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 خصلامل
دراسة تطورها والوقوف عند أسباهبا وآاثرها على االقتصاد  من خالل، ابجلزائرالتضخم  ظاهرةهذا البحث إىل دراسة  يهدف

د واجملتمع اجلزائري، حيث شهد االقتصاد اجلزائري حتوالت هامة يف البنية االقتصادية واملالية ويف سياسته النقدية منذ صدور قانون النق

التضخم وحماولة اجياد األسلوب األجنح والفعال للحد منه، إذ كما ويهدف هذا البحث إىل التعرف على مشكل ،  0991والقرض سنة 

املباشر قمنا بدراسة وحتليل أهم اآلاثر االقتصادية واالجتماعية اليت أفرزهتا الضغوط التضخمية يف االقتصاد اجلزائري، ابإلضافة إىل التأثري 

 االقتصادية، وحىت الدولة.على حياة األفراد العاديني، حيث ميس التضخم املواطن البسيط، املؤسسة 

 التضخم، التغري يف مستوى األسعار، اجلزائر، جهاز األسعار، القدرة الشرائية، االستهالك.: الكلمات املفتاحية

Abstract 

 
Cette recherche vise à étudier le phénomène de l’inflation en Algérie à travers le suivi de son 

évolution, ses causes ainsi que ses effets sur l’économie et la société algérienne. L’économie 

algérienne a connu des changements importants dans la structure économique, financière et dans sa 

politique monétaire depuis la promulgation de la loi de la monnaie et du crédit en 1990. Cette 

recherche a pour objectif l’étude du phénomène de l’inflation. Par conséquent essayer de trouver un 

système adéquat, opportun et efficace afin de minimiser ses conséquences. Nous avons procédé à 

l’étude et à l’analyse des effets majeurs sur le plan économique et social, engendrés par les 

pressions inflationnistes sur l’économie algérienne, en plus de l’impact direct de l’inflation sur 

l’individu moyen, puisque l’inflation affecte non seulement le citoyen, l’entreprise économique 

ainsi que l’état.   

 

Keywords: Inflation, Variation au niveau des prix, l’Algérie, Système des prix, le pouvoir 

d’achat, La consommation. 
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 املقدمة
إن ظاهرة التضخم ليست وليدة العصر بل هي مسايرة لكافة األنظمة االقتصادية وهي مشكلة تشمل كل الدول املتقدمة والنامية، 
ويزداد أتثري التضخم على اقتصادايت البلدان كلما توافرت البيئة املناسبة اليت تساهم يف تغذية الضغوط التضخمية يف االقتصاد، واليت 

على جمموعة من العوامل واملتغريات اليت تساهم يف تغذية الضغوط التضخمية  ودفع مستوايت األسعار احمللية حنو تعتمد يف أتثريها 
االرتفاع، فقد عانت البيئة االقتصادية لكثري من الدول من مشكلة التضخم، هذه الظاهرة تعددت وتنوعت تفسرياهتا وأسباهبا وابملقابل 

 وى االقتصادي واالجتماعي.تعددت آاثرها البالغة على املست
ولقد عرفت اجلزائر اشكالية الرتاكم املتواصل للسيولة النقدية، نتيجة ضخامة العوائد النفطية، واليت تظل معطلة، خصوصا يف ظل 

كل شهدت أسعار احملروقات ارتفاعا فاق   0222غياب سياسة حكومية واضحة لتنويع االقتصاد وتوسيع قدرته االستيعابية. فمنذ عام 
 التوقعات مما ساهم يف حدوث تراكم متزايد يف األصول لدى بنك اجلزائر.

واملالحظ أن هذا الوضع اجلديد يتميز بسيولة مفرطة وغري مستغلة لدى البنوك، ويف املقابل تتمتع موازنة الدولة بفائض معترب، 
ا الفائض النقدي، فضال عن خماطر عودة الضغوط تصبح فيه األصول اخلارجية الصافية لدى بنك اجلزائر هي املصدر الرئيسي هلذ

 التضخمية، واليت تعود إىل وجود خلل هيكلي لالقتصاد.
وكنتيجة آلاثر التضخم على مستوى االقتصاد الوطين دفع املهتمني ابالقتصاد إىل دراسة هذه الظاهرة وحتديد مفهومها ملعرفة مىت 

كما توفر النظرية االقتصادية التوجيهات العامة والواضحة للكيفية الصحيحة يف ها.  ميكن القول أبن هناك فجوة تضخمية تستدعي معاجلت
قياس العديد من الظواهر االقتصادية، منها ظاهرة التضخم، فمثال البحث يف مصادر االجتاهات التضخمية ميكن استخالصها من 

 دية الكلية.التفاعالت املتبادلة للتغريات اليت حتدث يف مستوايت املتغريات االقتصا
 االشكالية:

 تتضح معامل االشكالية الرئيسية ملوضوع البحث واليت ميكن صياغتها على النحو التايل:
 التضخمية على االقتصاد الوطين؟ الضغوط تفرزها ما هي األاثر اليت -

 التالية؟اإلحاطة مبعظم جوانب املوضوع نقسم االشكالية األساسية إىل األسئلة الفرعية وحىت نتمكن من 
 ما هو التضخم، وما هي األسباب املنشأة هلذه الظاهرة ابجلزائر ؟ -
 مسامهته يف توفري البيئة املناسبة للحد من الضغوط التضخمية؟ ما هو واقع االقتصاد اجلزائري؟ وما مدى -

 ولإلجابة على التساؤالت السابقة، مت تقسيم البحث إىل احملورين التاليني:
 ظاهرة التضخم يف اجلزائر من خالل دراسة استقرار األسعار ابجلزائر وأسباب ومصادر التضخم يف البالد. تطور -
 اآلاثر االقتصادية واالجتماعية للتضخم يف اجلزائر. -

 املبحث األول: تطور ظاهرة التضخم يف اجلزائر
 احملور األول: استقرار األسعار ابجلزائر 

سنوات كثرية ضغوط تضخمية شديدة كما هو موضح يف اجلدول املوايل، حيث عربت تذبذب  واجه  االقتصاد اجلزائري خالل
معدالت التضخم طيلة الفرتة حمل الدراسة عن تفاوت اإلجراءات والسياسات املتبعة واحملاوالت الرامية للحد من الضغوط التضخمية واليت 

 جنحت يف بعض السنوات وفشلت يف سنوات أخرى.
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 اجلدول املوايل يتضح أن التضخم عرف عدة مراحل ميكن ذكرها يف ما يلي: ومن

 .4800-0098: تطور معدالت التضخم يف الفرتة 80اجلدول رقم 

معدل  السنوات
 التضخم

 معدل السنوات
 التضخم

 معدل السنوات
 التضخم

 معدل السنوات
 التضخم

0098 0904 0000 02941 0004 70949 4887 4910 

0090 40902 0004 4912 0007 48912 4882 7919 

0094 40902 0007 1909 0002 40981 4881 0942 

0097 40902 0002 0904 0001 40990 4884 4917 

0092 07944 0001 08920 0004 00940 4889 7914 

0091 0901 0004 04979 0009 1997 4880 2922 

0094 0911 0009 9922 0000 2901 4880 4929 

0099 00999 0000 1900 0000 4941 4808 7920 

0090 00900 0000 0978 4888 8972 4800 2910 

0090 08904 0008 04941 4880 2947 4804 0900 

0008 0914 0000 41900 4884 0924 4807 7922 

 :املصدر

Historical consumer Price Indices for Baseline countries/ Regions (in percent) 1969/2013, 

International Financial Statistics, International Monetary fund and ERS Baseline Regional 

Aggregations. Updated : 12/08/2013.  

CPI Indices (2005=100).  
 .4800-0098: يوضح تطور معدالت التضخم يف الفرتة 80شكل رقم 

 
 املصدر: من إعداد الباحث

فقد شهدت معدالت التضخم منوا  -حيث نالحظ استقرارا نسبيا يف املستوى العام لألسعار ابجلزائر :0094-0098الفرتة األوىل من 
 بسيطا خالل هذه الفرتة، وذلك استنادا إىل معدالت التضخم السنوية اليت تظهر يف اجلدول أعاله.

