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V

شكر وتقدير

"لئن شكرتم ألزيدنكم" قـال اهللا تعالى  

"من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا"قـال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  

....الحمد هللا و الشكر هللا الذي وفقني إلتمام هذا العمل

مالية واقتصاد دولي  تخصص  أتوجه بآيات الشكر وخالص الثناء إلى كل أساتذة  
أخص  ؛ كما  أنوار أضاءت درب مشوارنا الدراسيعلى ما قدموه إلينا من  

األستاذة رحال فـاطمة  ....... بالذكر من امتدت أياديهما في احتضان ما أنجزته
.واألستاذة جعفر صليحة التي قـامت بتوجيهي إلى آخر لحظة البحث

أتقدم  بالشكر إلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة على  المالحظات  ذلكك
.ث المتواضع  المقدمة لهذا البح

وأشكر كل من ساعدني من قريب أو بعيد، وخاصة صديقتي مريم

ال ننسى أن نقدم تشكراتنا إلى جميع عمال الجامعة في كلية اإلقتصاد منهم  كما

شكرا لكل  .اإلداريين وعمال المكتبة بحسن المعاملة والكلمة الطيبة واإلحترام

.و من بعيدمن كان له الفضل في إنجاز هذا العمل من قريب أ



VI

:ملخص الدراسة

ــــد جــــاءت ــــث تــــم لق ــــي الجزائــــر حی ــــزان المــــدفوعات ف هــــذه الدراســــة لتبحــــث عــــن تــــأثیر التضــــخم علــــى می
مـــــن علــــى االقتصــــاد الــــوطني كــــون الجزائــــر إســــقاط المفــــاهیم النظریــــة المتعلقــــة بالتضــــخم ومیــــزان المـــــدفوعات

جـــــراء ســـــعیها إلـــــى مثـــــل التضـــــخم وٕاخـــــتالل میـــــزان المـــــدفوعات مـــــن مشـــــاكل كبیـــــرة الـــــدول التـــــي عانـــــتأبـــــرز 
ٕاتبـــــــاع اســـــــتراتیجیات علــــــى تحســـــــین سیاســـــــاتها االقتصــــــادیة، و والعمـــــــلمواكبــــــة التطـــــــور االقتصــــــادي العـــــــالمي

، وقــــــد أدت الدراســــــة تحلیلیــــــة لمعرفــــــة إلــــــى أي مــــــدى تــــــؤثر تغیــــــرات أســــــعار االســــــتهالك علــــــى تنمویــــــة جدیــــــدة
ـــــ ـــــر إل ـــــزان المـــــدفوعات فـــــي الجزائ ـــــه می ـــــروز اخـــــتالالت ى أن ـــــت هـــــذه السیاســـــات فشـــــلها بب بمـــــرور الســـــنوات أثبت

وتشــــكلت أهــــم هــــذه . كبیــــرة فــــي االقتصــــاد الــــوطني، مســــببة آثــــارا ســــلبیة علــــى مختلــــف المســــتویات االقتصــــادیة
.میزان المدفوعات:في عدة صور، منهااالختالالت

.میزان المدفوعات، تضخمال:الكلمات المفتاحیة

Résumé :

Cette étude examine l'impact de l'inflation sur la balance des paiements

en Algérie, où il a été abandonné concepts théoriques liés à l'inflation et la

balance des paiements sur l'économie nationale, le fait que l'Algérie un pays

souffert de problèmes majeurs tels que l'inflation et la perturbation de la

balance des paiements, par conséquent, il cherche à suivre le rythme de

développement économique mondial et de travailler à améliorer leurs

politiques économiques , et suivre de nouvelles stratégies de développement, il

a abouti à une étude analytique pour savoir dans quelle mesure les

changements affectent les prix à la consommation sur la balance des paiements

en Algérie ; Ainsi que, les années passées ont prouvé ces politiques défaillantes

l'émergence de grands déséquilibres dans l'économie nationale, provoquant un

impact négatif sur différents niveaux économiques. Le plus important de ces

déséquilibres est la balance des paiements.

Les mots clés : l'inflation, balance des paiements.
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مقدمة 

أ

ــــــــى تحقیــــــــق النمــــــــو  ــــــــى اخــــــــتالف توجهاتهــــــــا االقتصــــــــادیة إل ــــــــف دول العــــــــالم عل فــــــــي إطــــــــار ســــــــعي مختل

االقتصـــــادي، ازدادت حـــــدة الصـــــدمات التـــــي تتعـــــرض لهـــــا، والتـــــي كانـــــت ســـــببا فـــــي ظهـــــور مشـــــاكل جدیـــــدة لـــــم 

.تكن معروفة من قبل، كالبطالة، الكساد والتضخم

ــــي  ــــى حــــد الســــواء ف ــــة عل ــــدول المتقدمــــة والنامی ــــي تعــــاني منهــــا ال یعتبــــر التضــــخم أحــــد أهــــم المشــــكالت الت

الوقــــت الــــراهن؛ غیــــر أن التضــــخم لــــیس ظــــاهرة حدیثــــة النشــــأة بــــل أنــــه یمتــــد إلــــى العصــــور القدیمــــة، إذ عرفــــت 

ه الظــــــاهرة ظــــــاهرة االرتفــــــاع فــــــي األســــــعار والتــــــدهور فــــــي قیمــــــة العملــــــة فــــــي وقــــــت التجــــــاریین، وارتبطــــــت هــــــذ

. بكمیة المعادن الثمینة المتوفرة في االقتصاد

قـــــد أحـــــیط هـــــذا الموضـــــوع بـــــالكثیر مـــــن الدراســـــة والبحـــــث بهـــــدف تفســـــیر ظـــــاهرة التضـــــخم والوقـــــوف كمـــــا 

ـــــى القطاعـــــات االقتصـــــادیة المختلفـــــة ـــــد آثارهـــــا عل ـــــى أســـــبابها وطـــــرق معالجتهـــــا وتحدی مـــــن خـــــالل التطـــــرق عل

.ل میزان المدفوعاتللعدید من العوامل األساسیة كعام

:اإلشكالیة

:التساؤل اآلتيفي دراسةتكمن إشكالیة التقدم، بناءا على ما

"؟ التضخم على میزان المدفوعات الجزائري كیف یؤثر" 

األســــئلة بتجزئــــة التســــاؤل الرئیســــي إلــــى مجموعــــة نــــاقم،لــــتحكم فــــي جوانــــب موضــــوع الدراســــةبغیــــة ا

:التالیةالفرعیة

؟أنواعههي مختلف ؛ وما ضخمالمقصود بالتما .1

؟یتأثر بمختلف العوامل االقتصادیةوكیف ، ماذا یمثل میزان المدفوعات.2

؟التضخم ومیزان المدفوعاتفیما تتمثل العالقة بین .3



مقدمة 

ب

مــــا هــــي مســــتویات التضــــخم فــــي االقتصــــادي الجزائــــري، ومــــا مــــدى تأثیرهــــا فــــي میــــزان المــــدفوعات .4

؟الوطني

:الفرضیات

التالیــــــة الفرضــــــیات یمكــــــن طــــــرح األســــــئلة الفرعیــــــة، طــــــرحوع و الموضــــــبعــــــد صــــــیاغة إشــــــكالیة 

:ختبار مدى صحتهاإ و تهالمناقش

ـــــي یمـــــر بهـــــا إقتصـــــاد أي .1 ـــــر عـــــن مجموعـــــة المؤشـــــرات الت التضـــــخم ظـــــاهرة إقتصـــــادیة تعب

ویختلـــــــف بــــــإختالف نـــــــوع األزمــــــة ســـــــواء ؛دولــــــة مــــــا عنـــــــد حــــــدوث األزمـــــــات االقتصــــــادیة

.كانت إقتصادیة أو مالیة أو غیر ذلك

یعبـــــر میـــــزان المـــــدفوعات عـــــن مجمـــــوع الصـــــادرات والـــــواردات المتمثلـــــة فـــــي صـــــورة الســـــلع .2

اإلقتصــــــــاد، والتــــــــي بــــــــدورها تــــــــؤثر وتتــــــــأثر بطیعــــــــة الســــــــوقین والخــــــــدمات المتداولــــــــة فــــــــي 

؛المحلي واألجنبي للدولة

تكمــــن العالقــــة بــــین ظــــاهرة التضــــخم وآلیــــة میــــزان المــــدفوعات فــــي التغیــــرات التــــي قــــد تطــــرأ .3

؛العام لألسعارعلى المستوى

ال یعــــــاني اإلقتصــــــاد الجزائــــــري مــــــن ظــــــاهرة التضــــــخم وبالتــــــالي ال یمكــــــن ربــــــط ذلــــــك مــــــع .4

.مؤشرات میزان المدفوعات

:ختیار الموضوعإمبررات 

:ختیار هذا الموضوع لألسباب التالیةإتم 

 لمكانـــــة التـــــي بـــــالنظر ل، هتمـــــام والدراســـــةجـــــدیرة باإلالمـــــن المواضـــــیع ظـــــاهرة التضـــــخمتعـــــد

؛بما فیها الجزائر،والمتقدمةالنامیةجمیع دول العالم لدى تحتلها 



مقدمة 

ت

؛ علـــــى إعتبـــــار أن تضـــــخممعالجـــــة مشـــــكلة الإلـــــى نتهـــــاج الجزائـــــر سیاســـــة تنمویـــــة ترمـــــي إ

المساعدة على تحقیق ذلك؛أحد الحلول توازن میزان المدفوعات

:أهداف الدراسة وأهمیتها

:ما یليتحقیق إلى هدفنامن خالل هذه الدراسة 

 ؛حیثیات ظاهرة التضخم والحلول المساعدة على إجتیاز هذه الظاهرةالتعرف على

 میـــــزان المـــــدفوعات فـــــي التـــــأثیر علـــــى مقومـــــات االقتصـــــاد تلعبـــــه إدراك الـــــدور الهـــــام الـــــذي

؛الوطني

 أثر التضخم على میزان المدفوعات الوطني؛التعرف على

العالقــــــة بــــــین معــــــدالت التضــــــخم ومیــــــزان عــــــن الدراســــــةر موضــــــوعفیعبــــــ، همیــــــةلألبالنســــــبةأمــــــا 

المــــدفوعات بالكشــــف عــــن طبیعــــة واتجــــاه العالقــــة الســـــببیة مــــن خــــالل مــــدى أهمیــــة وضــــرورة ووضـــــع 

ــــــــزان  ــــــــى می ــــــــأثیر التضــــــــخم عل ــــــــق بموضــــــــوع اإلطــــــــار النظــــــــري لت ــــــــة فیمــــــــا یتعل ــــــــة علمی ــــــــوفیر خلفی وت

لوضـــــع خلفیـــــة لتـــــأثیر التضـــــخم المـــــدفوعات فـــــي الجزائـــــر، والتـــــي مـــــن شـــــأنها أن تســـــاعد علـــــى معرفـــــة ا

ــــــار  ــــــاء نمــــــوذج قیاســــــي الختب ــــــة بن ــــــك لمحاول ــــــر بشــــــكل عــــــام وذل ــــــزان المــــــدفوعات فــــــي الجزائ ــــــى می عل

بطریقـــــة موضــــــوعیة مـــــن أجــــــل . طبیعـــــة واتجــــــاه العالقـــــة بــــــین معـــــدالت التضــــــخم ومیـــــزان المــــــدفوعات

مــــن أجـــــل الوقــــوف علــــى أهـــــم تغیــــرات التــــي عرفتهـــــا الجزائــــر ومــــدى تأثیرهـــــا علــــى میــــزان المـــــدفوعات

.تحقیق التنمیة المحلیة بصفة خاصة، والنمو االقتصادي بصفة عامة



مقدمة 

ث

:حدود الدراسة

علـــــى ضـــــخم ومیـــــزان المـــــدفوعاتالتمتغیـــــريتمثلـــــت فـــــي دراســـــة للحـــــدود المكانیـــــةبالنســـــبة 

إلـــــى 1990فـــــي الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــن ســـــنة إنحصـــــرتفقـــــد،الحـــــدود الزمنیـــــةأمـــــا .وطنيمســـــتوى الـــــال

.2013غایة 

:البحث واألدوات المستخدمةمنهج

:یليبالنظر إلى إختالف طبیعة المعطیات والبیانات المتحصل علیها إرتأینا إنتهاج ما

المنهج التاریخي:

لتطـــــورات المســـــتوى العـــــام لألســـــعار فـــــي مـــــن خـــــالل دراســـــة التسلســـــل التـــــاریخي یبـــــرز 

.االقتصاد الوطني

التحلیليالمنهج الوصفي:

ومحاولـــــة إســـــتخالص المعلومـــــات والنتـــــائج ،وتحلیـــــل البیانـــــاتمـــــن خـــــالل جمـــــع یبـــــرز 

مؤشـــــــرات التضـــــــخم ومجموعـــــــة مـــــــن القیـــــــام بدراســـــــة المـــــــراد الوصـــــــول إلیهـــــــا، وذلـــــــك بعـــــــد

.المعطیات االقتصادیة المنوطة بدراستنا

لوثـــــائقوامنشـــــوراتالفتمثلـــــت فـــــي مجوعـــــة مـــــن ،ةدراســـــالفـــــي األدوات المســـــتخدمةأمـــــا عـــــن 

.بنك الجزائرة المتحصل علیها من اإلحصائیالبیانات و اإلداریة 

:دراسةصعوبات ال

ـــــم خـــــالل هـــــذه الدراســـــة  ـــــة صـــــعوباتهواجـــــنل ـــــى لحصـــــو صـــــعوبة ا، ســـــوىأی إحصـــــائیات ل عل

.دقیقة بخصوص مقومات االقتصاد الوطني



مقدمة 

ج

:الدراسات السابقة

ــــــة  ــــــى مجموعــــــة مــــــن الرســــــائل الجامعی ــــــة عل ــــــة النظری ــــــي جمــــــع المــــــادة العلمی ــــــم االعتمــــــاد ف ــــــب ت والكت

األساســــیة والمحاضــــرات ومواقــــع إلكترونیــــة بهــــدف الوقــــوف علــــى آخــــر مــــا تمــــت كتابتــــه فــــي موضــــوع البحــــث، 

.أما فیما یتعلق بالجانب التطبیقي فقد تم االعتماد أساسا على مواقع الكترونیة

 عــــدنان عبــــاس، مــــوازین المــــدفوعات والتضــــخم النقــــدي العــــالمي وجهــــة نظــــر نقدیــــة فــــي دراســــة

ـــــ ـــــالمي،التضـــــخم النق ـــــین الباحـــــث أن اخـــــتالف معـــــدالت تضـــــخم الســـــلع المخصصـــــة دي الع ـــــث ب حی

ـــــق تقـــــارب معـــــدالت التضـــــخم   ـــــف فـــــي طری ـــــة، تق للســـــوق العـــــالمي والســـــلع المخصصـــــة للســـــوق الداخلی

ـــــط ـــــف فق ـــــي مراحـــــل التكی ـــــین دول العـــــالم ف ـــــات المتحـــــدة األمریكیـــــة، . ب ـــــي دراســـــته علـــــى الوالی وركـــــز ف

لعــــــالم، حیــــــث كانــــــت قــــــادرة علــــــى فــــــرض إرادتهــــــا علــــــى شــــــركائها بوصــــــفها القــــــوة المالیــــــة والعســــــكریة ل

ــــي  ــــم یكــــن ســــهال ألن الوالیــــات المتحــــدة أجبــــرت ف ــــك ل المنافســــین لهــــا فــــي أوائــــل الســــبعینات، إال أن ذل

الوقـــت ذاتــــه علــــى التخلــــي عــــن بعــــض الحقــــوق، لكــــن هــــذا الحــــل لألزمــــة المالیــــة فــــي أوائــــل الســــبعینات 

ــــای ــــف مــــن حــــدة التضــــخم العــــالمي وتب ــــم یخف ــــدأ ل ــــدول األخــــرى، فب ن معــــدالت التضــــخم بینهمــــا وبــــین ال

ـــــزان المـــــدفوعات  ـــــي عجـــــز می ـــــرة ف ـــــادة الكبی ـــــي الزی ـــــل ف ـــــر خطـــــورة تمث ـــــي شـــــكل أكث ـــــوازن ف یظهـــــر الالت

.األمریكي

 دراســــة إیمــــان محمــــد أحمــــد محمــــد الســــید، العالقــــة التبادلیــــة بــــین العجــــز فــــي الحســــاب الجــــاري

ركـــــزت الباحثـــــة فـــــي تحلیلهـــــا علـــــى هیكـــــل صـــــري، بمیـــــزان المـــــدفوعات والتضـــــخم فـــــي االقتصـــــاد الم

ــــــة  ــــــى أســــــواق الخارجی ــــــد اعتمــــــاد االقتصــــــاد المصــــــري عل ــــــزان المــــــدفوعات، وتزای صــــــادرات وواردات می

فـــــي تـــــوفیر الســـــلع الوســـــیطیة والغذائیـــــة واالســـــتثماریة، فقـــــد أدى االرتفـــــاع المســـــتمر فـــــي أســـــعار معظـــــم 

ــــد مــــن الضــــ ــــى مزی ــــى میــــزان المــــدفوعاتالســــلع الغذائیــــة فــــي األســــواق العالمیــــة إل وبینــــت هــــذه . غط عل

ــــي  ــــي یعكــــس أساســــا االخــــتالل ف ــــي میــــزان المــــدفوعات المصــــري هــــو عجــــز هیكل الدراســــة أن العجــــز ف



مقدمة 

ح

هیكــــــل اإلنتــــــاج، وهــــــذا یعنــــــي أن عــــــالج اخــــــتالل التــــــوازن الخــــــارجي یــــــرتبط ارتباطــــــا وثیقــــــا بتصــــــحیح 

.یااالختالل القائم في هیكل اإلنتاج القومي وقیام هیكل متوازن داخل

: هیكل الدراسة

:جانبین أساسیین كاألتيإلى الدراسةقمنا بتقسیم

:الجانب النظري.أ

 اإلطار النظري للتضخم:عنوانبالفصل األول.

اإلطار النظري لمیزان المدفوعات:بعنوانلفصل الثانيا.

:تطبیقيالالجانب.ب

الجزائرتأثیر التضخم على میزان المدفوعات في :الفصل الثالث بعنوان.
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:تمهید

كثیــــــرا مــــــا نســــــمع فــــــي العصــــــر الحاضــــــر لفــــــظ التضــــــخم یتــــــردد علــــــى األســــــنة، وذلــــــك لكونــــــه ظــــــاهرة 
مرضـــــیة تشـــــكوا منهـــــا معظـــــم االقتصـــــادیات الوطنیـــــة فـــــي عـــــالم الیـــــوم، نظـــــرا لآلثـــــار الســـــلبیة التـــــي قـــــد تخلفهـــــا 

الناحیـــــة االقتصـــــادیة أو مـــــن الناحیـــــة االجتماعیـــــة، وقـــــد تضـــــاربت مختلـــــف النظریـــــات فـــــي تفســـــیرها ســـــواء مـــــن 
هــــذا مــــا أدى إلــــى تعــــدد السیاســــات لهــــذه الظــــاهرة بســــبب اخــــتالف الفلســــفات التــــي تســــتند إلیهــــا كــــل منهــــا، و

الفصـــــل األســــالیب الموجهـــــة لمعالجـــــة هــــذه الظـــــاهرة، أو علـــــى األقـــــل الحــــد مـــــن تفاقمهـــــا، وســــنحاول فـــــي هـــــذاو 
: تناول الجوانب النظریة لهذه الدراسة حیث

ــــىتــــم تقســــیم هــــذا الفصــــل  ــــى مفهــــوم التضــــخم وأهــــم إل ــــع مباحــــث، حیــــث یتطــــرق المبحــــث األول إل أرب
النظریــــــات المفســــــرة لــــــه، المبحــــــث الثــــــاني أســــــباب التضــــــخم وأنواعــــــه، أمــــــا المبحــــــث الثالــــــث خصــــــص ألثارهــــــا

بحــــــــث الرابــــــــع واألخیــــــــر تطرقنــــــــا إلــــــــى سیاســــــــات المســــــــتخدمة القتصــــــــادیة واالجتماعیــــــــة وكیفیــــــــة قیاســــــــه، والما
.لمكافحة التضخم
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.ساسیة لظاهرة التضخماألالمفاهیم :ولالمبحث األ 

مـــــن المتفـــــق علیـــــه بـــــین المالیـــــة واالقتصـــــاد أنـــــه لـــــیس هنـــــاك لكلمـــــة التضـــــخم معنـــــى واحـــــد أو مفهـــــوم 
ــــف تعریــــف التضــــخم عنــــد هــــؤالء المفكــــرین  ــــذي محــــدد، فقــــد اختل ــــزمن ال والعلمــــاء بــــاختالف المقصــــود منــــه، وال

التضــــــخم ارتفــــــاع مســــــتمر فــــــي االســــــعار یعــــــاني : (إال أن المفهــــــوم الــــــذي شــــــاع اســــــتعماله هــــــو أن1.حــــــل فیــــــه
ارتفــــــــاع فــــــــي المســــــــتوى العــــــــام ألســــــــعار الســــــــلع و الخــــــــدمات (:كمــــــــا یعــــــــرف أیضــــــــا بأنــــــــه2).منــــــــه االقتصــــــــاد

3).دیةمصحوبا بانخفاض في القوة الشرائیة للوحدة النق

.ورغم هذه المفاهیم الّشائعة للتضّخم إال أنَّ هذا ال یعني أنها التعاریف الخاصة والمحددة

.التضخممفهوم:المطلب األول

لظــــــاهرة المنشــــــئةاألســــــبابالتعریــــــف المبنــــــى علــــــى مــــــن خــــــالل هــــــذا المطلــــــب نحــــــاول التطــــــرق إلــــــى 
.مظاهر التضخمعلى خصائص و یةالتعاریف المبن، و التضخم

.المنشئة  لظاهرة التضخماألسبابالتعریف المبنى على : أوال

:ـ التعریف المبنى على النظریة الكمیة1

كمـــــا هـــــو معلـــــوم النظریـــــة الكمیـــــة للنقـــــود ظهـــــرت نتیجـــــة لمحـــــاوالت عدیـــــدة لتحدیـــــد العالقـــــة بـــــین كمیـــــة 
ــــة علــــى أن التغی ــــوم مضــــمون هــــذه النظری ــــود المتداولــــة والمســــتوى العــــام لألســــعار ویق ــــي كمیــــة النقــــود النق یــــر ف

یـــــؤدي إلــــــى ارتفــــــاع األســــــعار بــــــنفس النســــــبة ویحــــــدث العكــــــس فــــــي حالــــــة انخفــــــاض كمیــــــة النقــــــود هــــــذا طبعــــــا 
.بافتراض العوامل األخرى ثابتة

م، أیـــــن ســــیطرت أفكـــــار ومفـــــاهیم النظریـــــة الكمیـــــة 19ولقــــد أخـــــذ بهـــــذا المفهـــــوم معظــــم اقتصـــــادي القـــــرن 
4:التضــــــخمیة، مبــــــررین مــــــوقفهم بعــــــدة حجــــــج اقتصــــــادیة منهــــــاعلــــــى مناقشــــــاتهم وتفســــــیراتهم لنشــــــوء الحركــــــات 

ـــــــب  ـــــــىانتهـــــــاءارتفـــــــاع األســـــــعار، واســـــــتفحال أثارهـــــــا الشـــــــدیدة عق ومـــــــع مـــــــا أصـــــــاب . الحـــــــرب العالمیـــــــة األول
العدیـــــد مـــــن اإلجراءات،الكثیـــــرة اتخاذحكومـــــات الـــــدول إلـــــى اضـــــطرتالعمـــــالت مـــــن انخفـــــاض فـــــي قیمتها،مًمـــــا 

بـــــال هـــــذه الحكومـــــات علـــــى الغـــــاء عمالتهـــــا، واســـــتبدالها بعمـــــالت أخـــــرى ولعـــــل األهـــــم منهـــــا هـــــو إق. المتنوعـــــةو 
.1948جدیدة مثلما حدث في ألمانیا سنة 

.9.، ص2000مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، ،التضخم الماليغازي حسین عنایة، ـ 1
214.، ص2005مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، ،اقتصادیات أسواق المالضیاء مجید، ـ2
214.مرجع نفسھ، صـ ـ3
.15.غازي حسین عنایة، مرجع سابق، صـ 4
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رغـــــم الحجـــــج والمبـــــًررات التـــــي اعتمـــــد علیهـــــا هـــــؤالء االقتصـــــادیون فـــــي تحدیـــــدهم لمفهـــــوم التضـــــخم، إال 
ذا المعیــــار حیــــث أَن هــــالَتنــــاقض الــــذي یصــــاحبه،ثبــــات المغالطــــة و إ و أَن هــــذا ال یمنــــع مــــن نقــــد هــــذا المعیــــار،

ــــــة و  ــــــواهد الخاصــــــة بهــــــایعــــــوزه الدق ــــــي ســــــادت المجتمعــــــات .الوضــــــوح، وصــــــدق الَش ــــــالظروف االقتصــــــادیة الت ف
لــــم تفســــر عــــدم ظهــــور التضــــخم، رغــــم أَنــــه تــــم إلقــــاء 1933-1929الرأســــمالیة أثنــــاء فتــــرة الكســــاد الكبیــــر مــــن 

كــــذلك وصــــف ، فــــائض النقــــدي تضــــخماً العتبــــراكمیــــات كبیــــرة مــــن النقــــود فــــي األســــواق، ومــــن ثــــم یعتبــــر مــــن 
األســـــواق  أثنـــــاء فتـــــرة الكســـــاد بأنهـــــا تعـــــاني مـــــن حـــــاالت تضـــــخم نتیجـــــة قیـــــام الحكومـــــات بتمویـــــل مشـــــاریعها 
االســــــتثماریة، وهــــــذا مــــــا یــــــؤدي إلــــــى ظهــــــور التضــــــخم فــــــي هــــــذه األســــــواق، هــــــذا مــــــا یقتضــــــي التســــــاؤل حــــــول 

1.َس لتعري التضخم وتحدیدهصالحیة هذا المعیار في تحلیل التضخم، ومن َثم اعتباره أسا

:اإلنفاقو الدخل تعریف المبنى على نظریةالـ2

ـــــــى التضـــــــخم، و  ـــــــار لتحدیـــــــد معن ـــــــدخل، و اإلنفـــــــاق كمعی ٕایجـــــــادیأخـــــــذ بعـــــــض االقتصـــــــادیین بنظریـــــــة ال
ــــك باعتبــــار هــــذه النظریــــة أساســــا صــــالحا لتفســــیر الظــــواهر التضــــخمیة كســــبب  تعریــــف محــــدد لهــــذه الكلمــــة وذل

.من أسباب نشوئها

، فازدیــــــاد "والــــــدخلاإلنفــــــاقبأنــــــه الزیــــــادة فــــــي :"النظریــــــة فــــــي تحدیــــــدها لمعنــــــى التضــــــخمهــــــذه فتقتضــــــي
علــــى فــــرض بقــــاء كمیــــة الســــلع ،اإلنفــــاق النقــــدي ومــــن ثــــم الــــدخل النقــــدي یســــبب ارتفاعــــا لألســــعار وتضــــخمها

2.النقدي یترتب علیه انخفاض األسعاراالنخفاضالموجودة في حالة ثبات فیحین أن 

إال أن هنــــاك فــــوارق  كثیــــرة بینهمــــا . علــــى أن هــــذه النظریــــة تتشــــابه إلــــى حــــد كبیــــر مــــع النظریــــة الكمیــــة
هــــــذه الزیــــــادة إرجــــــاعأن الــــــدخول النقدیــــــة یمكــــــن أن تــــــزداد دون : لكــــــن یكفــــــي القــــــولو ،اآلنال مجــــــال لــــــذكرها 

إنفــــــاقدة فــــــي معــــــدل الزیــــــاإلــــــىهــــــذه الزیــــــادة إرجـــــاعویمكــــــن . إلـــــى العوامــــــل النقدیــــــة كارتفــــــاع أجــــــور العمالــــــة
لهـــــذه النظریـــــة كأســـــاس یعـــــرف بموجبـــــه افتـــــرض لصـــــالحیةو )رفیـــــز (خـــــذ بهـــــذه النظریـــــة العامـــــة ولقـــــد أ. النقـــــود

.التضخم أن تكون الزیادة في اإلنفاق العامة، شاملة وبنسبة تفوق عوامل اإلنتاج

ــــادةوبغــــض النظــــر ــــاقعــــن أســــباب زی ــــرض علیهــــا مــــن حیــــث اإلنف ــــد اعت ــــة ق ووســــائله فــــان هــــذه النظری
الرخــــــاء بأنــــــه إلــــــىأنــــــه ال یمكــــــن وصــــــف الــــــرواج، وازدیــــــاد الــــــدخل النقــــــدي فــــــي حالــــــة االنتقــــــال مــــــن الكســــــاد 

. حاالت تضخمیة

16.، مرجع سابق، صةغازي حسین عنایـ 1
2،"" ، ،

. 29. ، ص2006ـ2005
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:الطلبو ـ تعریف التضخم على أساس نظریة العرض 3

ــــــــة، ــــــــوازني فــــــــي العالق ــــــــل الت ــــــــین العــــــــرض و یكــــــــون التضــــــــخم نتیجــــــــة الخل ــــــــب،فمن العلامــــــــا ب مــــــــاء لطل
، فعــــــرف التضــــــخم تحلیلــــــه للظــــــاهرة علــــــى القــــــوى التــــــي تحكــــــم هــــــذه العالقــــــةاالقتصــــــادیین مــــــن بنــــــى تعریفــــــه و 

".ارتفاع األسعارإلىض زیادة تؤدي زیادة الطلب على العر : "بأنه

ـــــــــد اشـــــــــترط الـــــــــبعض مـــــــــن هـــــــــؤالء االقتصـــــــــادیون شـــــــــروط یجـــــــــب توافرهـــــــــا للحكـــــــــم بصـــــــــحة هـــــــــذا  ولق
ـــــــــل فـــــــــي التـــــــــوازن مـــــــــا بـــــــــینالتحلیل،واعتبـــــــــار  الطلـــــــــب ارتفاعـــــــــا العـــــــــرض و األســـــــــعار المرتفعـــــــــة یســـــــــبب الخل

فجائیـــــا وغیـــــر متوقـــــع األســـــعار، حیـــــث یشـــــترط أن یكـــــون ارتفـــــاع )أبـــــالیرنر(تضـــــخمیا،ومن بـــــین هـــــؤالء العـــــالم 
حتــــى یكــــون تضــــخمیا، فهــــو یفتــــرض أنــــه لــــو أمكــــن توقــــع هــــذا االرتفــــاع الســــعري ألمكــــن تحاشــــیه أو الحــــد مــــن 

بأنـــــــه تضـــــــخمیا، كـــــــذلك مـــــــنهم مـــــــن اشـــــــترط أن یكـــــــون مســـــــتوى ســـــــمیته والحكـــــــم علیـــــــه ال یمكـــــــن تأثاره،ممـــــــا 
1.اإلنتاجاألسعار العام هو المقصود باألسعار المرتفعة بحیث یشمل أسواق السلع، و أسواق عوامل 

ویفتـــــرض أصـــــحاب هـــــذه النظریـــــة أنـــــه لـــــو زاد الطلـــــب النقـــــدي عـــــن العـــــرض الســـــلعي عنـــــد ثمـــــن معـــــین 
ـــــاعفـــــإن األســـــعار ســـــتم ـــــب(یل لالرتف ـــــي الطل ـــــائض )فـــــائض ایجـــــابي ف ـــــك الف والعكـــــس صـــــحیح، وكلمـــــا كـــــان ذل

ومــــــــن المفكــــــــرین . زادت ســــــــرعة ارتفــــــــاع أو انخفــــــــاض األســــــــعار)فــــــــائض الطلــــــــب أو فــــــــائض العــــــــرض(كبیــــــــرا 
صــــالحا فـــــي تحلــــیلهم للظـــــواهر ب واعتبروهــــا أساســـــاالطلـــــذلك الـــــذین نــــادوا  بنظریـــــة العــــرض و االقتصــــادیین كــــ

:، حیث)لیرنروكیترفیمن و (العالم و )وبیر (التضخمیة كسبب منشئ لها،العالم 

 الخدماتنقد الجاهز دون زیادة في السلع و ازدیاد الا بأنه": التضخم)بیرو(ٌیعَرف."
 ــــیمن(ویعــــرف ــــة بالنســــبة لكم:"التضــــخم)ف ــــاد وســــائل الــــدفع المســــتعملة بصــــورة غیــــر عادی یــــة بأنــــه ازدی

".الخدمات المعروضة على المشترین خالل مدة معینة ، و البضائع
بأنه زیادة الطلب على العرض :")لیرنر (ویعرفه."
اإلنتــــاجزیــــادة المقــــدرة الشــــرائیة التــــي ال یقابلهــــا زیــــادة فــــي حجــــم :"فالتضــــخم هــــو)لكیتــــر(أمــــا بالنســــبة

2".هو زیادة  الطلب الحقیقي في جو استخدام كامل " أو"

:مظاهر التضخم على خصائص و یةالتعاریف المبن:ثانیا

الخصــــــائص یضــــــع أصــــــحاب هــــــذا المعیــــــار تعــــــریفهم للتضــــــخم، وبیــــــان المعنــــــى المــــــراد منــــــه بنــــــاءا علــــــى
ــــــــه، و  ــــــــار الناتجــــــــة عن مارشــــــــال، روبنســــــــن، (أهمهــــــــا، ارتفاعــــــــات األســــــــعار، ومــــــــن هــــــــؤالء االقتصــــــــادیین واآلث

.وغیرهم)فالمان، كلوزو

167.النشر، ص، دون سنةدار النھضة العربیة، القاھرة، اقتصادیات النقود والتوازن النقديفؤاد ھاشم، -1
.20. ـ غازي حسین، مرجع سابق، ص2
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ارتفــــــــاع "مارشــــــــال بأنــــــــه ویعرفــــــــه"ارتفــــــــاع غیــــــــر المنــــــــتظم لألســــــــعار"أنــــــــه التضــــــــخم ب)روبنســــــــن(فیَعــــــــرف 
الحركــــات "فیقــــول أنــــه )كلــــوزو(أمــــا ". بأنــــه حركــــة االرتفــــاع العــــام لألســــعار")فالمــــان(بینمــــا یعرفــــه و " األســــعار

1."العامة الرتفاع األسعار الناشئة عن العنصر النقدي كعامل محرك دافع 

ــــد ــــر مــــن علولق ــــة و شــــارك الكثی ــــه االرتفــــاع فــــي مــــاء المالی االقتصــــاد هــــؤالء فــــي تعــــریفهم للتضــــخم علــــى أن
یــــث قــــال أكلــــي ح)كــــاردنیر(األســــعار حتــــى أصــــبح هــــذا التعریــــف شــــائع بــــین عامــــة النــــاس، ومــــن بــــین هــــؤالء 

وبـــــــدوره قـــــــال2."المحســـــــوس فـــــــي المســـــــتوى العـــــــام لألســـــــعار أو معـــــــدل األســـــــعار االرتفـــــــاع المســـــــتمر و " بأنـــــــه
."عار ولیس ارتفاع أسعار بعض السلعفي المستوى العام لألساالرتفاع"أنه )جولیف(

النقــــدي، االرتفــــاع فــــي اإلصــــدارممــــا ســــبق یمكــــن تعریــــف التضــــخم مــــن خــــالل أســــبابه كظــــاهرة نقدیــــة أي 
.األسعارالنفقات، كما یمكن التحدث عن التضخم كظاهرة سعریة من خالل نتائجه أي ارتفاع 

 ــــف التضــــخم إذن ــــیمكن تعری ــــي الطلــــب :"ف ــــه زیــــادة ف ــــدي یترتــــب علی ــــداول النق ــــادة فــــي الت ــــه كــــل زی بأن
المنتجـــــــات فـــــــي فتـــــــرة زمنیــــــة، تـــــــؤدي إلـــــــى زیـــــــادة فـــــــي ي الفعـــــــال عـــــــن العـــــــرض الكلــــــي للســـــــلع و الكلــــــ

."المستوى العام لألسعار

بــــــین كمیـــــة المنتجــــــات، اول و فیعبـــــر هـــــذا التعریــــــف عـــــن الفجــــــوة مـــــا بـــــین الزیــــــادة فـــــي كمیــــــة النقـــــد المتـــــد
الموجــــــودة فــــــي األســــــواق، ومــــــن ثــــــم فــــــإن التضــــــخم هــــــو نتیجــــــة هــــــذه الفجــــــوة، وارتفــــــاع األســــــعار هــــــو والســــــلع 

.المؤشر لها

.22. مرجع نفسھ، صـ1
214. ـ ضیاء مجید الموسوي، مرجع سابق، ص2
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.التحلیل الفكري لظاهرة التضخم: المطلب الثاني

ــــــى جملــــــة مــــــن النظریــــــات مثــــــل التحلیــــــل الكمــــــي والكنــــــزي  مــــــن خــــــالل هــــــذا المطلــــــب نحــــــاول التطــــــرق إل
:لظاهرة التضخم كما یلي

.النظریة الكمیة: أوال

تعــــد النظریــــة الكمیــــة للنقـــــود هــــي أبســــط النظریـــــات فــــي التفســــیر التضــــخم، وقـــــد كــــان مــــن المعتقـــــد أن 
ــــك َألَن حــــاالت  ــــي كمیــــة النقــــود هــــي الســــبب فیــــه، ذل ــــادة ف ــــة بالتضــــخم، وأن الزی كمیــــة النقــــود ذات عالقــــة وثیق

1.التضخم التي حدثت عبر التاریخ كانت مصحوبة بزیادة في كمیة النقود

2:في إطار كما یلي" فیشر"فالنظریة الكمیة في إطار معادلة التبادل التي صاغها 

MV=PT..................كمیة النقود المتداولة: Mحیث

V :سرعة دوران وحدة النقد.

