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 ميزان المدفوعات الجزائري في ظل السعي لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
La balance des paiements algérienne  dans le contexte d’adhésion de l’Algérie à l’OMC 

 
  جميلة الجوزي /د

  3جامعة الجزائر 
  آلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 
  

ي آانت               سارع : الملخص ك الت ا، خاصة تل ات االنضمام إليه ديم طلب ة للتجارة بتق ة العالمي يالد المنظم ذ م الم من ت مختلف دول الع
وباعتبار الجزائر إحدى  . مهمشة في االقتصاد العالمي بفعل سياساتها االقتصادية والتجارية غير المنسجمة مع منطق اقتصاد السوق

ة          تلك الدول، فقد سارعت بتقديم طلب رسمي ا المنظم ي تمنحه ا الت تفادة من المزاي ة االس ا بغي إلى سكرتارية المنظمة لالنضمام إليه
  .للدول النامية واالندماج في النظام التجاري العالمي الجديد

لمنظمة التجارة العالمية جاء هذا المقال الجزائري خالل مراحل سعيها لالنضمام لولمعرفة سيرورة أداء ميزان المدفوعات     
  :  ليبين

إلى المنظمة التجارة العالمية سوف يساعد على زيادة اندماجها في االقتصاد العالمي، ويؤدي إلى خلق  الجزائرأن انضمام   -
الظروف المواتية لجذب االستثمارات األجنبية إلى السوق الجزائرية، هذا باإلضافة إلى المساهمة في إمكانية وصول المنتجات 

  . اق العالمية، مما ينعكس إيجابا على ميزان المدفوعاتالجزائرية إلى األسو
إلى المنظمة التجارة العالمية تحديات آثيرة تخلق ضغوطًا على المنتجات الوطنية، وتتطلب  الجزائرفي المقابل يفرض انضمام   -

 .االستعداد لمواجهتها بسوق أآثر آفاءة ومنتجات أآثر تنافسية
 

  .المية للتجارة، ميزان مدفوعات، االندماج العالمي، استثمار أجنبيالمنظمة الع  : آلمات مفتاحية
Résumé : Depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, une  vague de demande 
d'adhésion a été observé en particulier  par les pays qui ont été marginalisés dans l'économie 
mondiale en raison de leurs politiques économiques et commerciales incompatibles avec la logique 
de l'économie de marché. Et l'Algérie comme tant d'autres, s'est empressé de présenter une demande 
officielle au prêt du Secrétariat de l'Organisation, ceci afin de bénéficier des avantages accordés par 
cette dernières aux pays en voie de développement et d'intégration dans la nouvelle organisation 
commerciale mondiale. 
 
   Dans cette perspective, l'article ci dessous vient montrer  la performance du processus  sur la 
balance de paiement, à travers les étapes de la quête algérienne pour l’adhésion à l'Organisation 
mondiale du commerce: 
 
- Que l'adhésion de l'Algérie à l'organisation du commerce mondial aidera à améliorer son 
intégration dans l'économie mondiale, et fournir des conditions favorables aux investissements 
étrangers, en plus de contribuer à l'exportation des produits algériens sur marchés mondiaux, ce qui 
reflètera positivement sur la balance des paiements. 
 
- D'autre part, l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation mondiale du commerce se confrontera  à de 
nombreux défis qui feront pression sur les produits nationaux,  et nécessiteront une préparation à un 
affrontement avec des marchés plus efficaces et  des produits plus concurrentiels. 
 
Mots clés : OMC, balance des paiements, intégration mondiale, investissement étranger. 
 

 

ذ             :  تمهيد ر من ي باشرتها الجزائ لة اإلصالحات الت ة للتجارة ضمن سلس ة العالمي ى المنظم ر إل جاء طلب انضمام الجزائ
 ولقد عرفت .منتصف الثمانينات من القرن العشرين، وعزمها انتهاج نظام اقتصاد السوق واالنفتاح على االقتصاد العالمي

ري    ة للتجارة مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمي رات في أداء االقتصاد الجزائ أنها الت   تغيي ى   أثير ، من ش عل
  :وفي هذا اإلطار يمكن طرح األسئلة التالية  .مدفوعاتالميزان  وضعية

 عليه؟ وما هي اآلثار المحتملة  هذه الوضعية ى؟ وإلى ماذا تعز خالل فترة المفاوضات المدفوعات ما هي وضعية ميزان
  ؟ في حال االنضمام

  

  :فق المحاور التالية وسنحاول اإلجابة على هذه األسئلة 
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   ؛ إطاللة على المنظمة العالمية للتجارة -أوال
  ؛ عالقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة -ثانيا
  ؛ ميزان مدفوعات الجزائر إبان مفاوضات االنضمام  -ثالثا
   .اماآلثار المحتملة على ميزان المدفوعات بعد االنضم - رابعا

  

   المنظمة العالمية للتجارة لىإطاللة ع -أوال
يرجع الفضل في إنشاء منظمة التجارة العالمية إلى النجاح الذي أحرزته جولة األورجواي، حيث حولت اتفاقية الجات     

رة الدولية والسكرتارية التي آانت تنظمها، من مجرد اتفاق متعدد األطراف إلى منظمة عالمية تنظم عمليات تحرير التجا
وتطبق االتفاقيات الثماني والعشرين التي أقرت في جولة األورجواي وبالتالي أصبحت منظمة التجارة العالمية تقف جنبا 

  .إلى جنب مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في مجال تنظيم االقتصاد العالمي
  

. ولية الوحيدة التي تهتم بالقواعد المنظمة للتجارة بين الدولتعرف المنظمة العالمية للتجارة نفسها على أنها المنظمة الد  
وفي داخل المنظمة توجد اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة المتفاوض عليها والموقعة من قبل معظم القوى التجارية 

ن والمستوردين على والهدف هو مساعدة منتجي السلع والخدمات، والمصدري .العالمية والمصادق عليها من قبل برلماناتها
    .1القيام بأنشطتهم

  

أما . 1995جاءت منظمة التجارة العالمية لتحل محل سكرتارية الجات بعد انتهاء جولة األورجواي في أول جانفي     
فكرة إنشاء منظمة التجارة العالمية فقد نبعت ألول مرة من قبل الواليات المتحدة األمريكية قبل بدء عمل سكرتارية 

مشروعا إلنشاء هذه المنظمة باإلضافة إلى إنشاء صندوق النقد  1945حيث أعدت الحكومة األمريكية في عام  الجات،
الدولي والبنك العالمي في إطار اتفاقية بريتين وودز، إال أن هذا المشروع لم ير النور بسبب اعتراض الكونجرس 

في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين، ولكن نتيجة التطورات االقتصادية المتسارعة . األمريكي عليه
برزت أهمية إيجاد منظمة التجارة العالمية من جديد وبدأت المطالبة بإحياء هذه الفكرة خالل جولة األورجواي التي بدأت 

لتبدأ   1994مغرب عام ، وبعد مناقشتها واالتفاق عليها تم اإلعالن عن المنظمة العالمية للتجارة في مراآش بال1986عام 
  .1995 2العمل في أول جانفي

  

وإلى . الهدف األساسي للمنظمة العالمية للتجارة هو تحرير التجارة بين دول العالم:  أهداف منظمة التجارة العالمية .1.1
  : جانب هذا الهدف هناك أهداف أخرى يمكن تلخيصها آما يلي