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

1
9
7
0

1
9
7
2

1
9
7
4

1
9
7
6

1
9
7
8

1
9
8
0

1
9
8
2

1
9
8
4

1
9
8
6

1
9
8
8

1
9
9
0

1
9
9
2

1
9
9
4

1
9
9
6

1
9
9
8

2
0
0
0

2
0
0
2

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
1
0

2
0
1
2

TINF

TINF



 اآلاثر االقتصادية واالجتماعية للتضخم يف اجلزائر 

571 

 

حيث  0891و 0891، 0892تثناء السنوات يف هذه الفرتة شهدت اجلزائر تضخما سريعا ابس :0004-0099الفرتة الثانية من 
هذه  شهدت هذه الفرتة ارتفاع أسعار البرتول واليت أدت إىل ارتفاع حصيلة اجلبائية البرتولية، مما أدى إىل زايدة االنفاق احلكومي، كما أن

من  يزداد، وابلتايل إذا كانت نسبة الفرتة شهدت اضطراابت سياسية كبرية، مما جعل االنفاق على الوظائف التقليدية للدولة )الشرطة واأل
الزايدة يف الطلب الكلي اكرب من معدل الزايدة يف النمو، فقد أدى ذلك إىل الزايدة يف األسعار. كما شهدت هذه املرحلة عجز يف ميزان 

يمة العملة الوطنية من املدفوعات، ومع اتباع نظام سعر صرف اثبت، والذي ال يسمح لسعر الصرف ابالرتفاع، ومنه ال يسمح بتخفيض ق
أجل حتسني هذا العجز، كذلك شهدت ميزانية الدولة عجزا كبريا يف هذه املرحلة أيضا كان كل من العجز يف ميزان املدفوعات وميزانية 

 0018ايل حو  0891الدولة ميول ابلقروض األجنبية، حيث بلغ العجز يف ميزان املدفوعات بعد االهنيار املفاجئ ألسعار البرتول يف عام 
مما فجر مشكلة املديونية اخلارجية يف اجلزائر  1من الناتج احمللي اخلام، % 4,3مليون دوالر أمريكي وأما يف ميزانية الدولة بلغ حوايل  

إن هذه القروض  بسبب التنافس على حصيلة النقد األجنيب الضئيلة نسبيا هلذه الفرتة من أجل االسترياد، ودفع خدمات الدين....
األجنبية تعترب حقن للسيولة يف اجلزائر، ومن مث تؤدي إىل زايدة العرض النقدي، الذي بدوره يؤدي إىل دفع الطلب الكلي إىل االرتفاع، 

 وإذا حدث هذا يف ظل انتاجية منخفضة فسيؤدي إىل ارتفاع األسعار.
فضا نسبيا، مع ارتفاع حمسوس هلا يف آخر السنتني هلاته الفرتة، شهدت هذه املرحلة تضخما منخ :0008-0009الفرتة الثالثة من 

 تعرض االقتصاد ملوجة انكماشية. 0891فنظرا لالخنفاض املفاجئ يف أسعار البرتول لسنة 
ة، كما أن هذا كل املراحل السابقة الذكر متيزت فيها اجلزائر بتضخم مكبوت، فاألرقام القياسية مل أتخذ بعني االعتبار أسعار السوق املوازي

واد النوع من التضخم ال يظهر يف االرتفاع العام لألسعار، وإمنا يظهر يف طوابري االنتظار الطويلة أمام احملالت التجارية، للحصول على امل
لذي كانت الغذائية، واليت توزع بتحديد حد أعلى للكميات اليت ميكن للمواطنني احلصول عليها، كما يظهر يف حصص االسترياد والدعم ا

عا تقدمه الدولة اجلزائرية للسلع األساسية، فلو تركت األمور لقوى االقتصادية "قوى السوق" املتعلقة ابلعرض والطلب لشهدت اجلزائر ارتفا
 أكرب لألسعار يف املراحل السابقة الذكر.

التضخمية يف االقتصاد اجلزائري، نظرا لتدخل الدولة  مما سبق ميكننا القول أن األرقام القياسية لالستهالك مل تعرب تعبريا كبريا عن القوى
 وإشرافها على جهاز األسعار، وبذلك مل تتح العوامل االقتصادية أن تعمل حبرية، ويسمى هذا النوع من التضخم ابلتضخم املكبوت.

الذي شهدته الفرتة  حيث شهدت هذه الفرتة تضخما سريعا أشد حدا من التضخم السريع :0004إىل  0000الفرتة الرابعة من 
، وميكن حصر األسباب % 31أكثر من  0880، فقد شهدت أعلى مستوايت التضخم إذ بلغت عام 0891إىل  0811املمتدة من 

 اليت من املمكن أن تكون وراء هذا التضخم السريع:
-0891لكن يف هناية الفرتة الثالثة  بعد اخنفاض أسعار البرتول الذي شهدته اجلزائر اضطرت إىل تقليص وارداهتا وانفاقها احلكومي،

وابلتايل ارتفاع حجم  0880نالحظ حتسنا نسبيا يف أسعار البرتول، هذا ما أدى إىل حتسن يف واردات اجلزائر واالنفاق العام يف  0882
يف اإلنتاج )ركود يف خاصة وأن اجلزائر كانت تشهد توترات سياسية واقتصادية واضطراابت ومنه تعطل  -الطلب الكلي يفوق معدل النمو

مستوايت العرض  وعدم كفاءة معظم املؤسسات العمومية اليت كانت متلك زمام معظم اجملاالت االقتصادية، هذا ما نتج عنه معدالت 
 تضخم مرتفعة.

لجزائر يف هذه وازدادت مشكلة عجز امليزانية بسبب صعوبة احلصول على مزيد من القروض األجنبية يف ظل الوضع االقتصادي املتدهور ل
لتغطية هذا العجز مما أدى إىل املسامهة يف التضخم  0881و 0880املرحلة: فاضطرت اجلزائر إىل طبع النقود وابلتايل التوسع النقدي يف 

 .  % 31,67حيث بلغ معدل التضخم  0880لسنة 

                                           
1 World Bank, The democratic and popular republic of Algeria country economic memorandum : The transition to a 

Market Economic, Report N° : 12048-Al, 25 may 1994, table 1.3, 1.6, 1.7, page 6, 9, 10. 
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مالت األجنبية، وهذا ما جعل أسعار الواردات يف مقابل الع % 40قامت اجلزائر بتخفيض قيمة الدينار اجلزائري بنسبة  0881يف عام 
ترتفع داخل الوطن، ويف املقابل اخنفاض أسعار صادراتنا، فمن املفرتض أن يؤدي هذا إىل حتسني وضعية ميزان املدفوعات وذلك من 

ا، فتخفيض قيمة العملة خالل تقليل من حجم الواردات، والتحفيز بزايدة الصادرات كوهنا ستصبح أرخص يف اخلارج فيزداد الطلب عليه
ما  احمللية يعمل على الرفع من أسعار الواردات، مما يسبب احلد والتقليل منها وزايدة انتاج بدائل للواردات داخل البلد )سلع حملية . هذا

ئر امكانية حقيقية يف يفرتض أن حيدث، لكننا نعتقد ان سيناريو ارتفاع األسعار ابجلزائر مع ختفيض العملة له مسار أخر، فلم توجد للجزا
يا تلك احلقبة إلنتاج بدائل الواردات، فتخفيض قيمة العملة انعكس ابرتفاع أسعار الواردات، يف املقابل مل تتمكن اجلزائر من انتاجها حمل

 أيضا يستحيل عليها االستغناء عنها ابعتبار معظمها إما سلع استهالكية أو إنتاجية ضرورية.
عنها وعدم امكانية انتاجها داخل البالد، أدى إىل ارتفاع أسعارها مباشرة يف أسواق اجلزائر، أيضا ختصيصات  فعدم امكانية االستغناء

القروض املوجهة لالقتصاد اليت مل يكن هلا مقابل إنتاجي ابإلضافة إىل ارتفاع وترية الطلب الكلي. هي األخرى تربر جزء من االرتفاع 
 .0881و 0881نيت الكبري ملعدالت التضخم السنوية لس

إن مل يكن لتخفيض العملة فما  0881لكن قد يطرح تساؤل حول سبب حتسن ميزان املدفوعات وبداية تسجيله لفائض مهم بداية من 
هو السبب. اجلواب هو أنه يف هذه السنة خضعت اجلزائر إلعادة جدولة لديوهنا وحصلت على شروط تسديد أحسن ومتديد مع حصوهلا  

 ، فزاد هذا من حصيلتها من االحتياطات الدولية، كما أن خدمات FMIمهم من قبل صندوق النقد الدويل )كذلك على قرض 
القروض ابلنسبة لصادرات السلع تقلصت هذا ما خفف من العبء على ميزان املدفوعات. ومن شروط إعادة اجلدولة يف اندي ابريس 