P:المستوى العام لألسعار.

T:حجم المبادالت.

التــــي تبــــین أن أي زیــــادة  فــــي كمیــــة النقــــود تخلــــق ضــــغط تضــــخمیا ولقــــد تَــــَم تطــــویر هــــذه الصــــیغة علــــى و 
.وأعضاء مدرسة كامبریدج)ألفرید مارشال(ید 

ــــف فــــي الفتــــرة القصــــیرة عــــن نظریــــة الكمیــــة الكالســــیكیة، إنمــــا  ــــم تختل ــــي االخــــتالففمدرســــة كامبریــــدج ل ف
القــــــومي، ومـــــــع األخـــــــذ بعــــــین االعتبـــــــار اتجـــــــاه لالقتصـــــــاداإلنتاجیــــــةالفتــــــرة الطویلـــــــة، حیــــــث تنمـــــــو الطاقـــــــات 

مـــــن معـــــدل النـــــاتج القـــــومي، ن زیـــــادة كمیـــــة النقـــــود بمعـــــَدل أكبـــــرالطلـــــب علـــــى النقـــــود علـــــى النحـــــو التغیـــــر فـــــإ
3.فسوف تؤدي إلى ارتفاع األسعار،وبالتالي ظهور التضخم 

ـــــي تفســـــیرها لل إال أنهـــــا تبقـــــى ذات فضـــــل فـــــي تضـــــخمورغـــــم االنتقـــــادات التـــــي وَجهـــــت للنظریـــــة الكمیـــــة ف
.في خلق موجات تضخمیةاإلفراططوة التنبیه إلى خ

.56, ، ص2002دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، . عالج التضخم والركود االقتصادي في اإلسالممجدي عبد الفتاح، ـ 1
.2003ـ2002،غیر منشورة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، محاضرات لطلبة سنة ثانیة ماستر، "االقتصاد النقدي"ـ صالح مفتاح،2
292. ،ص2002، دار النھضة العربیة، لبنان، اقتصادیات النقود والمصارف، عزالنـ محمد عزة 3
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.النظریة الكنزیة: ثانیا

أي 1"نظریـــــة فـــــائض الطلـــــب " )الكینـــــزي(یمكـــــن أن نطلـــــق علـــــى نظریـــــة التضـــــخم المشـــــتقة فـــــي التحلیـــــل 
ـــــه زیـــــادة فـــــي المعـــــروض ســـــعار فـــــي مســـــتوى العـــــام فـــــي األارتفـــــاع ـــــى فـــــائض الطلـــــب الكلـــــي، ال یقابل یعـــــود إل

النقــــدي، أي أَن الزیــــادة فــــي الطلــــب ســــواء فــــي الســــوق الســــلع أو فــــي ســــوق عوامــــل النتــــاج ال یمكــــن أن تــــؤدي 
لــــى ارتفــــاع إض فــــي الطلــــب عــــن العــــرض والــــذي یــــؤدي الزیــــادة  فــــي العــــرض الســــلعي،مما ینشــــأ عنــــه فــــائإلــــى

إفـــــراط الطلـــــب علـــــى إلـــــى الزیـــــادة فـــــي الطلـــــب، فالزیـــــادة فـــــي األســـــعار هـــــي نتیجـــــة ، وذلـــــك اســـــتجابةاألســـــعار
أو اإلنفـــــــاق االســـــــتهالكيفـــــــاقنالخدمات،ســـــــواء كـــــــان هـــــــذا الطلـــــــب اســـــــتهالكیا ناتجـــــــا عـــــــن زیـــــــادة اإلالســـــــلع و 

2.االستثماري أو اإلنفاق الحكومي

.دفع النفقة كمفسر لظاهرة التضخمنظریة التضخم الناشئ عن: ثالثا

هـــــذه النظریـــــة بتحلیـــــل جانـــــب العـــــرض أكثـــــر ممـــــا تهـــــتم بتحلیـــــل جانـــــب الطلـــــب فـــــي تفســـــیر ظـــــاهرة تهـــــتم 
ــــــدول الَصــــــناعیة المتقَدمــــــة ــــــة ، و التضــــــخم، خاَصــــــة فــــــي ال ــــــاع نفق ــــــة فــــــي َأن ارتف ــــــتلخص جــــــوهر هــــــذه النَظری ی

مصــــــدر القــــــوى ، حیــــــث تــــــرى هــــــذه النظریــــــة الكینزیــــــةاإلنتــــــاج هــــــو الــــــذي یــــــدفع األســــــعار إلــــــى األعلــــــى فعــــــال
میة فـــــــي جانـــــــب الطلـــــــب أن مصـــــــدر القـــــــوى التضـــــــخمیة فـــــــي جانـــــــب العـــــــرض تشـــــــیر فقـــــــط أن هـــــــذه التضـــــــخ

الســـــتینیات مـــــن هـــــذا القـــــرن فـــــي الوالیــــــات اقشـــــات التـــــي دارت فـــــي الخمســـــینیات و النظریـــــة انبثقـــــت خـــــالل المن
وَأن حـــــول ارتفـــــاع األجـــــور بشـــــكل مســـــتقل عـــــن ظـــــروف اإلنتـــــاج والطلـــــب الكلـــــي،وروبـــــاأالمتحـــــدة األمریكیـــــة و 

الرتفـــــــاع المســـــــؤول بصـــــــفة أساســـــــیة عـــــــن دفـــــــع أســـــــعار المنتجـــــــات النهائیـــــــة إلـــــــى األعلـــــــى،وأن ارتفـــــــاع هـــــــذا ا
3.األجور المسؤول عن دفع األسعار إلى األعلى یحدث مستقًال عن حالة فائض الطلب

ــــي دراســــة شــــهیرة لــــ ــــرة )فلیــــبس(: ـوف وجــــد أَن نســــبة عالیــــة مــــن ) 1957ـــــ1816(عــــن بریطانیــــا فــــي الفت
، وقـــــد معـــــَدل تغیـــــر البطالـــــةفـــــي المســـــتوى و الت األجـــــور النَقدیـــــة یمكـــــن تفســـــیرها بـــــالَتغیرات التَغیـــــرات فـــــي معـــــد

التـــــياَمـــــة تـــــربط بـــــین مســـــتویات األســـــعار ومســـــتوى البطالـــــةنتـــــائج دراســـــته فـــــي شـــــكل عالقـــــة ه)فلیـــــبس(صـــــاغ
نــــى وقــــد عــــرف منحنالــــت اهتمامــــا بــــارزا لــــیس فقــــط فــــي الــــَدوائر العلمیــــة بــــل فــــي مجــــال السیاســــة االقتصــــادیة،

ــــبس( ــــر)فلی ــــذي یعب ــــین معــــَدل التضــــَخمعــــن الال ــــة العكســــیة ب ــــرب االقتصــــاعالق ــــد هــــذا المعــــدل كلمــــا اقت د ویتزای
.القومي من حالة التوظیف الكامل

292.، صسابق، مرجع عزالنـ  محمد عزة 1
293.، ص1993دار زھران للنشر، عمان ، . والمصارفالنقود أحمد زھیر شامیة، ـ 2
.297.ـ محمد عزة غزالن، مرجع سابق، ص3
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النظریة المعاصرة لكمیة النقود :رابعا

ـــــــى الحیـــــــاة)میلتـــــــون فریـــــــدمان(أعـــــــادت مدرســـــــة شـــــــیكاغو بزعامـــــــة  كن فـــــــي صـــــــورة لو ،نظریـــــــة الكمیـــــــة إل
هــــــو اإلفــــــراط فــــــي اإلصــــــدار النقــــــدي، وبعبــــــارة أخــــــرى نمــــــو مأَن مصــــــدر التضــــــخَ )فریــــــدمان(یقــــــول ، و جدیــــــدة

لــــــــى خفــــــــض معــــــــَدل إیــــــــؤَدي یرفض بَشــــــــدة القــــــــول أن الَتضــــــــَخمو الَنقــــــــود بســــــــرعة أكبــــــــر مــــــــن نمــــــــو اإلنتــــــــاج،
بالتَـــــالي إلـــــى ، و الَتوظیـــــفلـــــى زیـــــادة اإلنتـــــاج و إي فـــــرغم أَن الَزیـــــادة فـــــي معـــــَدل نمـــــو كمَیـــــة الَنقـــــود تـــــؤدَ .البطالـــــة

حــــدوث التَضــــخم، بعــــد زوال إلــــى نمــــو البطالــــة، و البطالــــة أقــــل فــــي األجــــل القصــــیر بَأنهــــا تــــؤَدي فــــي المســــتقبل
، لــــذلك یكـــــون )قطــــاع نقـــــدي فقــــط(الخــــداع الَنقــــدي، وال یكــــون للَنقـــــود تــــأثیر إَال علــــى المســـــتوى العــــام لألســــعار

محاولـــــــة لـــــــن تـــــــنجح  فـــــــي تحســـــــین أي مـــــــن غیـــــــر المالئـــــــم اســـــــتخدام سیاســـــــة لتخفـــــــیض معـــــــَدل البطالـــــــة ألنَ 
1.إلى زیادة معَدل الَتضَخم ؤَدي، وٕاَنما تالحقیقیةاألجور

.301.محمد عزة غزالن ،مرجع سابق، ص1



اإلطار النظري للتضخمالفصل األول 

10

.أنواعهو أسباب التضخم: المبحث الثاني

:كما یليأنواع التضخم و من ثم أسباب التضخم نحاول التطرق إلىبحثمن خالل هذا الم

أسباب التضخم : المطلب األول

ـــــد أصـــــب ال یمثـــــل ســـــببا للتضـــــخم، ولكـــــن یمثـــــل نتیجـــــة طبیعیـــــة اآلن واضـــــحا أَن ارتفـــــاع األســـــعارح ق
:إجمالها فيله، ولقد ظهرت آراء كثیرة تحاول تفسیر التضخم وٕارجاع أسبابه لعوامل متعددة یمكن

زیادة الطلب الكلي : أوال

ــــــب إفــــــراطوجــــــود تحــــــاول أغلــــــب النظریــــــات النقدیــــــة تفســــــیر ظــــــاهرة التضــــــخم ب علــــــى الســــــلع فــــــي الطل
التفســــــیر یســـــتند علــــــى هـــــذا عـــــرض عنــــــد مســـــتوى معـــــین مــــــن األســـــعار و الخـــــدمات أي زیـــــادة الطلــــــب علـــــى الو 

منهــــــا، فــــــإذا الطلــــــب للســــــلعة  لتحدیــــــد ســــــعرها عنــــــد تعــــــادل الطلــــــب علیهــــــا مــــــع المعــــــروضقــــــانون العــــــرض و 
) الطلــــببنســــبة أقــــل مــــن (أو زیــــادة حصــــل إفــــراط فــــي الطلــــب لســــبب أو آلخــــر مــــع بقــــاء العــــرض علــــى حالــــه،

تــــى یتالشــــى ومــــن الطلــــب حویــــتقلص الفــــرق بــــین العــــرض و 1.فــــي طلــــب الســــلعةیرتفــــع الســــعر مــــع كــــل ارتفــــاع
ــــــة یمكــــــن تعمیمهــــــا علــــــى القاعــــــدة البســــــیطة و  ــــــة تكــــــوین الســــــعر فــــــي ســــــوق ســــــلعة معین ــــــي تفســــــر دینامیكی الت

یــــؤدي إلــــى الخــــدمات التــــي بهــــا المجتمــــع، فكمــــا أن إفــــراط الطلــــب علــــى ســــلعة واحــــدةمجموعــــة أســــواق الســــلع و 
الخــــــدمات أو الجــــــزء األكبــــــر منهــــــا یــــــؤدي إلــــــى ارتفــــــاع ن إفــــــراط الطلــــــب علــــــى جمیــــــع الســــــلع و رفــــــع ســــــعرها،فإ

2.سعار وهذا ما یسمى بتضخم الطلبالمستوى العام لأل

انخفاض العرض الكلي:ثانیا

مــــن أهــــم األســــباب التــــي تــــؤدي إلــــى انخفــــاض العــــرض الكلــــي ونقــــص الثــــروة اإلنتاجیــــة التــــي بمقــــدور 
ـــــد و وكثـــــرة النقـــــد الز . العـــــاماإلنفـــــاقجهـــــاز اإلنتـــــاجي توفیرهـــــا وكـــــذا سیاســـــة ال ـــــرامج، ائ المتـــــداول فـــــي تحقیـــــق الب

:إضافة إلى مجموعة العناصر التي تؤدي جمیعها إلى التضخم وندرجها في ما یلي

قـــــد یصـــــل االقتصـــــاد إلـــــى حالـــــة التشـــــغیل الشـــــامل لجمیـــــع طاقاتـــــه، : تحقیـــــق مرحلـــــة االســـــتخدام الكامـــــل-1
.عن تغطیة العرض المتناقصإلنتاجياوبذلك یعجز الجهاز 

بعــــدم المرونــــة، فإنــــه یعجــــز علــــى ســــد اإلنتــــاجيعنــــدما یتصــــف الجهــــاز : اإلنتــــاجيعــــدم كفایــــة الجهــــاز -2
.یر من فترة إلى أخرى، وتتغالنقص في العرض، وهذا یعود إلى أسباب تختلف حسب ظروف كل بلد

180. ، ص1989،، قسنطینة، دار البعث للطباعة، نشر أبیلیوسمقاییس اقتصادیة النظریة النقدیةـمروان عطوان، 1
. ،ص21983

250.
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كــــــــــذا المــــــــــواد األولیــــــــــة و المــــــــــوظفین المختصــــــــــین،كالعمــــــــــال و :الــــــــــنقص فــــــــــي العناصــــــــــر اإلنتاجیــــــــــة-3
.إلخ.....والخامة

ــــــي مــــــن  ــــــر العقالن ــــــة رأس المــــــال بســــــبب االســــــتهالك مــــــن جهــــــة، واالســــــتعمال غی إَن انخفــــــاض إنتاجی
المعـــــروض المتـــــداول و جهـــــة أخـــــرى یـــــؤدي الـــــنقص فـــــي رأس المـــــال بســـــبب المســـــتخدم، ممـــــا یباعـــــد بـــــین النقـــــد 

مـــــن الســـــلع الـــــذي هـــــو فـــــي تنـــــاقص، وهـــــذا یعنـــــي بدایـــــة ظهـــــور التضـــــخم، وهنـــــاك عوامـــــل أخـــــرى منهـــــا عجـــــز 
، قلـــــة حـــــدوث عوامـــــل طارئـــــة تقلـــــل اإلنتـــــاج مثـــــل الحـــــروب، الجفـــــاف، و علـــــى التوســـــع ألســـــباب فنیـــــةالمشـــــاریع 

.راد المواد األولیةیغیرها من ما یحول دون استالعمالت األجنبیة و 

ارتفاع التكالیف اإلنتاجیة : ثالثا

ـــــــ ـــــــي أســـــــعار الســـــــلع و یحـــــــدث أحیان ـــــــاع ملمـــــــوس ف ـــــــاع التكـــــــالیفا ارتف ـــــــة نتیجـــــــة الرتف الخـــــــدمات النهائی
المقصـــــود بزیـــــادة التكـــــالیف فـــــي ، و وارتفـــــاع األجـــــور بصـــــفة خاصـــــة) الیفتضـــــخم التكـــــ(اإلنتاجیـــــة بشـــــكل عـــــام 

1.الحدي لهاخدمات عوامل اإلنتاج بنسبة أكبر من اإلنتاجأسعارهذه الحالة هو زیادة 

ــــات  ــــي حالــــة ثب ــــي األجــــور ف ــــة الوحدویــــةإنتاجیــــةوهــــذا ألن كــــل زیــــادة ف ــــى زیــــادة التكلف العمــــل تــــؤدي إل
لــــى ارتفــــاع ســــعر البیــــع، وفــــي حالــــة مــــا إذا كــــان مــــن غیــــر الممكــــن رفــــع ســــعر البیــــع فــــإن إوبالتــــالي ،لإلنتــــاج

ــــــاحأ ــــــي رب ــــــى انخفــــــاض االســــــتثمار الصــــــافي، وف ــــــدورها إل ــــــؤدي ب ــــــنخفض، وت أصــــــحاب  المؤسســــــات ســــــوف ت
.في األجور على شكل إعانات للمحافظة على األسعارنظمة االشتراكیة تعَوض الزیاداتاأل

ــــــ ــــــات العمــــــال فــــــي المســــــاومة وف ي الواقــــــع یحتمــــــل أن تكــــــون الزیــــــادات فــــــي األجــــــور نتیجــــــة لقــــــوة نقاب
فـــــائض فـــــي مناصـــــب الشـــــغل، فتســـــتطیع بالضـــــغط علـــــى عـــــرض العمـــــل و الجماعیة،حالـــــة ظهـــــور نقصـــــان فـــــي 

الحكومــــــــة لرفــــــــع  مــــــــن أجــــــــور عمالهــــــــا، وأیضــــــــا إذا كانــــــــت جمیــــــــع الطاقــــــــات مســــــــتخدمة، فیطلــــــــب أصــــــــحاب 
2.ر الفائدة وسعر العتاد الجدیدفي سع، مما یسبب ارتفاعة في اإلنتاجالمؤسسات معاون جدید

129. ، ص2002، 1دار المیسر للنشر، عمان ط، النقود والبنوكـ جمال خریس، أیمن أبو خضیر، 1
81.،ص1991، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، ، دروس في التحلیل االقتصادي الكليـ أحمد ھني2
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أنواع التضخم : المطلب الثاني

:وفق لمعاییر التالیة ینقسم التضخم إلى

األسعارالتمییز على أساس درجة إشراف الحكومة على جهاز : أوال

ــــــــث قســــــــم  ــــــــة فــــــــي جهــــــــاز األســــــــعار حی ــــــــدخل الدول ــــــــواع التضــــــــخم حســــــــب ت االقتصــــــــادیون تتحــــــــدد أن
:المعاصرون التضخم إلى

:التضخم الصریح .1

والناحیــــة التــــي تمیــــز هــــذه الحالــــة هــــي وجــــود قــــوة  . نحــــو ارتفــــاع دون حــــداألســــعارویقصــــد بــــه انطــــالق 
ــــراد، ووجــــ ــــدى األف ــــى الســــلع و شــــرائیة ل ــــراد یعجــــزون عــــن ود اســــتعداد إلنفاقهــــا عل ــــة ولكــــن األف الخــــدمات المختلف

ممارســــة هــــذا اإلنفــــاق لعــــدم تــــوفر الســــلع بالكمیــــات التــــي یرغبونهــــا مــــن جهــــة وجمــــود األســــعار نتیجــــة للقــــرارات 
عــــض الــــدول مــــن خــــالل تجاربهــــا أثنــــاء الحــــرب العالمیــــة بمــــن طــــرف الدولــــة، وهــــذا حســــب مــــا أكدتــــه اإلداریــــة

فـــــي االرتفـــــاع، حیـــــث یســـــمح للقـــــوة التضـــــخمیة األســـــعارلقـــــرارات تنطلـــــق الثانیـــــة و بالتـــــالي بمجـــــرد رفـــــع هـــــذه ا
نتیجـــــة  زیـــــادة الطلـــــب علـــــى الســـــلع و الخـــــدمات أو األســـــعارفترتفـــــع األســـــعارمـــــن ممارســـــة ضـــــغوطها علـــــى 

إلخ.... أو زیادة حجم الكتلة النقدیة اإلنتاجزیادة تكالیف 

لســــــعریة بـــــین الســــــلع المختلفــــــة وعالمـــــات التضــــــخم الصـــــریح تتمثــــــل فـــــي حصــــــول  خلـــــل فــــــي العالقـــــة ا
ــــــده مســــــبقا ــــــث یصــــــعب تحدی ــــــب الســــــعریة ، وبســــــبب حی ــــــة الطل ــــــي مرون ــــــى االخــــــتالف ف ــــــل یرجــــــع إل هــــــذا الخل

ال ترتفـــــــع بـــــــنفس النســـــــبة " الخبـــــــز مـــــــثال"بالنســـــــبة للســـــــلع المختلفـــــــة، فأســـــــعار المـــــــواد االســـــــتهالكیة الضـــــــروریة 
1.ألخرى في مراحل التضخم المختلفةاأو أسعار السلع المعمرة واألراضيالمئویة مثل أسعار الذهب 

:التضخم المكبوت.2

ــــــق  ــــــة تمنــــــع فیهــــــا األســــــعار مــــــن االرتفــــــاع  عــــــن طری ــــــث یمثــــــل حال وهــــــو عكــــــس التضــــــخم الســــــابق حی
علـــــى أن ذلـــــك ال األســـــعارالكلـــــي، وتحـــــول دون ارتفـــــاع اإلنفـــــاققیـــــود تحـــــد مـــــن بط  و سیاســـــات  تضـــــع ضـــــوا

یمنــــع الجمهــــور مــــن تجمیـــــع موجــــودات نقدیــــة ســـــائلة كبیــــرة یمكــــن تحویلهـــــا إلــــى قــــوة شـــــرائیة فعالــــة فــــي وقـــــت 
ــــــــه األقطــــــــا ــــــــز ب ــــــــاةالحــــــــق، وتتمی ــــــــي الحی ــــــــدخل حكوماتهــــــــا ف ــــــــي تت االقتصــــــــادیة الســــــــیما االقتصــــــــادیات ر الت

اإلجبـــــاري، البیـــــع بالبطاقـــــات التســـــعیر،اإلعانـــــاتمـــــن خـــــالل قیامهـــــا بتقـــــدیم " االشـــــتراكیة "المخططـــــة مركزیـــــا 
فــــي ســــیطرتها لــــذلك ا الدولــــة قــــد ال یمكننهــــا الصــــمود واالســــتمرارإلــــخ، ورغــــم هــــذا فــــإن الجهــــود التــــي تبــــذله....

ذلـــــك نتیجـــــة لظهـــــور الســـــوق الســـــوداء غیـــــر الخاضـــــعة ، و یكـــــون محـــــدود ســـــبیااألســـــعارتحكمهـــــا فـــــي مســـــتوى 
الدولــــــة منـــــع التضــــــخم مــــــن الظهـــــور وٕانمــــــا الخفیــــــف بالتــــــالي ال تســـــتطیع، و یمكــــــن الـــــتحكم فیهــــــالسیاســـــتها وال

.86.مرجع سابق، ص، أحمد ھني-1
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ــــیس إال، ومــــن خــــالل مــــا ــــى كبــــت التضــــخم أكدتــــه الدراســــات و مــــن حدتــــه ل األبحــــاث أن تركیــــز الحكومــــات عل
1.لى نتائج خطیرة بالنسبة لالقتصادقد یؤدي إ

ــــ ــــة اإلنتــــاج فــــي كافــــة المجــــاالت أوال ث ــــا فــــال تكفــــي الرقابــــة الحكومیــــة بــــل البــــد مــــن دفــــع عجل م ومــــن هن
ــــب مــــع العــــرض و ا ــــادة الطل ــــتحكم فــــي زی ل یســــود هــــذا النــــوع مــــن التضــــخم خاصــــة فــــي أوقــــات الحــــرب فیتحــــو ل

ـــــاج ـــــي و اإلنت ـــــاج حرب ـــــى إنت ـــــاع بیمـــــثال إل ـــــي ارتف ـــــوطني ف ـــــدخل ال نمـــــا یظـــــل جانـــــب تكـــــون النتیجـــــة أن یظـــــل ال
2.المعروض من السلع والخدمات في نقص

على أساس القطاع: ثانیا

:همانوعین من التضخم استنادا إلى القطاع الذي یحدث فیه التضخمبین)ینزك(هنا یعرف 

:السلعيالتضخم.1
ســــــــلع االســــــــتثمار علــــــــى إنتــــــــاجویحــــــــدث هــــــــذا النــــــــوع فــــــــي قطــــــــاع االســــــــتهالك لزیــــــــادة نفقــــــــة 

3.االدخار، فیتحقق للمنتجین في هذه الصناعات أرباح تقدیریة في إنتاج سلع االستهالك

:الرأسماليالتضخم.2
علــــــى نفقــــــة إنتاجهــــــا ممــــــا فــــــي قطــــــاع االســــــتثمار لزیــــــادة قیمــــــة ســــــلع االســــــتثماریحــــــدث وهــــــو

ـــــي صـــــناعات ســـــلع االســـــتثمار، ولقـــــد جمـــــع  ـــــة ف ـــــاح تقدیری ـــــى شـــــیوع أرب ـــــؤدي إل ـــــز(ی ـــــوعي )كین ـــــین ن ب
التضــــخم فــــي صــــناعات االســــتهالك واالســــتثمار ممــــا أطلــــق علیــــه التضــــخم الربحــــي، وهــــذا النــــوع مــــن 

ــــــا ــــــى االدخــــــار، كمــــــا یشــــــیر التضــــــخم ینشــــــأ بصــــــفة عامــــــة نتیجــــــة لزی ــــــز(دة االســــــتثمار عل ــــــى )كین إل
4:نوعین آخرین هما

:التضخم الكامل -أ

حیــــث یظهـــــر عنــــدما یكــــون الطلــــب الكلــــي أكثــــر ارتفاعـــــا . الصــــحیحأواألصــــیل)كینــــز(أو كمــــا ســــماه 
شـــــغیل الكامـــــل لجمیـــــع عوامـــــل اإلنتـــــاج تمـــــن العـــــرض الكلـــــي، وهـــــو یســـــود لـــــو تحققـــــت فـــــي االقتصـــــاد حالـــــة ال

ن األســــعار تــــدفع ازادت كمیــــة النقــــود فــــمرونــــة عــــرض هــــذه العوامــــل صــــفرا مــــن الناحیــــة النظریــــة فقــــط، فــــتغــــدو
.تماما مع الزیادة في كمیة النقودإلى ارتفاع بمعدل یناسب 

، "،--"، ـ 1
24، ص 2012/2013، جامعة الحاج لخضر باتنة،نقود وبنوك

. 65حسین عنایة، مرجع سابق، صغازي ـ 2
.65.غازي حسین، مرجع سابق، ص-3
67ـ مرجع نفسھ، ص4
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:التضخم الجزئي -ب

بالتـــــالي عنـــــد الزیـــــادة فـــــي كمیـــــة ، و وهـــــو یســـــود لـــــو تحققـــــت فـــــي االقتصـــــاد حالـــــة دون التشـــــغیل الكامـــــل
.في نفس الوقتاإلنتاجادة في حجم للوحدة وزیاإلنتاجحبها الزیادة في نفقات االنقود یص

:التمییز على أساس حدة الضغط التضخمي: ثالثا

، وتفقـــــد النقـــــود األســـــعارونمیـــــز هـــــذا التضـــــخم مـــــن خـــــالل الفتـــــرة الزمنیـــــة التـــــي یرتفـــــع خاللهـــــا مســـــتوى 
:ئیة إلى ثالثة مراحل أو أنواع هيمن قوتها الشرا

:الزاحفالتضخم.1
یتمثــــل هــــذا النــــوع مــــن التضــــخم فــــي الزیــــادة المســــتمرة فــــي األســــعار بصــــورة بطیئــــة، حتــــى لــــو 

ال تكـــــون عنیفـــــة و معجلـــــة فـــــي األســـــعارلـــــم تحـــــدث  زیـــــادة فـــــي الطلـــــب إضـــــافة إلـــــى أن الزیـــــادة فـــــي 
یســــــتمر لفتــــــرة طویلــــــة نســــــبیا وتكــــــون زیــــــادات األســــــعارالفتــــــرة القصــــــیرة، وأن االرتفــــــاع المســــــتمر فــــــي 

إلــــــىأو بصــــــورة أخــــــرى إن معــــــدل التزایــــــد ال یكــــــاد یصــــــل % 3الــــــى 2تتــــــراوح غالبــــــا بــــــین األســــــعار
10%.1

الدراســـــات االقتصـــــادیة أن هـــــذا النـــــوع مـــــن التضـــــخم هـــــو ظـــــاهرة عامـــــة و كمـــــا تشـــــیر األبحـــــاث
ـــــت دوال صـــــناعیة متقدمـــــة أ ـــــدول، ســـــواء كان ـــــة ال ـــــة تبحـــــث عـــــن و دیخضـــــع لهـــــا اقتصـــــاد كاف وال متخلف

تنــــدمج فــــي االقتصــــاد الرأســــمالي عــــن طریــــق القطــــاع الخــــارجي الــــذي یصــــدر لهــــا هــــذا طریــــق النمــــو و 
ــــــاع مســــــتمرســــــعارالنــــــوع مــــــن التضــــــخم فتصــــــبح األ ــــــاقص ، و فــــــي ارتف ــــــة فــــــي تن ــــــة الوطنی قیمــــــة العمل

فــــــي اإنجلتــــــر أ.م.مســــــتمر، ونفقــــــات المعیشــــــة تتجــــــه دائمــــــا إلــــــى أعلــــــى ولقــــــد ظهــــــر هــــــذا النــــــوع فــــــي و
هـــــو االرتفـــــاع الســـــتینات فـــــي أثنـــــاء الـــــرواج االقتصـــــادي وكـــــان الســـــبب األساســـــيفتـــــرات الخمســـــینات و 