ورفع مستوى الدخل الوطني الحقيقي للدول األعضاء، وتسهيل الوصول إلى تقوية االقتصاد العالمي بتحرير التجارة   -
  .األسواق الدولية

  .التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لتنسيق السياسات التجارية والمالية والنقدية  -
ستفادة من اإلمكانيات المادية محاولة إدماج اقتصاديات دول أوروبا الشرقية والدول النامية في االقتصاد العالمي واال -

  .3والبشرية والطبيعية المتاحة لديها
منح الدول النامية معاملة تفضيلية خاصة بمنحها فترة سماح أطول من تلك الفترة الممنوحة للدول المتقدمة للسماح لها  -

  .باالندماج في اقتصاد السوق
  .بين الدول األعضاءإيجاد هيكل خاص بفض النزاعات التجارية التي قد تنشأ   -
  .توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي لجعله يعمل في بيئة مناسبة لمختلف مستويات التنمية  -
  .4إيجاد التشريع القانوني والمؤسساتي لتنفيذ اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة  -
  .دوليةتوسيع وخلق أشكال جديدة لتقسيم العمل الدولي وزيادة نطاق التجارة ال  -
  .السعي إلى تحقيق االستخدام األمثل للموارد مع الحفاظ على البيئة وحمايتها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك  -
  .خلق منافسة في التجارة الدولية تعتمد على الكفاءة االقتصادية في تخصيص الموارد  -
  

جولة األورجواي في مادتها الثالثة وظائف المنظمة حددت الوثيقة الختامية ل : وظائف المنظمة العالمية للتجارة .2.1
  : العالمية للتجارة على النحو التالي

  .تيسير متابعة تنفيذ وإدارة أعمال االتفاقية الخاصة بجولة األورجواي والسعي إلى تحقيق أهدافها -
  .متابعة السياسات التجارية المحلية للدول األعضاء -
  .ض حول اإلجراءات التي تحكم وتنظم تسوية المنازعاتتهيئة األطراف الدولية للتفاو -
صندوق النقد الدولي، (القيام بالمشاورات داخل المنظمة حول الشكل المناسب ألوجه التعاون مع المنظمات الدولية  -

  .5لتنسيق سياسات إدارة شؤون االقتصاد العالمي شامال جوانبه المالية والنقدية والتجارية) والبنك العالمي
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  : 6يمكن تلخيص مبادئ المنظمة العالمية للتجارة في النقاط التالية : مبادئ المنظمة العالمية للتجارة .3.1
حيث تتعهد الدولة العضو في المنظمة بأن تمنح جميع الدول األعضاء في :  عدم التمييز في المعامالت التجارية  -

  .رآية أو مناطق حرة أو أي معامالت خاصة أخرىالمنظمة نفس المزايا، سواء فيما يتعلق بقيام اتحادات جم
إذا اقتضت الضرورة يمكن للدولة أن تحمي تجارتها عن طريق :  مبدأ الحماية من خالل التعريفة الجمرآية  -

  .التعريفة الجمرآية، وليس بإجراءات تقييدية أخرى آالقيود الكمية
دول النامية في التجارة الدولية، وتحفيز سعيها للوصول وذلك لزيادة حصة ال:  مبدأ إعطاء امتيازات للدول النامية  -

  .إلى األسواق العالمية
تعمل المنظمة على حل المشاآل عن طريق المفاوضات التجارية وذلك  : مبدأ المشاورات والمفاوضات التجارية  -

  .لدعم النظام التجاري العالمي على أساس جماعي
عضاء المنظمة بأعمال الكشف واإلفصاح عن القرارات الحكومية ويقصد به ضرورة اعتراف أ:  مبدأ الشفافية  -

  .7ذات الصلة بالتجارة، سواء تعلق األمر باقتصاديات الدول األعضاء أو النظام التجاري متعدد األطراف
  ال يتم فرض رسوم جمرآية مرتفعة تضر بالدول األعضاء : مبدأ االلتزام بالتعريفة الجمرآية  -
  

تنقسم شروط االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة إلى شروط  : 8إلى المنظمة العالمية للتجارةشروط االنضمام  .4.1
  .موضوعية وأخرى شكلية

  :على الدولة التي تريد االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة : الشروط الموضوعية -أ
، وهذا يعني الموافقة 1994أفريل  15ش في أن توافق على اإلعالن النهائي لجولة األورجواي الذي صدر في مراآ -

  .على االتفاقيات الملحقة به
  .تكييف التشريعات الداخلية وفقا لقانون المنظمة وقواعدها التجارية -
  .عدم التمييز بين الدول في المعامالت التجارية -
  .فتح أسواقها أمام التجارة العالمية -
  .من السلع الصناعية أو تخفيض رسومها الجمرآية تقديم تنازالت تجارية بالنسبة لوارداتها -
  
  :تتمثل الشروط الشكلية لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة في اإلجراءات التالية : الشروط الشكلية -ب
  .تقديم طلب إلى المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة، يوزع على جميع الدول األعضاء بالمنظمة -
جلس العام للمنظمة بالنظر في الطلب وتحويله إلى لجنة مجموعة عمل تكلف بدراسة مدى مطابقة يقوم بعدها الم -

  .الشروط وتوفرها لدى مقدم طلب االنضمام
  .الدخول في مفاوضات شاقة وااللتزام بقبول جميع شروط المنظمة -
قة أغلبية األعضاء التي تتمثل في ثلثي يتم قبول االنضمام خالل المؤتمر الوزاري الذي يعقد آل سنتين وذلك بعد مواف -

  .*أعضاء المنظمة على األقل
  

  عالقة الجزائر بالمنظمة العالمية للتجارة -ثانيا
للرفع من المستوى المعيشي  ،تعتبر الجزائر من الدول النامية التي ترغب في تحسين وتطوير قطاعاتها الحساسة 

المنظمة العالمية للتجارة واالستفادة من االمتيازات والفرص التي تقدمها إلى  في االنضماموهو ما جعلها ترغب  ،ألبنائها
  .المنظمة للبلدان النامية

 
ة األورجواي، في    :  تقديم طلب االنضمام .1.2 ي     1986قررت األطراف المتعاقدة في جول ة، الت دول النامي ، أن تسمح لل

د  آانت تشارك في الجوالت السابقة آعضو مالحظ، أن تشارك في مج ريات جولة األورجواي مع شرط أن تبلغ بنية التعاق
دول   1987أفريل  30في االتفاقية قبل  ر   –، وهذا عكس الجوالت السابقة التي شارآت فيها بعض ال ا الجزائ آعضو   -منه

ة من   19879أفريل  30وبالفعل قدمت الجزائر طلب التعاقد إلى سكرتارية الجات في . مالحظ دون أي شرط ، وفي جويلي
ة                  ن ر في جول الي شارآت الجزائ ة، وبالت د في االتفاقي ر للتعاق وج عمل لدراسة ملف طلب الجزائ م تأسيس ف فس السنة ت

  .األورجواي آعضو مالحظ
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ي       1995جانفي  1وعند ظهور المنظمة العالمية للتجارة في     دة في الجات الت تم االتفاق بين الجزائر واألطراف المتعاق
ة          أصبحت تمثل األعضاء األ ى المنظم د إل ل ملف طلب التعاق ل بتحوي ة مشترآة تتكف صليين في المنظمة، على إنشاء لجن

اريخ   العالمية للتجارة، و ة بت . 1996جوان   05قدمت الجزائر بصفة رسمية مذآرة االنضمام تشرح فيها سياستها الخارجي
  : 10وآانت المذآرة تتضمن النقاط التالية