ئر لربامج االصالح االقتصادي، والذي يقتضي من تنفيذه حتقيق مجلة هو خضوع اجلزا FMIواندي لندن، واحلصول على القرض من 
من األهداف وتتمثل هذه األخرية يف: ايقاف تراجع النمو االقتصادي، احتواء وترية التضخم، حترير التجارة اخلارجية، والتسيري اجليد 

 للطلب احمللي بواسطة سياسة نقدية صارمة.
من امجايل السلع واملنتجات  % 78حوايل  0881-0881اليت مت حترير أسعارها أثناء تطبيق الربانمج ولقد بلغ امجايل السلع واملنتجات 

اليت تدخل يف سلة املستهلك، مما يفسر سبب آخر لالرتفاع الكبري ملعدالت التضخم السنوية احملسوبة بناء على الرقم القياسي ألسعار 
 0881لسنة  % 10,49ص معدل النمو السنوي للكتلة النقدية حيث بلغ كما تقل0881.2و 0881املواد االستهالكية لسنيت 

حنو هدفه  FMIوهذا ما يؤكد توجه برانمج االصالح ل  0881،3إىل  0880من  % 21و % 15بعدما كان يرتاوح يف حدود 
حيث وصل إىل  0881نة فيما خيص تقليص الكتلة النقدية واحتواء التضخم، حبيث اخنفض معدل التضخم السنوي اخنفاضا حمسوسا س

، كما نالحظ تسجيل فائض يف ميزانية الدولة يف أخر سنتني هلذه الفرتة خصوصا مع بدأ برانمج اخلوصصة ألول مرة من أجل % 18,6
 التخلص من أعباء املؤسسات العمومية اليت أرهقت ميزانية الدولة.

 : 4808إىل  0004الفرتة اخلامسة من 
دالت التضخم وهذا ما يؤكد على مواصلة اجلهود املتواصلة والرامية للحد من الضغوط التضخمية وجناحها خالل هذه الفرتة تراجعت مع

، 0888سنة  2,65%فراح يرتاجع بصورة متواصلة ليصل إىل معدل  18,68%وقد بلغ معدل التضخم   0881بداية من عام 
 وتعود هذه النتائج احلسنة إىل تضافر عدة جهود نذكر منها:

 .التحكم يف السيولة االقتصادية، اعتدال وترية التوسع النقدي 

                                           
 .028، ص 0881خالدي اهلادي، املرآة الكاشفة ل صندوق النقد الدويل، دار هومة، اجلزائر،  2

3 World Bank, The democratic and popular republic of Algeria country economic memorandum : The transition to a 

Market Economic, Report N° : 12048-Al, 25 may 1994, table 1.3, 1.6, 1.7, page 6, 9, 10. 
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  0881برانمج االصالحات االقتصادية وذلك تطبيقا لالتفاق املربم مع صندوق النقد الدويل والذي كان سنة. 

 .سياسة األجور اليت لعبت دورا أساسيا يف خفض معدالت التضخم 

 ن تركيز املخاطر ووضع قواعد واضحة لتضييق القروض وحتديد خمصصاهتا وضع بنك اجلزائر ألنظمة احرتازية جديدة للحد م
 االحتياطية.

 ( 10تراجع مستوى الطلب الكلي بسبب انتشار البطالة اليت عرفت خالل السنة أكرب معدل هلا%.  

نة س 2,65%  مقابل  0,34%ب   0222: استمر التضخم يف االخنفاض إذ قدرت نسبته سنة 4882-4888الفرتة خالل 
وهبذه النسبة للتضخم أصبحت اجلزائر من الدول الشريكة األكثر أمهية وحىت وأن كان جيب بذل املزيد من اجملهودات حىت تصبح  0888

 اجلزائر من الدول ذات التضخم املنعدم.

نقدية ، وكان ذلك نتيجة ضخ كتلة 0220سنة    4,23%لكن هذه النسبة للتضخم مل تستمر سرعان ما ارتفعت إىل معدل 
ابملئة جراء منو احتياطات الصرف، واليت تزامنت مع انطالق اطار برانمج االنعاش  22,30  عرف منوا بنسبة 2Mفاجملمع النقدي )

االقتصادي، وارتفاع األجور، زايدة على ذلك مت ضخ مبالغ معتربة من طرف اخلزينة للبنوك لتطهري حمافظها وإعادة رمسلتها،  مث تراجع 
خالل هذه  % 17,30  إىل 2Mنتيجة اخنفاض معدل منو) 0220سنة  % 1,42من جديد ليقتصر على معدل  معدل التضخم

. وقد 0221سنة  2,58%لكن االستمرار يف الربانمج االستثماري وزايدة مداخيل األسر رفع معدل التضخم ليصل إىل  4السنة،
حيث  0221ورغم هذه السياسة فقد عاود االرتفاع وذلك يف سنة انتهجت السلطة النقدية سياسة حازمة ملراقبة وحماربة التضخم، 

نتيجة ارتفاع نفقات الدولة، يف اطار احلد األدىن لألجور إضافة إىل ضعف اإلنتاج الفالحي الذي تسبب يف اختالل بني  3,57%بلغ  
حيث اخنفض التضخم  0221و 0221مي العرض الكلي والطلب الكلي، لكن تلك السياسة احلازمة حملاربة التضخم كانت جمدية يف عا

 3,52%ليصل معدل التضخم  0221على التوايل، لكن ما لبثت أن استقرت األسعار حىت ارتفعت يف  2,53%و 1,64%إىل 
لفالحي نتيجة لسببني دفعا ابألسعار ابلزايدة، السبب األول هو زايدة أسعار املواد الغذائية وخصوصا الزراعية منها نظرا الخنفاض اإلنتاج ا

 يف ذلك العام، والثاين هو بسبب ارتفاع أسعار السلع املستوردة الرتفاع األسعار عامليا يف ذلك العام.
حيث ارتفع معدل منو  عن مزيج من ثالثة عوامل رئيسية، وهي الزايدة يف املعروض النقدي جنمت خالل هذه الفرتة هذه الظاهرة

ارتفاع األجور دون أن يقابله زايدة يف اإلنتاجية  6002،5ابملئة سجلت سنة  18,60مقارنة ب  ابملئة 24,17الكتلة النقدية إىل 
هبذه العملة على  تتممن وارداتنا  ٪20أن  علمايف ظل أتثري ارتفاع قيمة اليورو. وهذا الواردات أسعار والتضخم املستورد نتيجة ارتفاع 

إذ تعترب التجارة اخلارجية منبعا أساسيا من منابع التضخم، حيث يتسرب  6.ألول للجزائرأساس أن االحتاد األورويب هو الشريك التجاري ا
 7عرب قنواهتا إىل داخل الوطن.

نتيجة ارتفاع أسعار املنتجات الزراعية  6002ن ظاهرة التضخم، واقع ال ميكن إنكاره ودائم: فقد ارتفع معدل التضخم سنة ا
 وق، هي مؤشرات أساسية الختاذ القرار األمثل ملختلف األعوان االقتصاديني. فاألسعار  يف اقتصاد الس، املستوردة

لنفس  0228يف سنة  6,47%و 4,44%حيث وصل املعدل إىل  0229إال أن معدل التضخم ارتفع مرة أخرى يف عام 
ة إال بعد مرور وقت معني ذلك أهنا مباشر  0229ابإلضافة إىل أن اجلزائر مل تتأثر أبزمة  0221األسباب اليت أدت إىل ارتفاعه يف سنة 

                                           
4 Evolution Economique et monétaire en Algérie, Bank d’Algérie, Rapport 2112. 
5 Evolution Economique et monétaire en Algérie, Bank d’Algérie, Rapport 2111, P 95. 

، جملة حبوث اقتصادية عربية، مركز دراسات 0221-0882بلعزوز بن علي، عبد العزيز طيبة، السياسة النقدية واستهداف التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة  6
 .11، ص 10/0229الوحدة العربية، لبنان، العدد 

7 Mourad Benachenhou, Planification et développement en Algérie : OPU, Alger, 1982, p 12. 
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ا غري منفتحة كليا على العامل اخلارجي فهي ال متلك سوق مايل. فقد انعكس التضخم يف اجلزائر على أسعار املواد االستهالكية األساسية مم
 أدى إىل ارتفاعها.

 وميكن حصر اجلوانب اليت أثرت فيها األزمة املالية على اجلزائر فيما يلي:
  قطاع احملروقات:من خالل 

ابملائة من امجايل  89ميثل قطاع احملروقات املصدر الرئيسي للدخل الوطين، فالصادرات النفطية متثل نسبة كبرية من الناتج احمللي حوايل 
 قيمة الصادرات.