كــــذلك قــــد ســــاد فــــي الجزائــــر خــــالل ، و كــــذلك زیــــادة المعــــروض النقــــديبــــاح و األر و األجــــورالنســــبي فــــي 
ـــــــ1966(الفتـــــــرة  ئیات الغرفـــــــة حســـــــب إحصـــــــا% 4حیـــــــث وصـــــــلت مســـــــتویات األســـــــعار إلـــــــى )1967ـ

2.الجزائریةالتجاریة 

:التضخم المتسارع .2
كمــــــا یطلــــــق علیــــــه عملیــــــة التضــــــخم ذو الســــــرعة المتوســــــطة حیــــــث یصــــــف هــــــذا النــــــوع تزایــــــد 

بمعـــــــدالت أعلـــــــى مـــــــن النـــــــوع األول و لفتـــــــرات زمنیـــــــة أقصـــــــر، حیـــــــث یزیـــــــد فیهـــــــا معـــــــدل األســـــــعار
.%10التضخم عن 

11 ،2004 ،
.449ص
.450.مرجع نفسھ، ص-2
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:الجامحالتضخم.3
ــــل فــــي  ــــل بارتفــــاع هائ ــــواع التضــــخم، ویتمث ــــر أخطــــر أن األســــعارهــــذا النــــوع مــــن التضــــخم یعتب

وانخفــــاض قیمــــة الوحــــدة النقدیــــة إلــــى درجــــة یصــــبح فیهــــا زهیــــدة جــــدا، وفــــي المراحــــل األخیــــرة مــــن هــــذا 
النـــوع مــــن التضــــخم تــــنخفض قیمــــة الوحــــدة النقدیــــة بدرجـــة كبیــــرة مــــن یــــوم لآلخــــر حتــــى تصــــبح عدیمــــة 

1.القیمة

ذ یقتضـــــــي األمـــــــر إصـــــــدار عملـــــــة جدیـــــــدة  لتحـــــــل محـــــــل العملـــــــة القدیمـــــــة، وقـــــــد اعتبـــــــر حینئــــــ
ـــــــویس(االقتصـــــــادي ســـــــنوات متتالیـــــــة مثـــــــاال 4لمـــــــدة ســـــــنویا و % 5م مقـــــــداره معـــــــدل التضـــــــخ)أرثـــــــر ل

ــــــك الحــــــدود دخــــــل فــــــي مراحــــــل مــــــن  ــــــإذا تجــــــاوز االقتصــــــاد تل للحــــــدود القصــــــوى للتضــــــخم الزاحــــــف، ف
ــــا لهــــا،األساســــیة و وظائفهــــاالتضــــخم الجــــامح، حیــــث تفقــــد النقــــود  2خاصــــة كونهــــا مقیاســــا للقــــیم ومخزن

ـــــادة و  ـــــك مـــــن خـــــالل زی ـــــرة یعقبهـــــا ار األســـــعارتظهـــــر مـــــا تســـــمى بالحلقـــــة المفرغـــــة وذل ـــــادة كبی ـــــاع زی تف
ممـــــا یحـــــتم زیـــــادة األعمـــــالخفـــــض ربحیـــــة رجـــــال ، و اإلنتـــــاجتكـــــالیف ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى زیـــــادة األجـــــور

.ورفزیادة جدیدة في األجاألسعارجدیدة في
تســـــــتفید مـــــــوارد زان المـــــــدفوعات و شـــــــدة  فیتـــــــدهور میـــــــبشـــــــكل أكثـــــــر حـــــــدة و ویســـــــتمر الـــــــدوران 

تتســــع الهــــوة بــــین طبقــــات المجتمــــع األمــــر الــــذي طي الــــذهبي والعمــــالت األجنبیــــة و الدولــــة مــــن االحتیــــا
.لى النظام االقتصادي واالجتماعيعكل خطورة على االقتصاد  الوطني و یش

من حیث العالقات االقتصادیة الدولیة : رابعا

: لتضخم المستوردا.1
حالـــــة ممیـــــزة (ارتفـــــاع األســـــعار نتیجـــــة انســـــیاب التضـــــخم العـــــالمي إلیهـــــا مـــــن خـــــالل الـــــواردات 

3).تحدث في الدول العربیة المصدرة 

: التضخم المصدر.2
ـــــة مـــــن الـــــدو  ـــــادة احتیاطـــــات البنـــــوك المركزیـــــة النقدی ـــــاع األســـــعار نتیجـــــة زی الرات، والنـــــاجم ارتف

4".قاعدة  الدفع بالدوالر" ـعن وجود ما یعرف ب

24.سابق، صمرجع ـبن زروق إیمان، 1
2‘’ ،"" ،

18.، ص2007/2008لخضر، باتنة، 
.20. ـ نصیرة عشي، مرجع سابق، ص3
.20.مرجع نفسھ، ص-4
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.آثار التضخم وطرق قیاسه: المبحث الثالث

یرجــــــع القلــــــق الشــــــدید مــــــن تواجــــــد التضــــــخم إلــــــى اآلثــــــار االقتصــــــادیة واالجتماعیــــــة التــــــي تــــــنجم عنــــــه، 
الشــــيء الــــذي یجعلــــه یتجــــاوز خاصــــیته النقدیــــة، حیــــث أنــــه یترتــــب عنــــه نتــــائج متغــــایرة تــــنعكس علــــى مختلــــف 

ــــــة، أشــــــخاص ــــــه الكلی ــــــاء االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي ومتغیرات ــــــى بن ــــــنعكس أیضــــــا عل ــــــة االقتصــــــادیة، و ت النظری
ــــــي  ــــــة ف ــــــز بتأثیراتهــــــا الكلی ــــــي تتمی وهــــــذا مــــــا یجعــــــل مــــــن التضــــــخم إحــــــدى المشــــــاكل االقتصــــــادیة الرئیســــــیة الت

.المجتمع 

آثار التضخم االقتصادیة واالجتماعیة: المطلب األول

ـــــــأثیرایجـــــــب أن نالحـــــــظ أنـــــــه یمكـــــــن أن یكـــــــ ـــــــات المجتمـــــــع، ون لتضـــــــخم ت ت ســـــــلبیة علـــــــى بعـــــــض فئ
االجتماعیــــــة الصــــــافیة للظــــــاهرة حــــــد، وبالتــــــالي فــــــإن التكلفــــــة تــــــأثیرات ایجابیــــــة علــــــى فئــــــات أخــــــرى فــــــي آن واو 

یمكـــــن التعـــــرض ألهـــــم  االثـــــار المختلفـــــة للتضـــــخم و . ضـــــرر واالنتفـــــاع النـــــاتجین عنهـــــاتعتمـــــد علـــــى مقـــــدار ال
:فیما یلي

أثار التضخم على توزیع الدخل الحقیقي : أوال

ـــــوطني الحقیقـــــي ألن ارتفـــــاع األســـــعار باســـــتمرار  فـــــي أوقـــــات التضـــــخم یتركـــــز االهتمـــــام حـــــول الـــــدخل ال
ــــوة الشــــرائیة للنقــــود، ومــــن ثــــم یتحــــول االهتمــــام  ــــى تــــدهور الق ــــؤدي إل ــــود التــــي یتحصــــل علیهــــای ــــة النق مــــن كمی

ـــــة ا ـــــى التعـــــرف علـــــى الكمی ـــــه إل ـــــي یســـــتطیع الفـــــرد أن الفـــــرد كـــــدخل ل ـــــدخل الحقیقـــــي لت یحصـــــل علیهـــــا بنمـــــو ال
انخفــــــاض قیمــــــة النقــــــود ارتفــــــاع المســــــتوى العــــــام لألســــــعار و بصــــــفة عامــــــة إنو 1لــــــیس بنمــــــو الــــــدخل النقــــــدي،و 

آخــــر إلــــىیختلــــف التــــأثیر مـــن واحــــد المجتمــــع طالمــــا یســــتلم دخلـــه فــــي شــــكل نقـــدي ولكــــن أفـــرادیـــؤثر فــــي كــــل 
2:وذلك لسببین

 لدخول النقدیة یختلف من فرد آلخرالتغیر في األن معدالت.
 ألن أســــــعار الســــــلع المختلفــــــة التــــــي تشــــــتریها الــــــدخول تختلــــــف فــــــي أســــــعارها المتعــــــددة ألن أســــــعارها

االخـــــتالف فـــــي ســــــلوكال ترتفـــــع بطریقـــــة واحـــــدة وفـــــي اتجـــــاه واحـــــد أو بنســــــبة واحـــــدة، ولهـــــذا فغـــــن
یقیــــــة فــــــي تقلبــــــات مســــــتوى األســــــعار قالخــــــدمات هــــــو الــــــذي یظهــــــر االختالفــــــات الحالســــــلع و ســــــعارأ
.تغیرات قیمة النقودو 

459مرجع سابق، صعبد المنعم السید علي، نزار سعد الدین العیسي، ــ1
189ـ مروان عطوان ، مرجع سابق، ص2
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أثر التضخم على التجارة الخارجیة : ثانیا

ــــــار الســــــابقة للتضــــــخم و  ــــــزان المــــــدفوعات،إن اآلث ــــــي می ــــــه عجــــــز ف ــــــاق مــــــا یحدث یمكن أن یحــــــدث  اختن
وف وهـــــذا مـــــا ســـــ، )العملـــــة الصـــــعبة(فـــــي مراكـــــز النتـــــاج الداخلیـــــة عنـــــدما ال تتـــــوفر المـــــوارد النقدیـــــة الخارجیـــــة 

ـــــة و  ـــــى التجـــــارة الخارجی ـــــنعكس عل ـــــي االقتصـــــاد العـــــالمي، ی ـــــة ف ـــــة البلـــــدان المتكامل ـــــة لكاف ـــــة الداخلی الـــــنظم النقدی
ــــــل المظــــــاهر  ــــــث یمكــــــن أن تنتق ــــــة، بحی مــــــن خــــــالل تحركــــــات رؤوس األمــــــوال أو مــــــن خــــــالل المشــــــاریع الدولی

الـــــداخلي اإلنتـــــاجع تكـــــالیف عنـــــدما ترتفـــــرى عـــــن طریـــــق المبـــــادالت الدولیـــــة، و التضـــــخمیة مـــــن دولـــــة إلـــــى أخـــــ
1.بالتالي ارتفاع أسعار المنتجات المحلیةعار المواد األولیة المستوردة، و بارتفاع أس

اإلنتاجأثر التضخم على هیكل : ثالثا

یـــــؤدي التضـــــخم إلـــــى توجیـــــه رؤوس األمـــــوال إلـــــى فـــــروع النشـــــاط االقتصـــــادي التـــــي ال تفیـــــد التنمیـــــة فـــــي 
المخصصــــــة اإلنتاجیــــــةویات األســــــعار، األجــــــور واألربــــــاح فــــــي القطاعــــــات ألن االرتفــــــاع فــــــي مســــــت2مراحلهــــــا،

ـــــى حســـــاب األ نشـــــطة  لالســـــتهالك أو التـــــي تتمتـــــع بطبیعـــــة مضـــــاربة، ســـــوف یجـــــذب إلیهـــــا رؤوس األمـــــوال عل
ور عندئـــــــذ أن یمكـــــــن أن نتصـــــــ، و التـــــــي هـــــــي أساســـــــیة لتحقیـــــــق النمـــــــو االقتصـــــــادي، و االســـــــتثماریةاإلنتاجیـــــــة و 

ــــــة ســــــوف تتجمــــــد، إذ أنهــــــا تتحمــــــل عــــــبء فــــــي ارتفــــــاع األجــــــور داخــــــل القطــــــاع الثقالصــــــناعات األساســــــیة و  یل
ــــــت نفســــــه فهــــــي ال تجــــــد رؤوس  ــــــي الوق ــــــي یعــــــاني عمالهــــــا منهــــــا، وف ــــــات المعیشــــــیة الت ــــــاع النفق لمواجهــــــة ارتف
األمـــــــوال الكافیـــــــة لتوســـــــیع طاقتهـــــــا اإلنتاجیـــــــة، كمـــــــا أنهـــــــا تحتـــــــاج لفتـــــــرة طویلـــــــة نســـــــبیا حتـــــــى تظهـــــــر نتـــــــائج 

بالنتیجــــــة یعــــــاني االقتصــــــاد التضــــــخمیة التــــــي تســــــود فــــــي الســــــوق، و نــــــافى مــــــع المظــــــاهرأعمالها،وكــــــل هــــــذا یت
.حینها من معدالت نمو بطیئة 

إضــــافة إلــــى مــــا ســــبق، إن توجیــــه رؤوس األمــــوال تــــتحكم فیــــه عوامــــل أخــــرى مــــن بینهــــا مســــتوى تشــــغیل 
د مـــــــن ، و كـــــــذلك مـــــــدى حـــــــدة التضـــــــخم و اتجاهـــــــات تغیـــــــره، حیـــــــث كلمـــــــا اقتـــــــرب االقتصـــــــااإلنتـــــــاجعناصـــــــر 

كـــــــذلك مـــــــدى حـــــــدة التضـــــــخم و اتجاهـــــــات تغیـــــــره، حیـــــــث كلمـــــــا اقتـــــــرب ، و اإلنتـــــــاجمســـــــتوى تشـــــــغیل عناصـــــــر 
مـــــن الصـــــفر، ممـــــا یزیـــــد فـــــي درجـــــة اإلنتـــــاجاالقتصـــــاد مـــــن مســـــتوى التوظیـــــف الكامـــــل، كلمـــــا اقتربـــــت مرونـــــة 

ارتفـــــاع األســـــعار، و قیـــــام رجـــــال األعمـــــال بتخـــــزین الســـــلع بغیـــــة بیعهـــــا بعـــــد فتـــــرة لتحقیـــــق أربـــــاح أكثـــــر،و هـــــذا 
ـــــــــى المضـــــــــاربة باألراضـــــــــي و  ـــــــــي األســـــــــعار، كمـــــــــا تتجـــــــــه رؤوس األمـــــــــوال إل بـــــــــدوره یزیـــــــــد مـــــــــن االرتفـــــــــاع ف

طویلـــــــة األجـــــــل تعـــــــود بـــــــالنفع علـــــــى العقارات،كـــــــل  هـــــــذا علـــــــى حســـــــاب توظیـــــــف األمـــــــوال فـــــــي االســـــــتثمارات
3.االقتصاد

321ـ محمد عزت غزالن، مرجع السابق، ص1
193، مرجع سابق صغازي حسین عنایةـ 2
322محمد عزت غزالن، مرجع السابق، ص-3
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الحكومــــــة إلـــــــى تجمیــــــد أسعارها،ویتوســـــــع الســـــــلع االســــــتهالكیة بعــــــد تعَمـــــــدإنتــــــاجوبالتــــــالي قــــــد یتوقـــــــف 
هكـــــذا كلمـــــا اقتــــــرب االقتصـــــاد مـــــن مســـــتوى التوظیــــــف و الســـــلع الترفیهیـــــة الموجهـــــة إلــــــى فئـــــات معینـــــة، إنتـــــاج

ـــــرات و انعكســـــت ـــــف الكامـــــل كلمـــــا زادت حـــــدة هـــــذه التغی ـــــى مختل ـــــد ینتشـــــر ةاألنشـــــطآثارهـــــا عل ـــــة، وق اإلنتاجی
مـــــن التشـــــاؤم حـــــول مســـــتقبل النشـــــاط االقتصـــــادي، یمكـــــن أن یـــــؤدي إلـــــى تخفـــــیض رجـــــال األعمـــــال لـــــذلك نـــــوع

ـــــات المخزنـــــة منهـــــا، و الســـــتثماراتهم، وزیـــــادة عـــــرض الســـــلع نتیجـــــة  ـــــى الوقـــــوع بأزمـــــطـــــرح الكمی ة هـــــذا یـــــؤدي إل
.تشمل االقتصاد بمجملهلتنتشرانكماش تبدأ من قطاعات معینة و 

)منحنى فلیبس (أثر التضخم على البطالة : رابعا

تحقیقـــــا للتوظـــــف الكامـــــل للمـــــوارد (ال شـــــك أن تخفـــــیض البطالـــــة یعتبـــــر هـــــدفا رئیســـــیا فـــــي أي اقتصـــــاد 
فـــــي ، و ، إال أن تحقیـــــق هـــــذا الهـــــدف قـــــد یكـــــون علـــــى حســـــاب أهـــــداف أخـــــرى ال تقـــــل أهمیـــــة)بمـــــا فیهـــــا العمـــــل

ـــــــدمتها هـــــــدف اســـــــتقرار المســـــــتوى العـــــــام لألســـــــعار ـــــــاع بمســـــــتوى العمالـــــــة یصـــــــاحبه خلـــــــق دخـــــــول . مق فاالرتف
ـــــيإضـــــافیة ـــــب الكل ـــــد مـــــن الطل ـــــى قـــــوة شـــــرائیة تزی ـــــادة ، و تتحـــــول إل ـــــاج لیواكـــــب زی ـــــادة اإلنت ـــــدما ال یمكـــــن زی عن

1.لةلمجتمع مقابل القضاء على البطایصبح التضخم هو الذي یدفعه ا، و الطلب ترتفع األسعار

الحــــــد منــــــه متضــــــمنة قبــــــول معــــــدالت ن أي محاولــــــة للقضــــــاء علــــــى التضــــــخم و وفــــــي الوقــــــت نفســــــه تكــــــو 
أعلـــــــى للبطالـــــــة، حیـــــــث أن الحـــــــد مـــــــن التضـــــــخم إنمـــــــا یعنـــــــي تقلیـــــــل هـــــــوامش ربحیـــــــة المشـــــــروعات، فیـــــــتقلص 

.نشاطها اإلنتاجي وینخفض طلبها على العمل بالتبعیة

التــــــي یعبـــــــر عنهـــــــا بـــــــالمنحنى والبطالـــــــة و وممــــــا ســـــــبق یتضـــــــح ووجــــــود عالقـــــــة عكســـــــیة بــــــین التضـــــــخم 
".منحنى فلیبس"المعروف باسم 

أثر التضخم على سعر الصرف : خامسا

واحــــــــدا مــــــــن المؤشــــــــرات االقتصــــــــادیة تعــــــــد أســــــــعار الصــــــــرف الموازیــــــــة ألســــــــعار الصــــــــرف الرســــــــمیة
تتــــأثر میــــة، و ل المتقدمــــة أم الــــدول الناالمالیــــة المعبــــرة عــــن متانــــة االقتصــــاد ألیــــة دولــــة ســــواء كانــــت مــــن الــــدو و 

مـــــــل سیاســـــــیة واقتصـــــــادیة متعـــــــددة، ومـــــــن أشـــــــد هـــــــذه العوامـــــــل االقتصـــــــادیة، التضـــــــخم أســـــــعار الصـــــــرف بعوا
، اللــــذان یعكســــان أثرهمـــــا علــــى ســــعر الصـــــرف للعملــــة الوطنیـــــة أســــعار الفائـــــدة الســــائدة فــــي الســـــوقمعــــدالتو 

.موازیة لسعر الصرف الرسمي الوطنيفي السوق ال

58ـ مروان عطوان، مرجع سابق، ص1
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.التضخمطرق قیاس :المطلب الثاني
المســـــــتوى العـــــــام لقیـــــــاسو .تطـــــــورات الـــــــرقم القیاســـــــي لألســـــــعارعلـــــــىیعتمـــــــد تقـــــــدیر معـــــــدل التضـــــــخم

لألســـــعار نحتـــــاج إلـــــى مؤشـــــر یجمـــــع أســـــعار الســـــلع الفردیـــــة ویعكـــــس حركتهـــــا العامـــــة، ألن االعتقـــــاد هنـــــا بـــــأن 
ـــــي أرجـــــاء الســـــوق وأن ـــــد انتشـــــر ف ـــــر ق ـــــد انخفضـــــت وأن هـــــذا التغی ـــــر القـــــوة الشـــــرائیة للنقـــــود ق كافـــــة الســـــلع تغی

ســــوف تتــــأثر بــــنفس المــــدى، ومــــن هنــــا جــــاء اســــتخدام مصــــطلح المســــتوى العــــام لألســــعار، وهــــو الــــذي یعكــــس 
القاعـــــدة الكالســـــیكیة المعروفـــــة بـــــأن التغیـــــر فـــــي الطلـــــب علـــــى أو عـــــرض النقـــــود مـــــع ثبـــــات العوامـــــل األخـــــرى 

طلــــب أن الــــذي یتغیــــر ســــوف یــــؤدي إلــــى تغیــــرات متناســــبة فــــي المســــتوى العــــام ألســــعار، وضــــمنیا فــــإن ذلــــك یت
.فقط هو القوة الشرائیة للوحدة النقدیة، ولكن العالقات بین األسعار منفردة تبقى بدون تغیر

ــــــد طــــــور هــــــؤالء االقتصــــــادیون مقیاســــــا للمصــــــطلح المجــــــازي ــــــذا فق فــــــي شــــــكل ) levelالمســــــتوى ( ول
أرقــــــام قیاســــــیة كــــــان الهــــــدف مــــــن اســــــتخدامها هــــــو قیــــــاس التغیــــــر فــــــي القــــــوة الشــــــرائیة عبــــــر الزمن،ولــــــذلك لــــــم 

1.أو المتناسب في األسعار كأثر للتغیرات النقدیةاآلنيیتخلصوا من اعتقادهم بوجود التعدیل 

ـــــي المســـــتوى  ـــــر ف ـــــاییس فـــــي حســـــاب معـــــدل التغی ـــــد مـــــن المؤشـــــرات والمق العـــــام ویمكـــــن اســـــتخدام العدی
:لألسعار وأهمها

.األرقام القیاسیة لألسعار:أوال

2".عبــــــارة عــــــن متوســــــطات مقارنــــــة نســــــبیة وزمنیــــــة لألســــــعار"تعــــــرف األرقــــــام القیاســــــیة لألســــــعار بأنهــــــا 

والمقصـــــود مـــــن أنهـــــا متوســـــطات نســـــبیة، هـــــو أنهـــــا تبـــــین مـــــدى التطـــــور فـــــي النقـــــود واألســـــعار بالنســـــبة لشـــــيء 
معــــین، وتقــــوم علــــى اســــتخدام أســــاس للمقارنــــة یســــمى ســــنة األســــاس، حیــــث تــــتم مقارنــــة التطــــورات فــــي النقــــود 

ســـــعار فـــــي واألســـــعار بســـــنة األســـــاس؛ ویعتمـــــد اختیـــــار ســـــنة األســـــاس علـــــى مـــــدى الثبـــــات النســـــبي لمســـــتوى األ
كمـــــــا أن األرقـــــــام القیاســـــــیة هـــــــي أرقـــــــام زمنیـــــــة نظـــــــرا لكونهـــــــا تعكـــــــس التغیـــــــرات فـــــــي مســـــــتویات . تلـــــــك الســـــــنة

األســــعار خــــالل فتــــرة زمنیــــة معینــــة، یــــتم االعتمــــاد علیهــــا فــــي إجــــراء مقارنــــات حــــول تطــــورات األســــعار خــــالل 
ــــك الفتــــرة ــــي االقتصــــا. تل ــــواع الســــلع ف ــــف أن ــــام القیاســــیة لمختل ــــتم إعــــداد األرق ــــود؛ وی د معبــــرا عنهــــا بوحــــدات النق

وتســــتخدم األرقــــام . حیــــث أن حــــدوث تغیــــرات فــــي األســــعار یترتــــب علیــــه حــــدوث تغیــــرات فــــي نفقــــات المعیشــــة
القیاســـــیة لقیـــــاس التغیـــــرات فـــــي األســـــعار، وذلـــــك مـــــن خـــــالل تتبـــــع التطـــــورات التـــــي تطـــــرأ علـــــى أســـــعار الســـــلع 

یة أهمیتهــــــا، مــــــن خـــــالل مقــــــدرتها فــــــي عكــــــس وتكتســــــب األرقــــــام القیاســـــ.والخـــــدمات خــــــالل فتــــــرة زمنیـــــة معینــــــة
3.التغیرات التي تحدث في القوة الشرائیة للنقود

19.نصیرة عشي، مرجع سابق، ص-1
.63، ص 1969، دار النھضة العربیة، القاھرة، والبنوكمقدمة في النقود ـ شافعي محمد، 2
25. بن زروق إیمان، مرجع سابق، ص-3
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:األرقام القیاسیة ألسعار المستهلكین حضر أو ریف.1

ویعكـــــس هـــــذا الـــــرقم التغییـــــر الســـــنوي فـــــي أســـــعار ســـــلة مختـــــارة مـــــن الســـــلع االســـــتهالكیة یـــــتم تصـــــمیمها 
زانیـــــة األســـــرة، وهنـــــاك نوعـــــان مـــــن األرقـــــام القیاســـــیة مـــــن بحـــــوث وٕاحصـــــاءات میدانیـــــة بمـــــا یعـــــرف ببحـــــوث می

ــــــي أســــــعار الســــــلع للمســــــتهلكین بالمــــــدن وأخــــــرى للمســــــتهلكین فــــــي المنــــــاطق  ــــــر الســــــنوي ف ــــــة علــــــى التغی للدالل
الریفیــــــة، وقــــــد یعــــــاب علــــــى هــــــذه المؤشــــــرات تجاهلــــــه للتغیــــــرات فــــــي أســــــعار الســــــلع والخــــــدمات فــــــي المنــــــاطق 

).القاهرة، اإلسكندریة(الحضریة األخرى 
:الرقم القیاسي ألسعار الجملة.2

ـــــدواجن  یضـــــم الـــــرقم القیاســـــي ألســـــعار الجملـــــة أهـــــم المجموعـــــات الســـــلعیة، مثـــــل المنتجـــــات الزراعیـــــة وال
ویـــــتم إعـــــداد الـــــرقم القیاســـــي . واألســـــماك، والمنتجـــــات الحیوانیـــــة غیـــــر الغذائیـــــة واألخشـــــاب، وغیرهـــــا مـــــن الســـــلع

ـــــي تشـــــیر بصـــــفة إجمالیـــــة إلـــــى أســـــعار الجملـــــة فـــــي ألســـــعار الجملـــــة باالعتمـــــاد علـــــى األســـــعار الرســـــمیة،  والت
وذلـــــك مـــــن خـــــالل قیـــــام أجهـــــزة اإلحصـــــاء . جمیـــــع أنحـــــاء الـــــبالد دونمـــــا تمییـــــز بـــــین المنـــــاطق الجغرافیـــــة فیهـــــا

المختصــــــة بجمــــــع كافــــــة البیانــــــات حــــــول أســــــعار البیــــــع بالجملــــــة بنــــــاء علــــــى نمــــــاذج یــــــتم إرســــــالها إلــــــى كافــــــة 
ــــة، وا ــــة فــــي تجــــارة الجمل ــــوم المنشــــآت العامل ــــى أجهــــزة اإلحصــــاء التــــي تق لتــــي تقــــوم بتعبئتهــــا وٕاعــــادة إرســــالها إل

1.بفرزها وتصنیفها وحساب الرقم القیاسي لها

:الرقم القیاسي ألسعار التجزئة.3

یعكـــــس الـــــرقم القیاســـــي ألســـــعار التجزئـــــة التغیـــــرات التـــــي تطـــــرأ علـــــى القـــــدرة الشـــــرائیة للنقـــــود، وذلـــــك مـــــن 
ویـــــتم إعـــــداد هـــــذا . أســـــعار الســـــلع والخـــــدمات فـــــي االقتصـــــاد القـــــوميخـــــالل تتبـــــع التغیـــــرات التـــــي تحـــــدث فـــــي 

الــــرقم باالعتمــــاد علـــــى األســــعار الرســـــمیة دون األخــــذ فـــــي االعتبــــار األســــعار الفعلیـــــة التــــي تتحـــــدد وفقــــا لقـــــوى 
ـــــرقم القیاســـــي  ـــــتم إعـــــداد ال ـــــي یســـــود التعامـــــل بهـــــا فـــــي الســـــوق الســـــوداء، وی ـــــب، أو األســـــعار الت العـــــرض والطل

ــــة  ــــل شــــرائح ألســــعار التجزئ ــــة تمث ــــاق لعین ــــنمط اإلنف ــــار ال ــــى اختی ــــي تقــــوم عل ــــة الت ــــة العین ــــى طریق باالعتمــــاد عل
ـــــة مـــــن المجتمـــــع ال یعكـــــس فـــــي  ـــــي المجتمـــــع، غیـــــر أن االعتمـــــاد فـــــي إعـــــداد هـــــذا الـــــرقم علـــــى اختیـــــار عین ف
حقیقــــــة األمــــــر طبیعــــــة اإلنفــــــاق الحقیقــــــي أو التغیــــــرات التــــــي تطــــــرأ علیــــــه مــــــن حــــــین إلــــــى آخــــــر، وذلــــــك نظــــــرا 

تغیــــرات كثیــــرة فــــي أنمــــاط االســــتهالك فــــي المجتمــــع بــــین فتــــرة وأخــــرى، وكــــذا إمكانیــــة لجــــوء المســــتهلك لحــــدوث
.إلى السلع التعویضیة في حالة عدم قدرته على شراء السلع الرئیسیة

20، مرجع سابق، صغازي حسین عنایة-1
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:مقاییس ومؤشرات أخرى: ثانیا

:فائض المعروض النقدي.1

ویمكـــــــن " التضـــــــخمیة النقدیـــــــةالفجـــــــوة " یعـــــــرف فـــــــائض المعـــــــروض النقـــــــدي أیضـــــــا بإصـــــــالح آخـــــــر هـــــــو
ـــــــر  ـــــــین نســـــــبة التغی ـــــــرق ب ـــــــدار الف ـــــــالفجوة التضـــــــخمیة بمق ـــــــدي أو مـــــــا یعـــــــرف ب ـــــــائض المعـــــــروض النق ـــــــاس ف قی

.المعروض النقدي ونسبة التغیر في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

1:ویمكن قیاس هذه الفجوة باستخدام المعادلة اآلتیة

= . −∗
:حیث أن

G:تمثل المعروض النقدي.
M :تمثل إجمالي المعروض النقدي.
Y :تمثل إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة.

A.M :تمثل مقدار الغیر السنوي في إجمالي المعروض النقدي.
A.Y :تمثل مقدار التغیر السنوي في إجمالي لناتج المحلي في األسعار الثابتة.

