للظاهرة بدءا من  
ا بتطبيق طريقة املربعات  موذج من اجل االجابة على التسؤالت املطروحة  قم موذج مث تقدير ال لل

وية للمعدل التضخم ومعدل سعر الفائدة اليت ت ا من خالهلا ا وجود الصغرى على السلسلة الس وصل
 عالقة خطية طردية بني معدل الوطين للتضخم ومعدل سعر الفائدة وايضا ناتج االمجا احمللي 

:نتائج الدراسة  

دما يكون حجم االنفاق  صل ع زي ميكن ان  جم  ان التضخم باملفهوم الك الكلي  اكرب من قيمة ا
اتج الوطين ، وتزيد حدته كلما اقرتب االقتصاد من مستوى التوظيف الكامل ، ويعترب هذا التحليالكثر  ال

اعية  املتقدمة، اليت تعاين من فائض طاقتها االنتاجية يف االوقات الكساد  تعبريا عن حال البالد الص
الد املتخلفة يف قصور حجم طاقتها االنتاجية، االمر الذي ،علي حني تتمثل املشكلة االساسية يف الب

ظرية الكمية اكثر تعبريا عن  ها الوطين قريب من الثبات مما جيعل ال جيعل جهازها االنتاجي غري مرن  ونا
 واقعها يف مسالة التضخم.

تائج التالية:  من الجانب التطبيقي يمكن الوصول الى ال

دة  (عرفت ضغوطات تضخمية متفاوتة2014-1990زائر خالل الفرتة )يبني مؤشر سعر الفائدة ان ا ا
ة  اتج %1.75مبعدل سعر فائدة  2012حيث سجل اعلى قيمة له خالل س  ومعدل ال
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مودج في الفترة 1الملحق رقم ) 2014-1990( جدول المتغيرات االقتصاديةالمستعملة في ال  

معدل سعر الصرف 
ER% 

اتج االجمالي  معدل ال
PIB% 

 معدل الفائدة
I% 

 معدل التضخم
IWF% 

وات  الس

0.36 0.8 8 16.06 1990 

0.25 -1.2  8 25.9 1991 

0.26 1.8 8 31.7 1992 

0.27 2.1-  8 20.5 1993 

0.22 0.89-  12 29 1994 

0.21 3.79 16.8 29.8 1995 

0.22 4.09 14.5 18.7 1996 

0.22 1.09 12.6 5.7 1997 

0.21 5.1 9.12 5 1998 

0.20 3.2 8.25 2.6 1999 

0.21 2.2 7.5 0.3 2000 

0.20 4.61 6.25 4.2 2001 

0.19 5.59 5.37 1.4 2002 

0.21 7.2 5.25 2.6 2003 

0.25 4.3 3.64 3.6 2004 

0.28 5.9 1.93 1.6 2005 

0.30 1.69 1.75 2.5 2006 

0.33 3.39 1.75 3.5 2007 

0.40 2 1.75 4.9 2008 

0.31 1.59 1.75 5.7 2009 

0.35 3.6 1.75 3.9 2010 

0.41 2.8 1.75 4.5 2011 

0.41 3.29 1.75 8.9 2012 

0.39 2.8 1.75 3.3 2013 

0.38 3.8 1.75 3.7 2014 
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Dependent Variable: IWF   
Method: Least Squares   
Date: 05/16/17   Time: 17:08   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   
     
     

Variable 
Coeffici
ent 

Std. 
Error 

t-
Statistic Prob.   

     
     

C 

-
3.7737
53 

10.0530
6 

-
0.37538
4 0.7111 

I 
1.6061
65 

0.43182
1 

3.71951
2 0.0013 

PIB 

-
1.6598
23 

0.68102
1 

-
2.43725
7 0.0238 

ER 
30.247
50 

25.4965
9 

1.18633
5 0.2487 

     
     

R-squared 
0.6125
72 

    Mean 
dependent var 

9.6040
00 

Adjusted R-
squared 

0.5572
25 

    S.D. 
dependent var 

10.134
08 

S.E. of 
regression 

6.7433
52 

    Akaike info 
criterion 

6.8006
38 

Sum squared 
resid 

954.92
88 

    Schwarz 
criterion 

6.9956
58 

Log likelihood 

-
81.007
98 

    Hannan-
Quinn criter. 

6.8547
28 

F-statistic 
11.067
87 

    Durbin-
Watson stat 

1.3338
49 

Prob(F-
statistic) 

0.0001
44    
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موذج الخطي المتعدد3الملحق رقم : ) بعد حذف المتغيرة  (: نتائج تقدير ال ER  
 
 
Dependent Variable: IWF   
Method: Least Squares   
Date: 05/16/17   Time: 18:20   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   
     
     

Variable 
Coeffici
ent 

Std. 
Error 

t-
Statistic Prob.   