 .تصادي الذي انتقل من التخطيط المرآزي إلى اقتصاد السوقشرح الخطوط العريضة للنظام االق -
 .تقديم جميع المعلومات ذات الطابع العام المتعلقة بسياسة المؤسسات الجزائرية وتنظيمها -
 .شرح وتوضيح تجارة السلع من خالل تنظيم الصادرات والواردات في المجال الصناعي -
  .كريةتقديم عرض عن تجارة الخدمات وحقوق الملكية الف -

   
اذ عدة إجراءات لتسهيل وتسريع        :  اإلجراءات التي اتخذتها الجزائر لتحضير عملية االنضمام .2.2 ر باتخ قامت الجزائ

  : عملية االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، أهمها
ة  -أ ة القانوني ديل المنظوم اوض، وذ    :  تع ة التف هيل عملي ة لتس ة الجمرآي انون التعريف ة ق ت مراجع ة  تم ا للتعريف ك لم ل

تثمار      ذب االس ي ج اهمة ف المي والمس ي االقتصاد الع دماج ف ة االن هيل عملي ي المفاوضات، وتس ة ف ن أهمي ة م الجمرآي
ة  . يتضمن قانون االستثمار 2001وفي هذا الصدد قامت الجزائر بإصدار أمر رئاسي في أوت . األجنبي المباشر ومن جه

وق  ة حق ى اتفاقي ر عل رن أخرى وقعت الجزائ ة بي ى اتفاقي ا صادقت عل ارة، آم ة بالتج ة المتعلق ة الفكري ة ”الملكي المتعلق
  .11، مما أعطى القوانين الجزائرية مرجعية دولية“1997بحماية األعمال األدبية والفنية سنة 

  
ي   : 12التحرير الجزئي للتجارة الخارجية -ب أول  1990لسنة  يعتبر إعادة االعتبار لتجار الجملة في قانون المالية التكميل

ا من           م إعفائه ا وت ادة بيعه تيراد البضائع إلع إجراء رسمي ملموس فيما يخص تحرير التجارة الخارجية، حيث سمح باس
  .إجراءات مراقبة التجارة والصرف

 
نة            ة س لطات الجزائري رته الس ذي باش ادي ال امج اإلصالح االقتص من برن ارة    1994تض ر التج دابير لتحري دة ت ع

  .ة، حيث تم فتح المجال لزيادة الصادرات وتنويعها، وتمكين القطاع الخاص من الحصول على العملة الصعبةالخارجي
  

ديل                     امج التع دول المجاورة في إطار برن ا يتناسب ومستويات ال ة بم ة الجمرآي ة التعريف ادة هيكل تم الترآيز على إع
، آما 1992عض التعديالت التي مست التعريفة الجمرآية لسنة بب 1996، وجاء قانون المالية لسنة 1995/1998الهيكلي 

دفع الجزافي لصالح المؤسسات       5نص على إعفاء مؤقت لمدة  سنوات من الضريبة على أرباح الشرآات واإلعفاء من ال
ود    1996التي تقوم بتصدير السلع والخدمات، وابتداء من جوان  ة،   أصبح  نظام التجارة الخارجية خاليا من آل القي الكمي

ين العرض والطلب من             ة ب ل في المالءم ا المتمث أداء دوره آما تم تحرير أسعار العديد من المواد؛ مما يسمح لألسعار ب
  .جهة والقضاء على االحتكار وتطوير ميكانيزمات المنافسة من جهة أخرى 

  
ارة      .3.2 ة للتج ة العالمي ى المنظم ر إل مام الجزائ عوبات انض ل وص عي  :  عراقي م س ى   رغ مام إل ر لالنض الجزائ

ذ    را ، أي من ارة مبك ة للتج ة العالمي ق      1996المنظم ن العوائ ة م ة مجموع ك، نتيج ق ذل ي تحقي لت ف ا فش ، إال أنه
  :  يمكن اجمالها فيما يلي

ادة          - اوض مع أعضائها وفق الم تم التف ي ال  12عدم وضوح شروط االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث ي ، الت
ة   . لى شروط محددة، مما فتح المجال لشروط مختلفة بخصوص عدة قطاعات لها عالقة بالتجارة تحتوي ع الي فالدول وبالت

ة                الل جول مت خ ي انض دول الت دمتها ال ي ق ات الت ك االلتزام وق تل ات تف ل التزام ا تتحم مام حالي ي االنض ة ف الراغب
  .األورجواي

ة،           أصبحت صفة  : صعوبة الحصول على صفة الدولة النامية - ة نامي و آانت الدول ى ل نح بسهولة حت ة ال تم ة النامي الدول
ا طلب من      ل م حيث يتم التفاوض مع الدولة النامية الراغبة في االنضمام من أجل أن تتخلى على وضعها آدولة نامية، مث

  .الصين والسعودية فرفضتا وتمسكتا بهذه الصفة
  .وإتباعها ألسلوب واحد في مفاوضاتها مع االتحاد األوروبيعدم وجود خطة واضحة تسير الجزائر وفقها للتفاوض،  -
تضييق الخناق على المفاوض الجزائري وتقليص صالحياته بحيث يغلب الجانب السياسي على الجانب االقتصادي في     -

ة الشراآة           . مفاوضاته ا يخص اتفاقي ي فيم اد األوروب ة المفاوضات مع االتح ى طاول ه يمك   .الشيء الذي طرح عل ن وعلي
  .س النتائج في المجال االقتصاديفتحقيق نتائج إيجابية في المجال السياسي وال يمكن ضمان ن
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عدم قدرة الجزائر على تحديد خيارات اقتصادية دقيقة بسبب المشاآل السياسية واالقتصادية التي عانت منها في عشرية  -
ر  تي أدتالتسعينيات من القرن العشرين، وال تقرار    ل المستمر  إلى التغيي وانين فضال عن اختالف     لحكومات و عدم اس الق

  .المعطيات والبيانات  المقدمة إلى المنظمة، مما آبح من مسار االنضمام
  

  ميزان مدفوعات الجزائر إبان مفاوضات االنضمام  -ثالثا
  .قبل تحليل وضعية ميزان المدفوعات الجزائري، من المفيد التعرف على خصائصه      
  

بخصائص سلبية  –وبالتالي ميزان مدفوعاته  -يتميز االقتصاد الجزائري :  يزان المدفوعات الجزائريخصائص م .1.3
متكاملة ومتفاعلة فيما بينها، منها ما هو نتاج عملية تطور تاريخي طويل ومعقد، أدى  االستعمار دورا أساسيا في 

  13: وتبرز الخصائص الموروثة عن الوضع االستعماري في. تكوينها
 .التبعية االقتصادية للدول المتقدمة - .لتخلف االقتصادي وتشوه البنية االقتصاديةا  -

  
ومنها ما هو نتاج العالقات االقتصادية العالمية  الحالية غير المتكافئة بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية     

  : ومنها الجزائر، والتي يمكن ابرازها فيما يأتي
  
  %90حيث تمثل المحروقات نسبة تفوق ، تعتبر الجزائر من الدول أحادية التصدير:  سعار الصادراتعدم استقرار أ -أ

وبالتالي تخلق خصائص العرض والطلب على هذه المنتجات مشكالت خاصة فيما يتعلق بعدم استقرار . من صادراتها
ما زاد احتمال تعرض ميزان المدفوعات حيث آلما آانت أسعار المحروقات أآثر تعرضا لتقلبات األسعار آل، أسعارها
، مما يستوجب على الدولة تكوين احتياطات دولية أآبر مما لو تمتعت الصادرات بدرجة عالية من االستقرار. للعجز