:معامل االستقرار النقدي. 2

M=m/rیمكن حساب االستقرار النقدي باستخدام المعادلة التالیة 

:حیث أن

M :ي معدل إجمالي المعروض النقديتشیر إلى معدل التغیر السنوي ف .
m: ــــى وجــــود اتجاهــــات ــــك یشــــیر إل ــــإن ذل ــــر مــــن الواحــــد الصــــحیح ف ــــدي أكب معامــــل االســــتقرار النق

.وقوى تضخمیة

21ـ مرجع نفسھ، ص1
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.لمكافحة التضخمالمستخدمةالسیاسات :الرابعالمبحث

إن عــــــالج التضــــــخم یجــــــب أن یكــــــون عمــــــال طویــــــل الــــــنفس، دائــــــم مســــــتمر حیــــــث یكــــــاد یكــــــون هنــــــاك 
إجمــــــاع بــــــین االقتصــــــادیین علــــــى خطــــــورة  التضــــــخم كحالــــــة مرضــــــیة فــــــي االقتصــــــاد الــــــوطني، یجعــــــل هــــــدف 

االقتصـــــادیة فـــــي القضـــــاء  علیهـــــا أو علـــــى األقـــــل احتواءهـــــا و الحـــــد مـــــن تفاقمهـــــا مـــــن أول أهـــــداف السیاســـــات
ــــالمجتمع مــــن النــــوا ــــي یمكــــن أن یلحقهــــا التضــــخم ب ــــي تعــــاني منهــــا، نظــــرا لألضــــرار الجســــیمة الت ــــبالد الت حي ال

ــــــة و  ــــــى اســــــتخدام، و السیاســــــیةاالقتصــــــادیة، االجتماعی ــــــك إل وســــــائل السیاســــــات عــــــادة تلجــــــأ الحكومــــــات فــــــي ذل
إلـــــى مســـــتوى العـــــرض الكلـــــي عنـــــد االســـــتخدام مســـــاويالمالیـــــة للتقلیـــــل مـــــن حجـــــم الطلـــــب الكلـــــي االقتصـــــادیة و 
.اإلنتاجالتام لعوامل 

.السیاسة النقدیة:األولالمطلب

مثبتــــة تحــــاول أن تتجــــاوب مــــع معــــدل معقــــول مــــن مبطئــــة و إجــــراءاتفــــي اتخــــاذ تتمثــــل هــــذه الطریقــــة 
االقتصــــادي مال فــــي تحقیــــق  النمــــو ویكــــون عــــا1.ســــرعة مــــداهصــــاد یمكــــن الــــتحكم فیــــه و التضــــخم یســــود االقت

.القدرة الشرائیةعلى قیمة النقود و التي تساهم في المحافظة اإلجراءاتفي نفس الوقت تتبع بعض و 

2:ومن خالل التعاریف فإنَّ أي تعریف للسیاسة النقدیة البدَّ أن یتضّمن العناصر التالیة

؛اإلجراءات واألعمال التي تقوم بها السلطة النقدیة-أ
ـــــى ســـــلوك تســـــتعمل اإلجـــــراءات -ب ـــــأثیر عل ـــــة، وبالّت ـــــرات الّنقدی ـــــأثیر علـــــى المتغّی للت

؛األعوان المصرفیة وغیر المصرفیة
؛أهداف تحّددها الّسلطات الّنقدیةتهدف السیاسة النقدیة إلى تحقیق - ج

االنكمـــــاش فـــــي حجـــــم ثیر فـــــي عـــــرض النقـــــود لخلـــــق التوســـــع و بشـــــكل عـــــام تهـــــدف السیاســـــة النقدیـــــة إلـــــى التـــــأو 
وتخفــــــیض اإلنتــــــاجهــــــدف مــــــن زیادتهــــــا هــــــو تنشــــــیط الطلــــــب واالســــــتثمار وزیــــــادة الو للمجتمع،القــــــدرة  الشــــــرائیة 

.اإلنتاجو د من التوسع الحضها و العكس یؤدي إلى تخفیالبطالة و 

:منهااألدواتیلعب البنك المركزي الدور األساسي في تطبیق هذه السیاسة بواسطة مجموعة من و 

األدوات الكمیة : أوال

:لخصمـ سیاسة إعادة ا1

ــــي  ــــك المركــــزي مقابــــیتقاضــــاهفهــــي عبــــارة عــــن ســــعر الفائــــدة الت األوراق التجاریــــة، ل إعــــادة الخصــــم البن
التجاریـــــة المقدمـــــة للخصـــــم أو الطلـــــب قورایـــــتم تحدیـــــد هـــــذا الخصـــــم  بنـــــاء علـــــى عـــــرض كمیـــــة مـــــن األوال

.6، ص 2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . ، المدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیةعبد المجید قديـ1
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ــــــي یریــــــد هــــــو الوصــــــول  ــــــى األهــــــداف الت ــــــاءا عل ــــــل یتحــــــدد مــــــن طــــــرف البنــــــك المركــــــزي بن ــــــى الســــــیولة ب عل
ــــه،  ــــع أو الخفــــض مــــن مفعول ــــق الرف ــــود عــــن طری ــــق النق ــــى خل ــــأثیر عل إلیها،فبواســــطة هــــذه السیاســــة یمكــــن الت

توســــــع فــــــي اإلنفــــــاق النقــــــدي للتخفــــــیض مــــــن فــــــإذا أراد البنــــــك المركــــــزي تقلیــــــل كمیــــــة االئتمــــــان و مكافحــــــة ال
1.التضخم یرفع معدل إعادة الخصم مما سیؤثر سلبا على قدرة المصارف على منح االئتمان

:ـ سیاسة السوق المفتوحة2

شــــــراء األوراق المالیــــــة وتســــــویقها قصــــــد مفتوحــــــة قیــــــام البنــــــك المركــــــزي بیــــــع و یقصــــــد بسیاســــــة الســــــوق ال
وبالتـــــالي التقلیـــــل مـــــن التضـــــخم وهـــــذا حســـــب د المتاحـــــة فـــــي الســـــوق،الزیـــــادة أو التخفـــــیض مـــــن كمیـــــة النقـــــو 

2.األوضاع االقتصادیة

فعنــــدما یریــــد البنــــك المركــــزي الحــــد مــــن االئتمــــان فإنــــه یبیــــع األوراق المالیــــة فیســــدد مشــــتروها ثمنهــــا مــــن 
ـــــة أمـــــا إن أراد أن یزیـــــد . تقـــــل قـــــدرتها بالتـــــالي مـــــنح االئتمـــــان، و المصـــــارففتقـــــل احتیاطیـــــاتحســـــاباتهم كمی

ــــــه ی ــــــة مــــــن الســــــوق و االئتمــــــان فإن ــــــد شــــــتري األوراق المالی ــــــدفع ثمنهــــــا لحســــــاب األفــــــراد فــــــي مصــــــارفهم فتزی ی
.قدرتها على منح اإلقراض

ـ سیاسة االحتیاطات اإلجباریة3

یلـــــزم كـــــل بنـــــك تجـــــاري یوضـــــع جـــــزء أو نســـــبة معینـــــة مـــــن أصـــــوله اإلجبـــــاريوفـــــق سیاســـــة االحتیـــــاطي 
ئــــم فــــي البنــــك المركــــزي، ففــــي أوقــــات التضــــخم وعــــن طریــــق رفــــع نســــبة النقدیــــة وودائعــــه فــــي شــــكل رصــــید دا

ــــــائض فــــــي األرصــــــدة  ــــــة إلــــــى تحقیــــــق الف ــــــاطي مــــــن طــــــرف البنــــــك المركــــــزي تضــــــطر البنــــــوك التجاری االحتی
3.النقدیة لتغطیة الزیادة في االحتیاط النقدي سیضطر تقید االئتمان

األدوات النوعیة : ثانیا

ـ سیاسة التأطیر القروض1

ء تنظیمــــي تقــــوم بــــه أو بموجبــــه الســــلطات النقدیــــة بتحدیــــد ســــوق لتطــــور القــــروض الممنوحــــة هــــي إجــــراو 
یتجــــاوز ارتفـــــاع كـــــي ال، مــــن قبــــل البنـــــوك التجاریــــة بكیفیـــــة إداریــــة مباشــــرة وفـــــق نســــبة محـــــددة خــــالل العــــام

مجموعــــــة القــــــروض  الموزعــــــة نســــــبة معینــــــة، ففــــــي حــــــل اإلخــــــالل بهــــــذه اإلجــــــراءات تتعــــــرض البنــــــوك إلــــــى

164.، ص2003الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعات،تقنیات وسیاسات التسییر المصرفيفریدة بخراز یعدل، ـ 1
.312. ، ص2005، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ، نقود وبنوك وأسواق مالیةمحمود یونس، كمال أمین الوصالـ 2
110.مجدي عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، صـ 3
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تهـــــدف هـــــذه السیاســـــة للحـــــد مـــــن قـــــدرة البنـــــوك علـــــى مـــــنح االئتمـــــان و 1.تتبـــــاین مـــــن دولـــــة ألخـــــرىعقوبـــــات 
.مباشرة

:االئتمانیة القروضالسیـاسـة. 2
ــــط بــــبعض القطاعــــات التــــي یعتبرهــــا  ــــه، تتعلــــق فق ــــك المركــــزي سیاســــة تعجــــل قرارات ــــي انتهــــاج البن وتعن

إلیهـــــا، بحیـــــث تكـــــون قراراتـــــه كفیلـــــة بإعطـــــاء كـــــل أكثــــر مردودیـــــة لالقتصـــــاد الـــــوطني، فیقـــــوم بتوجیـــــه القـــــروض 
.التسهیالت في منح القروض إلى هذه القطاعات
2:ویمكن أن تأخذ هذه السیاسة عدة أشكال

؛إقرار معدل الخصم المفضل
؛إمكانیة إعادة خصم األوراق التي ال تتوفر فیها الشروط الضروریة
؛قبول إعادة خصم األوراق فوق مستوى السقف
منح تمدید لمدة استحقاق القروض ومعدل الفائدةإعطاء أو.

أسلوب اإلقناع األدبي -3

للبنـــــك المركـــــزي قـــــدرة التـــــأثیر علـــــى البنـــــوك التجاریـــــة باإلقنـــــاع األدبـــــي فـــــي التصـــــرف باالتجـــــاه المـــــراد 
ــــــياإلقنــــــاعویعبــــــر عــــــن أســــــلوب .الحصــــــول علیــــــه ــــــة إعطــــــاء التعلیمــــــات و بأنــــــه ماألدب ٕارشــــــادات مــــــن حاول

ـــــك مركـــــز  ـــــي بخصـــــوص مـــــنح االئتمـــــان و ي بطـــــرف البن ـــــوك حســـــب أســـــلوب أدب ـــــه مـــــن طـــــرف البن التوســـــع فی
3.االستعماالت المختلفة

ـ سیاسة الحد األقصى لسعر الفائدة 4

لســــــعر الفائــــــدة أقصــــــىلســــــعر الفائــــــدة بفــــــرض البنــــــك المركــــــزي حتــــــى األقصــــــىوتعتبــــــر سیاســــــة الحــــــد 
تكــــــون منخفضـــــة فــــــي حالـــــة محاربــــــة أنهـــــاحیــــــث ،البنــــــوك التجاریـــــة ال یمكــــــن تجـــــاوزهالممنـــــوح مــــــن طـــــرف 

.التوسع النقديإمكانیةالتضخم للحد من 

.80.دي، مرجع سابق، صعبد المجید قـ 1
.15.، صمرجع سابق، صالح مفتاحـ 2
.233ـ ضیاء مجید الموسوي، مرجع سابق، ص3
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السیاسة المالیة : المطلب الثاني

،العامـــــة للدولـــــةاإلیـــــراداتمختلفـــــة یقصـــــد بالسیاســـــة المالیـــــة سیاســـــة الحكومـــــة فـــــي تحدیـــــد المصـــــادر ال
تحدیــــد الكیفیــــة التــــي تســــتخدم أخــــرىمــــن جهــــة و ، هــــذا مــــن جهــــةو ر،لكــــل مــــن هــــذه المصــــادالنســــبیة األهمیــــة

االجتماعیـــــة االقتصـــــادیة و األهـــــدافبحیـــــث تحقـــــق )االتفـــــاق العـــــام(لتمویـــــل االتفـــــاق الحكـــــومي اإلیـــــراداتبهـــــا 
لـــــى زیـــــادة الطلـــــب إاألســـــعارن ارتفـــــاع أخم علـــــى فرضـــــیة وتتركـــــز السیاســـــة المالیـــــة فـــــي تحلیلهـــــا للتضـــــللدولـــــة 

علـــــى االســــــتهالك علــــــى تخفـــــیض هــــــذا الطلـــــب بالتــــــأثیربالتـــــالي فهــــــي تعمـــــل و ، الكلـــــي علــــــى العـــــرض الكلــــــي
:و وسائل السیاسة المالیة هيأدوات أهم أو 1،المصاریف العامة والصادرات،الخاص، االستثمار

الرقابة الضریبیة:أوال

فاعلیـــــة فـــــي ضـــــبط حركـــــات التضـــــخم و االنكمـــــاش ففـــــي قصـــــور األكثـــــراألداةتعـــــد الرقابـــــة الضـــــریبیة 
ــــاق أربــــاحالعــــام، بخفــــض معــــدالت الضــــریبة ســــواء علــــى اإلنفــــاقالخــــاص تقتضــــي هــــذه السیاســــة زیــــادة اإلنف

بالنســـــبة أمـــــاو , االســـــتهالكياإلنفـــــاقفـــــع معـــــدالت علـــــى االســـــتهالك لر أواالســـــتثماري، اإلنفـــــاقلرفـــــع معـــــدالت 
ــــى لإلنفــــاق ــــك برفــــع الضــــریبیة التصــــاعدیة عل ــــدخلالخــــاص، فیقتضــــي ســــحب جــــزء مــــن القــــوة الشــــرائیة وذل ، ال

. بالتالي التخفیض من حجم الطلب الكلي مما یدفع باألسعار نحو االنخفاضو 

تتحــــــــدد السیاســــــــة الضــــــــریبة للحكومــــــــة بمــــــــا یتفــــــــق وأهــــــــداف السیاســــــــة االقتصــــــــادیة العامــــــــة التــــــــي تعكــــــــس و 
ــــــدخل فلســــــفتها االقتصــــــادیة و الحكومــــــة أو إســــــتراتیجیة االجتماعیــــــة، و تعتبــــــر الجــــــداول المختلفــــــة لضــــــریبة ال

ــــدخل الــــوطني الحقیقــــي، كمــــا أن مــــن األ ــــي إعــــادة توزیــــع ال دوات الهامــــة التــــي یمكــــن أن تلعــــب دورا ممیــــزا ف
ـــــواردات، باإلضـــــافة  ـــــى حجـــــم و هیكـــــل ال ـــــرة عل ـــــؤثر بدرجـــــة كبی ـــــة یمكـــــن أن ی ـــــىهیكـــــل الضـــــرائب الجمركی إل

.اعتبارها أداة هامة لحمایة المنتجات المحلیة و الصناعة الوطنیة الناشئة 

على اإلنفاق العام الرقابة: ثانیا

تباشــــــر سیاســــــة المیزانیــــــة تأثیرهــــــا فــــــي الرقابــــــة علــــــى التضــــــخم و االنكمــــــاش مــــــن خــــــالل اإلنفاق،ســــــواء 
2.االستهالكي أو االستثماري، برفع معدالته أو تخفیضها حسب األحوال االقتصادیة السائدة

اإلنفـــــــاق الغیـــــــر الـــــــذي یختلـــــــف علـــــــى و (، اإلنفـــــــاق المباشـــــــروتعنـــــــي باإلنفـــــــاق العـــــــام فـــــــي هـــــــذا اإلطـــــــار
ــــتحكم فــــي الموجــــات )المباشــــر ــــي المیزانیــــة، ل ، بحیــــث تتكــــرس هــــذه السیاســــة فــــي إحــــداث فــــائض أو عجــــز ف

ـــــار األوضـــــاع الخاصـــــة لحركـــــات النشـــــاط  ـــــه یجـــــب أن یأخـــــذ بعـــــین االعتب ـــــى أن التضـــــخمیة واالنكماشـــــیة، عل
یحكمهــــا مــــن ضــــغوطكــــذلك مــــا، و نفاقیــــةث ممارســــة لسیاســــتها االاالقتصــــادي فــــي البلــــدان النامیــــة، مــــن حیــــ

.اتجاهات و 

.243ضیاء مجید الموسوي، مرجع سابق، ص -1
81.عبد المجید قدي، مرجع سابق، ص-2
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یتوقـــــف ، و وفـــــي حالـــــة التضـــــخم یجـــــب التقلیـــــل مـــــن اإلنفـــــاق الحكـــــومي باســـــتحداث فـــــائض فـــــي المیزانیـــــة
ـــــــاق االســـــــتهالكي ـــــــى حجـــــــم اإلنف ـــــــأثیر عل ـــــــى حجـــــــم الفجـــــــوة التضـــــــخمیة المـــــــراد القضـــــــاء علیهـــــــا، أو بالت عل

یبقــــــــى و ي مشــــــــكل البطالــــــــة الزیــــــــادة فــــــــیعنــــــــي تخفــــــــیض اإلنتــــــــاج و االســــــــتثماري، بمــــــــا أن كــــــــبح االســــــــتثمارو 
.االستهالك الخاص هو محور عمل السیاسة المالیة لسهولة التأثیر فیه

ــــر  ــــائض مــــن مــــداخیل األف ــــراض مــــن الجمهــــور بهــــدف امتصــــاص الف ــــة االقت ــــل اد و كمــــا تســــتطیع الدول تقلی
یفتــــرض أنهــــا ال تقــــوم بإنفــــاق هــــذه القــــروض فــــي مشــــاریعها المختلفــــة، غــــذ لــــیس ، و إنفــــاقهم فــــي ســــوق الســــلع

ـــاق، إنمـــا هـــو الحـــد مـــا أمكـــن مـــن  ـــة مكـــان القطـــاع الخـــاص فـــي اإلنف ـــاقالهـــدف إحـــالل الدول ســـواء مـــن اإلنف
1.قبل الحكومة أو األفراد

وقـــد یعتـــرض الــــبعض علـــى هــــذا المبـــدأ لكــــون الدولـــة تتحمـــل دفــــع نفقـــات الــــدین العـــام علــــى شـــكل فائــــدة 
القـــــروض علــــى شـــــكل عاطــــل فـــــي یحصــــل علیهــــا الجمهـــــور مــــن قروضـــــهم، فــــي حـــــین تحــــتفظ الدولـــــة بهــــذه 

خزینتهــــا، ممــــا یقودهــــا إلــــى تحمــــل الخســــارة، إال أن التضــــخم ومــــا یلحقــــه مــــن آثــــار ســــلبیة تفــــوق كثیــــرا مجــــرد 
دفــــع الفائـــــدة  علـــــى أصــــل ســـــائل ال یـــــدر دخـــــال، أضــــف إلـــــى هـــــذا أن الحكومـــــة لكــــي تـــــدفع الفوائـــــد المترتبـــــة 

اء یتفــــــق وسیاســــــتها العامــــــة فــــــي ، وهــــــو إجــــــر علــــــى القــــــرض العــــــام ستضــــــطر إلــــــى رفــــــع معــــــدالت الضــــــرائب
.مكافحة التضخم

:رغم كل هذا إال أن للسیاسة المالیة مشكلتین أساسیتین

لم األفـــــراد معهـــــا كـــــذا ســـــرعة تـــــأقلتعامـــــل مـــــع األوضـــــاع االقتصـــــادیة، و تفتقـــــر إلـــــى المرونـــــة فـــــي افهـــــي
.ومدى تقلبهم لها

 اقتصـــــادیة إلـــــى أخـــــرى، لـــــذلك عتهـــــا مـــــن وضـــــعیة انجوأنهـــــا ذات فتـــــرات محـــــدودة للتطبیـــــق، وتتفـــــاوت
یـــــرى االقتصـــــادیین ضـــــرورة اســـــتخدام وســـــائل السیاســـــة المالیـــــة جنبـــــا إلـــــى جنـــــب مـــــع وســـــائل السیاســـــة 

.النقدیة لمعالجة التضخم

158ـ  إسماعیل عبد الرحمان، حربي محمد موسى عریقات، مرجع سابق، ص1
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:خالصة الفصل

یعتمـــــد  فــــــي تــــــأثیره  ، و المتقدمــــــةلبلـــــدان النامیــــــة و یمـــــارس التضــــــخم دورا هامـــــا فــــــي التــــــأثیر علـــــى اقتصــــــادیات ا
الضـــــوابط التـــــي ة  تعـــــاریف تختلـــــف بـــــاختالف األســـــس و لـــــى عـــــدإ، لـــــذا تطرقنـــــا االقتصـــــاديعلـــــى درجـــــة النمـــــو

ــــث تشــــیر بمجملهــــا ــــف التضــــخم، حی ــــي  اعتمــــد علیهــــا االقتصــــادیون فــــي تعری ــــى حــــدوث ارتفاعــــات متوالیــــة ف إل
تختلـــــف درجـــــة تـــــأثیر التضـــــخم ، و تـــــدهور القـــــوة الشـــــرائیة لوحـــــدة العملـــــة الوطنیـــــةمســـــتویات األســـــعار المحلیـــــة و 

ــــي ــــاختالف ــــهاألســــبابو ف  العوامــــل االقتصــــاد الــــوطني ب ــــي البلــــدان ، وعــــادةالمنشــــئة ل مــــا یوصــــف التضــــخم ف
الخــــدمات بصــــورة تفــــوق فــــي حجــــم الطلــــب الكلــــي علــــى الســــلع و النامیــــة بأنــــه تضــــخم طلــــب ناشــــئ عــــن الزیــــادة

عار مقــــدرة العــــرض الحقیقــــي منهــــا، ممــــا یســــاهم فــــي خلــــق فجــــوة فــــائض طلــــب تســــاهم فــــي دفــــع مســــتویات األســــ
فســــــرتها حســــــب وجهــــــة بالدراســـــة، و ولقـــــد تناولــــــت النظریــــــات النقدیـــــة هــــــذه الظــــــاهرة .المحلیـــــة نحــــــوى االرتفــــــاع

ـــــواع الضـــــخم و ك، و نظرهـــــا لهـــــذه الظـــــاهرة ـــــى أهـــــم أن ـــــد مـــــا تعرضـــــنا إل ـــــي اعتمـــــد علیهـــــا فـــــي تحدی المؤشـــــرات الت
.على مختلف العوامل االقتصادیة واالجتماعیةكیفیة تأثیر التضخمو . مقداره

ــــة حصــــر هــــذه المالیــــة والنقدیــــةاإلجــــراءاتمــــن دیــــة كــــاللمواجهــــة هــــذه الظــــاهرة اتبعــــت الســــلطات النقو  لمحاول
.على االقتصادالتقلیل من مخاطرهاالَظاهرة، و 
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:تمهید
ــــــــة معامالتهــــــــا الخارجیــــــــة، فاألشــــــــخاص المقیمــــــــون فیهــــــــا ســــــــواء كــــــــانوا  مــــــــن المعــــــــروف أن لكــــــــل دول
طبیعیـــــین أو معنـــــویین یقومـــــون بمـــــا یعـــــرف عملیـــــة تحریـــــك النقـــــود مـــــن وٕالـــــى داخـــــل الدولـــــة، وهـــــذا عـــــن طـــــرق 

الــــــخ، وینــــــتج عــــــن هــــــذه المعــــــامالت اســــــتحقاقات مالیــــــة ... عملیــــــات التصــــــدیر واالســــــتیراد وتحویــــــل األمــــــوال
. دلة یتعین تسویتها عاجال أم آجالمتبا

ـــــي تـــــاریخ معـــــین،  ـــــع بـــــالنقود ویتعـــــین أداؤهمـــــا ف ـــــوم فـــــي الواق ـــــوق وااللتزامـــــات تق وطالمـــــا أن هـــــذه الحق
ــــى الخــــارج ومــــا علیهــــا مــــن  ــــد وتســــجیل حقوقهــــا عل ــــة إعــــداد بیــــان أو ســــجل مــــن أجــــل تقیی ــــى كــــل دول فإنــــه عل

ــــــزان المــــــدفوعات، و  ــــــذي یعطــــــي صــــــورة واضــــــحة للســــــلطات التزامــــــات نحــــــوه، وهــــــذا الســــــجل یعــــــرف بمی هــــــو ال
المســــؤولة فــــي الدولــــة عــــن نقــــاط القــــوة والضــــعف فــــي الموقــــف الخــــارجي لالقتصــــاد الــــوطني، وكــــذا تــــأثیر هــــذه 

.المعامالت الخارجیة على الدخل الوطني ومستوى التشغیل في الداخل
ــــد، وكــــذا تحدیــــد ــــدم االقتصــــادي للبل ــــإن میــــزان المــــدفوعات یعكــــس مــــدى التق ــــالي ف المركــــز المــــالي وبالت

ـــــدیم  ـــــب مـــــن أعضـــــائه تق ـــــا مـــــا یطل ـــــدولي غالب ـــــد ال ـــــان صـــــندوق النق ـــــة بالنســـــبة للعـــــالم الخـــــارجي، ولهـــــذا ف للدول
.موازین مدفوعاتهم سنویا لكونه المؤشر األكثر دقة في الحكم على المركز الخارجي للعضو

ة لمیـــــزان ا الصـــــدد ســـــیتم اإللمـــــام بجمیـــــع جوانـــــب الموضـــــوع مـــــن خـــــالل إعطـــــاء نظـــــرة عامـــــهـــــذوفـــــي 
ــــه ــــه ومــــن ثمــــة هیكل ــــه، وأهــــم السیاســــات التصــــحیحیة الخــــتالل المــــدفوعات وتعریف ــــه واختالل ــــى توازن ، إضــــافة إل

.میزان المدفوعات
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میزان المدفوعاتماهیة: المبحث األول
وتصـــــدیر، تعـــــرف التجـــــارة الدولیـــــة بطبیعتهـــــا األساســـــیة أنهـــــا ذات وجهـــــین همـــــا أخـــــذ وعطـــــاء أو اســـــتیراد 

ــــا الحــــالي أصــــبحت تضــــم  إال أن هــــذه الطبیعــــة التبادلیــــة تعتبــــر شــــكال مبســــطا للتجــــارة الدولیــــة، ألنهــــا فــــي وقتن
عملیــــــات أخــــــرى مثــــــل الخــــــدمات والســــــیاحة، بمعنــــــى أنهــــــا تشــــــمل باإلضــــــافة إلــــــى عملیــــــات التجــــــارة المنظــــــورة 

.عى میزان المدفوعاتوعملیات أخرى غیر منظورة، وهذه العملیات تقید وتسجل في سجل محاسبي ید
مفهوم میزان المدفوعات: المطلب األول

ـــــا متعـــــددة ـــــزان المـــــدفوعات مـــــن زوای ـــــى حســـــاب می ـــــك النظـــــام . یمكـــــن النظـــــر إل ـــــه ذل ـــــة یقصـــــد ب فمـــــن ناحی
المحاســــبي الـــــذي صـــــمم لتوضـــــیح كیـــــف تمــــول دولـــــة معینـــــة أنشـــــطتها الدولیـــــة، والــــدور الـــــذي یلعبـــــه البلـــــد فـــــي 

تصـــــوره أیضـــــا علـــــى أنـــــه ســـــجل لكـــــل الصـــــفقات التـــــي تـــــتم بـــــین بلـــــد معـــــین و االقتصـــــاد العـــــالمي، و یمكـــــن 
فمن ناحیة یقصد به ذلك النظام المحاسبي الذي صمم الذي . یمكن النظر إلى حساب میزان المدفوعات من زوایا متعددة1.البلدان األخرى خالل فترة من الزمن عادة ما تكون سنة

ة عـــــن ســـــجل لكافـــــة المعـــــامالت االقتصـــــادیة الخارجیـــــة التـــــي تـــــتم ویعـــــرف میـــــزان المـــــدفوعات لدولـــــة بأنـــــه عبـــــار 
2.بین المقیمین في دولة معینة والمقیمین في الخارج خالل فترة زمنیة معینة

فهـــــي تبیــــــع فالـــــدول التـــــي تـــــرتبط ببعضـــــها الــــــبعض فـــــي كـــــل فتـــــرة بعـــــدد مــــــن العملیـــــات المتنوعـــــة والمتشـــــعبة
مبـــــالغ ،هبـــــات تمـــــنح وتؤخـــــذ, أنـــــواع الخـــــدماتتقـــــدم لبعضـــــها الـــــبعض شـــــتى،وتشـــــتري مـــــن بعضـــــها الـــــبعض

ــــل ــــروض تمــــنح وتســــدد،تنتق ــــا عــــادة ، ق ــــان یوضــــع دوری ــــزان المــــدفوعات أن یســــجله فــــي بی كــــل هــــذا یحــــاول می
3.ما یكون كل سنة

أ فهـــــي تعـــــد .م.وٕان كانــــت بعـــــض الــــدول تعـــــد تقــــدیرات میـــــزان المــــدفوعات لفتـــــرة تقــــل عـــــن ســــنة مثـــــل الــــو
ــــــزان المــــــدفوعات  ــــــى معرفــــــةتقــــــدیرات لمی ــــــك لمســــــاعدة الســــــلطات المختصــــــة عل ــــــة أشــــــهر وذل ــــــة كــــــل ثالث حقیق
ومـــــن ثـــــم العمـــــل علـــــى اتخـــــاذ اإلجـــــراءات الالزمـــــة لتـــــدارك الوضـــــع بـــــدال مـــــن ، الوضـــــع االقتصـــــادي الخـــــارجي

4.االنتظار حتى نهایة العام

ــــة ال یســــتخلص مــــن التعــــاریف الســــابقة أنهــــا تتفــــق فــــي معنــــى واحــــد وهــــو أن میــــزان المــــدفوعات ألي دول
یخــــــرج عــــــن كونــــــه عبــــــارة عــــــن ســــــجل مــــــنظم، تقیــــــد فیــــــه كــــــل المعــــــامالت االقتصــــــادیة لدولــــــة مــــــا مــــــع العــــــالم 

.الخارجي بین المقیمین في تلك الدولة وغیر المقیمین، خالل فترة زمنیة عادة ما تكون سنة

، ، ل".-1
.2013/2014، جامعة الحاج لخضر باتنة، و التجاریةاالقتصادیة

2-le FMI propose une métrologie d’établissement de la balance des  paiements présentée dans le “
manuel de la balance des paiements » Washington D.C
3-FredericMishkin, La Balance Des Paimment, Monnaie, Banque et Marchés Financiers,
8edition. P.632

.مرجع سابقصالح فالحي، .-4
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:ومن خالل التعریف یتضح ما یلي
حســــــاب ذو جــــــانبین، جانــــــب أن میــــــزان المــــــدفوعات ال یخــــــرج عــــــن كونــــــه ســــــجال یصــــــور فــــــي شــــــكل

دائـــــن تســـــجل فیـــــه المتحصـــــالت مـــــن العـــــالم الخـــــارجي، وجانـــــب مـــــدین تســـــجل فیـــــه كافـــــة المـــــدفوعات 
.للعالم الخارجي

 ،یقــــــــوم التســــــــجیل فــــــــي میــــــــزان المــــــــدفوعات علــــــــى أســــــــاس التفرقــــــــة بــــــــین المقیمــــــــین وغیــــــــر المقیمــــــــین
لسیاســـــیة للدولـــــة ویحصـــــلون فـــــالمقیمون هـــــم األفـــــراد والمؤسســـــات الـــــذین تـــــدوم إقـــــامتهم داخـــــل الحـــــدود ا

علـــــى دخـــــولهم بصـــــفة مســـــتدیمة مـــــن الدولـــــة، بصـــــرف النظـــــر عـــــن جنســـــیتهم فوجـــــود شـــــخص أجنبـــــي   
مقـــــیم فـــــي دولـــــة مـــــا بصـــــفة دائمـــــة ویمـــــارس نشـــــاطا اقتصـــــادیا مـــــع الـــــدول األجنبیـــــة تعتبـــــر معامالتـــــه 

التـــــي یقـــــیم جـــــزءا ال یتجـــــزأ مـــــن المعـــــامالت الدولیـــــة التـــــي تـــــدخل فـــــي میـــــزان المـــــدفوعات لتلـــــك الدولـــــة 
ــــذین یقیمــــون إقامــــة مؤقتــــة، مثــــل الســــیاح والدبلوماســــیین  فیهــــا، أمــــا الغیــــر المقیمــــین فهــــم األشــــخاص ال

ــــذي ینتمــــون ...وقــــوات األمــــم المتحــــدة ــــد ال ــــزان المــــدفوعات للبل ، فكــــل هــــؤالء تســــجل معــــامالتهم فــــي می
.ة للجزائرإلیه، فالسائح الفرنسي في الجزائر هو مقیم بالنسبة لفرنسا وغیر مقیم بالنسب

 إن لبیانـــــــات میـــــــزان المـــــــدفوعات داللتهمـــــــا الخاصـــــــة، حیـــــــث تعبـــــــر عـــــــن األحـــــــوال االقتصـــــــادیة للبلـــــــد
. بغض النظر عن الفترة الزمنیة التي تغطیها دراسة هذه البیانات
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)التقسیمات الرئیسیة(هیكل میزان المدفوعات : المطلب الثاني
:المدفوعات مقسما إلى ثالثة أقسام رئیسیةوعادة ما یقدم تقریر میزان 

أو المعامالت الجاریة( الحساب الجاري.......................(Currentaccount
أو المعامالت الرأس المالیة(حساب رأس المال..........(Capital account…….
صافي االحتیاطات الدولیة من الذهب النقدي و األصول السائلة.......