دوالرا للربميل يف شهر ديسمرب من نفس  33,87إىل  0229دوالرا للربميل يف شهر فيفري  011إن اخنفاض أسعار البرتول من 
يف املائة، مما ال شك فيه أن هذا االخنفاض احلاد أثر على وضع املوازانت العامة القادمة، وعلى معدالت  111السنة، أي ابخنفاض نسبته 

ل مشاريع البنية التحتية وبرامج التنمية النمو االقتصادي، فضال عن تدين إيرادات الدولة من العملة األجنبية واليت يعتمد عليها كليا يف متوي
 8املختلفة.
 :من خالل احتياطات الصرف وتدهور قيمة الدوالر 

يف إن واردات اجلزائر تتم ابلعملة األوروبية املوحدة )اليورو  بينما التصدير يتم ابلدوالر الذي يفقد قيمته بوترية متسارعة، مما تسبب 
 9عملة الصعبة.تراجع مداخيل االقتصاد الوطين من ال

ر كما أن الرتاجع احلاد يف أسعار املواد األولية وعلى رأسها النفط والغاز من شأنه أن يؤثر سلبا على تدفقات االستثمار األجنيب املباش
 املوجهة إىل هذا القطاع الذي يعترب القطاع األكثر جذاب لالستثمارات األجنبية املباشرة يف اجلزائر.

األزمة املالية على االقتصاد اجلزائري فإن ذلك مرتبط خاصة بسعر احملروقات واملواد الغذائية والتجهيزات املختلفة أما خبصوص أتثري 
 املستوردة.

، 0229يرجع إىل ارتفاع معدالت التضخم املستورد منذ سنة  % 6,47واملقدر ب  0228إن ارتفاع معدل التضخم املسجل سنة 
  10ة إىل ارتفاع سعر صرف اليويو مقابل الدوالر، مما تسبب يف ارتفاع أسعار السلع املستوردة.إذ أدت األزمة املالية العاملي

 نتيجة اخنفاض نسيب يف أسعار املنتجات الطازجة. 0202يف سنة  3,49%مث تراجع معدل التضخم بعد ذلك إىل معدل 
مت تسجيلها، وفقا %  3,49حيث كانت نسبته ، 0202مقارنة بعام  0200عام  % 4,58تفع معدل التضخم يف اجلزائر اىل لري 

 ملكتب اإلحصاءات الوطنية )املكتب الوطين لإلحصاءات . 
 عدة عوامل ميكن حصرها فيما يلي: هذه الزايدة وفقا ملكتب االحصاء انمجة عن

                                           
، 01/0200لعدد كمال بن موسى وعبد الرمحان بن ساعد، األزمة العاملية الراهنة وتداعيتها على االقتصاد اجلزائري، جملة االقتصاد االحصاء التطبيقي، ا  8

L’ENSSEA 98،  ص. 
 1الية العاملية سيلحق أضرارا ابالقتصاد اجلزائري، ورقة عمل مقدمة إىل ندوة الشروق اليومي حول "األزمة املالية العاملية"، مبتول عبد الرمحن، استمرار األزمة امل 9

 على املوقع:  09/21/0201، اتريخ االطالع: 0229أكتوبر 

Http : //www.echoroukouline.com/ara/economie/26871.html  
، 0201/ شتاء ربيع 10-10 ، حبوث اقتصادية عربية، العددان 0200-0222حتدايت السياسة النقدية وحمددات التضخم يف اجلزائر ) رايس فضيل، 10

 .021ص 
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 (لزراعية الطازجة نتجات األسعار املل ٪1211  مبا يف ذلك ٪1200الزايدة الكبرية يف أسعار املواد الغذائية حيث قدرت ب
 %  5,51إىل  0202يف  ٪1221لألغذية الصناعية. ابإلضافة اىل ارتفاع أسعار املنتجات املصنعة حيث ارتفع من  ٪1281و

 11.٪1209اخلدمات حيث بلغت  أسعار ، يف حني تطورت 0200يف عام 
 0200 عام للتضخم يف احملدد االساسي أنعلى  اجلزائر بنك قبل من أجريت اليت الدراسات أكدت فقد النقود: من املعروض منو

 النفط على قطاع والودائع األجنبية ابلعمالت الودائع ابستثناء) M2 ب والذي يقاس النقدي القوية للتوسع يف اجملمع يتمثل يف املسامهة
لتغذية وازدهار االقتصاد،  ففي الكثري من احلاالت تكون النقود وسيلة .العامل هذا خالل تفسر من التضخم من ٪11 حيث أن . والغاز

"النقود  12عندما قال: Berger Pierreلكن هلا يف بعض األحيان أخطار تتسبب يف ظهور أزمات جد صعبة، وهذا ما أشار إليه 
قتصاد لالقتصاد مثل األكسجني للحياة تقوم حبرق البيئة االقتصادية إذا وجدت إبفراط". كما أن عملية اإلصدار النقدي متثل دينا على اال

الوطين، ألن وحدة النقد اجلديدة هذه تعرب عن قوة شرائية، تفقد قيمتها إن مل جتد سلعا أو خدمات يطرحها اإلنتاج الوطين، وبذلك وهي 
، دمتثل دينا ينبغي الوفاء به من خالل دعم القدرة اإلنتاجية للمجتمع قبل التفكري يف أمر تغذية الدورة النقدية فيه أبي إصدار نقدي جدي

 13وإال حتقق االجتاه العكسي، وهذا يعرض االقتصاد خلطر التضخم.
   وابلتايل زايدة معتربة يف الطلب، ابإلضافة إىل حدوث ارتفاع ملحوظ يف حجم التكاليف اإلنتاجية يف ظل  األجور، يف كبرية زايدة

 اخنفاض إنتاجية العامل. 
 املوردة الدول ومنه استرياد التضخم ومبعدالت مرتفعة من عالية الصناعية االستهالكية السلع من الواردات على الطلب مرونة إن . 
   وأخريا  ،٪00 ساهم ب املستورد والتضخم األسعار، يف االرتفاع من ٪1 عن مسؤولة االمسي الفعلي الصرف سعر يف التحركات

 14.التضخم إمجايل من ٪8 املنتجات الزراعية الغذائية املصنعة ب أسعار ساهم ارتفاع
النقدي،  النمو معدالت يف ، على الرغم من التباطؤ% 8,89ب  0200بلغ معدل التضخم خالل األلفية الثانية الذروة سنة 

 0200.15سنة  % 19,91، يف حني عرف تطور وزايدة مقدارها  % 10,92تطور فقط ب  0200فاجملمع النقدي سنة 
 أجور يف الكبرية حيث أن الزايدات. التضخم يف جتديد احمللي الطلب على املوظف الدخل يف الكبرية فقد ساهم أثر الزايدات

 إذ. 0200التقاعدية عام  واملعاشات لألجور األدىن احلد يف االرتفاع من مزيد وسريافق ذلك العامة، املؤسسات إىل متتد املوظفني
 الضغوط يكثف من وهذا سوف احمللية، واخلدمات السلع على اإلضايف الطلب من خالل ابلكامل اإلضافية اإليرادات هذه وتنعكس

 . التضخمية
 لإلنفاق القوي ابلنمو الذي عرف السابق ابلعام مقارنة 0200 عام يف النقود عرض يف التوسع وترية يف التباطؤ من الرغم وعلى

 فظاهرة ،٪9298 خالل األلفية الثانية ب "الذروة" بلغ 0200 إال أن عام والتحويالت، املوظفني تكاليف ذلك يف مبا العامة، امليزانية يف
...   الضأن، حلوم) الطازجة املنتجات من جدا توفر عددا حمدود يف متثلت داخلية ذاتية ألسباب أساسا يعود 0200 عام خالل التضخم

ومي فاألجر هو مبثابة ابإلضافة إىل ارتفاع أجور الوظيف العم. 0200يف األسعار خالل شهر جانفي  ومفاجئة حادة زايدة سجلوا الذين
 16سعر.

                                           
11 Banque d’Algérie, Evolution économique et monétaire en Algérie, Rapport 2100, Mai 2102, P 40. 
12 Berger Pierre, la Monnaie et ses mécanisme (Alger : Edition Bouchene, 1993), p 108. 