  .وذلك لمواجهة العجز المحتمل في ميزان المدفوعات
  
وعات فحسب بل يمتد ذلك إلى عدة ال تقف خطورة تقلبات أسعار الصادرات على ظهور العجز في ميزان المدف      

متغيرات اقتصادية هامة آمستوى الدخل، ومستوى التشغيل واالستهالك واالدخار واالستثمار، وعل حصيلة الضرائب 
على  - في المدى الطويل -إذ تتوقف قدرة الدولة على االستيراد . ناهيك عن تأثير ذلك عن طاقة الدولة على االستيراد

آما يؤثر تذبذب حصيلة الصادرات على ميزان المدفوعات تأثيرا سلبيا، حيث ينتقل هذا األثر . 14قدرتها على التصدير
من خالل أثر تذبذب حصيلة الصادرات على العمالت األجنبية المتاحة للدولة، وذلك باعتبار أن تيارات دخول وخروج 

وج األموال لالستثمار في الخارج، في فترة رؤوس األموال وعوائدها تؤثر على ميزان المدفوعات، فلما يفوق تيار خر
  .يهما، تيار دخول عوائد االستثمار بالخارج، فإن هذا يشكل ضغطا عل

  
تؤدي زيادة حصيلة الصادرات إلى زيادة الواردات، وذلك استجابة للضرورة التنموية وإلشباع حاجيات االستهالك       

وبما أن الواردات دالة تابعة . الناتج عن تزايد حصيلة الصادرات المتزايد، ويتم هذا عن طريق زيادة الدخل الوطني
أما االنخفاض المفاجئ في حصيلة الصادرات الناتج عن تدهور األسعار . للدخل فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الواردات

جع إلى الدولية فيؤدي إلى انخفاض أقل من انخفاض حصيلة الصادرات الناتج انخفاض عن حجم الصادرات ، وهذا را
  .15وهكذا فإن انخفاض حصيلة الصادرات تؤدي إلى العجز في ميزان المدفوعات. ارتفاع الميل الحدي لالستيراد

  
النسبة بين أسعار الصادرات وأسعار الواردات  على أنهيعرف معدل التبادل الدولي  : انخفاض معدل التبادل الدولي -ب
  : 16تبادل الدولي للدول النامية عموما فيما يليويمكن تلخيص أسباب تدهور معدل ال).  Px/Pmأي(
 ).صادرات الدول النامية(مرونة الطلب على السلع األولية  -
 ،المنافسة الشديدة بين  صادرات الدول النامية  نتيجة تماثلها، مما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعارها -
أن سوق السلع األولية عالي المنافسة، مما يؤدي اختالف هيكل السوق الدولي للسلع األولية والسلع الصناعية، حيث  -

في الحال إلى انخفاض األسعار، بخالف سوق السلع الصناعية أقل تنافسية،  ومن ثم بمقدور المنتجين مقرري 
 .األسعار مقاومة ذلك الضغط التنازلي لألسعار

  
نامية يمثل أحد القوانين االقتصادية ومن هنا يرى سمير أمين أن تدهور معدل التبادل الدولي لغير صالح الدول ال 

الموضوعية في عالقات التبادل الالمتكافئ  في االقتصاد الرأسمالي  العالمي بين الدول النامية والدول المتقدمة، والذي 
  .17يتسنى من خالله استغالل ثروات الدول النامية وتعرض موازين مدفوعاتها الختالل مستمر
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  :  ي عن مجموعة من التدابير تؤثر سلبا على معدل التبادل للجزائر، وأهم هذه التدابيرلقد أسفرت جولة األورجوا    
إلغاء الدعم الموجه للصادرات الزراعية، وهذا ما سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعارها مما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة  -

 .الغذاء بالنسبة لهذه الدول
ة غير قادرة على اللجوء إلى أساليب االنتحال أو التقليد، وهي اتفاقية حماية الملكية الفكرية تجعل الدول النامي -

وأمام . األساليب التي اعتمدتها سابقا بعض الدول النامية لتحقيق اإلقالع الصناعي آما آان حال دول شرق آسيا
ضعف ميزانية البحث والتطوير في الدول النامية تجد نفسها مجبرة على تحمل تكاليف آبيرة للحصول على 

 .تكنولوجياال
  

تتسم القاعدة اإلنتاجية في الدول النامية عامة بعدم التنوع وباألحادية في العديد من هذه  : 18ضعف القاعدة اإلنتاجية -ت
وبالتالي   -آما سبق اإلشارة إلى ذلك- الدول مثل الجزائر، مما يجعل هذه االقتصاديات عرضة لتقلبات أسعار صادراتها 

  .واء في السوق الداخلي أو الدوليضعف قدرتها التنافسية س
  

ويترجم ضعف أداء القطاع الصناعي عدة أمور، منها هيمنة الصناعات االستخراجية عليه، وهي صناعات ترتكز       
آما أن . على المواد األولية، مما يجعل أداء هذا القطاع مرتبط بالتطورات في األسعار والطلب العالميين على هذه المواد

  .وهكذا فإن إنتاجية الجزائر تعتبر ضعيفة. التحويلية غير البتروآيماوية ترتكز على صناعة خفيفةالصناعات 
  
أما بالنسبة للقطاع الزراعي فهو يشبه القطاع الصناعي في تذبذبه الملحوظ في أدائه واالنخفاض الكبير في معدالت       

ج الزراعة المطرية، على سبيل المثال، تبلغ اإلنتاجية في الجزائر اإلنتاجية فيه مقارنة بالمعدالت العالمية، ففي مجال إنتا
وهذا يعود إلى ضآلة رقعة . نصف اإلنتاجية على المستوى العالمي في بعض الحبوب وتقل عن ذلك في البعض اآلخر

المطرية يرتكز  األراضي المزروعة، حيث ال تتعدى ثلث األراضي القابلة للزراعة، آما أن االعتماد الكبير على الزراعة
  .على األساليب التقليدية في اإلنتاج والتي تتسم بضعف مرافقها، باإلضافة إلى افتقارها لوسائل اإلنتاج الحديثة

  
من المهم أن نشير إلى أن فترة  : تطور وضعية ميزان المدفوعات وأرصدته خالل تسعينات القرن العشرين .2.3

صالح االقتصاد الجزائري باعتماد برامج إصالح مدعومة من قبل المنظمات التسعينات عرفت جهدا مبذوال في اتجاه إ
وآانت . فضال عن آون الفترة آانت مجاال لتقلبات اقتصادية عديدة مست مختلف قطاعات االقتصاد الجزائري. الدولية

لسوق بديال عن آليات اإلصالحات تدور في النهاية حول الطريقة المثلى لنقل االقتصاد الجزائري إلى اعتماد آليات ا
  : 19ولقد مس اإلصالح. التخطيط المرآزي

  
  النظام الجبائي بتبسيطه وتكييفه مع األنظمة الضريبية في دول الجوار؛  -

ة  عن      - ة العمومي اد الخزين نظام النقد والبنوك بإعطاء االستقاللية  للسلطة النقدية في وضع وإدارة الساسة النقدية وإبع
 ن البنك المرآزي من القيام بأدواره التقليدية،دائرة االئتمان  وتمكي