Net Internationnal Reserves of Monetary Gold and LiquidAssets

.تركیبة میزان المدفوعات): 01(الجدول رقم

صفقات الحساباتالبنود
دائنة

صفقات 
مدینة

المیزان

:الحساب الجاري-1البند األول
المیزان التجاري.1-1
السلع/ أ

الصادرات 
الواردات

المیزان التجاري للسلع
الخدمات/ ب

)أرباح، فوائد، سفر(االستالم
)أرباح، فوائد، سفر(المدفوعات 

المیزان التجاري للخدمات
التحویالت من جانب واحد1-2

من الخارج
من الداخل

میزان التحویالت من جانب واحد
میزان الحســـــــاب التجــــــاري

حساب رأس المال/ 2البند الثاني
الرأسمالیة طویلة المدىالصفقات . 2-1
االستثمارات المباشرة/ أ

تدفق نحو الداخل
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تدفق نحو الخارج
االستثمارات المحفظیة/ ب

)بیع األوراق المالیة(نحو الداخل 
)شراء الوراق المالیة(نحو الخارج 

میزان حساب رأس المال الطویل المدى
الصفقات الرأسمالیة القصیرة المدى.2-2

)األصولبیع (نحو الداخل 
)شراء األصول(نحو الخارج 

میزان حساب رأس المال القصیر المدى
میزان حساب رأس المال

حساب االحتیاطي الرسمي/ 3البند الثالث
الذهب. 3-1
الصادرات من الذهب/ أ

الواردات من الذهب/ ب
النقد األجنبي3-2
نحو الداخل/ أ

نحو الخارج/ ب
الرسميمیزان حساب االحتیاطي 

صافي الخطأ والسهوالبند الرابع
المیزان العام لمیزان المدفوعات

، "":رالمصـــد
2013/2014باتنة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة، جامعة الحاج لخضر ، مالیة، غیر منشورة

:فیما یلي نبحث هذه الحسابات أو التقسیمات الرئیسیة بشيء من التفصیل و 
:the courrentAcountالحساب الجاري: أوال 

1:ینقسم الحساب الجاري إلى قسمین رئیسیین هما 

.أي التجارة في السلع المصدرة والمستوردةvisible Tradeالتجارة المنظورة -1
ـــــات دخـــــول وخـــــروج الســـــلع  ـــــه كـــــل عملی ـــــدول، تســـــجل فی ـــــین ال ـــــات االقتصـــــادیة ب ـــــدم العالق وهـــــو أق
المادیـــــة عبـــــر الحـــــدود الجمركیـــــة مـــــن وٕالـــــى البلـــــد، ویقصـــــد بالســـــلع كافـــــة البضـــــائع المنقولـــــة ، باإلضـــــافة إلـــــى 

. 324.، الدار الجامعیة، القاھرة، بدون سنة نشر،  ص االقتصاد الدوليعبد الرحمن یسري، -1
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ــــق علیــــه الســــبائكالــــذهب، ویكــــون فــــي شــــكل ســــلعة ذهبیــــة مثــــل  بحیــــث یخــــرج عــــن طابعــــه النقــــدي، لهــــذا یطل
. بالذهب غیر النقدي

والــــــواردات فــــــي هــــــذا الحســــــاب علــــــى أســــــاس الصــــــادراتیــــــتم تقــــــویم ) FOB(كمــــــا نــــــص علیهــــــا صــــــندوق 
الخــــارج، أمــــا الــــواردات فــــي الجانــــب الــــدائن ألنهــــا تشــــكل إیــــرادات مــــنالصــــادراتالنقــــد الــــدولي، بحیــــث تســــجل 

ـــــــین مجمـــــــوع  ـــــــرق ب ـــــــب المـــــــدین ألنهـــــــا تشـــــــكل مـــــــدفوعات للخـــــــارج، تشـــــــكل الف ـــــــي الجان الصـــــــادراتفتســـــــجل ف
یكـــــون فائضـــــا إذا كانـــــت قیمـــــة . فـــــي حالـــــة فـــــائض أو عجـــــزوالـــــواردات رصـــــید المیـــــزان التجـــــاري، وقـــــد یكـــــون

فـــــــي االقتصـــــــاد، وعجـــــــزا إذا زادت قیمـــــــة واردات االقتصـــــــاد عـــــــن قیمـــــــة الصـــــــادراتالـــــــواردات أقـــــــل مـــــــن قیمـــــــة 
المیـــــــزان فنقـــــــول أن الصـــــــادراتأمـــــــا إذا تســـــــاوت المـــــــدفوعات لتمویـــــــل الـــــــواردات مـــــــع متحصـــــــالت صـــــــادراته،

1.في حالة توازنالتجاري

:أي صادرات وواردات الخدماتInvisible Tradeمیزان التجارة غیر المنظورة -2
ویطلـــــق علیـــــه أیضـــــا میـــــزان الخـــــدمات، ألنـــــه یرصـــــد كـــــل متحصـــــالت الدولـــــة لقـــــاء تقـــــدیمها لخـــــدمات 
للخـــــارج، مـــــثال اســـــتخدام مؤسســـــات التـــــأمین الوطنیـــــة مـــــن أجـــــل التـــــأمین علـــــى بضـــــائع أجنبیـــــة، ویـــــتم تســـــجیل 
ــــى خــــدمات مــــن  ــــة للخــــارج نتیجــــة حصــــولها عل ــــدائن وكــــذلك مــــدفوعات الدول ــــب ال ــــي الجان هــــذه المتحصــــالت ف

. ألجانب، مثال نفقات البعثات الدبلوماسیة أو التعلیمیة في الخارج، ویتم تقییدها في الجانب المدینا
ر، المصـــــاریف المالیـــــة علـــــى وحســـــاب الخـــــدمات فإنـــــه یتضـــــمن الفوائـــــد، األربـــــاح، اإلنفـــــاق علـــــى الســـــف

ربــــــاح األلفوائــــــد و اكمــــــا أن. ، المتحصــــــالت مــــــن اإلتــــــاوات علــــــى االبتكــــــارات التكنولوجیــــــةمینأالتــــــالشــــــحن و 
. التي یتم استالمها تقیس الخدمات التي یعطیها رأس مال البلد المستثمر في الخارج

وهو الحساب الذي یضم حركة التجارة المنظورة وغیر المنظورة معا: المیزان التجاري.
ویضم قسم السلع والخدمات وقسم الهبات:میزان العملیات الجاریة.
ویضم التحویالت من جانب واحد ومیزان التحویالت الرأسمالیة:میزان التحویالت.
وهــــو حســــاب رأس المــــال النقــــدي القصــــیر األجــــل مضــــافا إلیــــه حســــاب الــــذهب :الحســــاب النقــــدي

.النقدي
حیـــــث یســـــتخدم الكثیـــــرین هـــــاتین العبـــــارتین بـــــدال مـــــن دائـــــن ومـــــدین، وهـــــذا : اإلیـــــرادات والمـــــدفوعات

لجانـــــب الـــــدائن، والتـــــي تمثـــــل مصـــــدر اإلیـــــرادات التـــــي تحصـــــل اعتمـــــادا علـــــى البنـــــود الظـــــاهرة فـــــي ا
ـــــب المـــــدین مصـــــدرا لمـــــدفوعات  ـــــود الظـــــاهرة فـــــي الجان ـــــل البن ـــــة مـــــن الخـــــارج، بینمـــــا تمث علیهـــــا الدول

. الخارجالدولة نحو

1-http://www.icn.com/ar/studies/2013/06/03 خ اإلطالع تاری.  03/06/2013 07:56:57 AM
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كمــــا یطلــــق علیهــــا أیضــــا حســــاب رأس المــــال الرســــمي، وهــــو الفــــرق :حســــاب التســــویات الرســــمیة
ــــــي بــــــین محتفظــــــات القطــــــاع الرســــــمي األ جنبــــــي مــــــن األصــــــول المحلیــــــة ومحتفظــــــات القطــــــاع المحل

1.من األصول األجنبیة

:حساب رأس المال:ثانیا
مــــــن وٕالــــــى الدولــــــة خــــــالل فتــــــرة ) اســــــتثمارات وقــــــروض(یســــــجل فــــــي هــــــذا الحســــــاب تــــــدفقات رأس المــــــال 

.إعداد المیزان
حیـــــث یترتــــــب وتقیـــــد رؤوس األمـــــوال المتدفقـــــة إلـــــى داخـــــل الدولـــــة بقیــــــد دائـــــن فـــــي حســـــاب رأس المـــــال

علـــــى تـــــدفقات زیـــــادة رصـــــید العملـــــة األجنبیـــــة، وتقیـــــد رؤوس المـــــوال المتدفقـــــة إلـــــى خـــــارج الدولـــــة بقیـــــد مـــــدین 
فـــــي نفـــــس الحســـــاب حیـــــث یترتـــــب علـــــى تـــــدفق االســـــتثمارات الوطنیـــــة إلـــــى الخـــــارج تـــــدفق عملـــــة أجنبیـــــة إلـــــى 

2.خارج الدولة

ل مجمـــــــــوع الحســـــــــابات أو ویطلـــــــــق علیـــــــــه حســـــــــاب رأس المـــــــــال أو حســـــــــاب األصـــــــــول المالیـــــــــة، ویمثـــــــــ
المعــــامالت فــــي األصــــول وااللتزامــــات المالیــــة الخارجیــــة القتصــــاد مــــا، أي أنــــه یســــجل التــــدفقات النقدیــــة مــــن 
وٕالـــــــى الخـــــــارج بغـــــــرض االســـــــتثمار، فتســـــــجل الحقــــــــوق وااللتزامـــــــات الناتجـــــــة عـــــــن هـــــــذه التـــــــدفقات لــــــــرؤوس 

ـــــــر فـــــــي دائنیـــــــة ومد ـــــــف أشـــــــكالها، والتـــــــي مـــــــن شـــــــأنها التغیی ـــــــتم تقســـــــیم هـــــــذه األمـــــــوال بمختل ـــــــة ی ـــــــة الدول یونی
: المعامالت على أساس الجهة التي تقوم بها إلى حسب ما یمیزه صندوق النقد الدول 

ویشــــمل المعــــامالت التــــي تقــــوم بهــــا المصــــالح الحكومیــــة والبنــــك المركــــزي والمؤسســــات : القطــــاع الرســــمي
. المصرفیة، أي كل الهیئات الرسمیة

ــــ:القطــــاع الخــــاص ــــع العملی ــــر ویشــــمل جمی ــــة غی ــــي یقــــوم بهــــا األفــــراد، الشــــركات والمؤسســــات المالی ات الت
. المصرفیة

3:وعادة ما یتم تقسیم هذا الحساب إلى حسابین على النحو التالي

:حساب رأس المال قصیر األجل-1
وتســـــجل فیـــــه المعـــــامالت الرأســـــمالیة قصـــــیرة األجـــــل والتـــــي تقـــــل مـــــدتها عـــــن ســـــنة وتكـــــون فـــــي شـــــكل 

.، واالستثمار المحفظیةاألجل مثل أذون الخزینةاستثمارات مالیة قصیرة
:حساب رأس المال طویل األجل-2

وهــــــو الحســــــاب الــــــذي یشــــــمل كافــــــة التغیــــــرات التــــــي تطــــــرأ علــــــى أصــــــول وخصــــــوم المقیمــــــین اتجــــــاه غیــــــر 
المقیمـــــــین والتـــــــي یزیـــــــد عمرهـــــــا عـــــــن ســـــــنة، ومـــــــن أهـــــــم بنـــــــود حركـــــــة رؤوس األمـــــــوال الطویلـــــــة األجـــــــل نجـــــــد 

ذا االســــــتثمارات المباشــــــرة واســــــتثمارات المحفظـــــــة المالیــــــة والقــــــروض التجاریــــــة عنـــــــد التصــــــدیر واالســــــتیراد وكـــــــ
.القروض األخرى

1-Brahim Guendouzi, relation économiques internationales,edition el maarifa, 2008, p.17
311.،  ص2008، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، ، مبادىء اإلقتصاد الكليإیمان عطیة ناصف-2
311.312ص.مرجع سابق، ص، إیمان عطیة ناصف-3
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:حساب عملیات التسویة: ثالثا
:حساب صافي االحتیاطي الرسمي-1

یســــجل فـــــي هــــذا الحســـــاب تحركــــات االحتیاطـــــات المالیـــــة للدولــــة وتكـــــون فــــي شـــــكل ذهــــب أو عمـــــالت أجنبیـــــة 
ویحــــتفظ بهــــا البنــــك المركــــزي نائبــــا عــــن الدولــــة لتســــویة الرصــــید الــــدائن أو المــــدین النــــاتج عــــن حســــابات میــــزان 

.المدفوعات السابقة
فــــــإذا ظهــــــر مجمــــــوع رصــــــید الحســــــاب الجــــــاري و حســــــاب رأس المــــــال رصــــــید مــــــدین البــــــد وأن یقابــــــل هــــــذا 

ویـــــتم ذلـــــك عـــــن طریـــــق قیـــــام البنـــــك المركـــــزي . الرصـــــید المـــــدین رصـــــید دائـــــن فـــــي حســـــاب التســـــویات الرســـــمیة
.دینببیع ذهب في الخارج، والحصول في مقابلة على عملة أجنبیة تعادل الرصید الم

وٕاذا أظهـــــــر مجمـــــــوع رصـــــــید الحســـــــاب الجـــــــاري و حســـــــاب رأس المـــــــال رصـــــــید دائـــــــن یقـــــــوم البنـــــــك المركـــــــزي 
باســـــتخدام هـــــذا الرصـــــید الـــــدائن فـــــي شـــــراء ذهـــــب مـــــن الخـــــارج وبـــــذلك یحـــــدث تـــــدفق للعملـــــة األجنبیـــــة للخـــــارج 

1.یعادل قیمة الرصید الدائن

توضــــع فــــوق الخــــط باعتبارهــــا معــــامالت ویعــــرف هــــذا الحســــاب بأنــــه میــــزان بعــــض المعــــامالت المختــــارة التــــي
:ویمكن تقدیم هذا المیزان بالشكل التالي2.مستقلة حدثت لذاتها

)م دج+   (1200رصید المعامالت الجاریة              
+100رصید التحویالت                      
-1000رصید المعامالت الرأسمالیة            

+300المیزان الكلي
-300االحتیاطات الرسمیة                     

ــــن  ــــي دائ ــــادة فــــي األرصــــدة، حیــــث یكــــون صــــافي االحتیاطــــات مــــدینا عنــــدما یكــــون المیــــزان الكل وهــــذا یعنــــي زی
أي فـــــي حالـــــة فـــــائض، ودائنـــــا عنـــــدما یكـــــون المیـــــزان الكلـــــي مـــــدینا، وعلیـــــه فـــــإن االحتیاطـــــات الدولیـــــة تســـــتخدم 

لـــــى تـــــوازن میـــــزان المـــــدفوعات، وال یـــــتم اســـــتعمالها إال لهـــــذا الغـــــرض، لتســـــویة االخـــــتالل مـــــن أجـــــل الوصـــــول إ
3:فما هي هذه االحتیاطات؟ تتكون هذه االحتیاطات الدولیة من

علـــــى اعتبـــــار أن الـــــذهب أهـــــم وســـــائل الـــــدفع الدولیـــــة، باإلضـــــافة ألثـــــره علـــــى الحالـــــة النقدیـــــة : الـــــذهب النقـــــدي.أ
معــــــامالت الدولیــــــة التــــــي تنصــــــب حولــــــه تكتســــــي أهمیــــــة للــــــبالد، ودوره فــــــي تســــــویة میــــــزان المــــــدفوعات، فــــــإن ال

ــــــل . بالغــــــة ــــــة، وقب ــــــوك المركزی ــــــة أي البن ــــــدى الســــــلطات النقدی ــــــذهب الموجــــــود ل ــــــدي فــــــي ال ــــــذهب النق ــــــل ال ویتمث
التطــــرق إلــــى كیفیــــة تقیــــیم حركــــات الــــذهب النقدي،البــــد وأن نشــــیر إلــــى الفــــرق الموجــــود بینــــه وبــــین الــــذهب فــــي 

ي الــــــــذهب غیــــــــر النقــــــــدي، أو الــــــــذهب الــــــــذي یملكــــــــه األفــــــــراد، أ) حلــــــــي، مصــــــــوغات، ســــــــبائك(شــــــــكل ســــــــلعة 

312.مرجع نفسھ، ص-1
10. ، ص2003دار بھاء الدین للنشر، قسنطینة،  اإلقتصاد النقدي والمصرفي، محمد سحنون، -2
184.185. ص.عبد الرحمن أحمد یسري، مرجع سابق، ص-3
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المؤسســــــات أو الحكومــــــات المنتجــــــة لــــــه، مــــــثال كجنــــــوب إفریقیــــــا، حیــــــث یعامــــــل فــــــي میــــــزان المــــــدفوعات كــــــأي 
.سلعة أخرى في حالة التصدیر واالستیراد، ویكون الغرض منه المتاجرة ال غیر

ــــة العناصــــ: تقییــــد الــــذهب النقــــدي ــــف تقییــــده عــــن بقی ــــزان، فیســــجل خــــروج ال یختل ــــي یتشــــكل منهــــا المی ر الت
الـــــذهب فـــــي الجانـــــب الـــــدائن علـــــى أســـــاس أنهـــــا عملیـــــة تصـــــدیر، رغـــــم أنـــــه یترتـــــب عـــــن هـــــذه العملیـــــة نقـــــص 
حیـــــازة الســـــلطات النقدیـــــة لـــــه، أي نقـــــص فـــــي األرصـــــدة الذهبیـــــة، لكـــــن فـــــي المقابـــــل یترتـــــب عنـــــه مقبوضـــــات 

ــــد ــــى البل ــــب المــــدی. إل ــــي الجان ــــذهب ف ــــي حــــین یســــجل دخــــول ال ــــب ف ــــة اســــتیراد، یترت ــــى أســــاس أنهــــا عملی ن عل
.عنه مدفوعات نحو الخارج وزیادة في األرصدة الذهبیة لدى السلطات النقدیة

لكــــن الشــــيء الوحیــــد الــــذي یخــــرج فیــــه هــــذا البنــــد عــــن قاعــــدة التقییــــد فــــي میــــزان المــــدفوعات أنــــه ال یقتصــــر 
عملیـــــات البیـــــع والشـــــراء فیمـــــا بـــــین علـــــى تقییـــــد المعـــــامالت الخارجیـــــة علـــــى الـــــذهب فقـــــط، وٕانمـــــا یضـــــم أیضـــــا 

بمعنــــى آخــــر تحــــول الــــذهب . المقیمــــین، أي الســــلطات النقدیــــة مــــن جهــــة، والقطــــاع الخــــاص مــــن جهــــة أخــــرى
غیـــــر النقـــــدي إلـــــى ذهـــــب نقـــــدي فـــــي حیـــــازة الســـــلطات النقدیـــــة أو تحـــــول الـــــذهب إلـــــى ذهـــــب غیـــــر نقـــــدي فـــــي 

ـــــزا ـــــي می ـــــان ف ـــــد أن تظهـــــر العملیت ـــــازة األفـــــراد والمشـــــروعات، وال ب ـــــى حی ـــــر عل ن المـــــدفوعات لمـــــا لهمـــــا مـــــن أث
.األرصدة الذهبیة وبالتالي االحتیاطات الرسمیة

ـــل فـــي رصـــید الدولـــة مـــن العمـــالت األجنبیـــة والودائـــع الجاریـــة :الودائـــع واألرصـــدة مـــن العمـــالت األجنبیـــة.ب تتمث
ــــك فــــي البنــــوك الت ــــةالتــــي تملكهــــا الســــلطات النقدیــــة والبنــــوك التجاریــــة الواقعــــة تحــــت رقابتهــــا وذل . جاریــــة األجنبی

.باإلضافة لودائع السلطات النقدیة األجنبیة والبنوك التابعة لها لدى البنوك التجاریة الوطنیة

:األصول قصیرة األجل.ت
 أصــــــــول أجنبیــــــــة قصــــــــیرة األجــــــــل لــــــــدى الســــــــلطات النقدیــــــــة وتتمثــــــــل فــــــــي أذونــــــــات الخزینــــــــة واألوراق

.بالبیع عند الضرورةالتجاریة األجنبیة، وتكون للسلطات حریة التصرف بها 
 ـــــة، وتعتبـــــر ـــــوك التجاری ـــــة والبن ـــــي تحـــــتفظ بهـــــا الســـــلطات األجنبی ـــــة قصـــــیرة األجـــــل الت األصـــــول الوطنی

ــــــى الحكومــــــة  ــــــل التزامــــــا عل ــــــي تمث ــــــة الت ــــــى الحكومــــــة والمقیمــــــین، بعكــــــس األصــــــول األجنبی التزامــــــا عل
.األجنبیة وموطنیها اتجاه الدولة

وتتمثـــــل فـــــي أرصـــــدة الدولـــــة مـــــن حقـــــوق الســـــحب : الـــــدوليمـــــوارد الســـــلطات النقدیـــــة لـــــدى صـــــندوق النقـــــد.ث
ـــــــي DTs(،1(الخاصـــــــة  ـــــــة ف ـــــــداعها كنصـــــــیب الدول ـــــــتم إی ـــــــي ی ـــــــدى الصـــــــندوق الت ـــــــذهب ل واالحتیاطـــــــات مـــــــن ال

عضـــــویة الصــــــندوق، أو الحصــــــول علـــــى قــــــروض قصــــــیرة مـــــن الصــــــندوق تلقائیــــــا بـــــدون مســــــاءلة منــــــه، وتقیــــــد 

DTs : :

.حسب تجارتھا الخارجیة
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كــــل تســــدید تقــــوم بــــه للصــــندوق یــــتم تســــجیله فــــي كــــل مــــا تحصــــل علیــــه الدولــــة فــــي الجانــــب الــــدائن، فــــي حــــین
.الجانب المدین

باإلضــــافة إلــــى كــــل االحتیاطــــات الســــابقة، یمكــــن للدولــــة اللجــــوء إلــــى الحكومــــات والهیئــــات األجنبیــــة مــــن أجــــل 
.الحصول على قرض إلعادة التوازن المحاسبي لمیزان المدفوعات

:یليوتتم تسویة میزان المدفوعات باستعمال االحتیاطات كما 
یتضــــــح لنــــــا أن میــــــزان المــــــدفوعات قــــــد یكــــــون فــــــي آخــــــر الســــــنة فــــــي حالــــــة عجــــــز؛ أي الرصــــــید الــــــدائن 
للمعــــامالت الخارجیــــة أقــــل مــــن الرصــــید المــــدین، أو فــــي حالــــة فــــائض عنــــدما یكــــون الرصــــید الــــدائن أكبــــر مــــن 

مــــــن ومــــــن أســــــالیب تســــــویة هــــــذا االخــــــتالل االحتیاطــــــات الرســــــمیة، ویمكــــــن شــــــرح العملیــــــة. الرصــــــید المــــــدین
:خالل فهم عملیة التقیید في المیزان، ویكون في الحالتین كالتالي

حالة العجز:
تقـــــوم الدولــــــة بتخفــــــیض أصـــــولها األجنبیــــــة قصــــــیرة األجـــــل التــــــي تملكهــــــا، أو زیـــــادة التزاماتهــــــا ببیــــــع أصــــــولها 
ـــــة  ـــــى تـــــدفقات نقدی ـــــذهب للخـــــارج مـــــن أجـــــل الحصـــــول عل الوطنیـــــة قصـــــیرة األجـــــل، أو مـــــن خـــــالل تصـــــدیر ال

اخلــــة، أو اللجــــوء كــــآخر حــــل إلــــى االقتــــراض مــــن صــــندوق النقــــد الــــدولي لســــد العجــــز الموجــــود فــــي الجانــــب د
. المدین

حالة الفائض:
ال یكــــون مــــن مصــــلحة الدولــــة االحتفــــاظ بــــأي زیــــادة فــــي میــــزان المــــدفوعات فــــي شــــكل جامــــد، وال بــــد لهــــا مــــن 

ب النقـــــدي باســـــتیراده مـــــن الخـــــارج، أو الـــــتخلص منـــــه ویكـــــون بزیـــــادة احتیاطـــــات الســـــلطات النقدیـــــة مـــــن الـــــذه
بزیـــــادة األصـــــول األجنبیـــــة قصـــــیرة األجـــــل، أو القیـــــام بتســـــدید مـــــا علیهـــــا مـــــن قـــــروض اتجـــــاه الصـــــندوق النقـــــد 

. الدولي وزیادة احتیاطاتها األجنبیة لدیه
وســـــواء فـــــي حالـــــة العجـــــز أو الفـــــائض، یمكـــــن للدولـــــة أن تســـــتعمل نـــــوع واحـــــد مـــــن هـــــذه االحتیاطـــــات فقـــــط، أو 

لكــــــن اعتمــــــاد الدولــــــة علــــــى هــــــذه االحتیاطــــــات فــــــي التســــــویة . تقــــــوم بمــــــزیج منهــــــا وذلــــــك حســــــب الضــــــرورةأن 
المحاســـــبیة لمیـــــزان المـــــدفوعات یكـــــون بصـــــفة مؤقتـــــة، ألن هـــــذه االحتیاطـــــات لهـــــا محـــــدودیتها واالســـــتمرار فـــــي 

1.االختالل دون معالجة سریعة یؤدي إلى استنزاف أرصدتها من الذهب والعمالت األجنبیة

12.، صمرجع سابقمحمد سحنون، -1
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:حساب صافي الخطأ والسهو- 2
تبعـــــا لنظریـــــة القیـــــد المـــــزدوج فـــــإن كـــــل عملیـــــة تقـــــوم بهـــــا الدولـــــة تســـــجل مـــــرتین فـــــي میـــــزان المـــــدفوعات، 

وعلیــــه وحســــب هــــذه الطریقــــة ســــیكون هنــــاك . مــــرة مــــن الجانــــب المــــدین وأخــــرى فــــي لجانــــب الــــدائن أو العكــــس
إجمـــــــالي العناصـــــــر الدائنـــــــة مـــــــع تعـــــــادل محاســـــــبي لجـــــــانبي میـــــــزان المـــــــدفوعات، بمعنـــــــى هنـــــــاك تعـــــــادل بـــــــین 

، إال أن هــــــذا قلمـــــا تحقــــــق فـــــي الواقــــــع )رصـــــید میــــــزان المـــــدفوعات یكــــــون متوازنـــــا(إجمـــــالي العناصـــــر المدینــــــة 
العملــــي وهنــــا یـــــتم اللجــــوء إلــــى حســـــاب الســــهو والخطـــــأ لخلــــق التــــوازن الحســـــابي بــــین القیمــــة الكلیـــــة لكــــل مـــــن 

ویرجــــــع . جانــــــب األصــــــغر فــــــي میــــــزان المــــــدفوعاتویظهــــــر هــــــذا الحســــــاب فــــــي ال1.الجــــــانبین الــــــدائن والمــــــدین
2:الخلل وعدم التوازن بین القیدین إلى واحد من األسباب التالیة

الخطأ في تقییم السلع والخدمات المتبادلة نتیجة الختالف أسعار صرف العمالت.
فــــاع قیمــــة الخلــــل النــــاجم عــــن تغییــــر قیمــــة العملــــة، فمــــثال عنــــدما ینتــــاب الخــــوف مســــتوردا فــــي دولــــة مــــا مــــن ارت

ـــــدفع بالنســـــبة  ـــــه یكـــــون هـــــذا ال ـــــدما، وعلی ـــــواردات مق ـــــدفع قیمـــــة ال ـــــوم المســـــتورد ب ـــــا یق ـــــة المصـــــدرة هن ـــــة الدول عمل
3.للمصدر استیراد غیر مسجل لرأس المال

.92. ، ص1996، الدار الجامعیة، االسكندریة، العالقات االقتصادیة الدولیةزینب حسین عوض هللا، -1
فـــــي العلـــــوم ، "وانعكاســـــاتها علـــــى میـــــزان المـــــدفوعات الجزائـــــري" الیـــــورو"العملـــــة األوروبیـــــة الموحـــــدة "، -2

81.ص2006جامعة الحاج لخضر، باتنة،االقتصادیة، اقتصاد دولي، 

3- ،"-"، ،
19.20.، ص2005جامعة منتوري ، قسنطینة، بنوك وتأمینات، 
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.أهمیة میزان المدفوعات: الثالثالمطلب

قصـــــوى فـــــي العدیـــــد مـــــن یحظــــى میـــــزان المـــــدفوعات باهتمـــــام دولـــــي ومحلـــــي و ذلـــــك لمـــــا لـــــه مـــــن أهمیـــــة 
:المجاالت، ویمكن  حصر هذه األهمیة في النقاط التالیة

 ،ــــــومي باقتصــــــادیات العــــــام الخــــــارجي ــــــاط االقتصــــــاد الق ــــــدم معلومــــــات هامــــــة عــــــن درجــــــة ارتب ــــــه یق أن
.ویساعد واضعي السیاسات االقتصادیة في توجیه و تسییر أمور البالد

 و التفســـــیر العلمـــــي للكثیـــــر مـــــن الظـــــواهر االقتصـــــادیة تعتبـــــر بیانـــــات میـــــزان المـــــدفوعات أداة للتقیـــــیم
.المرتبطة باالقتصاد العالمي

یسمح بالحكم على الوضعیة االقتصادیة و المالیة للبلد خاصة على المدى القصیر.

 أهمیـــــة بالنســـــبة ألي بلـــــد، بحیـــــث أنـــــه بـــــین اإلحصـــــائیةیعتبـــــر میـــــزان المـــــدفوعات مـــــن أكثـــــر القـــــوائم
التغیــــــرات فـــــي صــــــافي مركــــــزه كمقــــــرض أو مقتـــــرض دولــــــي، وكــــــذا التغیــــــر المركـــــز التجــــــاري للبلــــــد و

.في احتیاطاته من الذهب و العمالت األجنبیة

 یعكــــــس قــــــوة االقتصــــــاد الـــــــوطني وقابلیتــــــه ودرجــــــة تكیفــــــه مـــــــع المتغیــــــرات الحاصــــــلة فــــــي االقتصـــــــاد
.الوطني و الدولي عامة

ـــــوة لمحـــــددة لســـــعر الصـــــرف مـــــن خـــــال ـــــزان المـــــدفوعات یظهـــــر الق ل ظـــــروف العـــــرض والطلـــــب إن می
الخارجیــــــة مــــــن علــــــى العمــــــالت األجنبیــــــة، ویبــــــین أثــــــر السیاســــــات االقتصــــــادیة علــــــى هیكــــــل التجــــــارة

ــــؤدي إلــــى متابعــــة ومعرفــــة مــــدى تطــــور  ــــادالت ونــــوع ســــلع التبــــادل، الشــــيء الــــذي ی ــــث حجــــم المب حی
1.البیان القتصادي للدولة ونتائج سیاساتها االقتصادیة

1-"" ،
50.51.، ص2010جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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.القتصادیةاهااألسباب والعوامل المؤثرة في میزان المدفوعات ومؤشرات: المبحث الثاني
تمــــر الدولــــة بظــــروف معینــــة مــــن شــــأنها إحــــداث االخــــتالل فــــي میــــزان المــــدفوعات ســــواء فــــي صــــورة عجــــز أو 

. األسباب التي ینشأ عنهال یأخذ صورة مختلفة بحسب مصدر و فائض، وهذا االختال
المدفوعاتأسباب اختالل میزان:المطلب األول

:التالیةاألسبابیمكن ذكر مجموعة 
:التقییم الخاطئ لسعر صرف العملة: أوال

توجـــــد عالقــــــة وثیقـــــة بــــــین میـــــزان المــــــدفوعات و ســـــعر صــــــرف العملـــــة للبلــــــد فـــــإذا كــــــان ســـــعر الصــــــرف 
ـــاع أســـعار ســـلع البلـــد ذاتـــه مـــن وجهـــة نظـــر  ـــة بلـــد مـــا أكبـــر مـــن قیمتهـــا الحقیقیـــة ، ســـیؤدي ذلـــك إلـــى ارتف لعمل
ـــــى حـــــدوث اخـــــتالل  ـــــالي ســـــیؤدي دلـــــك إل ـــــب الخـــــارجي علیهـــــا و بالت ـــــؤدي إلـــــى انخفـــــاض الطل األجانـــــب ممـــــا ی

أمـــــا إذا تـــــم تحدیـــــد ســـــعر صـــــرف العملـــــة بأقـــــل مـــــن قیمتـــــه ســـــیؤدي ذلـــــك إلـــــى توســـــع .فـــــي میـــــزان المـــــدفوعات 
مقابـــــــل تقلـــــــص الـــــــواردات ممـــــــا یـــــــؤدي أیضـــــــا إلـــــــى حـــــــدوث اخـــــــتالل فـــــــي المیـــــــزان، لـــــــذلك هـــــــذه الصـــــــادرات 

.الت غالبا ما ینتج عنها ضغوط تضخمیة والتي تساهم في استمراریة االختالل في المیزاناالختال
: أسباب هیكلیة: ثانیا

ـــــاألخص هیكـــــل التجـــــارة الخارجیـــــة ـــــة لالقتصـــــاد الـــــوطني وب ـــــق بالمؤشـــــرات الهیكلی ســـــواء (وهـــــي التـــــي تتعل
ــــــى قــــــدرتها اإلنتاجیــــــة بأســــــالیب فنیــــــة مت)كانــــــت  صــــــادرات أم واردات قدمــــــة ونجــــــد هــــــذه األســــــباب ، إضــــــافة إل

ـــــــى ســـــــلعة أو ســـــــلعتین  ـــــــك العتمادهـــــــا عل ـــــــة وذل ـــــــدول النامی ـــــــي اخـــــــتالل میـــــــزان المـــــــدفوعات لل هـــــــي الســـــــبب ف
، حیـــــث تتـــــأثر هـــــذه الصـــــادرات بالعوامـــــل الخارجیـــــة المتجســـــدة فـــــي )زراعیـــــة أو معدنیـــــة أو بترولیـــــة(أساســـــیتین 

ج المســــــتهلكین، تقــــــدم فنــــــي فــــــي الخــــــار مرونــــــة الطلــــــب الخــــــارجي علیهــــــا فــــــي األســــــواق العالمیــــــة كتغیــــــر أذواق 
ــــاج و  ــــؤدي إلــــى خفــــض تكــــالیف اإلنت ــــة المماثلــــة لصــــادرات هــــذه الــــدول ی بالتــــالي خفــــض أســــعار الســــلع األجنبی

1.في الخارج

:أسباب دوریة: ثالثا
ــــــــي تصــــــــیب النظــــــــام المــــــــالي  ــــــــات االقتصــــــــادیة الت ــــــــق بالتقلب ــــــــرة ...) التضــــــــخم... الكســــــــاد(تتعل ــــــــي فت فف

هـــــذا یـــــؤثر علـــــى الـــــدخول واألثمـــــان ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى زیـــــادة معـــــدالت انخفـــــاض اإلنتـــــاج و نكمـــــاش نجـــــد فیهـــــا اال
البطالــــة فتــــنخفض الــــواردات ممــــا قــــد یــــؤدي إلــــى حــــدوث فــــائض فــــي میــــزان المــــدفوعات، وفــــي فتــــرات التضــــخم 
یزیــــد اإلنتــــاج وترتفــــع األثمـــــان واألجــــور والــــدخول فتقــــل قـــــدرة البلــــد علــــى التصــــدیر وتزیـــــد إیراداتــــه ممــــا یـــــؤدي 

ى عجـــــز فـــــي میـــــزان المـــــدفوعات، مـــــع اإلشـــــارة أن التقلبـــــات  تشـــــمل كـــــل الـــــدول وٕان شـــــملت ال تمســـــها فـــــي إلـــــ
نفــــس الوقـــــت، كمــــا أن حـــــدة هــــذه التقلبـــــات تتفــــاوت مـــــن دولــــة إلـــــى أخــــرى وتنتقـــــل هــــذه التقلبـــــات الدوریــــة مـــــن 