 .001، ص L’ENSSEA، 09/0200دانن راضية، عجز املوازنة العامة يف اجلزائر )أسباب وحلول ، جملة االحصاء واالقتصاد التطبيقي، العدد  13
14 Banque d’Algérie, Rapport 2100 Evolution économique et monétaire en Algérie, Maie 2012, page 32. 
15 Banque d’Algérie, Rapport 2102 Evolution économique et monétaire en Algérie, page 031. 
16 Banque d’Algérie, Rapport 2102 Evolution économique et monétaire en Algérie, page 049. 
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 أدخل األخرية، عشر اخلمسة السنوات خالل ارتفاعا األكثر املعدل أي 2012 يف املسجل للتضخم املرتفع للمستوى ونظرا

قدره  فائدة مبعدل أشهر لستة السيولة اسرتجاع وهي النقدية، للسياسة جديدة أداة 2013 جانفي منتصف من ابتداء اجلزائر بنك
1,5 %. 

 لفائض أحسن تسيري مت للبنوك، ومن املستقرة للسيولة أكرب امتصاص النقدية إىل السياسة ألدوات التعزيز هذا كما يهدف

 السيولة تقلصت ،حيث 2013 سنة من األول الثالثي يف مستقرة فقد كانت التضخمي. أثرها واحتواء النقدية السوق يف السيولة

 و  2013 مارس يف هناية دينار مليار 2865,94 مقابل 2013 جوان هناية يف دينار مليار 2542,49 إىل الثالثي الثاين يف املصرفية
النقدية،   السوق مستوى على السيولة فائض بتقليص يتميز يف ظرف فإّنه وابلتايل،  .0200ديسمرب  هناية يف دينار مليار 2876,26 
 إىل البنوك اخنفض جلوء فقد لذلك، ونتيجة دينار مليار 1350  منه معتربة حصة ابمتصاص اسرتجاع السيولة أدوات كما مسحت

 ديسمرب هناية يف دينار مليار 838,08 مقابل2013 جوان يف هناية دينار مليار 163,98 بواقع أي ساعة، 24 ملدة الودائع تسهيلة

 ذلك، على عالوة بنك اجلزائر. لدى حساابهتا يف موجوداهتا من البنوك زادت اإلجبارية، االحتياطيات إطار أخرى ويف جهة من ،0200

 يف مكونة فائدة مبعدالت البنوك، بني ما النقدية السوق يف 0201  وجوان شهري ماي يف للبنوك البينية واإلقرتاضات القروض اُستؤنفت
 االخنفاض يعملو  هذا  ،0201 السنة بداية هذه يف ظهر الذي ، مما أحدث اخنفاضا يف معدل التضخم% 0 تقارب هذه السوق

 ميزانية مبوجب التسديدات يف االعتدال من إن كل .الرتاجع هذا تدعيم على الغذائية األساسية املواد ألهم العاملية لألسعار احملسوس

 0201.17التضخم لسنة  تراجع يف سامها األسواق وتنظيم ضبط على العمل ومواصلة النقدي، يتميز ابلرتاجع ظرف يف الدولة،

ولقد شهدت هذه الفرتة تضخما منخفضا نسبيا، هذا ما يدل على أن برامج االصالح املفروضة من قبل صندوق النقد الدويل 
على اجلزائر يف مقابل إعادة جدولة ديوهنا اخلارجية كانت هلا أاثر اجيابية على مسار النمو هبا، ابإلضافة إىل حتسن كل من ميزان 

 املدفوعات وميزانية الدولة.
جتدر اإلشارة إىل أن التضخم خالل هذه الفرتة كان تضخما ظاهرا ويرجع ذلك إىل رفع دعم احلكومة وإىل حترير األسعار 

 ابلنسبة جملموعة السلع واخلدمات وابلتايل الغاء الرقابة على معظم أسعار السلع االستهالكية.
 ئراآلاثر االقتصادية واالجتماعية للتضخم يف اجلزا احملور الثاين:

يرتتب على التضخم آاثرا اقتصادية واجتماعية سلبية يف حاالت متعددة، تتعلق درجتها إىل حد كبري مبدى توقع حصول هذه 
 الظاهرة مسبقا، حيث أن خمتلف هذه اآلاثر تنعكس على عدة مستوايت اقتصادية واجتماعية منها:

 مة العملة.اضعاف الثقة يف العملة، وهذا راجع إىل التدهور املستمر يف قي .0

إحداث عجز يف ميزان املدفوعات، بسبب ارتفاع أسعار الصادرات وابلتايل اخنفاض حصيلتها، يف املقابل زايدة الطلب على  .4
 18الواردات، ألن الدولة اليت تعاين من ارتفاع األسعار جتد أن منتجاهتا تفقد قدرهتا على املنافسة وبذلك تقل صادرهتا.

الثروات وخيلق موجة من التذمر االجتماعي، هتدد بدرجة كبرية االستقرار السياسي الالزم لدفع عجلة التفاوت يف توزيع الدخول و  .7
 التنمية االقتصادية.

                                           
،  تدخل حمافظ بنك اجلزائر أمام اجمللس الشعيب 0201لتوجه للسداسي األول من سنة وعناصر ا 0200بنك اجلزائر، التطورات االقتصادية والنقدية لسنة  17

 .01-01، ص 0201الوطين، اجلزائر، ديسمرب 
 .81، ص 0882جمدي حممود شهاب، االقتصاد النقدي، االسكندرية، الدار اجلامعية،  18
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اجتاه عملية اإلنتاج إىل السلع اليت ترتفع أسعارها، وابلتايل توجيه رؤوس األموال إىل فروع النشاط االقتصادي اليت قد ال تفيد  .2
 عملية التنمية.

 ر ابلدائنني، حيث أهنم يقومون ابسرتداد ديوهنم بقيمة حقيقية أقل.يلحق الضر  .1

احلاق ظلم اجتماعي أبصحاب الدخول الثابتة ومحلة األصول كالسندات واألسهم، وذلك بسبب ثبات القيمة االمسية هلذه  .4
 الدخول، واخنفاض القوة الشرائية هلا.

ضخم قد يعود ابلنفع على بعض الفئات من اجملتمع كاملدينني، وأصحاب املداخيل وعلى الرغم من كل العناصر السلبية وغريها، إال أن الت
املتغرية كاملنتجني والتجار. كما قد يعاجل التضخم شيء من مشكل البطالة إذا كان يعمل االقتصاد دون مستوى التشغيل الكامل. وفيما 

 ت منها اجلزائر جراء هذه الظاهرة.يلي سنتناول اآلاثر واالنعكاسات االقتصادية واالجتماعية اليت عان
 آاثر ظاهرة التضخم على االقتصاد الوطين  -0

 وميكن حتليل هذه اآلاثر السلبية:
 أثر التضخم على االستهالك العائلي: 0-0

 عرفت الفرتات التضخمية تدهورا ملحوظا يف نصيب الفرد اجلزائري من مستوى االستهالك احلقيقي.
 األموال اجلزائرية:أثر التضخم يف توجيه رؤوس  0-4

أدى التضخم إىل توجيه رؤوس األموال إىل فروع النشاط االقتصادي اليت ال تفيد التنمية يف مراحلها األوىل، حيث تعطى األولوية إىل 
دمات االستثمارات ذات املردودية العالية والفورية، حىت وإن كانت ليست ذات أمهية اجتماعية، واليت تتميز بقلة املخاطرة، مثل اخل

اربة السياحية، إنتاج السلع الرتفيهية، مشاريع النقل، وكذلك يتجه قسم هام من األموال إىل جتارة االسترياد وجتارة اجلملة والتجزئة، املض
 على أسعار األراضي، بناء املنازل الفاخرة.....

 أثر التضخم على االدخار: 0-7

التضخمية اليت متيزت هبا األسواق اجلزائرية يف العقد األخري من القرن املاضي  نظرا حملدودية السلع االستهالكية، اليت صاحبت املوجات
وبداية القرن احلايل، اجتهت العديد من األسر إىل شراء السلع بكميات تفوق احتياجاهتم اليومية بغرض ختزينها، هذا ما أدى إىل تفاقم 

إىل شراء املعادن الثمينة،  –بغرض احملافظة على قدرهتم الشرائية  –تفع وضع األسعار. يف املقابل اجتهت فئات أخرى من ذوي الدخل املر 
السيارات الفخمة، وابخلصوص املساكن واألراضي املوجهة للبناء اليت اجتهت أسعارها إىل االرتفاع بشكل أسرع منها يف السلع واخلدمات 

 لب ابلنسبة لقطاع العقارات.األخرى، خاصة يف املدن الساحلية. مما ظهر يف صورة ارتفاع حاد يف الط
 .0888-0882واجلدول التايل يبني لنا تطور مستوى الدخل املتاح واالستهالك واالدخار يف اجلزائر خالل الفرتة 