نظام االستثمار بتكريس مبدأ حرية االستثمار وإزالة التمييز بين االستثمار الوطني و األجنبي من جهة وبين العمومي  -
ة ة ثاني ن جه ه  . والخاص م ة ب راءات  المتعلق يط اإلج ة وتبس ة والقانوني ة والمالي وافز الجبائي ن الح ة م ه مجموع ، ومنح

 لتشجيع القطاعات خارج المحروقات بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الخام، 

اء المؤسسات               - تخلص من  أعب دماج في اقتصاد السوق وال يلة لالن ة آوس دأ خوصصة المؤسسات العمومي اعتماد مب
ة   العمومية ضعيفة األداء وهذا بهدف إعادة هيكلة االقتصاد الوطني لتمكينه من المنافسة وتج  ار والبيروقراطي اوز االحتك

 .في المجال االقتصادي
   
  : فيما يليولقد أسفرت هذه اإلصالحات على نتائج هامة على المستوى الكلي  يمكن إبرازها    

 العودة إلى النمو االقتصادي؛ -

 التحكم في التضخم وتحقيق استقرار األسعار؛  -

 إعادة تكوين االحتياطي من العملة األجنبية؛ -
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  . زون الدين الخارجي والوصول بخدماته إلى مستويات مقبولةتقليص مخ -

هذه اإلصالحات لم تستطع تغيير بنية االقتصاد الجزائري بحيث لم يستطع التخلص من هيمنة  ورغم هذه النتائج فإن      
تي بقيت رهينة نعكس على وضعية ميزان المدفوعات الاوهو ما . المحروقات عليه على مستوى بنية الناتج المحلي الخام

  .تقلبات السوق النفطية العالمية

  : ما يلي )1(المبينة في الجدول نسجل انطالقا من سلسلة موازين المدفوعات 
  

 1994نالحظ أن الميزان عرف رصيدا موجبا في آل السنوات باستثناء سنة  : على مستوى الميزان التجاري .1.2.3
  :قسيم المرحلة إلى فترتينويمكن تفسير ذلك بت. أين عرف رصيدا سالبا

الصادرات النفطية  تتراجع ، حيثسجل تناقص في حصيلة الصادرات الجزائرية ففي هذه الفترة:  94-90الفترة  -
 .مع استقرار في الصادرات غير النفطية والتي تعتبر قيمتها ضئيلة جدا. نتيجة انخفاض سعر البرميل من النفط

ثم ، 1993إلى  1990الصادرات تأثير على قيمة الواردات التي تراجعت ما بين  هذا االنخفاض في عوائدل آان      
في ظل هذه األوضاع حافظ الميزان التجاري على وضع إيجابي و .مليار دوالر 9,2إلى  1994عاودت االرتفاع سنة 

  .ر دوالرمليا 0,3أين سجل الميزان التجاري عجزا وصل إلى  1994رغم التراجع في الرصيد إلى غاية سنة 
  
وآان ذلك راجع . 1998نالحظ في هذه الفترة االرتفاع المحسوس في الصادرات النفطية باستثناء سنة  : 99-95لفترة ا -

دوالر للبرميل الواحد هذا ما جعل الصادرات النفطية  21,7و 19,8، 17,6إلى ارتفاع أسعار النفط على التوالي إلى 
  . مليار دوالر 14إلى ما يقرب  1997تصل حصيلتها سنة 

 
وبالرغم من السعي إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات إال أنها لم تعرف نموا محسوسا نتيجة الهيكل        

. ولهذا بقيت حصيلة الصادرات متوقفة على أسعار البترول. االقتصادي الجزائري وصعوبة اقتحامه األسواق الخارجية
 10,15دوالر للبرميل تراجعت حصيلة الصادرات في تلك السنة إلى  12,94لى إ 1998ونظرا لتراجع أسعار النفط سنة 

األمر ، مليار وعرفت هذه الفترة تراجعا أو على األقل تحكما في الواردات نتيجة التخفيض الذي عرفه الدينار الجزائري
وعزز االتجاه نحو هذا . يهامما أدى إلى تراجع الطلب عل. الذي انعكس في صورة ارتفاع لألسعار الداخلية للواردات

وقيود التمويل ، تراجع الطلب على بعض المدخالت الصناعية نتيجة حل بعض المؤسسات العمومية، االنخفاض
  .المفروضة على المؤسسات األخرى باعتبار البنوك أصبحت تتعامل معها تعامال تجاريا

  
إلى  1995مليار دوالر سنة  0,2انتقل الفائض فيه من  ر إيجابي على الميزان التجاري إذوآان لهذه الظروف أث       

 1,28متأثرا بتراجع الصادرات حيث تراجع الفائض فيها إلى  1998ويبقى رصيد سنة  1997مليار دوالر سنة  5,69
  . 1999مليار دوالر سنة  3,36ليرتفع مرة أخرى إلى ، مليار دوالر

سجلت خدمات غير العوامل  : لعوامل ومدفوعات الفوائدعلى مستوى صافي خدمات غير العوامل ودخل ا .2.2.3
مليار دوالر آصافي سلبي يعكس أن مستوى التدفقات ) 1,84-(و) 1- (وضعا شبه مستقر تراوح في عمومه مابين 
. جلجزائر مع الخارالية لوهذا يؤشر على الطبيعة المختلفة للعالقات الم، الخارجية من الجزائر أآبر من تلك الداخلة إليها

  .مليار دوالر 2,56لنجد الخارجة وصلت إلى ، ذلك أن التدفقات الداخلة بالكاد وصلت مليار دوالر خالل طول الفترة
ذلك أن حجم التوظيفات المقيمة في الخارج ضئيلة بالمقارنة مع حجم ، ونسجل نفس االختالل على مستوى دخل العوامل
ومثل هذا الوضع . المحلي على المنافسة في مجال التوظيف في الخارجالتوظيفات األجنبية بالنظر إلى عجز رأس المال 

خاصة مع تنامي حجم االستثمارات األجنبية في قطاع ، يعكس حجم التسرب والتحويل العكسي للموارد تجاه الخارج
  .المحروقات

تجاوز ربع المليار في أفضل  المداخيل المحولة إلى الخارج حدود المليارين في حين أن الداخلة لم تستطيع تجاوزت      
مليار دوالر  2,4إذا أضيف إلى هذا التحويل مدفوعات الفوائد على القروض التي وصلت و. 1998األحوال باستثناء سنة 

لتعرف بعد ذلك عودة إلى ) نتيجة عملية إعادة الجدولة( 1995و 1994، 1993لتعرف تراجعا قي السنوات  1992سنة 
  .ضعية حالة من االستنزاف لالقتصاد الجزائري يمتص الجهود المحلية لإلنتاج وثمار التصديرتعكس هذه الو. االرتفاع

  
 1991إلى 1990عرف ميزان حساب رأس المال تدهورا من سنة  : على مستوى ميزان حساب رأس المال .3.2.3

ليعرف نوعا من  1995-1994ليدخل مرحلة التفاقم سنتي ، 1993و 1992ليتحسن بالرغم من رصيده السلبي سنتي 
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ذا ولقد آان ه، حقة، ويعزى هذا التحسن إلى انخفاض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الخارجالتحسن في السنوات الال
ليتعزز أآثر  1997-1996بين  مليار ما 1,01و 1996-1995مليار دوالر ما بين  0,8 التحسن محسوسا، حيث قدر بـ