ــــــــدول األخــــــــرى  ــــــــى ال ــــــــي االقتصــــــــاد العــــــــالمي إل ــــــــوزن ف ــــــــدول ذات ال ــــــــدان ال(ال ــــــــة الشــــــــركاء التجــــــــاریین وبل تبعی

.72.مرجع نفسھ، ص-1
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عـــــن طریـــــق مضـــــاعف التجـــــارة الخارجیـــــة، وبالتـــــالي ســـــیتأثر میـــــزان المـــــدفوعات عـــــن طریـــــق مـــــا ) االقتصـــــادیة
1.یصیب مستویات األسعار والدخول فیها

:الظروف الطارئة:رابعا
وتعتبــــــر مــــــن األســــــباب التــــــي ال یمكــــــن التنبــــــؤ بهــــــا، أي أســــــباب عرضــــــیة وهــــــذه األســــــباب قــــــد تــــــؤدي إلــــــى 

ن مــــدفوعات البلــــد أو العــــالم بأســــره كــــالكوارث الطبیعیــــة والحــــروب والتغیــــر المفـــــاجئ حــــدوث اخــــتالل فــــي میــــزا
ــــــتج عــــــن هــــــذا  ــــــد مــــــا بهــــــذه األســــــباب و ین ــــــا وغیرهــــــا، فســــــتتأثر صــــــادرات بل ــــــا ودولی ألذواق المســــــتهلكین محلی
التـــــأثیر انخفـــــاض فـــــي حصـــــیلة الصـــــادرات المقـــــدرة بالنقـــــد األجنبـــــي خصوصـــــا، وقـــــد یصـــــاحب ذلـــــك تحـــــویالت 

2.إلى خارج القطر مما یسبب العجز في میزان المدفوعاترأسمالیة 

:  أسباب أخرى: خامسا
ومــــــن هــــــذه األســــــباب التــــــي قــــــد تــــــؤدي إلــــــى االخــــــتالل فــــــي میــــــزان المــــــدفوعات انخفــــــاض اإلنتــــــاج فــــــي الــــــدول 

ــــــة أدوات ووســــــائل  ــــــة، ویعــــــود هــــــذا االنخفــــــاض لقل ــــــاجالنامی ــــــة اإلنت ــــــرة طویل ــــــى االســــــتیراد لفت ــــــدول إل ، فتلجــــــأ ال
ـــــب عـــــن بهـــــدف  ـــــاري، ویترت ـــــا مـــــا یتجـــــاوز طاقتهـــــا مـــــن االدخـــــار االختی ـــــذي غالب ـــــع مســـــتوى االســـــتثمار، وال رف

ــــــادة  ــــــین مســــــتوى االدخــــــار ومســــــتوى االســــــتثمار اتجــــــاه نمــــــو التضــــــخم، ونتیجــــــة هــــــذا التضــــــخم وزی ــــــاوت ب التف
واردات هـــــــذه الـــــــدول فإنهـــــــا تعـــــــاني عجـــــــزا دائمـــــــا أو مزمنـــــــا فـــــــي مـــــــوازین مـــــــدفوعاتها، وتمـــــــول هـــــــذه الـــــــواردات

3.بقروض طویلة األجل معقودة مقدما

.70.مھداوي عبد الرحیم، مرجع سابق ص-1
71. مرجع نفسھ، ص-2
73.74.ص.مرجع نفسھ، ص-3
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العوامل االقتصادیة المؤثرة على میزان المدفوعات: المطلب الثاني
:التالیةعواملیمكن ذكر مجموعة ال

:معدل نمو الناتج المحلي. أوال
إن للـــــدخل تـــــأثیر علـــــى میـــــزان المـــــدفوعات، فـــــأي زیـــــادة فیـــــه تـــــؤدي إلـــــى زیـــــادة الطلـــــب علـــــى الـــــواردات،
ــــــدخل  ــــــین ال ــــــة ب ــــــواردات، أي توجــــــد عالقــــــة طردی ــــــى ال ــــــب عل ــــــى انخفــــــاض الطل ــــــؤدي إل ــــــه ی وأي انخفــــــاض فی

.والواردات
: التقدم الفني واالختالل في میزان المدفوعات. ثانیا

یـــــؤدي التقـــــدم الفنـــــي إلـــــى التـــــأثیر فـــــي الـــــدخول وفـــــي األثمـــــان معـــــا، فالتقـــــدم الفنـــــي ومـــــا یـــــرتبط بـــــه مـــــن 
كــــذلك یــــؤدي التقــــدم الفنــــي إلــــى إنقــــاص النفقــــات ومــــن ثــــم . یعنــــي زیــــادة الــــدخل الحقیقــــيالزیــــادة اإلنتاجیــــة إنمــــا 

ـــــه مـــــن . األثمـــــان ـــــب علی ـــــة لمـــــا یترت ـــــات الدولی ـــــى العالق ـــــؤثر عل ـــــد وأن ی ـــــي ال ب ـــــدم الفن ـــــإن التق ولهـــــذا الســـــبب ف
.تغییر مستمر في الدخول وفي األثمان

ترتــــب علیــــه مــــن اخــــتالالت خطیــــرة فــــي وٕاذا كــــان التقــــدم الفنــــي مشــــتركا وموزعــــا بــــین جمیــــع الــــدول لمــــا 
ـــــة مـــــن تقـــــدم فـــــي  ـــــاره ســـــتتجه نحـــــو التعـــــادل فـــــي نهایـــــة األمـــــر، ومـــــا تحققـــــه دول مـــــوازین المـــــدفوعات، إذ أن آث

1.جانب وصناعة معینة تعوضه دولة أخرى في جانب آخر أو صناعة أخرى

:االختالف في أسعار الفائدة.ثالثا
ســــــعر الفائــــــدة فــــــي الــــــداخل وســــــعر الفائــــــدة فــــــي الــــــدول األخــــــرى، إن التبــــــاین فــــــي أســــــعار الفائــــــدة، بــــــین 

یلعــــــب دورا هامــــــا فــــــي جلــــــب رؤوس األمــــــوال إلــــــى البلــــــد أو إلــــــى خارجــــــه، وتتجــــــه رؤوس األمــــــوال إلــــــى البلــــــد 
.المرتفع سعر فائدته للحصول على عائد أكبر

:سعر الصرف.رابعا
یـــــؤدي إلـــــى انخفـــــاض ة للعملـــــةلســـــعر الصـــــرف أثـــــر علـــــى میـــــزان المـــــدفوعات، فارتفـــــاع القیمـــــة الخارجیـــــ

القـــــدرة التنافســـــیة للســـــلع والخـــــدمات المنتجـــــة محلیـــــا، أي انخفـــــاض الصـــــادرات، وتجعـــــل كـــــذلك أســـــعار الـــــواردات 
أكثــــر طلبــــا وجاذبیــــة بالنســــبة للمقیمــــین، وعنــــد انخفــــاض القیمــــة الخارجیــــة للعملــــة یــــؤدي ذلــــك إلــــى زیــــادة القــــدرة 

.تالتنافسیة للصادرات ویقل الطلب على الواردا
2:وتوجد عوامل أخرى تؤدي إلى العجز في میزان المدفوعات

 وانخفاض في درجة مرونتهاإلنتاجيضعف جهازها.
انخفاض دخولها القومیة والفردیة.
 ــــى مســــتلزمات ــــى العــــالم الخــــارجي لغــــرض إقامــــة مشــــروعات اســــتثماریة تعتمــــد فیهــــا عل االعتمــــاد عل

.مستوردة من الخارج
شبه احتكاریة التي تسود التجارة الدولیةاألوضاع االحتكاریة أو.

206.207.ص.، ص2005، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة ،العالقات االقتصادیة الدولیةعادل أحمد حشیش، ،.-1
.266، ص2001، 1، الوراق للنشر، عمان طالدولیةالعالقات االقتصادیة فلیح حسن خلف، -2
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:التضخم : خامسا
ــــى اخــــتالل میــــزان المــــدفوعات ولــــذلك فــــإن محاربــــة التضــــخم . یــــؤدي التضــــخم فــــي كثیــــر مــــن األحــــوال إل

الــــــواردات بانخفــــــاض الــــــدخول، إنقــــــاصالــــــداخلي تــــــؤدي غالبــــــا إلــــــى تحســــــین میــــــزان المــــــدفوعات عــــــن طریــــــق 
. لطلــــب الـــــداخلي علــــى بعــــض الســــلع ممـــــا یحولهــــا إلــــى قطــــاع التصـــــدیرفضــــال عمــــا یؤدیــــه مـــــن نقــــص فــــي ا

أو اإلنتاجیـــــةفقـــــد لـــــوحظ فـــــي بعـــــض الـــــدول أن أحـــــد أســـــباب قصـــــور الصـــــادرات ال یكمـــــن فـــــي نقـــــص الكفـــــاءة 
وقـــــد عانـــــت . فـــــي انخفـــــاض الطلـــــب األجنبـــــي، بقـــــدر مـــــا یكمـــــن فـــــي زیـــــادة الطلـــــب الـــــداخلي علـــــى هـــــذه الســـــلع

ومـــــن الواضـــــح أن محاربـــــة التضـــــخم وانخفـــــاض . ل فـــــي خـــــالل الســـــتیناتانجلتـــــرا مـــــن هـــــذا النـــــوع مـــــن المشـــــاك
1.األثمان سیساعد على زیادة الصادرات

ـــــك األثـــــر الســـــلبي ثـــــار الضـــــارة باالقتصـــــاد الـــــوطني، و یعـــــد مـــــن أهـــــم اآلكمـــــا  ـــــي یســـــببها التضـــــخم ذل الت
ــــث یعــــرف ــــة، حی ــــزان المــــدفوعات للدول ــــى می ــــذي یباشــــره عل ــــتم بــــین " ال ــــي ت ــــادالت الت ــــه ســــجل كــــل المب ــــى أن عل

2".الوارداتالمتمثلة في الصادرات و بلد معین وبین البالد األخرى خالل فترة زمنیة عادة سنة 

الصادراتقطاع أثر التضخم على : أوال

القطاعـــــات المنتجـــــة للتصـــــدیر، وهـــــو األمـــــر فـــــي خـــــالل مـــــا یباشـــــره مـــــن زیـــــادة فـــــي نفقـــــات اإلنتـــــاج مـــــن 
یبــــدو األثــــر واضــــحا فــــي حالــــة ت الدولــــة فــــي األســــواق الخارجیــــة، و الــــذي یضــــعف مــــن القــــوة التنافســــیة لصــــادرا

تطیع العـــــالمي حتـــــى ال تســـــالمنتجـــــات التصـــــدیریة التـــــي ال تتمتـــــع فیهـــــا الدولـــــة بموقـــــف احتكـــــاري فـــــي الســـــوق
أن تنقـــــل عـــــبء الزیـــــادة التـــــي حـــــدثت فـــــي التكـــــالیف بفعـــــل التضـــــخم علـــــى عـــــاتق المشـــــتري أو المســـــتهلك فـــــي 

دعـــــم إعطـــــاءعـــــن طریـــــق أمـــــااألســـــواق الخارجیـــــة مـــــن هنـــــا، فـــــإن مواجهـــــة هـــــذا الموقـــــف هـــــو تـــــدخل الدولـــــة 
تحقیـــــق المصـــــدرین بأســـــعار صـــــرف أعلـــــى تكفـــــل لهـــــم طریـــــق محاســـــبة المنتجـــــین و الســـــلع التصـــــدیریة، أو عـــــن

التصـــــدیر، ولكـــــن أي مـــــا كانـــــت طریقـــــة التـــــدخل التـــــي تتخـــــذها عملیـــــات اإلنتـــــاج و الـــــدخل المطلـــــوب لالســـــتمرار
ــــــدرة التصــــــدیریة لالقتصــــــاد ــــــإن التضــــــخم یضــــــعف عمومــــــا مــــــن الق ــــــف ف ــــــة لمواجهــــــة هــــــذا الموق الــــــوطني الدول

ن التضــــخم لمــــا یقلـــل مــــن حجــــم الــــربح الحقیقــــي الـــذي یــــؤول مــــن عملیــــات التصــــدیر، وباإلضـــافة إلــــى ذلــــك فــــإو 
الســــــلع المحلیــــــة القابلــــــة عــــــض الــــــدخول النقدیــــــة فإنــــــه یــــــدفع األفــــــراد لزیــــــادة طلــــــبهم علــــــى بیحدثــــــه مــــــن زیــــــادة 

.یؤدي إلى إنقاص الفائض المخصص للتصدیرهذاللتصدیر و 

.204.، صمرجع سابقعادل احمد حشیش، -1
278.280. ص.فلیح حسن خلف، مرجع سابق، ص-2
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الوارداتقطاعأثر التضخم على: ثانیا

الــــواردات فــــي زیــــادة مســــتمرة ألنــــه فــــي یــــؤثر التضــــخم علــــى الــــواردات تــــأثیرا واضــــحا ففــــي أوقاتــــه تكــــون 
ــــة ظــــل موجــــات ارتفــــاع األســــعار ــــاظرة تكتســــب میــــزة ســــعریة معین ــــبالد، فــــإن المنتجــــات األجنبیــــة المن ــــداخل ال ب

ــــة، و ألنهــــا ستصــــبح أرخــــص نســــبیا مــــن ا ــــب علیهــــا هــــلســــعر الســــائد للمنتجــــات المحلی ــــادة الطل ــــى زی ــــؤدي إل ذا ی
ــــالي وارد ــــواردات منهــــا، وبالت المــــدفوعات فــــي میــــزان الخــــدمات تــــدخل فــــي جانــــب ات الســــلع و ومــــن ثــــم  زیــــادة ال

دفوعات، كلمـــــا زادت الـــــواردات یـــــزداد جانـــــب المـــــدفوعات ممـــــا یشـــــكل عجـــــزا واضـــــحا میـــــزان المـــــالمـــــدفوعات، و 
ـــــالي قـــــد تلجـــــأ إلـــــى ن الدولـــــة النامیـــــة تعـــــاني مـــــن اخـــــتالل موبمـــــا أ یـــــزان المـــــدفوعات أكثـــــر مـــــن غیرهـــــا، وبالت

ب مــــن أو الســــحمــــالت األجنبیــــةمــــن الــــذهب والعق الســــحب مــــن احتیاطاتهــــاي هــــذا العجــــز إمــــا عــــن طریــــتالقــــ
.احتیاطاتها من صندوق النقد الدولي أو االقتراض من الخارج لكي تسد الخلل  في میزان المدفوعات
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المؤشـرات االقتصادیـة لمیـزان المدفوعـات:المطلب الثالث

ـــــد  ـــــه، وهـــــذا بفضـــــل مؤشـــــراته یمكـــــن معرفـــــة الوضـــــعیة االقتصـــــادیة لبل ـــــزان مدفوعات ـــــق می مـــــا عـــــن طری
1.االقتصادیة تستخرج أو تستنتج من أرصدة الموازین الفرعیة التي رأیناها سابقا

:عالقـة المیزان التجاري باالقتصاد الكلي. أوال

:لدینا العالقة التالیة والتي تحقق المساواة بین الموارد واالستخدامات في اقتصاد ما

Y = C + I + (X – M) …………(1)

:حیـث

Y : اإلنتاج من السلع مقیما بالناتج الداخلي الخام(PIB)بسعر السوق في فترة معینة؛

C :االستهالك الداخلي الخاص والعمومي؛

I :االستثمار الداخلي الخاص والعمومي؛

X :الصادرات من السلع؛

M :الواردات من السلع.

:یليیمكن استنتاج ما ) 1(من العالقة 

Y – (C + I ) = X – M …………(2)

: حیـث

C + I : تمثل االستخدامات الداخلیة ونرمز لها بـ(EL)ومنه:

Y – EL = X – M ………..……(3)

: حیـث

Y – EL :تمثل الفائض أو العجز في الناتج الداخلي.

X – M :یمثل رصید المیزان التجاري

.101.،صزینب حسین عوض هللا، مرجع سابق-1
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ـــداخلي  ـــد فـــائض مـــن النـــاتج ال Y(فـــإذا حقـــق البل – EL > 0 ( فهـــذا یعنـــي أن االســـتخدامات
إلــــى التصــــدیر، وهـــــو ) الفــــائض(الداخلیــــة مغطــــاة كلهــــا بجــــزء مـــــن النــــاتج الــــداخلي الخــــام ویوجــــه البـــــاقي منــــه 

X(ما یفسر الرصید الموجب للمیزان التجاري في هذه الحالة  – M > 0.(1

):TC(معــدل التغطیــة . ثانیا

.من السلع)  M(الواردات إلى) X(وهو عبارة عن نسبة الصادرات 

TC = (X/M) x 100…………(4)

هـــــذا المعـــــدل بـــــین مـــــدى قـــــدرة اإلیـــــرادات اآلتیـــــة مـــــن الصـــــادرات علـــــى تغطیـــــة المـــــدفوعات الناتجـــــة عـــــن 
فهــــــذا یعنــــــي أن قیمــــــة الصــــــادرات ال تغطــــــي ) 100(المائــــــةالــــــواردات، فــــــإذا كــــــان هــــــذا المعــــــدل أصــــــغر مــــــن 

.قیمة الواردات ولذا یجب على البلد البحث عن موارد أخرى لتمویله وٕادارته

): TD(معــدل التبعیـة :ثالثا

).PIB(إلى الناتج الداخلي الخام ) M(وهو عبارة عن نسبة الواردات من السلع 

TD = (M/PIB) x 100…………(5)

.هذا المعدل أصغر بكثیر یعني أن هذا البلد لیست له تبعیة وطیدة للخارجوكلما كان 

):TE(معــدل القـدرة على التصـدیر. رابعا

).PIB(إلى ناتج الخام الداخلي ) M(وهو عبارة عن نسبة الصادرات من السلع 

TE = (X/PIB) x 100…………(6)

.ات كبیرة لالعتماد على قطاع التصدیروكلما كان هذا المعدل كبیرا فإن ذلك یدل أن للبلد قدر 

: (CRM)معــدل القـدرة على سداد الواردات . خامسا
ــــى  ــــد قــــادر عل ــــك یعنــــي أن البل ــــام، حیــــث كلمــــا كــــان عــــددها أكبــــر فــــإن ذل هــــذا المعــــدل یقــــیم بعــــدد األی

ــــل عــــن تســــعین  ــــرب اآلجــــال ومــــن المستحســــن أن ال یق ــــه فــــي أق ــــة ) 90(تســــدید فــــاتورة واردات ) 03(یومــــا وثالث
).M(إلى الواردات من السلع (RC)أشهر وهو عبارة عن نسبة المخزون من احتیاطي الصرف 

CPM = (RC/M) x 360 Jours…………(7)

.102.،صزینب حسین عوض هللا، مرجع سابق-1
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: العــالقة بین العجـز في المیزان الجاري والناتج الداخلي الخام: سادسا
ــــــداخلي الخــــــام بالعالقــــــة التالیــــــة : یمكــــــن قیــــــاس العالقــــــة بــــــین رصــــــید میــــــزان العملیــــــات الجــــــاري والنــــــاتج ال

Boc/PIB

:حیـث

Boc :یمثل رصید میزان العملیات الجاري.

فهــــــــو یعتبــــــــر عادیــــــــا حســــــــب آراء الخبــــــــراء، أمــــــــا إذا ) %5(كــــــــان هــــــــذا المعــــــــدل یعــــــــادل وعمومــــــــا إذا 
فــــإن الوضـــــعیة االقتصــــادیة للبلـــــد تصــــبح حرجـــــة نوعــــا مـــــا، حیــــث أن احتیاطیـــــات التمویــــل فـــــي ) %5(تجــــاوز 

.هذا البلد تستدعي االستدانة
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.االختالل والتوازن في میزان المدفوعات:المبحث الثالث
ـــــي مبحثنـــــا هـــــذا  ـــــف صـــــور اخـــــتاللســـــوف ف وأنواعـــــه، وكـــــذلك میـــــزان المـــــدفوعاتنقـــــوم بتوضـــــیح مختل

.التي من خاللها یمكن تعدیل هذا االختاللاآللیات
:صور االختالل في میزان المدفوعات: المطلب األول

ــــــد المــــــزدوج ال ــــــدأ القی ــــــة المحاســــــبیة دائمــــــا نتیجــــــة لمب ــــــزان المــــــدفوعات مــــــن الناحی ــــــعیتغیــــــر می ــــــد متب عن
ـــــه والـــــذي یمـــــس میـــــزان المـــــدفوعات هـــــو االخـــــتالل  ـــــإن االخـــــتالل المقصـــــود ب ـــــة، وبالتـــــالي ف تســـــجیل كـــــل عملی

ومنـــــه ) عملیـــــات تلقائیـــــة وعملیـــــات موازنـــــة(االقتصـــــادي تفســـــره عملیـــــات معینـــــة االقتصـــــادي، حیـــــث أن التـــــوازن
.یظهر العجز أو الفائض في میزان المدفوعات

:العجز. أوال
ــــي غیــــر صــــالح الدولــــة، ونفــــرق هنــــا بــــین العجــــز وهــــو زیــــادة  الجانــــب المــــدین عــــن الجانــــب الــــدائن أي  ف

1.المؤقت أو الخفیف والعجز الدائم أو الكبیر

: العجز المؤقت أو الخفیف.1
حیـــــث یعتبـــــر عادیـــــا وال یثیـــــر مشـــــكلة كبیـــــرة ألنـــــه ســـــیختفي فـــــي القریـــــب العاجـــــل وقـــــد یحـــــل محلـــــه فـــــائض 

العجـــــز المؤقـــــت هـــــو أمـــــر طبیعـــــي تمامـــــا وال یـــــدعو إلـــــى اتخـــــاذ إجـــــرءات مؤقـــــت ومنـــــه یمكـــــن القـــــول بـــــأن 
.خاصة لمكافحته

: العجز الدائم أو الكبیر. 2
ــــي تســــیطر  ــــر مالئمــــة الت ــــة بســــبب بعــــض الظــــروف االقتصــــادیة الغی ــــرات طویل ویعنــــي اســــتمرار العجــــز لفت

رات فـــــي البنیـــــة علـــــى النشـــــاط االقتصـــــادي بصـــــفة مســـــتمرة ویتطلـــــب إجـــــراءات هامـــــة تتعلـــــق بإحـــــداث تغیـــــ
االقتصــــادیة للبلــــد وهــــو مــــا یســــتغرق عــــادة وقتــــا طــــویال لمكافحتــــه، منــــه یمكــــن القــــول بــــأن العجــــز الهیكلــــي 
هــــــو ذلــــــك االخــــــتالل القــــــائم بــــــین حجــــــم وبنیــــــان الطلــــــب الكلــــــي مــــــن ناحیــــــة، وبــــــین حجــــــم ونوعیــــــة جهــــــاز 

2.اإلنتاج القومي من ناحیة أخرى

:الفائض.ثانیا
غوبـــــة ألنهـــــا فـــــي صـــــالح الدولـــــة، الجانـــــب الـــــدائن عـــــن الجانـــــب المـــــدین، وهـــــو حالـــــة مر وهـــــو ارتفـــــاع قـــــیم 

:ونمیز بین نوعین من الفائض

، 1983،،داروا-1
330.ص

2-2000 ،
10.ص
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:الفائض المؤقت.1
ـــــواردات باســـــتخدام  ـــــیض حجـــــم ال ـــــة بتخف ـــــام الدول ـــــق قی ـــــي المـــــدى القصـــــیر عـــــن طری ـــــذي یحـــــدث ف وهـــــو ال

ة، وكــــــــذلك عــــــــن طریــــــــق تشــــــــجیع الحصــــــــص أو برفــــــــع التعریفــــــــة الجمركیــــــــة أو عــــــــن طریــــــــق الرقابــــــــة المباشــــــــر 
.الصادرات بتقدیم إعانات المستثمرین

:الفائض الدائم.2
وهـــــو الـــــذي یعنـــــي تكـــــرر حـــــدوث الفـــــائض المؤقـــــت فـــــي میـــــزان المـــــدفوعات، ومـــــرد ذلـــــك إلـــــى الظـــــروف 

.المالئمة التي تمر بها التجارة الخارجیة للبلد

مــــــدفوعاتها هــــــي فــــــي أفضــــــل األوضــــــاع، إال أن قــــــد یبــــــدوا أن الدولــــــة التــــــي تحقــــــق فائضــــــا فــــــي میــــــزان 
ـــــد مـــــن  ـــــة الب ـــــق مشـــــكالت للدول ـــــزان إنمـــــا یخل ـــــي المی ـــــر ومســـــتمر ف ـــــائض كبی ـــــق ف ـــــع مخـــــالف لهـــــذا، فتحقی الواق
ـــــة  ـــــزان، فالدول ـــــق العجـــــز المســـــتمر فـــــي المی ـــــي یخلقهـــــا تحقی ـــــك الت ـــــت أقـــــل مـــــن تل ـــــى حلهـــــا، وٕان كان العمـــــل عل

عاتها تضـــــطر إلـــــى قبـــــول الـــــذهب والعمـــــالت األجنبیـــــة التـــــي تحقـــــق فائضـــــا كبیـــــرا أو مســـــتمرا فـــــي میـــــزان مـــــدفو 
أو مــــــنح إعانــــــات للخــــــارج أو القیــــــام بعملیــــــات إقــــــراض قصــــــیر األجــــــل للخــــــارج، وبالتــــــالي فــــــإن هــــــذا الفــــــائض 

.الكبیر والمستمر سینتهي حتما، ما یستوجب العمل مرة أخرى على إعادة التوازن لمیزان المدفوعات
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أنواع االختالالت في  میزان المدفوعات:المطلب الثاني
یعتبـــــــر التـــــــوازن االقتصـــــــادي فـــــــي میـــــــزان المـــــــدفوعات الحالـــــــة الطبیعیـــــــة، لكنهـــــــا نـــــــادرا مـــــــا تحقـــــــق فـــــــي 
االقتصـــــادیات الحدیثـــــة، رغـــــم ســـــعي الـــــدول إلیـــــه لمـــــا تتمیـــــز بـــــه مـــــن حركـــــة كبیـــــرة فـــــي معامالتهـــــا تـــــؤدي إلـــــى 

ــــــاختالف أنواعهــــــا لتعــــــدد األســــــباب ال ــــــدول ظهــــــور اخــــــتالالت ب ــــــین ال ــــــة لهــــــا، ســــــواء داخــــــل الواحــــــدة أو ب مؤدی
والتفرقــــة الكبیــــرة بــــین هــــذه األنــــواع هــــي المــــدى الــــذي تســــتغرقه، فنفــــرق . حســــب الهیكــــل االقتصــــادي لكــــل دولــــة
.بین االختالل المؤقت واالختالل الدائم

:االختالل المؤقت: أوال
إال لمـــــدة محــــــدودة تكــــــون هـــــو االخــــــتالل النـــــاتج عــــــن مظــــــاهر اقتصـــــادیة قصــــــیرة األجـــــل، ولــــــن تســــــتمر 

ســــــنة فقــــــط دون تكرارهــــــا، ویــــــزول بــــــزوال األســــــباب المؤدیــــــة إلــــــى حدوثــــــه، وهــــــو ال یمثــــــل مشــــــكلة كبیــــــرة فــــــي 
ـــــة االقتصـــــادیة، ومـــــن أهـــــم  ـــــه ال یمـــــس البنی المســـــتقبل، وال یســـــتدعي اتخـــــاذ إجـــــراءات صـــــارمة لتصـــــحیحه، ألن

1:األنواع المدرجة تحته نجد

:االختالل الموسمي.1
النــــوع فــــي الــــدول التــــي تكــــون أغلــــب صــــادراتها منتجــــات موســــمیة زراعیــــة عــــادة، فیكــــون فــــي موســــم نجــــد هــــذا 

الدولــــــة التـــــي ترتكــــــز فــــــي : إنتاجهـــــا تحقیــــــق فــــــائض یـــــدعم أو یفــــــوق العجــــــز النـــــاتج فــــــي بقیــــــة المواســـــم، مــــــثال
صــــادراتها علــــى القمــــح ســــوف تعــــرف فائضــــا فــــي شــــهور الحصــــاد وعجــــزا فــــي بقیــــة أشــــهر الســــنة، والنتیجــــة قــــد 

.تكون فائض أو عجز لمیزان المدفوعات في آخر السنة
:االختالل العارض.2

هــــو االخـــــتالل النـــــاتج عـــــن أســـــباب غیـــــر متوقعـــــة فـــــي فتــــرة مـــــا، كحـــــدوث كـــــوارث طبیعیـــــة تـــــؤدي إلـــــى إتـــــالف 
محاصـــــیل زراعیـــــة موجهـــــة للتصـــــدیر، ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى عجـــــز فـــــي المیـــــزان التجـــــاري، أو تحســـــن فـــــي األحـــــوال 

ــــــامي  ــــــة تســــــاعد تن ــــــادة الصــــــادراتالجوی ــــــق فــــــائض بزی ــــــالي تحقی أو حــــــدوث عجــــــز نتیجــــــة . المحاصــــــیل، وبالت
زیــــادة الــــواردات مــــن مــــواد التســــلح والمــــواد الغذائیــــة وانتشــــار موجــــة التخــــزین عنــــد نشــــوب حــــروب غیــــر متوقعــــة 

ـــــــدول المتقدمـــــــة مـــــــن عجـــــــز نتیجـــــــة . مـــــــع إضـــــــافة التعویضـــــــات التـــــــي تنشـــــــأ عنهـــــــا أو مـــــــا تعانیـــــــه خاصـــــــة ال
ـــــــى اإلضـــــــرابات العمالیـــــــ ة التـــــــي تشـــــــل اإلنتـــــــاج فـــــــي النشـــــــاطات أو الصـــــــناعات التصـــــــدیریة، ممـــــــا یشـــــــجع عل

ــــــذي تعطــــــل فــــــي فتــــــرة اإلضــــــرابات ــــــي ال ــــــة لإلنتــــــاج المحل واالخــــــتالل العــــــارض یتمیــــــز 2.اســــــتیراد الســــــلع البدیل
.بزواله بمجرد اختفاء العارض لحدوثه

امالت الجاریـــــة، مـــــن ومـــــا یمكـــــن مالحظتـــــه إجمـــــاال عـــــن االخـــــتالل المؤقـــــت، أنـــــه یمـــــس خاصـــــة المعـــــ
خــــالل التغیــــرات التــــي تطــــرأ علــــى الصــــادرات والــــواردات، أمــــا العجــــز المؤقــــت الــــذي قــــد یصــــیب حســــاب رأس 
المـــــــال، فیكـــــــون نتیجـــــــة تـــــــدفق رؤوس األمـــــــوال قصــــــــیرة األجـــــــل نتیجـــــــة ارتفـــــــاع أســـــــعار الفائـــــــدة الدولیــــــــة، أو 

الســـــاخنة دون أن یقابـــــل بتـــــدفق التخـــــوف مـــــن انخفـــــاض قیمـــــة العملـــــة المحلیـــــة، أو مـــــا یطلـــــق علیهـــــا بـــــاألموال

331.، صمرجع سابق،صبحي تادرس قریصة، مدحت محمد العقاد-1
14مرجع سابق،صصفوت عبد السالم عوض هللا، -2
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ـــــــة ـــــــى الدول ـــــــه . داخـــــــل إل ـــــــة أو الرأســـــــمالیة، فإن ـــــــي المعـــــــامالت الجاری ـــــــائض ف ـــــــالي إذا حـــــــدث عجـــــــز أو ف وبالت
.ینعكس على میزان المدفوعات، إذا لم یتم تدعیم الحسابین لبعضهما

:االختالل الدائم: ثانیا
ســـــــــنوات، ألنـــــــــه یمـــــــــس الهیكـــــــــلهـــــــــو اخـــــــــتالل نـــــــــاتج عـــــــــن أســـــــــباب تـــــــــدوم لفتـــــــــرة زمنیـــــــــة طویلـــــــــة، أي 

ویظهـــــر . االقتصـــــادي، وتتطلـــــب مكافحتـــــه إجـــــراءات صـــــعبة التحقیـــــق، وتظهـــــر نتائجهـــــا فـــــي المـــــدى الطویـــــل
1:هذا االختالل نتیجة عامل واحد أو أكثر من العوامل التالیة

 التغیـــــرات الدائمـــــة فـــــي ظـــــروف العـــــرض والطلـــــب الـــــدولیین علـــــى منتجـــــات دولـــــة مـــــا، وتأثیرهـــــا فـــــي توزیـــــع
.الموارد بین الفروع اإلنتاجیة للدولة والتأثیر على الهیكل االقتصادي

 التغیـــــرات فـــــي هیكـــــل العالقـــــات االقتصـــــادیة الدولیـــــة نتیجـــــة تـــــدهور الوضـــــعیة االقتصـــــادیة للدولـــــة بارتفـــــاع
تكــــــالیف اإلنتــــــاج الراجــــــع إلــــــى التــــــأخر التكنولــــــوجي والفنــــــي، وعــــــدم مواكبــــــة األســــــالیب اإلنتاجیــــــة الحدیثــــــة 

هـــــذه الظـــــروف . دي إلـــــى خفـــــض أســـــعار الســـــلع البدیلـــــة عـــــن الســـــلع التـــــي تصـــــدرها هـــــذه الـــــدولالتـــــي تـــــؤ 
.تؤدي إلى تراجع الطلب على صادراتها

قد یعود السبب إلى التغییر المستمر في أذواق المستهلكین األجانب.
ــــــأثیر مركــــــ ــــــة مــــــع إضــــــافة ت ــــــي دائــــــرة األســــــواق الدولی ــــــدرة التنافســــــیة ف ــــــاج والق ــــــاض مســــــتویات اإلنت ز انخف