 (.0000-0008تطور مستوى الدخل املتاح واالستهالك واالدخار يف اجلزائر خالل الفرتة ) :84اجلدول رقم 
 الوحدة: مليار دينار جزائري
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 .IFS, International Monetary fund and ERS Baseline Regional Aggregations  معدل التضخم:
من خالل قراءتنا للجدول نالحظ أن األسر اجلزائرية ختصص نسبة عالية من دخلها املتاح للجانب االستهالكي، بينما ال حيظى االدخار 

   %81211مليار دينار،  10920قدر الدخل املتاح يف اجلزائر ب  0882إال على نسبة ضئيلة جدا من الدخل املتاح، فمثال يف سنة 
 فقط. %0211ينما االدخار مل حيظى سوى على نسبة ضعيفة جدا تقدر ب منه خصص لالستهالك ب

على الرتتيب، وهي  % 29,78، % 29,05عرفت معدل تضخم مرتفع قدر ب  0881، 0881ويف هذا الصدد نالحظ أن سنيت 
 ق النقد الدويل.نسب مرتفعة جدا أثرت سلبا على مدخرات األفراد وكان هذا نتيجة لتحرير األسعار املتفق عليها مع صندو 

 0881و 0881مليار دينار سنيت  1121مليار دينار و 120كما يتضح من خالل معطيات اجلدول أن االدخار كان سالبا مبقدار 
على الرتتيب، وهو ما يعين أن العائالت قامت ابستنفاد مدخراهتا السابقة يف سبيل احملافظة على مستوى املعيشة السابقة وكون أن 

 وق مستوى دخوهلا املتاحة.استهالكها يف
ومنه ميكن القول أنه نتيجة الرتفاع املستوى العام لألسعار يف اجلزائر، تدهورت القوة الشرائية واهنارت قيم ثروات الفئات والشرائح 

 االجتماعية اليت متلك مدخرات نقدية أو مالية.
 أثر التضخم على االستثمار: 0-2

ا من أهم األمور اليت تساعد يف حسن اختاذ القرارات االقتصادية ومفتاح االستقرار هو حتقيق معدل تعترب سالمة األوضاع النقدية واستقراره
تضخم منخفض الذي يعين نسبة فوائد حقيقية موجبة وعالقات صناعية جيدة وأسعار صرف مستقرة، ويعترب املستثمر األجنيب معدل 

عدالت التضخم أو يتذبذب سعر صرف العملة احمللية ينعكس ذلك سلبا التضخم املنخفض أساس بناء اقتصاد السوق، فعندما تزيد م
 على املناخ االستثماري وعلى القرارات االستثمارية.

إذ خيلق ارتفاع معدالت التضخم حالة عدم التأكد حول استقرار املعامالت اجلارية والرأمسالية ويؤدي إىل نتائج سلبية على صعيد 
، فمن املعلوم أن ملعدالت التضخم أتثري مباشر على سياسات التسعري وحجم األرابح وابلتايل حركة رأس استقطاب االستثمارات األجنبية

ية املال، كما تؤثر على تكاليف اإلنتاج اليت يهتم هبا املستثمر األجنيب، والرتفاع معدالت التضخم يف الدول املضيفة أتثريات على مدى رحب
ستثماري وتشويه النمط االستثماري، حيث يتجه املستثمر إىل تلك األنشطة قصرية األجل ويبتعد عن السوق ابإلضافة إىل فساد املناخ اال

دولة انمية وجود  11  يف دراسة هلما عن Fery, Schneider( "0891األنشطة طويلة األجل، ويف هذا الصدد أوضح كل من "
يب املباشر نظرا ألن ذلك ميثل مؤشرا عن ضعف االقتصاد يف الدول ارتباط سليب بني معدالت التضخم العايل ومستوى االستثمار األجن

 املضيفة لذلك فهو ميثل خماطر للمستثمرين يف شكل توقع سياسات غري مرغوبة.
كما أن مردودية االستثمار تزداد يف فرتات التضخم، بل تزداد بسرعة ومبعدالت أكرب يف قطاعات دون قطاعات أخرى، حيث حتقق أرابح 

هذه القطاعات دون القطاعات األخرى، فهو يؤثر سلبا على النشاطات ذات املردودية الضعيفة )لكنها ضرورية ، يف احلني  ضخمة يف
 19يشجع النشاطات ذات املردودية العالية )ليس هلا أمهية اجتماعية .

مرين إىل املطالبة برفع معدالت العائد االمسية أيضا ارتفاع معدالت التضخم يؤدي إىل اخنفاض القيمة احلقيقية للنقود وهو ما يدفع ابملستث
لتغطي التآكل الذي أحدثه التضخم يف قيمتها. وهذا عادة ما يكون مستحيل يف حال األوراق املالية ذات العائد الثابت، وابلتايل فإن 

استني النقدية واملالية يف هذه أحسن أسلوب لالحتياط ضد التضخم هو االستثمار يف األسهم العادية )ال جيب إغفال أثر كل من السي
  20احلالة .

                                           
19 Bali hamid, inflation et mal-développement en Algérie, OPU, 1993,  p 202. 
20 Vialles, Radolphe, Savoir investir en bourse avec internet, 2ème édition, Vuibert, Paris, 2005, P 101-102. 
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 ابإلضافة املؤجل، املردود ذي لالستثمار مريب مناخ وحتقق األجنيب النقد قيمة يف الثقة تفقد املرتفعة سوف التضخم معدالت فإن ومنه

 االستثمارات تصرحيات واضح بشكل التوجه هذا ويعكس األكيد، و املباشر ذات املردود القطاعات حنو االستثمارات يوجه فإنه ذلك إىل

 مشروع، 592   8 والبالغة والرتقية لدعم الوطنية الوكالة لدى ابه املصرح املشاريع عدد إمجايل من أنه إىل تشري حيث 1997 ايةنه يف

 االستثمارات أن جند االستثمارات يف احلني إمجايل من  50 %االستثمارات ( APSI) بواقع األوىل املرتبة احتل الصناعي القطاع بينما

 .االستثمارات إمجايل من   2 %نسبة سوى تسجل مل الزراعي القطاع يف

 .0881 لسنة اجلزائر يف القطاعات حسب االستثمارات توزيع التايل ويبني لنا اجلدول
 .0881: توزيع االستثمارات حسب القطاعات يف اجلزائر لسنة 87اجلدول رقم 

 نسبة إىل امجايل االستثمارات مبلغ عدد املشاريع القطاعات
 االستثمارات

 18 298 7940 الصناعة

 البناء واألشغال
 العمومية

0498 040 00 

 4 40 007 الزراعة والصيد

 00 084 0101 النقل

 08 01 224 السياحة

 0 00 001 الصحة

 - 1 04 التجارة

 0 91 914 خدمات أخرى

 088 029 0104 اجملموع

 الوزارة املالية املصدر: 
 05 حبوايل يفوق دينار مليار 102 املقدر ب النقل قطاع يف لالستثمار اإلمجايل املبلغ أن نالحظ للجدول قراءتنا خالل ومن 

 النقل قطاع يف لالستثمار لألفراد الكبري اإلقبال إىل التباين هذا ويرجع مليار دينار، 21 والبالغ الزراعي القطاع يف االستثمار مبلغ مرات

 الصناعي األخرى كالقطاع والقطاعات الزراعي القطاع يف اإلمكانيات توفري وعدم وصعوبة جهة، من القطاع يف هذا السريع للربح نظرا

 .أخرى جهة من
 أاثر التضخم على الرفاهية االجتماعية:  -4

إن تسليط الضوء من طرف اخلرباء على ظاهرة التضخم ال يرجع فقط إىل اآلاثر السابقة اليت يلحقها على االقتصاد الوطين، وإمنا أيضا 
على اجلانب االجتماعي الذي يلحقه من خالل إعادة توزيع الدخل الوطين، لصاحل أصحاب الدخول غري الثابتة على حساب الفئات 

 خل.االجتماعية حمدودة الد
 التفاوت الكبري يف إعادة توزيع الدخول ما بني فئات اجملتمع: 4-0

ذ نرى تعترب عملية حتديد األجر من بني االشكاليات الرئيسية اليت عانت منها اجلزائر والذي مل حيسم أمرها بعد، رغم املراحل اليت مر هبا، إ
األجر، يف وقت يتسم ابالنفتاح على العامل اخلارجي وبروز العوملة   أنه من الضروري حماولة إجياد قاعدة عامة وشاملة وعادلة لتحديد هذا

  21كمحدد رئيسي ال مفر منه من االجتاهات املستقبلية لالقتصادايت العاملية.