  .مليار دوالر 1,63 ويصل إلى 1998سنة 
  

لقد شكلت االحتياطات الخارجية في بداية التسعينات تهديدا آبيرا  : على مستوى االحتياطات الخارجية الرسمية .4.2.3
وآان هذا يعكس إلى حد بعيد الوضعية ، إلى أقل من شهر واردات 1990إذ نزلت في سنة ، لالقتصاد الجزائري

اتجة عن ضغط المديونية الخارجية وتراجع الصادرات في السنوات النوالمتدهورة التي آان يمر بها االقتصاد الجزائري 
بدأ تحسن محسوس في مستوى االحتياطات بلغ  1996إال أنه بعد إعادة جدولة الدين الجزائري وبدءا من سنة . الالحقة

االحتياطات  أثر على هذه 1998إال أن تدهور أسعار النفط سنة ، شهر واردات تقريبا 12إذ وصل إلى ، 1997أوجه سنة 
  . حيث تم استخدامها لمواجهة االلتزامات الخارجية للجزائر  %15باالنخفاض بنسبة 

  
حجم المداخيل من الصادرات :هي االحتياطات الخارجية في الجزائر على ثالثة عوامل رئيسية ىيتوقف مستو      

 .المدفوعاتلميزان  اإلجماليالرصيد و مستوى خدمات الدين الخارجي السنوية، النفطية
  

انتقل فيها من الفائض إلى العجز، إال أن . نشير في الختام أن الميزان الكلي عرف وضعية غير مستقرة نلنا أ بقي      
وهي السنوات . مليار دوالر أمريكي 6,6،  4,4أين بلغ العجز على التوالي  1995- 1994أسوأ سنتين في هذه الفترة آانتا 
   .يل من النفط بشكل حادالتي انخفض فيها سعر البرم

  
تميزت هذه الفترة بتمكن الجزائر من  : 2010-2000الجزائري خالل السنوات  تطور وضعية ميزان المدفوعات .3.3

التسديدات المسبقة الكبيرة للدين الخارجي التي رافقت استمرار تراآم احتياطات الصرف، مما جعل االقتصاد الوطني 
  .ت الخارجيةيتخلص من هشاشته أمام الصدما

  
وذلك يعود إلى ، 2000تحسن مستمر لوضعية ميزان المدفوعات الجزائري منذ سنة  )2(من بيانات الجدول  نالحظ    

إلى  2000مليار دوالر سنة  21,06التحسن في أسعار البترول، الذي انجر عنه ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية من 
 .2008مليار دوالر سنة  77,19

بالنظر إلى التقلص القوي في إيرادات المحروقات، الذي يعود إلى انخفاض سعر البترول بنسبة  2009سنة وفي     

، بصفته يمثل القناة الرئيسية النتقال األزمة المالية العالمية إلى الجزائر، تقهقر رصيد ميزان 2008ـ مقارنة ِب 37.73
وتترجم وضعية ميزان المدفوعات لسنة . 2008مليار دوالر في  36.99بـ مليار دوالر مقارنة 3.86المدفوعات إلى 

 .إلى حد ما، نتائج تسيير حذر أمام محيط دولي ال يزال مريبا 2010
  

حيث ، أما الصادرات خارج المحروقات فعلى الرغم من اتجاهها التدريجي نحو االرتفاع إال أن مستواها يبقى ضعيفا    
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عدم ، 2008دوالر في أحسن األحوال وذلك في سنة  مليار 1,40بالكاد بلغت 

الحقل اإلنتاجي خارج  في تنافسية االقتصاد الوطني إضافة إلى الضعف الحاد في ديناميكية النشاط االقتصادي
 . المحروقات

  
وآفاق االنضمام إلى المنظمة العالمية  2005تمبر ومع بدء سريان اتفاقية الشراآة مع االتحاد األوروبي اعتبارا من سب    

أصبحت ضرورة تنمية الصادرات خارج المحروقات العنصر الوحيد الذي يسمح لالقتصاد الجزائري باالستفادة ، للتجارة
 .من فرص اندماجه في المبادالت الجهوية والدولية

  
والذي وصل إلى ، 2002فتئ يتوسع باستمرار منذ سنة الذي ما ، إن العجز في حساب رأس المال والعمليات المالية     

مليار دوالر في تلك  10,93إثر التسديدات المسبقة للدين الخارجي التي بلغت  2006مليار دوالر في سنة  11,22
ل تمث 2006السيما وأن قيمة هذه االستثمارات في ، 2004يتسم التوسع في االستثمارات األجنبية باالستمرار منذ و .السنة

وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مدى جاذبية السوق الجزائرية ، 2003ثالث مرات المبلغ المسجل خالل سنة 
 .بالنسبة للمستثمرين األجانب
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 أس المال والعمليات الماليةحساب ر يكون فيها رصيد تعتبر المرة األولى التي 2008تجدر اإلشارة إلى أن سنة        
بينما سجلت ، 2008مليار دوالر في سنة  2,33ير االستثمارات األجنبية المباشرة التي قدرت بمبلغ وهذا تحت تأث، موجبا
وبالرغم من التسديدات المسبقة الكبيرة التي تمت .  مليار دوالر فقط آاستثمارات أجنبية مباشرة 1,37مبلغ  2007سنة 

ستوى قياسيا، فإن ميزان المدفوعات واصل تسجيل والتي ترتب عنها بلوغ العجز في حساب رأس المال م 2006في سنة 
آما تواصل الفائض وانتقل من . 2005مقارنة بسنة  %4,7بارتفاع قدره ، مليار دوالر 17,73فائض إجمالي قدره 

  .2008مليار دوالر سنة  36,99إلى  2007مليار دوالر سنة  29,55
  

أي  2010إلى أآثر من عشر أضعاف سنة  2000سنة  11,90تزايدت االحتياطات الرسمية للصرف حيث انتقلت من     
  .وجاءت هذه الزيادات المتتالية بفعل فائض الرصيد اإلجمالي لميزان المدفوعات، مليار دوالر 162.22

  
   االنضمام بعدآلثار المحتملة على ميزان المدفوعات ا - رابعا
على توفير المعلومات االقتصادية، وتحديد العالقات يعتمد التنبؤ بميزان المدفوعات ووضعيته على مدى القدرة       

السلوآية بين مختلف المجاميع االقتصادية، وبالنظر إلى حجم المتغيرات الداخلية في ميزان المدفوعات والقادرة على 
ت االقتصادية وتنبع أهمية المعلوما. التأثير فيه، فإن المعلومات المحتاج إليها ذات طبيعة غير متجانسة ومصادرها متباينة

من آونها وسيلة الستقراء التطورات المختلفة للمتغيرات الخارجة عن سيطرة البلد آأسعار الواردات والصادرات 
  .فضال عن آونها وسيلة لتحديد األهداف على ضوء الواقع واإلمكانيات. والفائدة

  
 عات الجزائر والتنبؤ بوضعيته المستقبليةمدفوتعترض إعداد ميزان :  مشاآل التنبؤ بميزان المدفوعات الجزائري .1.4

  : بعض الصعوبات التي نشير إلى أهمها فيما يلي
  
تتميز المعلومات في الجزائر بالكثير من  : نظام الحسابات القومية تأخرو الكلينظام المعلومات االقتصادية  ضعف -أ

ن اعتبارات المصداقية، ألن هذه األخيرة ال يمكن النسبية وعدم الدقة، بما يجعل السياسات المبنية عليها تطرح الكثير م
  .صرفاتهاتحقيقها إال إذا تأآد األعوان االقتصاديون من أن السلطات االقتصادية لن تقوم بمراجعة ت