.الدائنیة والمدیونیة لهذه الدول
:االختالل الهیكلي: ثالثا

نجــــــد هــــــذا النــــــوع فــــــي الــــــدول النامیــــــة خاصــــــة، وذلــــــك النخفــــــاض مســــــتویات اإلنتــــــاج فیهــــــا لقلــــــة وتقــــــادم 
ـــــدولي علـــــى صـــــادراتها الرتفـــــاع أســـــعارها، ووجـــــود بـــــدائل  ـــــاج، ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى ضـــــعف الطلـــــب ال أدوات اإلنت
ـــــى ـــــى تـــــدهور شـــــروط التبـــــادل الـــــدولي یجعـــــل هـــــذه الـــــدول النامیـــــة تســـــعى إل لهـــــا بأســـــعار أقـــــل، ممـــــا یـــــؤدي إل
التوســـــع االقتصـــــادي مـــــن خـــــالل مشـــــاریع تنمویـــــة تتطلـــــب اســـــتیراد كمیـــــات كبیـــــرة مـــــن الســـــلع الرأســـــمالیة لرفـــــع 

ـــــل نمـــــو بطـــــيء للصـــــادرات ـــــه فـــــي مقاب ـــــة المـــــدخرات المتاحـــــة ل هـــــذا التوســـــع . مســـــتوى االســـــتثمار، ولعـــــدم كفای
ــــائج بزیــــادة القــــدرة  مــــدفوعات یصــــعب خاصــــة فــــي میــــزان الاإلنتاجیــــةیســــتمر لفتــــرة طویلــــة مــــن أجــــل تحقیــــق نت

.الرجوع فیه إلى الوراء
وقـــــد یحـــــدث فـــــائض هیكلـــــي فـــــي میـــــزان المـــــدفوعات فـــــي الـــــدول التـــــي تكـــــون صـــــادراتها تعتمـــــد علـــــى 

تعـــــدت 2004ســـــلعة ضـــــروریة، وكلمـــــا یتحـــــول الطلـــــب علیهـــــا مـــــثال حالـــــة الـــــدول البترولیـــــة، حیـــــث فـــــي ســـــنة 
.بترولیة فائضا في موازین مدفوعاتهادوالر للبرمیل الواحد، حققت معه الدول ال40أسعار النفط 

:االختالل الدوري:رابعا
هـــــــو اخـــــــتالل ناشـــــــئ عـــــــن التنـــــــاوب بـــــــین الـــــــرواج والكســـــــاد أو التقلبـــــــات الدوریـــــــة للحالـــــــة االقتصـــــــادیة 
للــــــدول الرأســــــمالیة بــــــین حالــــــة انكمــــــاش ومــــــا تتمیــــــز بــــــه مــــــن انخفــــــاض فــــــي الــــــدخول، فــــــي األســــــعار وانتشــــــار 

47. حنان لعروق، مرجع سابق، ص-1
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وبـــــین . یـــــؤدي إلـــــى تحســـــن فـــــي میـــــزان المـــــدفوعات أو أكثـــــر بتحقیـــــق فـــــائضالبطالـــــة وانخفـــــاض فـــــي الـــــواردات
ــــــة تضــــــخم یزیــــــد معهــــــا اإلنتــــــاج، األســــــعار، الــــــواردات وتــــــنقص الصــــــادرات، فتــــــنعكس بعجــــــز فــــــي میــــــزان  حال

ــــد آلخــــر الخــــتالف الهیاكــــل االقتصــــادیة . المــــدفوعات ــــف مدتــــه مــــن بل هــــذا التنــــاوب بــــین الفــــائض والعجــــز تختل
لصــــادراتها ووارداتهـــــا مـــــع الـــــدخول واألســـــعار، ویعـــــالج غالبـــــا مـــــن خـــــالل مرونـــــة العـــــرض والطلـــــب1فیمــــا بینهـــــا
.سیاسات مالیة ومصرفیة نقدیة مناسبةبإتباعهذا النوع 

: " وقـــــــد حـــــــاول صـــــــندوق النقـــــــد الـــــــدولي إعطـــــــاء تعریـــــــف شـــــــامل لالخـــــــتالل الـــــــدائم یضـــــــم كـــــــل الحـــــــاالت
تصــــحیح فــــي فتــــرة زمنیــــة معقولــــة مــــن خــــالل مقــــادیر تــــؤثر علــــى االخــــتالل الــــدائم هــــو االخــــتالل غیــــر اآللــــي لل

ـــــة وال فـــــي التضـــــخم ـــــدون زیـــــادة فـــــي البطال ـــــي ب ـــــه مـــــن أي أن هـــــذا االخـــــتالل ال،2" الطلـــــب الكل یمكـــــن معالجت
ــــــى االقتــــــراض لضــــــعف المركــــــز المــــــالي، أو  ــــــدرة عل ــــــة العجــــــز، وعــــــدم الق حســــــابات التســــــویة لنفاذهــــــا فــــــي حال

ت فــــوق خــــط األمــــان فــــي حالــــة تحقیــــق فــــائض، ومعالجــــة هــــذا االخــــتالل یــــؤدي إلــــى حــــدوث تــــراكم لالحتیاطــــا
ترتكــــــز فـــــــي العمــــــل علـــــــى الطلـــــــب وٕاعــــــادة توظیـــــــف عناصـــــــر اإلنتــــــاج بنقلهـــــــا إلـــــــى القطاعــــــات التـــــــي تتمیـــــــز 

بإتبـــــــاع أســـــــالیب بالنشـــــــاط وتلبـــــــي الطلـــــــب، والعمـــــــل علـــــــى زیـــــــادة القـــــــدرة التنافســـــــیة للدولـــــــة والقـــــــدرة اإلنتاجیـــــــة
صـــــعب التحقیـــــق ألنـــــه مرتكـــــز فـــــي وهـــــو. أو االقتـــــراض  للدولـــــةاإلقـــــراضة حالـــــة إنتاجیـــــة حدیثـــــة مـــــع مراعـــــا

الهیكــــــــل االقتصــــــــادي، لهــــــــذا تحــــــــاول الــــــــدول كبحــــــــه فــــــــي أول األمــــــــر باســــــــتعمال الرقابــــــــة علــــــــى المعــــــــامالت 
3.الخارجیة

:االختالل المتصل باألسعار أو االختالل النقدي. خامسا
الشـــــرائیة لوحـــــدة النقــــود فـــــي الســـــوق الداخلیـــــة وســـــعرها وهــــو ذلـــــك االخـــــتالل الـــــذي یعنـــــي بــــه تغیـــــر القـــــوة 

فــــي األســـــواق العالمیـــــة، ویــــتم عـــــالج هـــــذا النــــوع مـــــن االخـــــتالل عــــن طریـــــق خفـــــض القیمــــة الخارجیـــــة للعملـــــة 
.أو إعادة األسعار إلى ما كانت علیه بإتباع سیاسة انكماشیة

48.حنان لعروق، مرجع سابق، ص-1
2-Raymond BERTRAND: Economie financière international, presse universitaire deFrance1971. ,
P107.

51.، بدون دار النشر، بدون سنة النشر، صة والتطبیقاالقتصاد النقدي بین النظریمحمد عبد العزیز عجیمیة، -3
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.آلیات تعدیل االختالل في میزان المدفوعات: المطلب الثالث
ن میــــــزان إذا حصـــــل اخــــــتالل فــــــي میــــــزان المــــــدفوعات وكانــــــت الدولـــــة تتبــــــع أســــــعار الصــــــرف المرنــــــة فــــــإ

:یطرأ لآللیات التالیةالمدفوعات 
:التعدیل اآللي بمیزان المدفوعات: أوال 

لتوضـــــــیح عملیـــــــة التصـــــــحیح التلقـــــــائي فـــــــي میــــــــزان المـــــــدفوعات یعـــــــاني مـــــــن عجـــــــز وذلـــــــك ألن المــــــــدفوعات 
المســــــتلمات التلقائیــــــة وبســــــبب هــــــذا العجــــــز فــــــي میــــــزان المــــــدفوعات ومــــــع بقــــــاء العوامــــــل التلقائیــــــة أكبــــــر مــــــن

ـــــل ســـــعر الصـــــرف مقابـــــل العمـــــالت األ وبالتـــــالي تصـــــبح . خـــــرى إلـــــى االنخفـــــاضاألخـــــرى ثابتـــــة كمـــــا هـــــي یمی
الســـــــلع أقـــــــل كلفـــــــة مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر المســـــــتوردین ممـــــــا یـــــــؤدي إلـــــــى زیـــــــادة الطلـــــــب الخـــــــارجي علـــــــى الســـــــلع 

ب علـــــى الســــلع و الخـــــدمات یرافقــــه طلبـــــا متزایــــد علـــــى الــــدینار وعرضـــــا مزایــــدا لعمـــــالت والخــــدمات وهـــــذا الطلــــ
وبســـــــبب هـــــــذا الطلـــــــب المتزایـــــــد علـــــــى الـــــــدینار یرتفـــــــع ســـــــعر صـــــــرف الـــــــدینار مقابـــــــل العمـــــــالت . دول أخـــــــرى

ــــــى یصــــــبح توازنیــــــا مــــــع العمــــــالت األخــــــرى  ــــــدینار حت ــــــي ســــــعر صــــــرف ال األخــــــرى ویســــــتمر هــــــذا االرتفــــــاع ف
.في میزان المدفوعاتوبالتالي یزول العجز

ومــــــن الجــــــدیر بالــــــذكر أن عملیــــــة التصــــــحیح التلقــــــائي فــــــي میــــــزان المــــــدفوعات تعتمــــــد علــــــى مرونــــــات الطلــــــب 
ــــى صــــادرات ــــي عل ــــب األجنب ــــات الطل ــــى مرون ــــى الســــلع والخــــدمات المســــتوردة وكــــذلك عل ــــي عل ــــر" المحل " الجزائ

1.من السلع و الخدمات

: التدخل الحكومي في تعدیل میزان المدفوعات: ثانیا
ـــــر أحـــــدهما  ـــــدخل القـــــومي لقطـــــر مـــــا، فتغی ـــــزان المـــــدفوعات وال ـــــین می ـــــاك عالقـــــة وثیقـــــة ب مـــــن المعـــــروف أن هن
یــــؤدي إلــــى تغیــــر اآلخــــر، أن مســــتویات دخــــل مرتفعــــة محلیــــا یــــؤدي إلــــى زیــــادة الطلــــب المحلــــي علــــى الســــلع و 

ــــــزدا ــــــالي ی ــــــزان الخــــــدمات مــــــن الخــــــارج وبالت ــــــزداد العجــــــز فــــــي می ــــــالي ی ــــــة وبالت ــــــة األجنبی ــــــى العمل ــــــب عل د الطل
.المدفوعات

وعلـــــى العكـــــس مـــــن ذلـــــك فـــــإن مســـــتویات دخـــــل مرتفعـــــة فـــــي الخـــــارج یـــــؤدي إلـــــى زیـــــادة طلـــــب األجانـــــب علـــــى 
الســــــلع والخــــــدمات المحلیــــــة وبالتــــــالي یــــــزداد الطلــــــب علــــــى العملــــــة المحلیــــــة ممــــــا یــــــؤدي إلــــــى تصــــــحیح میــــــزان 

.المدفوعات
ــــــــزان المــــــــدفوعات مــــــــن خــــــــالل االنكمــــــــاش والتضــــــــخم تســــــــكمــــــــا  ــــــــي می تطیع الحكومــــــــة تصــــــــحیح االخــــــــتالل ف

.المحلیین
فــــــإذا كــــــان هنــــــاك عجــــــزا فــــــي میــــــزان المــــــدفوعات فــــــإن الحكومــــــة تقــــــوم بسیاســــــات انكماشــــــیة وذلــــــك بتخفــــــیض 
ـــــة وبالتـــــالي یحـــــدث انكمـــــاش فـــــي الـــــدخول وتـــــدني القـــــوة  الطلـــــب الكلـــــي الفعـــــال علـــــى الســـــلع والخـــــدمات المحلی

ــــــة وجــــــود فــــــائض فــــــي میــــــزان ا لشــــــرائیة وانخفــــــاض فــــــي مســــــتوى األســــــعار المحلیــــــة ویحــــــدث العكــــــس فــــــي حال
2.المدفوعات

22. ، ص2008، 1دار صفاء للنشر، عمان ط -، التمویل الدوليموسى سعید مطر، شقیري نوري موسى و آخرون، -1
23.مرجع نفسھ، صموسى سعید مطر، شقیري نوري موسى و آخرون، -2
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.تبرز هده اآللیة من خالل تغیرات في أسعار وأسعار العمالت:آلیة السعر: ثالثا
: أسعار السلع.1

ــــب علیــــه زیــــادة  ــــي میــــزان مــــدفوعاتها األمــــر الــــذي یترت ــــرض أن دولــــة مــــا حققــــت فائضــــا ف االحتیــــاطي مــــن نف
ــــى  ــــذي یــــؤدي إل ــــداخل األمــــر ال ــــة فــــي ال ــــادة فــــي كمیــــة النقــــود المتداول ــــالي زی ــــذهب، العمــــالت األجنبیــــة وبالت ال
ارتفـــــاع األســـــعار الداخلیـــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر األجانـــــب، أي أن أســـــعار الســـــلع الوطنیـــــة تصـــــبح مرتفعـــــة الـــــثمن 

ایـــــــة إلـــــــى زیـــــــادة الـــــــواردات وقلـــــــة علـــــــى المســـــــتوى العـــــــالمي مقارنـــــــة بالســـــــلع األجنبیـــــــة وهـــــــدا یـــــــؤدي فـــــــي النه
ــــذي كــــان موجــــودا فــــي البدایــــة  ــــي میــــزان المــــدفوعات یعــــوض الفــــائض ال الصــــادرات وبالتــــالي حــــدوث عجــــز ف

.مما یعني عودة التوازن إلى میزان المدفوعات ویحدث العكس تماما في حالة العجز
: أسعار العمالت.2

ــــى ذیترتــــب علــــى عنــــدما تقــــوم الســــلطات النقدیــــة بتخفــــیض ســــعر العملــــة الوطنیــــة لــــك أن یتنــــازل األجانــــب عل
قـــــدر أقـــــل مـــــن عمالتهـــــم مقابـــــل الحصـــــول علـــــى وحـــــدة مـــــن العملـــــة الوطنیـــــة بینمـــــا یتوجـــــب علـــــى المـــــواطنین 
المحلیــــین التنـــــازل علـــــى قـــــدر أكبـــــر مــــن العملـــــة الوطنیـــــة مقابـــــل الحصـــــول علــــى وحـــــدة مـــــن العملـــــة األجنبیـــــة 

عملــــــة الوطنیـــــة هـــــدا فـــــي حالـــــة حـــــدوث عجـــــز فــــــي ویـــــؤدي هـــــدا إلـــــى انخفـــــاض أســـــعار الـــــواردات مقومـــــة بال
.میزان المدفوعات

.أما في حالة حدوث الفائض فیحدث العكس تماما
:السیاسات النقدیة: ارابع

ـــــى الســـــلع والخـــــدمات األجنبیـــــة مـــــن خـــــالل تعـــــدیل أســـــعار  ـــــب عل ـــــأثیر علـــــى الطل ـــــك المركـــــزي الت یســـــتطیع البن
.الثابتة أو من خالل تعدیل أسعار الفائدةالصرف إذا كانت الدولة تتبع نظام أسعار الصرف 

ـــــدینار  ـــــك المركـــــزي یقـــــوم بتخفـــــیض ســـــعر صـــــرف ال ـــــة وجـــــود عجـــــز فـــــي میـــــزان المـــــدفوعات فـــــإن البن فـــــي حال
مقابــــل العمــــالت األجنبیــــة ممــــا یــــؤدي إلــــى انخفــــاض أســــعار الســــلع والخــــدمات المحلیــــة ممــــا یــــؤدي إلــــى زیــــادة 

.مما یؤدي إلى تصحیح میزان المدفوعاتالصادرات المحلیة وانخفاض المستوردات المحلیة
كمــــا یســــتطیع البنــــك المركــــزي رفــــع ســــعر الفائــــدة علــــى الــــدوالر مــــثال الســــتقطاب رؤوس األمــــوال مــــن الخــــارج 
وبالتـــــالي تصـــــحیح االخـــــتالل فـــــي میـــــزان المـــــدفوعات تجـــــدر اإلشـــــارة هنـــــا إلـــــى أن رؤوس األمـــــوال التـــــي تصـــــل 

ئــــــدة تكــــــون مــــــن النـــــوع قصــــــیر األجــــــل فهــــــي تــــــدفقات مؤقتــــــة إلـــــى البلــــــد مــــــن أجــــــل االســــــتفادة مـــــن أســــــعار الفا
1.ولیست مستمرة

سیاســــة تحریــــر وتقــــویم الصــــرف، ففــــي ظــــل الســــیطرة علــــى التضــــخم وتحقیــــق إتبــــاعیــــتم ذلــــك مــــن خــــالل 
االســــــتقرار فــــــي األســــــعار الــــــذي یحــــــافظ بــــــدوره علــــــى قیمــــــة العملــــــة مــــــن التــــــدهور، یمكــــــن أن تســــــاهم السیاســــــة 
ــــام البنــــوك المركزیــــة برفــــع ســــعر  النقدیــــة فــــي إصــــالح وتخفــــیض العجــــز فــــي میــــزان المــــدفوعات عــــن طریــــق قی

ا بـــــدوره إلــــــى قیـــــام البنـــــوك التجاریــــــة برفـــــع أســـــعار الفائــــــدة علـــــى القـــــروض، ممــــــا إعـــــادة الخصـــــم، فیــــــؤدي هـــــذ

24.مرجع سابق، صموسى سعید مطر،  شقیري نوري موسى و آخرون ، -1
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یــــؤدي إلــــى تقلیــــل االئتمــــان والطلــــب المحلــــي علــــى الســــلع والخــــدمات ،ممــــا یخفــــض مــــن حــــدة ارتفــــاع األســــعار 
.المحلیة، وبالتالي تشجیع الصادرات وتخفیض الواردات

لــــــى إقبــــــال األجانــــــب علــــــى إیــــــداع أمــــــوالهم ومــــــن ناحیــــــة أخــــــرى یــــــؤدي ارتفــــــاع أســــــعار الفائــــــدة داخلیــــــا إ
بــــــالبنوك الوطنیــــــة، وبالتــــــالي إلــــــى دخــــــول مزیــــــد مــــــن رؤوس األمــــــوال إلــــــى الدولــــــة، ممــــــا یســــــاعد علــــــى تقلیــــــل 

داخـــــل االقتصـــــاد القـــــومي، ) االئتمانیـــــة(العجـــــز فـــــي میـــــزان المـــــدفوعات، وهكـــــذا نجـــــد أن تقلیـــــل كمیـــــة النقـــــود 
1.العجز في میزان المدفوعاتورفع أسعار الفائدة یلعب دورا كبیرا في خفض

كمـــــا یمكـــــن للسیاســـــة النقدیـــــة أن تلعـــــب دورا فـــــي تحســـــین میـــــزان المـــــدفوعات، وذلـــــك خـــــالل العمـــــل علـــــى 
رفــــع أســــعار الفائـــــدة، لجــــذب رؤوس األمـــــوال األجنبیــــة للتحـــــرك إلــــى داخــــل البلـــــد، إتبــــاع نظـــــام صــــرف للعملـــــة 

ــــــ ــــــى تشــــــجیع الصــــــادرات والحــــــد مــــــن الــــــواردات، فتخف یض ســــــعر الصــــــرف یحســــــن المیــــــزان مناســــــب یــــــؤدي إل
التجــــــاري إذا نجــــــح فــــــي زیــــــادة صــــــادرات البلــــــد وخفــــــض مــــــوارده، إال أن آثــــــار هــــــذه اإلجــــــراءات ال تــــــتم بــــــنفس 

الدرجة في كل حالة تطبق فیها وٕانما یعتمد األمر على كثیر من الظروف والعوامل األخرى

:في میزان المدفوعاتالتوازن المحاسبي واالقتصادي 
الجانــــــــب المــــــــدین مــــــــع الجانــــــــب الــــــــدائن لمیــــــــزان المــــــــدفوعات یطلــــــــق علیــــــــه بتــــــــوازن میــــــــزان إن تســــــــاوي

) .تساوي الطلب مع حقوق الدولة(المدفوعات 
یتطلـــــــب میـــــــزان المـــــــدفوعات تســـــــویة تتمثـــــــل فـــــــي تعـــــــدیل وضـــــــعیته بمعرفـــــــة أســـــــباب وأنـــــــواع االخـــــــتالل و 

.ي للتوازن المحاسبي واالقتصاديالموجودة فیه وكیفیة معالجتها وقبل ذلك البد من فهم المعنى الحقیق

: التوازن المحاسبي.أوال
ویطلــــــق علیــــــه أیضــــــا بــــــالتوازن الــــــدفتري، ألنــــــه یظهــــــر فــــــي الــــــدفاتر المحاســــــبیة مــــــن خــــــالل تســــــاوي أو تكــــــافؤ 
جملـــــــة اإلیـــــــرادات الخارجیـــــــة مـــــــع المـــــــدفوعات الخارجیـــــــة أیضـــــــا، أي تســـــــاوي الجـــــــانبین الـــــــدائن والمـــــــدین بعـــــــد 

زن المحاســـــبي، مـــــن الخطــــأ الحكـــــم علـــــى المركــــز الخـــــارجي للدولــــة مـــــن خــــالل التـــــواإجــــراء التســـــویات، ویكــــون 
ــــوازن ظــــاهري  ــــه ت ــــل، ویخفــــي وراءه ألن ــــدوم فــــي األجــــل الطوی ــــه ال ی ــــة مــــن الناحیــــة االقتصــــادیة، وألن لــــه أهمی

اخـــــــتالال أكیـــــــدا فـــــــي النشـــــــاط االقتصـــــــادي للدولـــــــة ویمكـــــــن أن یتحقـــــــق هـــــــذا التســـــــاوي المحاســـــــبي تلقائیـــــــا دون 
ـــــــ ـــــــى التـــــــوازن حاجـــــــة إل ـــــــذلك إل ـــــــة، ویتحـــــــول ب ى إجـــــــراء التســـــــویات المحاســـــــبیة باســـــــتعمال االحتیاطـــــــات الدولی

ـــــق  ـــــك االحتیاطـــــات مـــــن أجـــــل تحقی ـــــتم تحری ـــــك بظهـــــور عجـــــز أو فـــــائض ی االقتصـــــادي ، وٕاذا كـــــان خـــــالف ذل
.التوازن الحتمي بغض النظر عن األوضاع االقتصادیة السائدة في الدولة

: زان المدفوعاتالتوازن االقتصادي لمی. ثانیا

.275.، ص2007، الدار الجامعیة، إلسكندریة، اقتصادیات النقود والبنوكعبد المطلب عبد الحمید، -1
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ــــــالمفهوم  ــــــى  وضــــــعیة المیــــــزان، والتــــــوازن ب ــــــذي یعتــــــد بــــــه االقتصــــــادیون فــــــي الحكــــــم عل هــــــذا التعریــــــف هــــــو ال
.االقتصادي ال یكون تحققه حتمي، ولكن بتوافر ظروف اقتصادیة، سیاسیة وتجاریة مالئمة

ــــدائن والمــــدین للمیــــزان،  ــــى الرصــــید النهــــائي للجــــانبین ال ــــى رصــــید أجــــزاء بحیــــث ال یكــــون التركیــــز عل وٕانمــــا عل
وهــــي : أو حســــابات فقــــط مــــن المیــــزان ، ویمكــــن التمییــــز بــــین هــــذه الحســــابات مــــن خــــالل الهــــدف مــــن إجرائهــــا

.إما تلقائیة أو مستقلة، وٕاما عملیات تعویضیة أو موازنة

وهــــــي التــــــي تنشــــــأ مــــــن تلقــــــاء وتســــــمى بعملیــــــات فــــــوق الخــــــط: العملیــــــات التلقائیــــــة أو المســــــتقلة.1
ــــــیس ل ــــــات الحســــــاب نفســــــها ول ــــــي عملی ــــــل ف ــــــزان المــــــدفوعات، وتتمث ــــــي می ــــــائض ف ظهــــــور العجــــــز أو ف

الجــــــاري وحســــــاب رأس المــــــال طویــــــل األجــــــل وحركــــــة رأس المــــــال قصــــــیرة األجــــــل بغــــــرض المضــــــاربة 
1.فقط وحساب التحویالت من جانب واحد وحساب الذهب لألغراض التجاریة

ــــة.2 ــــات التعویضــــیة أو الموازن ــــات: العملی تحــــت الخــــط ألن هــــذه المعــــامالت أو تعــــرف كــــذلك بعملی
ــــة میــــزان المــــدفوعات  ال تــــتم لــــذاتها ولكــــن بشــــرط حــــدوث عملیــــات مســــتقلة، أي تجــــري بــــالنظر لحال
ــــات  ــــتج عــــن العملی ــــالي فهــــي تتحقــــق مــــن أجــــل تعــــویض أو تســــویة مــــا ین ــــه، وبالت وســــد أي ثغــــرة فی

تتمثــــــــل هــــــــذه التلقائیــــــــة أو المســــــــتقلة ، وذلــــــــك لتحقیــــــــق التــــــــوازن المحاســــــــبي ولــــــــیس االقتصــــــــادي و 
المعــــــــامالت فــــــــي حركــــــــات رؤوس األمــــــــوال قصــــــــیرة األجــــــــل علــــــــى هیئــــــــة قــــــــروض، التغیــــــــر فــــــــي 

.العمالت األجنبیة وحركة االستیراد والتصدیر للذهب النقدي
ویوصــــــف میـــــــزان المـــــــدفوعات بأنـــــــه مختـــــــل أو متـــــــوازن اقتصـــــــادیا عنـــــــدما یركـــــــز النظـــــــر علـــــــى العملیـــــــات 

ــــــــة أو المســــــــتقلة وحــــــــدها دون غیرهــــــــا، أ ــــــــر التلقائی ــــــــدائن والمــــــــدین متســــــــاویین یعتب ــــــــا جانبیهــــــــا ال ي إذا كان
2.المیزان متوازنا، أما إذا زاد جانب عن اآلخر فیعتبر میزان المدفوعات مختال

25.موسى سعید مطر،  شقیري نوري موسى و آخرون ، مرجع سابق، ص-1
277.عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص-2
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:خالصة الفصل
بـــــــأن میـــــــزان المـــــــدفوعات عبـــــــارة عـــــــن صـــــــورة مكثفـــــــة للعالقـــــــات االقتصـــــــادیة یمكـــــــن القـــــــولمـــــــا تقـــــــدمم

الدولیـــــة، إذ یبـــــین صـــــافي المعـــــامالت االقتصـــــادیة لدولـــــة مـــــا فـــــي عالقاتهـــــا مـــــع اقتصـــــادیات العـــــالم الخـــــارجي، 
ـــــة العـــــالم ومســـــتوى النشـــــاط االقتصـــــادي فیهـــــا، إال أن  ـــــة اتجـــــاه بقی ـــــالي فهـــــو یظهـــــر المركـــــز المـــــالي للدول وبالت

ام قــــد یتعــــرض الخــــتالل مؤقــــت أو دائــــم، وهــــذا مــــا یســــتوجب علــــى الدولــــة تبنــــي حلــــول تتمثــــل فــــي  هــــذا النظــــ
ــــة مــــن ورائهــــا  ــــف السیاســــات التصــــحیحیة كــــإجراءات ســــعر الصــــرف التــــي تســــعى الســــلطات النقدیــــة للدول مختل
ــــة  ــــي مــــن خــــالل مراقب ــــى االقتصــــاد المحل ــــة عل ــــك عــــن طریــــق الرقاب ــــى التــــوازن الخــــارجي، وذل نحــــو الحفــــاظ عل

.خول وخروج السلع والخدماتد
إال أن هــــــــذه األخیــــــــرة فقــــــــدت فعالیتهــــــــا مــــــــع مــــــــرور الوقــــــــت، وهــــــــذا التجــــــــاه دول العــــــــالم نحــــــــو التحــــــــرر 
ـــــیم  االقتصـــــادي، والمنافســـــة، أمـــــا سیاســـــة تخفـــــیض ســـــعر الصـــــرف فقـــــد لجـــــأت إلیـــــه الـــــدول بغـــــرض إعـــــادة تقی

ـــــى الرفـــــع مـــــن حجـــــم الصـــــا ـــــة، باإلضـــــافة إل ـــــیم الحقیقی ـــــواردات، ولكـــــن عمالتهـــــا وٕاعطائهـــــا الق ـــــیص ال درات وتقل
هـــــذا اإلجـــــراء لـــــم یكـــــن فعـــــاال فـــــي الـــــدول النامیـــــة بســـــبب هیكـــــل مبادالتهـــــا الـــــذي یتمیـــــز بـــــالتركیز علـــــى منتـــــوج 
أحــــــــادي التصــــــــدیر، ولعــــــــدم نجــــــــاح السیاســــــــتین الســــــــابقتین اتجهــــــــت الــــــــدول إلــــــــى تحریــــــــر المبــــــــادالت وســــــــعر 

.الصرف
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تمهید

تعبـــــــر كـــــــل دولـــــــة عـــــــن قـــــــوة اقتصـــــــادها مـــــــن خـــــــالل میـــــــزان مـــــــدفوعاتها الـــــــذي یعتبـــــــر أهـــــــم المؤشـــــــرات 
ولقـــــــد ســـــــاهمت . االقتصـــــــادیة، حیـــــــث یســـــــاهم میـــــــزان المـــــــدفوعات فـــــــي توجیـــــــه سیاســـــــات الدولـــــــة االقتصـــــــادیة

وازن میـــــزان المـــــدفوعات، ومـــــن االقتصـــــادیة فـــــي توضـــــیح العوامـــــل المـــــؤثرة فـــــي اخـــــتالل وتـــــمختلـــــف المجـــــاالت 
.یؤدي في كثیر من األحوال إلى اختالل میزان المدفوعاته العوامل التضخم الذي بین هذ

ویعتبـــــر التضـــــخم أحـــــد المشـــــاكل االقتصـــــادیة التـــــي تعـــــاني منهـــــا الجزائـــــر فهـــــذه الظـــــاهرة تتســـــم بالتعقیـــــد 
ــــــة والدراســــــات الســــــابقة أن بســــــبب تفاعــــــل عوا ــــــت التجــــــارب الدولی ا العامــــــل لهــــــذمــــــل متعــــــددة، وخاصــــــة إذا ثبت

بســـــبب ســـــعار، فــــي المـــــدة التــــي أعقبـــــت تحریــــر األوخاصـــــة ر الواضـــــح فــــي میـــــزان المــــدفوعات الجزائـــــري ثــــاأل
ــــــى میــــــزان .الظــــــروف والمشــــــاكل االقتصــــــادیة ــــــؤثر التضــــــخم عل ــــــى أي مــــــدى ی ــــــي هــــــذا الســــــیاق نتطــــــرق إل وف

المدفوعات الجزائري؟

، حیــــــــث یتضــــــــمن المبحــــــــث األول أســــــــباب ثــــــــالث مباحــــــــثتقســــــــیمه إلــــــــى بقــــــــوموفــــــــي هــــــــذا الفصــــــــل ن
المبحــــــــث الثــــــــاني یتضــــــــمن تغیــــــــرات أســــــــعار االســــــــتهالك وتغیــــــــرات المیــــــــزان و وتطــــــــورات معــــــــدالت التضــــــــخم

فـــــــي الجزائـــــــر خـــــــالل الفتـــــــرة  خیـــــــر تـــــــأثیر التضـــــــخم علـــــــى میـــــــزان المـــــــدفوعاتالتجـــــــاري والمبحـــــــث الثالـــــــث واأل
.المعتمد الختبار فرضیة الدراسة
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.تغیرات معدالت التضخم في الجزائرأسباب و نظرة عامة حول : المبحث األول

یعبــــــــر التضــــــــخم عــــــــن مســــــــتوى التغیــــــــرات التــــــــي تحــــــــدث فــــــــي المســــــــتویات العامــــــــة لألســــــــعار فأســــــــباب 
وٕانمـــــا أســـــباب هیكلیـــــة وقــــد ینشـــــأ التضـــــخم لســـــببین همـــــا التضـــــخم المســـــتورد وهـــــو لیســـــت نقدیـــــة فقـــــطالتضــــخم 

نـــــاتج عـــــن ارتفـــــاع أســـــعار المـــــواد الغذائیـــــة المســـــتوردة واإلنفـــــاق الحكـــــومي كمـــــا تـــــم التوصـــــل إلیـــــه فـــــي الفصـــــل 
.األول من خالل تفسیر التضخم في النظریات النقدیة

لتضخم في الجزائرة لالغیر المباشر سباب األ: المطلب األول

.یادة الطلب المحليز : أوال

طـــــورات التـــــي عرفتهـــــا الجزائـــــر هـــــي التـــــي زادت مـــــن حجـــــم أهمیـــــة الطلـــــب لـــــدى كـــــل المؤسســـــات إن الت
، ویعتبــــــر التوســــــع فــــــي االســــــتهالك وأنمــــــاط االســــــتثمار المعتمــــــدة فــــــي الجزائــــــر مــــــن أهــــــم العوامــــــل والعــــــائالت 