                                           
 .21، ص 0221مولود حشمان، حمددات األجر يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه دولة غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،  21
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-0882م أبكثر من مخس مرات فقدت األجور ما بني 0881-م0899فبعدما تضاعف مؤشر االستهالك ابجلزائر خالل الفرتة 
من قوهتا الشرائية وحدث اخنفاض قوي يف القوة الشرائية لألجور مسجلة تطورا سالبا خالل السنوات  % 30م ما يزيد عن 0881

على التوايل. هذا ما ميثل تدهورا  % - 0,5و % - 3,5، % 7 -، % - 10  بنسب قدرها 0881، 0881، 0881، 0881)
 22وهي نسبة مهمة جدا.  %00يف القوة الشرائية لألجور خالل هذه األربع سنوات فقط بنسبة قدرها 

يف املقابل جند أن الدخول الناجتة عن مصادر أخرى غري األجور، كتلك احملصلة من املمتلكات قد عرفت بعض التحسن ابلقيم احلقيقية 
وهي  على التوايل، 0881، 0881، 0881، 0881سنوات  % 5,3،و% 6، 5%،  % 2,2وشهدت منوا بنسب قدرها 

معدالت مرتفعة وبعيدة كثريا عن تلك اليت حدثت يف مستوى منو األجور خالل نفس الفرتة، هذا ما يوضح التفاوت الكبري يف إعادة 
 توزيع الدخول ما بني الفئات املختلفة للمجتمع اجلزائري كنتيجة الرتفاع األسعار. 

 ية:ظهور بشكل واضح فرق متايزي بني الطبقات االجتماعية اجلزائر  4-4

ونظرا إىل أن الشرحية ذات الدخول الثابتة هي األوسع واألكرب يف اجلزائر، فإن مستوايت العيش يف البلد أصبحت تدعوا للقلق وهتدد 
السلم االجتماعي، حيث أصبح احلديث يدور يف السنوات األخرية حول نوع من التمايز االجتماعي ولدته الضغوط التضخمية بني خمتلف 

كما أن عملية حترير أسعار السلع االستهالكية   23ة الواحدة، من خالل بروز فئات وأفراد يزدادون ثراء وآخرين يزدادون سوءا.الشرائح للطبق
، انعكس سلبا على القدرة الشرائية ألغلبية املواطنني، نتيجة اخنفاض مستوى األجور احلقيقية وبشكل 0881نتيجة رفع الدعم عام 
مما ساهم إىل حد ما يف اتساع رقعة دائرة الفقر. وقد أكد تقرير األمم املتحدة الصادر يف جويلية ، 81-81ملحوظ خالل الفرتة 

 دج أنذاك. 1222دوالر أي دون األجر الوطين القاعدي  0ماليني من اجلزائريني ال يتجاوز دخلهم اليومي  1، أن ما يقارب 0888

 هجرة األدمغة اجلزائرية إىل اخلارج: 4-7

ألجور واملرتبات النقدية ملتطلبات العيش، ابإلضافة إىل تدهور األوضاع األمنية يف النصف األول من العقد األخري للقرن إن عدم مالئمة ا
املاضي، كانت من أهم األسباب اليت دفعت الكثري من ذوي الكفاءات العالية للتفكري ابلعمل يف اخلارج، حيث أن العديد من الباحثني 

عودة إىل اجلزائر نتيجة توفر مستوايت مغرية من الرواتب. ومل تقتصر هذه اخلسارة فقط على قطاع اجلامعات بل واألساتذة امتنعوا عن ال
مشلت أغلب قطاعات الوظيف العمومي، وبعض الشركات التابعة للقطاع العام حيث ظهرت موجة شديدة من هروب املهندسني والتقنيني 

 العالية ابجتاه كندا وغريها من الدول الغربية املعروفة حباجاهتا هلذه اإلطارات. املاهرين يف بعض التخصصات ذات التكنولوجيا
جاء ترتيب الدول العربية من حيث هجرة الشهادات اجلامعية إىل دول منظمة التعاون والتنمية  0221ويف تقرير لألمم املتحدة لعام 

ت النسبة املئوية للمهاجرين اجلزائريني احلاملني للشهادات اجلامعية ، حيث بلغ0222االقتصادية والذي انهز عددهم املليون مهاجر سنة 
 حمتلة بذلك املرتبة الثانية. % 15

 تفشي ظواهر البريوقراطية والرشوة يف اإلدارات: 4-2

اجملتمع إن من أخطر الصور الرهيبة اليت أحدثتها الضغوط التضخمية وما صاحبها من إعادة توزيع غري عادل للدخول، وتدهور يف مستوى 
والقيم االجتماعية، مثل الرشوة والفساد اإلداري وكل صور البريوقراطية واحملسوبية، إذ  بتغيري املفاهيموخاصة لدى الشرائح اليت أحست 

                                                                                                                                            

 
 

22 Bouzidi Abdelmajid, les années 91 de l’économie algérienne, EWAGE Edition, Alger, 0995. 
23 Bali Hamid, op-cit, p 197. 
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عمت هذه التصرفات كل اإلدارات يف كل القطاعات، وخاصة العمومية منها، وأصبحت امللجأ الوحيد ألصحاب الدخول الثابتة لتعويض 
 اض احلاد يف دخوهلم احلقيقية، كنتيجة إلعادة توزيع الدخل الوطين.االخنف

 إعادة التوزيع احلقيقي بني الدائنني واملدينني: 4-1

على أن الدائنون هم أول من يتضررون من اخنفاض قيمة النقود، حبيث تسرتجع هلم أمواهلم بقوة شرائية أقل من اليت منحوها، 
 24 هم املستفيدون يف هذه احلالة.إذن يكون من املنطقي هنا أن املدينني

 أثر التضخم على التجارة اخلارجية: -7
 أثر التضخم على ميزان املدفوعات: 7-0

للتضخم أتثري سليب على ميزان املدفوعات، إذ حيدث عجزا وذلك بزايدة الطلب الكلي داخل الدولة واليت ال يقابلها زايدة كافية 
وعليه فإن الكميات اليت كانت ستصدر فإهنا تستهلك حمليا، وابلتايل زايدة الواردات من جهة، ونقص الصادرات من  يف اإلنتاج  احمللي،

جهة أخرى، هذا ما يؤدي إىل تفاقم واستمرار العجز يف ميزان املدفوعات ابلنسبة لالقتصاد الذي به علة التضخم، خصوصا وأن اخللل 
زال مستمر وذلك بتهميش كل من قطاع الزراعة والصناعة يف تكوين الدخل الوطين واالعتماد على اهليكلي للناتج الوطين االمجايل ما

 اخلارج يف أتمني االحتياجات الغذائية والصناعية لالقتصاد، وهذا موضح من خالل اجلدولني املواليني:
 : امليزان التجاري للسلع الغذائية والصناعية )مليون دوالر(82جدول رقم 

 4888 4880 4884 4887 4882 4881 4884 4889 4880 4880 

 -1700 -9497 -2140 -7200 -7789 -7700 -4240 -4179 -4704 -4744 املواد الغذائية

 النصف املواد
 -0002 -0440 -4870 -7094 -7742 -4008 -4797 -0907 -0772 -0427 مصنعة

 التجهيزات
 -02800 -04499 -0701 -9090 -9007 -4470 -2441 -2804 -4710 -4940 الصناعية

 التجاري امليزان
 9908 28488 72428 72848 44298 02498 00288 4988 0408 0478 الكلي

 .0229،0228، 0221: ابالعتماد على تقارير بنك اجلزائر للسنوات: املصدر
 (%مسامهة الصناعة والفالحة يف الناتج الداخلي اخلام ): 81جدول رقم 

 4888 4880 4884 4887 4882 4881 4884 4889 4880 4880 

 31,5 45,3 43,5 45,6 44,3 37,7 35,6 32,7 33,9 39,4 احملروقات

 5,3 4,7 5,1 5,2 5,6 6,4 6,8 7,5 7,3 8,4 الصناعة

 9,3 6,4 7,5 7,5 7,7 9,4 9,8 9,2 9,7 7,2 الفالحة

 .0228، 0229، 0221للسنوات:  التطورات االقتصادية والنقدية ،: ابالعتماد على تقارير بنك اجلزائراملصدر

                                           
24 Michel Bialés, Jean-Louis Rivaud, l’essentiel sur l’économie, BERTI Edition 4ème Edition, Alger, 

2007, P 346. 
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إن طبيعة االقتصاد اجلزائري ريعي قائم على صادرات قطاع احملروقات، أما ابلنسبة للهيكل السلعي للواردات فيتمثل يف األغذية 
 والسلع االستهالكية وهذا ما يوضحه اجلدول التايل:

 

 (%الوحدة: ) للصادرات والواردات يف اجلزائر. تطور اهليكل السلعي :84اجلدول رقم 
 4800 4808 4880 4880 4889 4884 4881 4882 4887 4884 4880 4888 اهليكل السلعي

صادرات خارج 
 1,7 1,7 1,7 1,8 1,6 2,1 1,6 2,1 1,9 3,2 2,9 2,7 احملروقات

الواردات من 
األغذية والسلع 

 االستهالكية
44,9 39,5 35,1 33,7 4,33 31,7 31 31,2 30,5 30,4 25,2 31,5 

الواردات من 
 38 7,41 37,8 37,7 35,5 38,8 40,1 37,2 34,9 34,5 34,7 29,7 السلع الصناعية

  .ابلنسبة للسطر األول مت حسابه نسبة إىل إمجايل الصادرات، أما ابلنسبة للسطرين األخريين فتم حساهبما نسبة إىل إمجايل الواردات 
 املصدر:

IMF. Ageria : Statistical Appendix, Report N° : 06//102, Washington DC, March 2006, P 33. 