     
تعاني السياسات المتعلقة بميزان المدفوعات من مشكلة المصداقية وذلك لكون المعلومات في الجزائر تعاني من       

التغيرات والتقلبات العشوائية التي تتعرض لها المقادير االقتصادية  تقديرعدم القدرة على  أبرزهاور عديدة جوانب قص
لهيكل تغيرات اوهكذا يظهر عدم اتساق بين . إعداد البيانات يستغرقهابالنظر إلى المدة الزمنية الكبيرة التي الكلية 

ذلك أن  ؛ة من جهة، وطريقة التوصل إلى المعلومات من جهة أخرىالسوق العالمي لتقلبات الحساسية شديد االقتصادي 
آجدول العمليات المالية أو التأخر في  ،الجداولبعض  نظام المحاسبة الوطنية الجزائري الحالي غير قادر على إعداد 

 ان إلى مددهذا التأخر في بعض األحي وقد يصل .انتاج بعض الجداول المرآزية األخرى آجدول المدخالت والمخرجات
عدم موافقة نظام الحسابات  ،ومما يؤثر على إنتاج المعلومات في الجزائر وفق المعايير الدولية.  تتجاوز ا العشر سنوات

النظام المحاسبي الوطني الجزائري  ال زال يستلهم  الكثير من  أن  إذالوطنية الجزائري لألنظمة المحاسبية الدولية، 
. الجزائر في التحول إلى اقتصاد السوق الحركم المحاسبة للناتج المادي  بالرغم من  شروع جوانبه من القواعد التي تح

وهو تحول يتطلب تغيير األساليب اإلدارية المستخدمة في اإلدارة المرآزية لالقتصاد، وتكوين مؤسسات وآليات ذات 
  .مع تفعيل لنظم المعلومات المستخدمة آأساس التخاذ القرار طابع سوقي

  
يعتمد التنبؤ بصفة  : الجزائري ميزان المدفوعات وأداءالمتغيرات المؤثرة في سلوك المؤسسات  معرفةصعوبة  -ب

هذه  قد تتداخلو. نمذجتها يساعد علىالمتغيرات المحددة لسلوك المؤسسات، بما  تحديدأساسية على مدى القدرة على 
باإلضافة أسعار الصرف عليها  تأثيرعلى أسعارها، فضال عن حجم الواردات المحلية قد يؤثر المتغيرات  فيما بينها، ف

  .على مستوى األسواق العالمية المتدخلين مدى تشاؤم أو تفاؤل األعوان إلى 
، المشكالتبعض وباعتبار ميزان المدفوعات سجال شامال لمختلف التعامالت مع الخارج، فإنه يمكننا اإلشارة إلى     

 :التالي النحوالتي تعترض التنبؤ به، على 
هل هو سعر النفط أم آمية النفط . صعوبة إدراك المتغير األساسي الذي يتحكم في الحصيلة من النقد األجنبي -

 .فما هو حجم إسهام آل منها، أم مستوى الواردات أم هذه المتغيرات جميعا وإن آان األمر آذلك، المصدرة
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خذا بعين االعتبار األسعار الداخلية مقارنة باألسعار الخارجية صعوبة تحديد القدرة التنافسية لالقتصاد الجزائري أ -
لما لذلك من ارتباط بالدورات االقتصادية في البلدان من جهة، وبتحرآات وتقلبات أسعار الصرف المعومة من جهة 

 .أخرى
تداخل في نصيب تأثير آل من سياسات العرض وسياسات الطلب على ميزان المدفوعات لما لهما من  معرفةصعوبة  -

 . مستحيلة السياستين معا في آن واحدتكون إدارة لما  االختيار بين إحدى السياستين صعبابما يجعل  ،النهاية
د أي مدى القدرة  على  مصداقيتها، و فضال عن مدىعدم اتساق البيانات بالنظر إلى اختالف مصادرها،  - ا تحدي ى   ه أول

 . باالعتبار
  

 العالميةيعمل االنضمام إلى المنظمة  : المنظمة العالمية للتجارة على ميزان المدفوعاتنضمام  إلى اال انعكاسات .2.4  
  :للتجارة على افراز مجموعة من االنعكاسات على ميزان المدفوعات، يمكن تصور بعضها على النحو التالي

على االقتصاد العالمي  يلجزائرقتصاد ااالح انفتاتوسع نطاق التبادل التجاري بين الجزائر والدول األخرى األعضاء و -
ن الرسوم ألعضاء في المنظمة، ألبشكل أآبر، بحيث تتمكن الصادرات الجزائرية من النفاذ بسهولة إلى أسواق الدول ا

الجمرآية ستكون منخفضة أو ملغاة مع عدم التمييز في المعاملة بينها وبين منتجات أي عضو آخر، وعلى هذا فإن 
  ،سواق العالميةألتزداد إلى االصادرات الجزائرية سوف 

ات صالح االقتصادي الذي تنفذه الحكومإلإن انضمام الجزائر إلى المنظمة سيحسن مناخ االستثمار ويدعم برنامج ا -
، ألنها ستجد نفسها ملزمة بتطبيق مبادئ المنظمة ومن ضمنها مبدأ الشفافية، ووضوح األنظمة واإلجراءات، المتعاقبة

يحفز االبتكار واإلبداع، مما يؤثر إيجابا  هو ما سوفو  مة، ومنها حماية الحقوق الملكية الفكرية،وتوفير الحماية الالز
  .على ميزان المدفوعات

  
ا وتحررا، من أجل                :الخالصة  ر انفتاح ة أآث ة تجاري ق بيئ ة للتجارة، لخل ة العالمي ى المنظم ر االنضمام إل قررت الجزائ

المي ي االقتصاد الع دماج ف تف االن اواالس ي بلغه ن التطورات الت ذلتها. ادة م ي ب ود الت ل الجه م آ ر ورغ ن الجزائ  أجل م
  .إال أن مسعى االنضمام لم بتحقق بعد االنضمام،

ا                ة آثاره ة ومواجه ا المنظم ي تمنحه ا الت ري من المزاي دفوعات الجزائ زان الم وعليه فإن الحديث عن مدى استفادة مي
ام بالعدي     ن يكون إال بالقي اءة القطاع         السلبية ل ع آف ى رف ي تعمل عل االقتصادية   اتد من اإلصالحات واالستراتيجيات الت

  .وتطويرها وتحديثها وإعدادها لمرحلة االنفتاح والتحرر التجاري
  

  ملحق الجداول
  

  .مليار دوالر أمريكي:  الوحدة                 تطور وضعية ميزان المدفوعات وأرصدته خالل التسعينات:  )1(الجدول 
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990  البيان

1,8-  0,8 1,3 2,39 1,35  ميزان العمليات الجارية   -2,2  1,2 3,45  -1,12  0,02 
0,3-  2,4 3,2 4,67 3,11  الميزان التجاري  0,2 4,1 5,69 1,28 3,36 

 12,32 10,15 13,82 13,20 10,25 08,89 10,41 11,51 12,44 12,88  )فوب(الصادرات 
 11,91 9,77 13.18 12.6 9,7 8,6 9,9 11,0 11,97 12,35  محروقات

 0,41 0,38 0,64 0,6 0,5 0,3 0,6 0,5 0,47 0,53  أخرى
9,77-   الواردات   -7,77   -8,3   -8,0   -9,2   -10,1   -9,1   -8,13   -8,87  8,96- 