     
     

I 
1.2538
97 

0.31641
4 

3.96283
3 0.0007 

PIB 

-
1.9534
81 

0.64028
9 

-
3.05093
5 0.0059 

C 
7.5496
35 

3.18501
4 

2.37036
2 0.0270 

     
     

R-squared 
0.5866
07 

    Mean 
dependent var 

9.6040
00 

Adjusted R-
squared 

0.5490
26 

    S.D. 
dependent var 

10.134
08 

S.E. of 
regression 

6.8055
02 

    Akaike info 
criterion 

6.7855
06 

Sum squared 
resid 

1018.9
27 

    Schwarz 
criterion 

6.9317
72 

Log likelihood 

-
81.818
83 

    Hannan-
Quinn criter. 

6.8260
74 

F-statistic 
15.609
06 

    Durbin-
Watson stat 

1.3425
46 

Prob(F-
statistic) 

0.0000
60    
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. جدول نتائج اختبار وايت4ملحق رقم :    

 
Heteroskedasticity Test: White  
     
     

F-statistic 
2.7953
30     Prob. F(5,19) 0.0468 

Obs*R-
squared 

10.595
87 

    Prob. Chi-
Square(5) 0.0600 

Scaled 
explained SS 

15.094
69 

    Prob. Chi-
Square(5) 0.0100 

     
          
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 05/16/17   Time: 18:55   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   
     
     

Variable 
Coeffici
ent 

Std. 
Error 

t-
Statistic Prob.   

     
     

C 

-
137.77
18 

74.1468
6 

-
1.85809
3 0.0787 

I^2 

-
1.2972
20 

0.77395
9 

-
1.67608
3 0.1101 

I*PIB 

-
3.2472
93 

2.45403
2 

-
1.32324
8 0.2015 

I 
38.109
31 

13.8609
2 

2.74940
6 0.0128 



 

 

PIB^2 

-
7.2067
90 

2.67132
4 

-
2.69783
4 0.0143 

PIB 
57.148
76 

27.5029
7 

2.07791
2 0.0515 

     
     

R-squared 
0.4238
35 

    Mean 
dependent var 

40.757
07 

Adjusted R-
squared 

0.2722
12 

    S.D. 
dependent var 

79.789
08 

S.E. of 
regression 

68.068
44 

    Akaike info 
criterion 

11.484
47 

Sum squared 
resid 

88032.
95 

    Schwarz 
criterion 

11.777
00 

Log likelihood 

-
137.55
58 

    Hannan-
Quinn criter. 

11.565
60 

F-statistic 
2.7953
30 

    Durbin-
Watson stat 

2.3221
15 

Prob(F-
statistic) 

0.0467
96    
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جدول نتائج  5ملحق رقم :   BREUSH GOD FRAY 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM 
Test:  
     
     

F-statistic 
1.8303
16     Prob. F(2,20) 0.1862 

Obs*R-
squared 

3.8678
52 

    Prob. Chi-
Square(2) 0.1446 

     
          
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 05/17/17   Time: 18:30   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   
Presample missing value lagged residuals set 
to zero. 
     
     Variable CoefficiStd. t- Prob.   



 

 

ent Error Statistic 
     
     

I 

-
0.0476
17 

0.30815
8 

-
0.15452
1 0.8787 

PIB 
0.6718
05 

0.71860
6 

0.93487
3 0.3610 

C 

-
1.5824
83 

3.18213
3 

-
0.49730
3 0.6244 

RESID(-1) 
0.3724
37 

0.23113
4 

1.61134
2 0.1228 

RESID(-2) 
0.1736
05 

0.23503
1 

0.73864
4 0.4687 

     
     

R-squared 
0.1547
14 

    Mean 
dependent var 

-
7.28E-
16 

Adjusted R-
squared 

-
0.0143
43 

    S.D. 
dependent var 

6.5157
72 

S.E. of 
regression 

6.5623
34 

    Akaike info 
criterion 

6.7774
26 

Sum squared 
resid 

861.28
45 

    Schwarz 
criterion 

7.0212
01 

Log likelihood 

-
79.717
83 

    Hannan-
Quinn criter. 

6.8450
39 

F-statistic 
0.9151
58 

    Durbin-
Watson stat 

1.7769
73 

Prob(F-
statistic) 

0.4743
40    

           
 
 
 
 
 



 

 

. جدول تقدير اإلتجا العام 6ملحق رقم : .  

 

Dependent Variable: PIB   
Method: Least Squares   
Date: 05/17/17   Time: 18:53   
Sample: 1990 2014   
Included observations: 25   
     
     

Variable 
Coeffici
ent 

Std. 
Error 

t-
Statistic Prob.   

     
     

T 
0.1228
69 

0.05731
3 

2.14382
4 0.0428 

C 

-
243.16
66 

114.741
6 

-
2.11925
4 0.0451 

     
     

R-squared 
0.1665
45 

    Mean 
dependent var 

2.8176
00 

Adjusted R-
squared 

0.1303
08 

    S.D. 
dependent var 

2.2158
64 

S.E. of 
regression 

2.0664
54 

    Akaike info 
criterion 

4.3661
64 

Sum squared 
resid 

98.215
35 

    Schwarz 
criterion 

4.4636
74 

Log likelihood 

-
52.577
05 

    Hannan-
Quinn criter. 

4.3932
09 

F-statistic 
4.5959
79 

    Durbin-
Watson stat 

1.3255
25 

Prob(F-
statistic) 

0.0428
49    

           