IMF. Ageria : Statistical Appendix, Report N° : 11//40, Washington DC, February 2011, P 33. 

IMF. Ageria : Statistical Appendix, Report N° : 11//40, Washington DC, February 2013, P 23. 
 آاثر التضخم على تدفق رؤوس األموال اخلارجية: 7-4

التضخم يعرب عن عدم الثقة واخلوف من الوقوع يف اخلسائر، وهكذا فالتضخم املوجود يف اجلزائر قد أعاق تدفق رؤوس األموال 
، ومت عقد عدة اتفاقيات شراكة، لدفع ، نالحظ أن معدل التضخم قد اخنفض4881-4880اخلارجية إىل اجلزائر، لكن خالل الفرتة 

 عجلة النمو وترقية االستثمار األجنيب يف اجلزائر.
 اخلامتة :

لقد كانت وما زالت ظاهرة التضخم من أهم الظواهر االقتصادية خطورة على االقتصاد اجلزائري، لذا حاولنا اسقاط التحليالت النظرية 
زائري، والبحث يف تفسري الضغوط التضخمية من خالل التفاعالت املتبادلة للمتغريات اليت حول الظاهرة املدروسة على حالة االقتصاد اجل

 حتدث يف مستوايت املتغريات الكلية.
جه حيث تطرقنا يف احملور األول إىل تطور األسعار يف اجلزائر، وتوصلنا إىل أن االقتصاد اجلزائري مر بثالثة مراحل، مرحلة االقتصاد املو 

سعار فيه حتدد وختضع للرقابة عن طريق جهاز التخطيط، مرحلة اقتصاد السوق وخالهلا مت حترير ورفع الدولة لدعم األسعار حيث كانت األ
، فتميزت عن 0200لتحدد أسعار السلع واخلدمات بناء على الطلب والعرض، أما املرحلة الثالثة املمتدة منذ بداية األلفية اجلديدة إىل 

 البناء والتشييد البىن التحتية اليت افتقرت إليها اجلزائر بشكل كبري.سابقيتها ابلتوجه حنو 
ويرجع السبب يف ارتفاع يف معدالت التضخم ابجلزائر إىل ارتفاع الطلب على السلع واخلدمات، الزايدة يف التكاليف اإلنتاجية، التوسع 

ارتفاع حجم املديونية اخلارجية واختالل ميزان املدفوعات، انتقال التضخم النقدي غري املراقب والعجز يف امليزانية، النمو الدميوغرايف الكبري، 
 العاملي إىل االقتصاد اجلزائري )التضخم املستورد ، مث سعر الصرف ودوره يف ختفيض قيمة الدينار.

هذه الظاهرة أدت إىل ارتفاع هذه املعدالت املرتفعة للتضخم أثرت كثريا على االقتصاد اجلزائري وعلى مستوى معيشة األفراد، فنجد أن 
االستهالك واخنفاض االدخار وتقليص حجم االستثمار وكذا حدوث اختالالت يف االقتصاد الوطين سامهت يف تدهور القدرة الشرائية 

ل ما بني وارتفاع معدل البطالة. كما أن هلا انعكاسات على اجملتمع اجلزائري، حيث أدت إىل إحداث تفاوت كبري يف إعادة توزيع الدخو 
أن املعدالت املرتفعة للتضخم أثرت كثريا على املستوى املعيشي لألفراد حيث تسببت يف زايدة كما الفئات اجلزائرية، وظهور بذلك الطبقية،  
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 وتفشي ظواهر البريوقراطية والرشوة يف اإلدارات واتساع الدخل احلقيقي بعض الفئات على حساب الفئات الضعيفة ذوي املنح واألجور.
 منط االستهالك التفاخري، وهجرة األدمغة اجلزائرية إىل اخلارج.

 

 توصيات البحث:
 االقرتاحات والتوصيات اليت نعتربها يف اعتقادان جد مهمة للحد من سلبيات وآاثر ظاهرة التضخم وميكن حصرها فيما يلي:

ة البنك املركزي، وضرورة التنسيق بني السياسة العمل على جتسيد ما يقر به قانون النقد والقرض خاصة فيما يتعلق ابستقاللي -0
 النقدية والسياسة املالية يف حتقيق استقرار األسعار.

ضرورة تشجيع وحتفيز كل انواع االستثمار األجنيب عرب مشاريع الشراكة لالستفادة من اخلربات والتكنولوجيا العاملية للتقليل من  -4
 ويف نفس الوقت تشجيع القطاع اخلاص. التكاليف اإلنتاجية،

االستمرار يف وضع سياسة مالية تستهدف احلد من ارتفاع األسعار عن طريق القضاء على العجوزات يف امليزانية العامة للدولة  -7
 عن طريق:

 .ترشيد النفقات العامة بنوعيها هبدف تقليص عجز املوازنة مع مراعاة اجلانب االجتماعي يف ذلك 

 ريعات الضريبية اليت تساهم يف توسيع نطاق فرض الضريبة واختاذ اإلجراءات الكفيلة ابحلد من التهرب الضرييب إصدار التش
 والعمل على رفع نسبة مسامهة الضرائب غري املباشرة من إمجايل اإليرادات الضريبية.

 غري املصرفية والتخلي عن متويل عجز امليزانية  االعتماد على وسائل التمويل احلقيقية االدخارية وخاصة األفراد واملؤسسات املالية
 عن طريق االصدار النقدي.

  تشجيع القطاع اخلاص وخاصة اجملال الزراعي، وذلك مبنح تسهيالت للمستثمرين إبعطائهم قروض طويلة ومتوسطة األجل
 وتغطية حجم الطلب الشيء الذي يؤدي إىل اخنفاض األسعار. وبفوائد منخفضة، من أجل الرفع من مستوى اإلنتاج )العرض 

 قائمة املراجع:
، جملة 0221-0882بلعزوز بن علي، عبد العزيز طيبة، السياسة النقدية واستهداف التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة  80

 .10/0229حبوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، العدد 
،  تدخل 0201وعناصر التوجه للسداسي األول من سنة  0200اجلزائر، التطورات االقتصادية والنقدية لسنة بنك  84

 .0201حمافظ بنك اجلزائر أمام اجمللس الشعيب الوطين، اجلزائر، ديسمرب 
 .0881خالدي اهلادي، املرآة الكاشفة ل صندوق النقد الدويل، دار هومة، اجلزائر،  87
، 09/0200، عجز املوازنة العامة يف اجلزائر )أسباب وحلول ، جملة االحصاء واالقتصاد التطبيقي، العدد دانن راضية 82

L’ENSSEA. 
 ، حبوث اقتصادية عربية، 0200-0222رايس فضيل، حتدايت السياسة النقدية وحمددات التضخم يف اجلزائر ) 81

 .0201/ شتاء ربيع 10-10العددان 
الرمحان بن ساعد، األزمة العاملية الراهنة وتداعيتها على االقتصاد اجلزائري، جملة االقتصاد  كمال بن موسى وعبد 84

 .98،  ص L’ENSSEA، 01/0200االحصاء التطبيقي، العدد 
ورقة عمل مقدمة إىل ندوة الشروق  مبتول عبد الرمحن، استمرار األزمة املالية العاملية سيلحق أضرارا ابالقتصاد اجلزائري، 89

 على املوقع: 09/21/0201، اتريخ االطالع: 0229أكتوبر  1اليومي حول "األزمة املالية العاملية"، 
 Http : //www.echoroukouline.com/ara/economie/26871.html  

 .0221 االقتصادية، جامعة اجلزائر،، كلية العلوم يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه دولةمولود حشمان، حمددات األجر  80
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