1,20-   صافي خدمات غير العوامل   -1,35   -1,1   -1,0   -1,2   -1,3   -1,4   -1,08   -1,5  1,84- 
 0,72 0,74 1,07 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,42 0,51  دائن
1,71-   مدين   -1,77   -1,8   -1,6   - 1,9   -2,0   -2,2   -2,15   -2,24  2,56- 

2,09-   صافي دخل العوامل   -2,21   -2,2   -1,8   -1,7   -2,2   -2,4   -2,22   -2,00  -2,29 
 0,22 0,37 0,26 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,07 0,07  دائن
1,84-  -  -  -  -   مدين   -2,31   -2,56   -2,47   -2,37  2,51- 

2,16-   مدفوعات الفوائد   -2,29  2,4  -1,9   -1,8   -1,3   -2,6   -2,11   -1,95  - 
 0,79 1,09 1,06 0,9 1,1 1,4 1,1 1,4 1,29 1,53  صافي التحويالت

1,57-   ميزان حساب رأس المال   -1,89   -1,1   -0,8   -2,5   -4,1   -3,3   -2,29   -0,66  2,40- 
0,04-   )صافي(مار المباشراالستث   -0,08  0,00 0,00 0,00 0,00 0,3 0,26 0,47 0,46 

0,44-   )صافي(رأس العام    -1,23  0,1  -0,3   -2,4   -3,9   -3,4   -2,51   -1,33  1,97- 
 1,08 1,83 1,69 1,8 3,2 4,7 6,5 6,9 6,00 6,29  السحب
6,73-   السداد   -7,22   -6,8   -6,9   -7,1   -7,1   -5,2   -4,2   -3,16  -3,04 

1,03-   قروض قصيرة األجل والسهو والخطأ   -0,56   -1,2   -0,5   -0,1   -0,3   -0,2   -0,04   -0,2  -0,89 
1,03-   قروض قصيرة األجل   -0,56  0,2  -0,5   -0,1   -0,1   -0,2   -0,16   - - 
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1,3-  -  -   السهو والخطأ  0,00 0,00  -0,2  0,00  -  - - 
0,22-   الميزان الكلي  0,5 0,2 0,00  -4,40   -6,30   -2,10  1,16  -1,78  -2,38 

0,2-  -  -   التمويل  0,00 4,4 6,3 2,1  -1,16  1,78 2,38 
1,1-  -  0,1 0,5 0,22  التغير في االحتياطات اإلجمالية  0,5  -2,10   -3,83  1,21 2,40 

0,84-  0,09  إعادة الشراء من الصندوق   -0,20  -0.3 0,70 0,3 0,60  -0,35   -0,45  -0,36 
0,10-  0,00 0,30 -  -  -   ائرالتغير في االلتزامات األخرى بنك الجز   -0,10  0,00  - -0,05 

 0,00 0,52 2,22 3,5 4,9 4,4 -  -  -  -   الديون المعاد جدولتها
 0,08 0,13 0,80 0,94 0,60 0,44 -  -  -  -   ميزان المدفوعات المدعم المتعدد األطراف

 4,40 6,84 8,04 4,20 2,10 2,60 1,50 1,50 1,60 0,80  االحتياطات من غير الذهب
 .بنك الجزائر:  المصدر

  
  

  مليار دوالر:  الوحدة                   : 2010- 2000وضعية ميزان المدفوعات خالل الفترة :  )2(الجدول 
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  البيان

  12.16  0.41  34,45  30,54  28,95  21,18  11,12  8,84 4,36 7,06 8,93  ميزان العمليات الجارية
  18.2  7.78  40,60  34,24  34,06  26,47  14,27 11,14 6,70 12,309,61  الميزان التجاري

 57.09 45.18  78,59  60,59  54,74  46,33  32,22 24,46 21,6519,0918,71  )فوب(الصادرات 
 56.12 44.41  77,19  1 59,6  53,61  45,59  31,55 23,99 21,0618,5318,11  محروقات

  0.97  0.77  1,40  0,98  1,13  0,74  0,67  0,47 0,60 0,56 0,59  رىأخ

--9,4812,01-9,35-  الواردات
13,32 -17,95 -19,86  -20,68  -26,35 37,99-  -37.4  -38.9 

 8.33-  8.69-   -7,59  - 4,09  - 2,20  - 2,27  - 2,01  1,35- 1,18-1,53-1,45-  صافي خدمات غير العوامل
 3.57 2.99  3,49  2,84  2,58  2,51  1,85  1,57 1,30 0,91 0,91  دائن
 11.9- 11.68-  11,08-  6,93-  -4,78  4,78-  3,86-  2,92- 2,48-2,44-2,36-  مدين

 0.36.-  1.31-   1,34-  -1,82  -4,52  -5,08  -3,60  -2,70 2,23-1,69-2,71-  صافي دخل العوامل
 4.60 4.74  5,13  3,82  2,42  1,43  0,99  0,76 0,68 0,85 0,38  دائن
 4.96-  6.05-   6,47-  -5,64  -6,94  6,51-  4,59-  3,46- 2,91-2,54-3,09-  مدين

 0.11-  0.17-   0.19-   0,23-  0,76-  1,03-  1,29- 1,18- - - -  مدفوعات الفوائد
 2.65 2.63  2,78  2,22  1,61  2,06 2,46 1,75 1,07 0,67 0,79  صافي التحويالت

 3.42 3.45  2,54  0,99- 11,22-  4,24-1.87- 1,37- 0,71-0,87-1,36-  ميزان حساب رأس المال
 3.47 2.54  2,33  1,37  1,76  1,06 0,62 0,62 0,97 1,18 0,42  )صافي(االستثمار المباشر

 0.44 1.30  0,43-  0,77-  11,89-  3,05- -2,23 1,99- 1,32-1,99-1,96-  )صافي(رأس العام 
 0.55 2.19  0,84  0,51  0,98  1,41  2,12  1,65 1,60 0,91 0,80  السحب
 0.11-  0.89-   1,27-  1,28-  12,87-  4,46- 4,35- 3,03- 2,92-2,90-2,76-  السداد

قروض قصيرة األجل والسهو 
  -   -   -   -   -   -   -   -  0,36-0,06- 0,18  والخطأ

  -   -   -   1,13-  0,06  -   -   -  - - -  قروض قصيرة األجل
 0.49-  0.39-   0,64  1,59-  1,08-  2,25-  0,26- 0,61- - - -  السهو والخطأ
 15.58 3.86  36,99  29,55  17,73  16,94 8,99 6,86 3,65 6,19 7,57  الميزان الكلي

 15.58-  3.86-  -36,99 29,55- 17,73-  16,94- 9,25- 7,47- 3,65-6,19-7,57-  التمويل
 15.25-  2.28-  -36,53 -28,27  -17,73  -16,31 - 8,88 7,03- 3,39-6,05-7,51-  التغير في االحتياطات اإلجمالية

 0.00 0.00  0,00  0,00  0,00  0,63-  0,37-  0,44- 0,30-0,14-0,10-  إعادة الشراء من الصندوق
التغير في التزامات أخرى لبنك 

 0.08-  0.09  0,46- 1,28-  -   -   -   -  0,00 0,00 0,00  الجزائر

147.22162.22 143,10 110,18  77,78  56,18 43,11 32,92 11,9017,9623.11  االحتياطات من غير الذهب
  بنك الجزائر،التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، التقارير السنوية لعدة سنوات:  المصدر
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