المراحـــــل التــــي مـــــر بهــــا االقتصـــــاد الــــوطني، حیـــــث یشــــكل األجـــــراء المســــؤولة عــــن ارتفـــــاع األســــعار، فـــــي كــــل 
وعـــــائالتهم الجـــــزء األكبـــــر مـــــن مســـــتهلكي الســـــلع والخـــــدمات، فـــــاألجور التـــــي یتحصـــــلون علیهـــــا تمثـــــل عنصـــــرا 
هامــــا فــــي تحدیــــد المســــتوى العــــام للطلــــب الكلــــي، والتــــي یكــــون لهــــا تــــأثیرا مباشــــرا علــــى ارتفــــاع المســــتوى العــــام 

خیر بــــــین الزیــــــادة فــــــي الطلــــــب الفعلــــــي علــــــى المســــــتوى ســــــوق الســــــلع والخــــــدمات وبــــــین لألســــــعار، نتیجــــــة التــــــأ
الجهـــــاز اإلنتـــــاجي الـــــوطني الـــــذي یحتـــــاج إلـــــى وقـــــت حتـــــى یتكیـــــف مـــــع الطلـــــب الجدیـــــد، أو بـــــین فتـــــرة عملیـــــة 

1.االستیراد إذا لم یتجاوب الجهاز اإلنتاجي للطلب الزائد محلیا وهو ما قد یتطلب فترات تأخیر أخرى

.ارتفاع التكالیف اإلنتاجیة:ثانیا

مــــن %90و %40تمثــــل األجــــور فــــي الجزائــــر جــــزءا كبیــــرا مــــن التكــــالیف، حیــــث أنهــــا تتــــراوح بــــین 
باإلضـــــافة إلـــــى ذلـــــك الزیـــــادات التـــــي حـــــدثت فـــــي تكـــــالیف المـــــواد . تكـــــالیف اإلنتـــــاج التـــــي تتحملهـــــا المؤسســـــات

ـــــــذي  األولیـــــــة، المنتجـــــــات نصـــــــف المصـــــــنعة باعتبارهـــــــا مـــــــواد تعتمـــــــد علـــــــى االســـــــتیراد، ونتیجـــــــة للتخفـــــــیض ال
ـــــد اتجهـــــت تكـــــالیف هـــــذه  ـــــات فـــــي األســـــواق الدولیـــــة، فق ـــــي ســـــعر صـــــرف الـــــدینار والتقلب المـــــواد إلـــــى یحـــــدث ف

مـــــن أجـــــل تغطیـــــة أخطـــــار الـــــدفع المتـــــأخر، وهـــــذه الظـــــاهرة تفرضـــــها تلـــــك الـــــدول التـــــي واتیرالتضـــــخیم فـــــي الفـــــ
نســــــتورد منهــــــا هــــــذه المــــــواد بســــــبب تــــــدهور احتیاطاتنــــــا مــــــن العملــــــة الصــــــعبة، وكــــــذا تــــــدهور وســــــائل اإلنتــــــاج 

.والعجز في قطع الغیار  واالنقطاع في تموین المخازن بالمواد األولیة

2012-1990.أ-1
.38.، ص، جامعة المسیلة، الجزائر2014وإداریة العدد السادس عشر دیسمبر 
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للتضخم في الجزائر) المباشرة(النقدیة األسباب: المطلب الثاني

ــــي ظهــــور  ــــة االقتصــــاد، لكــــن قــــد تتســــبب ف ــــي كثیــــر مــــن الحــــاالت وســــیلة لتعــــدیل وتغذی ــــود ف تشــــكل النق
تعتبـــــر النقـــــود كاألكســـــجین للحیـــــاة تقـــــوم : "فـــــي كتابـــــه(pirre berger)أزمـــــات جـــــد صـــــعبة كمـــــا یوضـــــح 

بحــــــرق البنیــــــة االقتصــــــادیة إذا تــــــم إصــــــدار الفــــــائض منهــــــا، وهــــــي عنصــــــر التوســــــع االقتصــــــادي، وفــــــي نفــــــس 
."الوقت تسبب أیضا التذبذبات إذا تمت عملیة اإلصدار بسهولة كبیرة

)1990/2013(خالل الفترة خم في الجزائر تطور معدالت التض: 02رقم الجدول
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)2013-1990(الممتدة بینرقم تطور معدالت التضخم في الجزائر خالل الفترة: )01(رقمالشكل

2014على تقریر البنك الدولي اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر

:اآلتيلنا الجدول یتضح من خالل

ــــــین  ــــــرة مــــــا ب ــــــغ ســــــنة ) 1993-1990(خــــــالل الفت ــــــث بل ــــــدا متواصــــــال حی معــــــدل 1992عــــــرف التضــــــخم تزای
:أكبر عدد خالل سنوات الدراسة، وتفسیر ذلك راجع إلى عدة عوامل منها31.67%

 ــــالي خــــالل ســــنوات هــــذه الفتــــرة وارتفــــاع معــــدالت الســــیولة، وتزایــــد حجــــم الطلــــب مــــع التوســــع النقــــدي المتت
.ركود في مستویات الطلب

ــــــــى معــــــــدل 1993أمــــــــا فیمــــــــا یخــــــــص ســــــــنة  نقطــــــــة 11أي ب %20.5، انخفــــــــض فیهــــــــا التضــــــــخم إل
وترجـــــع هـــــذه النتـــــائج المشـــــجعة إلــــــى اإلجـــــراءات المتخـــــذة مـــــن طـــــرف الســــــلطات النقدیـــــة، حیـــــث كـــــان هنــــــاك 

.استقرار في مستویات الطلب الكلي
ـــــد فـــــي الفتـــــرة مـــــا بـــــین  وكـــــان ) 1995-1994(بینمـــــا ظهـــــر االرتفـــــاع فـــــي معـــــدالت التضـــــخم مـــــن جدی

:ویرجع ذلك على الخصوص إلى%29.78معدل 1995اید من سنة ألخرى إذ بلغ في  هذا متز 
 ــــم یكــــن ــــي ل ــــي، وتخصیصــــات القــــروض الموجهــــة لالقتصــــاد الت ــــز مســــتویات العــــرض الكل ــــذي می الركــــود ال

.لها مقابل إنتاجي باإلضافة إلى ارتفاع وتیرة الطلب الكلي
ــــــى مواصــــــلة الجهــــــود المتواصــــــلة  وبعــــــدها یالحــــــظ أن معــــــدالت التضــــــخم تراجعــــــت وهــــــذا مــــــا یؤكــــــد عل

%18.69، وقد بلغ معدله 1996للحد من الضغوط التضخمیة ونجاحها بدایة من عام والرامیة
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ـــــراح هـــــذا المعـــــدل بـــــالتراجع بصـــــورة متواصـــــلة لیقتصـــــر علـــــى معـــــدل  ، وتعـــــود 1999ســـــنة %2.64ف
:هذه النتائج الحسنة إلى تضافر عدة جهود نذكر منها

ــــ ــــرة التوســــع النق ــــدال وتی ــــي الســــیولة االقتصــــادیة، واعت ــــتحكم ف ــــي بســــبب ال ــــب الكل دي، وتراجــــع مســــتوى الطل
.انتشار البطالة في تلك الفترة

 1999ســـــــنة 2.64مقابــــــل 0.34ـبــــــ2000حیــــــث اســــــتمر التضــــــخم فــــــي االنخفــــــاض إذ قــــــدرت ســــــنة ،
ـــــث  ـــــل ســـــرعان مـــــا عـــــاد التضـــــخم لالرتفـــــاع مجـــــددا حی ـــــم تســـــتمر هـــــذه النســـــبة طـــــویال، ب لكـــــن ولألســـــف ل

ســـــــنة %1.4، ثـــــــم تراجـــــــع مـــــــن جدیـــــــد لیقتصـــــــر علـــــــى النســـــــبة 2001ســـــــنة %4.2ارتفـــــــع إلـــــــى معـــــــدل 
.2003سنة 4.26، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 2002

اإلضــــــافة إلـــــى حركــــــة هیكــــــل وتعـــــود هــــــذه النتـــــائج إلــــــى اســــــتمرار الســـــیولة المفرطــــــة فــــــي الســـــوق النقدیــــــة ب
ــــدف ــــة لوســــائل ال الطلــــب مــــع میــــل أكثــــر الفوریــــة مثــــل العملــــة االئتمانیــــة والودائــــع عنــــدعالطلــــب علــــى العمل

.أهمیةنحو الودائع عند الطلب

ـــــین  ـــــرة مـــــا ب ـــــي الفت ـــــم تســـــتمر )2007، 2004( أمـــــا ف ـــــاض لكـــــن ل ، فشـــــهد التضـــــخم عـــــودة فـــــي االنخف
ــــه ســــنة  ــــغ معدل ثــــم اســــتهل التضــــخم مــــرة أخــــرى فــــي االرتفــــاع لیصــــل %2.31نســــبة 2006طــــویال حیــــث بل

، واســــــتمر هــــــذا االرتفــــــاع الملحــــــوظ والمحســــــوس فــــــي نســــــبة التضــــــخم فــــــي %3.67مــــــا بنســــــبة 2007ســــــنة 
ــــــــــــك ح ــــــــــــر وذل ــــــــــــغ معــــــــــــدل الجزائ ــــــــــــث بل ــــــــــــي الســــــــــــنوات %3.91، %5.73، %4.86ی ، 2009، 2008ف

2011.1سنة4.52%على التوالي وصوال إلى معدل 2010

ـــــة  ـــــر المالی ـــــك حســـــب توقعـــــه أن تنتهـــــي ســـــنة )كـــــریم جـــــودي(وقـــــد صـــــرح وزی ـــــه وذل ـــــي قول بنســـــبة 2011ف
مـــــن ذلـــــك المســـــجل معتبـــــرا بـــــأن التضـــــخم ســـــیكون أدنـــــى 2009تضـــــخم أقـــــل مقارنـــــة بالنســـــبة المســـــجلة لســـــنة 

2009.2خالل 

وفــــــي شــــــهر فیفــــــري مــــــن نفــــــس %4.9ســــــجلت نســــــبة التضــــــخم 2012أمــــــا خــــــالل شــــــهر جــــــانفي لســــــنة 
التــــــي 2011ي نســـــبة تفــــــوق تلـــــك المســـــجلة فـــــي أ%5.9أمـــــا فـــــي مـــــارس فقــــــد وصـــــلت إلـــــى %5.3الســـــنة
3.%4.5بلغت 

1 - international monetary fund , undertanding inflation in algeria , Imf country report, N° 13/ 48 february
2013, p 23
2-http:// www .djazairess.com/elkhaber/287866.20-04-2014/1.00
3-http:// almaghribia.tv .23-04-2014/10 :00
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ــــــر أن مســــــتوى التضــــــخم یتجــــــه نحــــــو التراجــــــع بعــــــد  ــــــك الجزائ ــــــذي وأوضــــــح محــــــافظ بن ــــــر ال ــــــاع الكبی االرتف
ــــــذي بلــــــغ 2012شــــــهده فــــــي  ــــــغ فــــــي جــــــوان %8.89ال وقــــــال أن تراجــــــع التضــــــخم یعــــــود %4.5، 2013لیبل

1.إلى االنخفاض  المحسوس لألسعار العالمیة ألهم المواد الغذائیة األساسیة

ـــــي  تأكـــــد االتجـــــاه نحـــــو تراجـــــع التضـــــخم خـــــالل السداســـــي ) %8.89( 2012فبعـــــد الـــــذروة المســـــجلة ف
بموجـــــــب التضـــــــخم ) %4.49(ولكـــــــن أیضـــــــا كـــــــانزالق ) %6.59(كمتوســـــــط ســـــــنوي 2013مـــــــن ســـــــنة األول

ـــــدأ فـــــي الظهـــــور فـــــي أوت  ـــــذي ب ـــــي أو األساســـــي، اســـــتمر تراجـــــع التضـــــخم ال بصـــــفة ) %5.93(2012الهیكل
ــــــــغ  ــــــــة أساســــــــا بتزایــــــــد األســــــــعار لــــــــبعض 2013فــــــــي ) %4.5(منتظمــــــــة لیبل ، وتفســــــــر هــــــــذه الــــــــذروة التاریخی

2012.2نة المنتجات الطازجة لس

ـــــر وهـــــذا رغـــــم  ـــــك الجزائ ـــــة المنتهجـــــة مـــــن طـــــرف بن إن اســـــتمرار تراجـــــع التضـــــخم بفضـــــل السیاســـــة النقدی
ارتفـــــاع أســـــعار المـــــواد االســـــتهالكیة إال أنهـــــا ســـــاهمت فـــــي الحـــــد مـــــن اآلثـــــار التضـــــخمیة الناجمـــــة عـــــن ارتفـــــاع 

األســـــعار النفطیـــــة إلـــــى بفضـــــل ارتفـــــاع معـــــدل 2010أســـــعار ألهـــــم المـــــواد ذات االســـــتهالك الواســـــع فـــــي ســـــنة 
دوالر 76.5دوالر للبرمیـــــــل مقابـــــــل توقعـــــــات نقدیـــــــة ومالیـــــــة بنیـــــــت علـــــــى أســـــــاس ســـــــعر مرجعـــــــي بــــــــ 80.15

فـــــآخر األرقـــــام الصـــــادرة عـــــن بنـــــك الجزائـــــر حـــــول ظـــــاهرة التضـــــخم تؤكـــــد علـــــى نفـــــس المعطیـــــات التـــــي ســـــبق 
.ضیةللدیوان الوطني لإلحصائیات وأن أعلنها حول نسبة التضخم في السنوات الما

1-2012
.09.، ص2013دیسمبر :والمیزانیة لدى المجلس الشعبي الوطني

2-
11-10ص .، ص2013أكتوبر،21المجلس الشعبي الوطني، 
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ريارقم القیاسي لألسعار والمیزان التجاأل مؤشر معدالت تطور : المبحث الثاني

علــــى الــــرقم القیاســــي ألســــعار المنتجــــات الغذائیــــة، المشــــروبات، األحذیــــة كمــــا یعــــد التطــــور الــــذي یطــــرأ
والمالبــــــس، الســـــــكن واألثـــــــاث، أهـــــــم الخـــــــدمات المتمثلـــــــة فـــــــي الصـــــــحة، النقـــــــل، االتصـــــــال والتعلـــــــیم مـــــــن أهـــــــم 

.المؤشرات الخاصة بالرقم القیاسي ألسعار االستهالك، وذلك باعتبارها أهم السلع االستهالكیة لألسر

في الجزائرالرقم القیاسي ألسعار االستهالك : األولالمطلب 

یحتســـــب مؤشـــــر أســـــعار االســـــتهالك فـــــي الجزائـــــر شـــــهریا، مـــــن قبـــــل الـــــدیوان الـــــوطني لإلحصـــــاء، وذلـــــك 
"  lasper index" بهـــــدف قیـــــاس تطـــــور أســـــعار الســـــلع والخـــــدمات، إذ یســـــتخدم فـــــي الجزائـــــر رقـــــم الســـــبیر

ــــــي ســــــنة األســــــاس ك ــــــات ف ــــــه یأخــــــذ الكمی ــــــز بكون ــــــذي یتمی ــــــا مــــــن وال ــــــات انطالق ــــــرجیح،  هــــــذه الكمی أســــــاس للت
اإلحصـــــــاء الـــــــوطني لالســـــــتهالك، ویوضـــــــح لنـــــــا هـــــــذا الـــــــرقم كیـــــــف تتطـــــــور أســـــــعار نفـــــــس الســـــــلم مـــــــن الســـــــلع 
والخـــــدمات عبـــــر الـــــزمن، أي یبـــــین لنـــــا كـــــم یجـــــب أن ننفـــــق فـــــي الیـــــوم مـــــن أجـــــل اســـــتهالك نفـــــس الكمیـــــة مـــــن 

ــــى أســــاس اإلحصــــاء الــــوطني حــــول اســــتهالك وقــــد تــــم اعتمــــاده 1.الســــلع والخــــدمات فــــي فتــــرة زمنیــــة ســــابقة عل
، حیـــــث تـــــم اختیـــــار المـــــواد بنـــــاءا علـــــى معـــــاییر یحـــــددها الجهـــــاز اإلحصـــــائي 1988العـــــائالت الجزائریـــــة ســـــنة 
2.للدیوان الوطني لإلحصاء

یتفــــق علــــى هــــذا المؤشــــر نظــــرا ألهمیتــــه باعتبــــاره مقیاســــا لمعــــدل التضــــخم، ألنــــه یصــــور التــــدهور الــــذي 
ــــوة الشــــر  ــــى الق ــــرادیطــــرأ عل ــــى مســــتوى معیشــــة األف ــــود أو عل ــــد عــــرف هــــذا المؤشــــر ارتفاعــــا مســــتمرا . ائیة للنق وق

.سنة األخیرة24طیلة 

1-1970-2000
160.، ص2004والدراسات، المجلد السادس، العدد الثاني ، األردن، 

2 -O .N. S : collection statistiques , N°91 , ALGER, P.P 1-3.
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الممتدة بینخالل الفترةCPIألسعار االستهالك الرقم القیاسيتطور: )03(جدول رقم

)1990–2013(

الرقم القیاسي ألسعار االستهالكالسنوات
199015.52
199119.53
199225.72
199331
199440.01
199551.93
199661.63
199765.16
199868.39
199970.12
200070.44
200173.4
200274.45
200377.63
200480.71
200581.82
200683.72
200786.8
200891
200996.26
2010100
2011104.52
2012113.2
2013117.52

، والدیوان الوطني لإلحصاء2014نك العالميبالتقریر :المصدر
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)2013–1990(تطور مؤشر أسعار المستهلك في الجزائر للفترة : )02(الشكل رقم 
/CPIt-1}*100CPI1-CPIt-1)INF={

الطالبة اعتمادا على معطیات الجدولإعدادمن :المصدر

المتـــــــوفرة یمكننـــــــا حســـــــاب المؤشـــــــر العـــــــام ألســـــــعار االســـــــتهالك، وذلـــــــك علـــــــى مـــــــن خـــــــالل المعطیـــــــات
ـــــد انتقـــــل مـــــن 2010أســـــاس ســـــنة  ـــــإن المؤشـــــر العـــــام لألســـــعار ق ســـــنة 15.52وانطالقـــــا مـــــن هـــــذه األرقـــــام ف

حیـــــــــث تضـــــــــاعف %657.21وحقـــــــــق بـــــــــذلك معـــــــــدل زیـــــــــادة قـــــــــدرة . 2013ســـــــــنة 117.52إلـــــــــى 1990
.مرة7.57حوالي 

:األسعار التي سادت نجدواعتمادا على أنظمة 

ـــــــــرة مـــــــــن.1 ـــــــــت الفت ـــــــــر 2000-1990عرف ـــــــــانون تحری ـــــــــدریجي لألســـــــــعار، إذ بصـــــــــدور ق ـــــــــالتحریر الت ب
، انعكــــــس ذلــــــك فــــــي ارتفــــــاع المســــــتوى العــــــام لألســــــعار، حیــــــث انتقــــــل 1989األســــــعار فــــــي جویلیــــــة

ـــــــى1990ســـــــنة15.52مؤشـــــــر الســـــــعار مـــــــن   70إل ـــــــذلك مؤشـــــــر 2000ســـــــنة 44. ـــــــق ب ـــــــد حق وق
ث ، إال أن وتیـــــــرة ارتفــــــاع األســــــعار تختلــــــف خـــــــالل تلــــــك الفتــــــرة حیـــــــ54.92قــــــدرها  األســــــعار زیــــــادة 

:نجد

وتمیـــــــزت بارتفـــــــاع حـــــــاد فـــــــي األســـــــعار، وذلـــــــك ألن هـــــــذه 1996إلـــــــى 1990الفتـــــــرة األولـــــــى تمتـــــــد مـــــــن ،
.سنوات7مرات على امتداد 4المرحلة سادها تحریر السعار ، حیث تضاعفت 
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وتتســــــم بمیــــــل األســــــعار نحــــــو االســــــتقرار حیــــــث لــــــم ترتفــــــع 2000إلــــــى1997الفتــــــرة الثانیــــــة وتمتــــــد مــــــن ،
1.مرة واحدةوتضاعفت حوالي%5.28ـالسعار إال ب

اســـــــتقرار نســـــــبي فـــــــي المســـــــتوى العـــــــام لألســـــــعار، حیـــــــث عـــــــرف نســـــــبة 2013-2001عرفـــــــت الفتـــــــرة.2
ســـــنة األخیـــــرة، رغـــــم طـــــول الفتـــــرة والتغیـــــرات13مـــــرة خـــــالل 1.6، وتضـــــاعف %44.12زیـــــادة قـــــدرها
، إال أن هـــــذا لـــــم یـــــؤثر كثیـــــرا فـــــي تغیـــــرات 2008التـــــي حـــــدثت فیهـــــا مثـــــل األزمـــــة العالمیـــــة واألزمـــــات 

. أسعار االستهالك

ـــــوتیرة متســـــارعة  ـــــز باالتجـــــاه نحـــــو االرتفـــــاع ب ـــــا القـــــول بـــــأن المســـــتوى العـــــام لألســـــعار قـــــد تمی وبـــــذلك یمكنن
.خالل مرحلة التسعینات، وبوتیرة متباطئة خالل المرحلة األخیرة

وبــــــالرغم مــــــن ارتفــــــاع المؤشــــــر العــــــام لألســــــعار االســــــتهالك، إال أنــــــه بــــــالرجوع إلــــــى مكونــــــات هــــــذا الــــــرقم، 
ـــــــاك مجمو فإننـــــــا ـــــــزت أســـــــعار مجموعـــــــات أخـــــــرى  نجـــــــد أن هن عـــــــات اتســـــــمت باألســـــــعار المرتفعـــــــة، بینمـــــــا تمی

.1989حیث أنه لم یحسب إال ابتداء من سنة . باالنخفاض

ـــــرقم ـــــى ال ـــــذي یطـــــرأ عل ـــــة كمـــــا یعـــــد التطـــــور ال ـــــة، المشـــــروبات، األحذی القیاســـــي ألســـــعار المنتجـــــات الغذائی
والمالبــــــس، الســـــــكن واألثـــــــاث، أهـــــــم الخـــــــدمات المتمثلـــــــة فـــــــي الصـــــــحة، النقـــــــل، االتصـــــــال والتعلـــــــیم مـــــــن أهـــــــم 
المؤشـــــرات الخاصــــــة بــــــالرقم القیاســـــي ألســــــعار االســــــتهالك باعتبارهـــــا أهــــــم الســــــلع االســـــتهالكیة لألســــــر، وكــــــذا 

غذیـــــة والمشـــــروبات غیـــــر الكحولیـــــة بانخفـــــاض وتیـــــرة ارتفـــــاع لهـــــا، حیـــــث تمیـــــزت األحاجـــــة المـــــواطنین الیومیـــــة 
نتیجــــــــــة تحریــــــــــر 1994ســــــــــنة %40، بعــــــــــد أن كــــــــــان معــــــــــدل ارتفاعهــــــــــا 2000ســــــــــنة %0.8أســــــــــعارها ب 

.سعاراأل

-1989( أمـــــــا بالنســـــــبة لبنـــــــود مجموعـــــــة المالبـــــــس واألحذیـــــــة، التأثیـــــــث، التربیـــــــة والترفیـــــــه، ففـــــــي الفتـــــــرة 
ــــــت ارتفا) 1993 ــــــرة عرف ــــــي الفت ــــــي أســــــعارها مقابــــــل انخفاضــــــها ف ، نظــــــرا النصــــــراف )2011-2001( عــــــا ف

.أفراد المجتمع تحت وطأة الفقر وقلة الموارد باتجاه المواد االستهالكیة مثل المواد الغذائیة

ـــــادة فـــــي أســـــعار الخـــــدمات لســـــنة  ـــــادة المســـــتوى العـــــام لألســـــعار، وعكـــــس 2009كمـــــا تســـــاهم الزی ـــــي زی ف
أساســــــــا مــــــــن ارتفـــــــاع أســــــــعار الخــــــــدمات والســــــــلع 2010التضــــــــخم فــــــــي ســـــــنة د تولـــــــدالســـــــنوات األخــــــــرى فقــــــــ

.بالزیادات الهامة التي تبقى ضعیفةالمصنعة، حتى وٕان تأثرت السلع الغذائیة 

نجــــــد ان أســــــعار الســــــلع االســــــتهالكیة ذات المحتــــــوى المســــــتورد القــــــوي قــــــد ســــــجلت 2010أمــــــا فــــــي ســــــنة 
الحبـــــوب ومـــــواد ( الدولیـــــة للمـــــواد الزراعیـــــة األساســـــیة المســـــتوردة ، وتعـــــد زیـــــادة الســـــعار ) %7( ارتفاعـــــا قویـــــا 

.، وكذا زیادة أسعار الجملة للفواكه والخضر العوامل الرئیسیة التي تفسر وتحدد التضخم)استوائیة

.32.بن یوسف نوة، مرجع سابق، ص.أ-1
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، لكـــــن تأكـــــد االتجـــــاه نحـــــو %8.89فقـــــد ســـــجل معـــــدل التضـــــخم ارتفاعـــــا قـــــدر ب 2012أمـــــا فـــــي ســـــنة 
.2013في جوان %4.5، لیبلغ 2013التراجع لسنة 

ــــــذروة" تفســــــر هــــــذه ــــــبعض المنتجــــــات الطازجــــــة " ال لحــــــم األغنــــــام ( التاریخیــــــة أساســــــا بتزایــــــد األســــــعار ل
فـــــــي ســـــــنة %4.5بعـــــــد اســـــــتقراره عنـــــــد %5.7إلـــــــى التضـــــــخم معـــــــدل، فـــــــي حـــــــین ارتفـــــــع2012ســـــــنة ...) 

2009.1في سنة %2.4، بینما كان مستواه عند 2011

ــــالي فــــإن ارتفــــاع أســــعار بعــــ ض المنتجــــات الطازجــــة قــــد ســــاهم بصــــفة أكبــــر فــــي تضــــخم األســــعار وبالت
).%49.65(2012الداخلیة سنة 

.33.بن یوسف نوة، مرجع سابق، ص-1
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میزان المدفوعات في الجزائرخصائص : الثانيالمطلب

یتمیــــز االقتصــــاد الجزائــــري بخصــــائص ســــلبیة منهــــا مــــا هــــو نتــــاج عملیــــة تطــــور تــــاریخي طویــــل و معقــــد، 
:فياالستعماريدورا أساسیا في تكوینها و تبرز الخصائص المورثة عن الوضع االستعمارأدى 

التخلف االقتصادي و تشوه البنیة االقتصادیة.
التبعیة االقتصادیة للدول المتقدمة.

ــــــة الحالیــــــة  ــــــات االقتصــــــادیة العالمی ــــــر المتكاومنهــــــا مــــــا هــــــو نتــــــاج العالق ــــــین الــــــدول الصــــــناعیة غی فئــــــة ب
1:النامیة ومنها الجزائر والتي یمكن إبرازها في ما یليالدول الكبرى و 

: عدم استقرار أسعار الصادرات-1
% 90تعتبــــــر الجزائــــــر مــــــن الــــــدول أحادیــــــة التصــــــدیر حیــــــث تمثــــــل المحروقــــــات نســــــبة تفــــــوق 

تجــــــــات مشــــــــكالت مــــــــن صــــــــادراتها، وبالتــــــــالي تخلــــــــق خصــــــــائص العــــــــرض والطلــــــــب علــــــــى هــــــــذه المن
ـــــت ،أســـــعارهااســـــتقرار خاصـــــة فیمـــــا یتعلـــــق بعـــــد  ـــــث كلمـــــا كان ـــــرالمحروقـــــات أســـــعارحی تعرضـــــا أكث

بالتــــــالي زیــــــادة احتمــــــاالت تعــــــرض میــــــزان كلمــــــا زاد تعــــــرض میــــــزان المــــــدفوعات، و األســــــعارلتقلبــــــات 
المدفوعات للعجز 

: انخفاض معدل التبادل الدولي-2

ــــــدولي  ــــــادل ال ــــــهیعــــــرف معــــــدل التب ــــــین النســــــبأن ــــــواردات الصــــــادرات وأأســــــعاربة ب أيســــــعار ال
)pm/(px ـــــــر دو و ـــــــار الجزائ ـــــــة یمكـــــــن تلخـــــــیص أباعتب ـــــــدول النامی ـــــــة مـــــــن ال ـــــــدهور معـــــــدل ل ســـــــباب ت

:التبادل الدولي لهذه الدول فیما یلي

 األولیةمرونة الطلب على السلع.
لـــــى رورة إالمنافســـــة الشـــــدیدة بـــــین صـــــادرات الـــــدول النامیـــــة نتیجـــــة تماثلهـــــا ممـــــا یـــــؤدي بالضـــــ

.أسعارهاانخفاض 
:اإلنتاجیةضعف القاعدة -3

ـــــة عا ـــــدول النامی ـــــي ال ـــــة ف ـــــز القاعـــــدة االنتاجی ـــــةتتمی ـــــوع وباألحادی ـــــر خاصـــــة بعـــــدم التن ممـــــا مـــــة والجزائ
افســـــیة ســـــواء علـــــى بالتـــــالي ضـــــعف قـــــدرتها التنل هـــــذه االقتصـــــادیات عرضـــــة لتقلبـــــات أســـــعار صـــــادراتها و یجعـــــ

2.و الدوليالمستوى الداخلي أ

11جمی-1
229.،ص2012الجزائر، 

300جمیلة الجوزي، مرجع سابق، ص-2
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.الجزائريتأثیر التضخم على میزان المدفوعات: المبحث الثالث

بســـــبب الظــــــروف والمشــــــاكل االقتصــــــادیة التــــــي جعلــــــت میـــــزان المــــــدفوعات الجزائــــــري فــــــي حالــــــة عــــــدم 
، ونحـــــاول دراســـــة تـــــأثیر التضـــــخم علـــــى میـــــزان المـــــدفوعات 2013-1990التـــــوازن خـــــالل الفتـــــرة الممتـــــدة بـــــین 

مـــــن خاللـــــه الجزائـــــري مـــــن خـــــالل بنـــــاء نمـــــوذج قیاســـــي یبـــــین أثـــــر التضـــــخم علـــــى میـــــزان المـــــدفوعات، والـــــذي 
.یمكن لمتخذي القرار أن یرسموا سیاسات تقلل من درجة التذبذب في میزان المدفوعات

تطور وضعیة میزان المدفوعات في الجزائر: المطلب األول

ت الجزائـــــــر خـــــــالل فتـــــــرة التســـــــعینات جهـــــــدا مبـــــــذوال فـــــــي اتجـــــــاه إصـــــــالح االقتصـــــــاد الجزائـــــــري لقـــــــد عرفـــــــ
حیــــــث هــــــذه الفتــــــرة كانــــــت مجــــــاال لتقلبــــــات . المنظمــــــات الدولیــــــةباعتمــــــاد بــــــرامج إصــــــالح مدعومــــــة مــــــن قبــــــل 

ــــــة  ــــــدور فــــــي النهای ــــــت اإلصــــــالحات ت ــــــف قطاعــــــات االقتصــــــاد الجزائــــــري، وكان ــــــدة مســــــت مختل اقتصــــــادیة عدی
.حول الطریقة المثلى لنقل االقتصاد الجزائري إلى السوق العالمي

ة الممتدة بینالمیزان التجاري في الجزائر للفتر رصیدتطور): 04(الجدول رقم 

)1990-2010(

الوارداتالصادراتالمیزان التجاريالسنوات
19903.1112.82-9.77
19914.6712.44-7.77
19923.211.51-8.3
19932.410.41-9.2
1994-0.38.89-10.1
19950.210.25-9.1
19964.113.2-8.13
19975.6913.82-8.87
19981.2810.15-8.96
19993.3612.32-9.35
200012.321.65-9.35
20016.9119.09-9.48
20026.718.71-12.01
200311.1424.46-13.32
200414.2732.22-17.95
200526.4746.33-19.86
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200634.0654.74-20.86
200734.2460.59-26.35
200840.678.59-37.99
20097.7845.18-37.4
201012.857.09-38.9

2014، بنك الجزائر 2014إعداد الطالبة اعتمادا على إحصائیات البنك العالمي : المصدر

2010-1990تطور رصید المیزان التجاري في الجزائر خالل الفترة ):03(الشكل رقم

.السابقمن إعداد الطالبة باالعتماد على معطیات الجدول:المصدر

ــــــواردة فــــــي الجــــــدول والشــــــكل البیــــــاني أعــــــاله، خــــــالل الســــــنتین مــــــن  ــــــات ال و 1990كمــــــا تبینــــــه المعطی
ــــــي 1992 ــــــدر ف ــــــث ق ـــــــ 1992فائضــــــا حی ــــــة 32ب ــــــون دوالر وجــــــاء هــــــذا نتیجــــــة قیمــــــة الصــــــادرات المحقق ملی

ـــــدرة بــــــ  ــــــ 11.51والمق ان ملیـــــار دوالر، وكمـــــا قـــــدر رصـــــید المیـــــز 8.3ملیـــــار دوالر وقیمـــــة الـــــواردات المقـــــدرة ب
ملیــــــار دوالر وقیمــــــة 10.25ملیــــــون دوالر وبلغــــــت صــــــادراته 15فائضــــــا قــــــدره 1995التجــــــاري خــــــالل ســــــنة 

ملیـــــــار دوالر، ویعتبـــــــر هـــــــذا الرصـــــــید أقـــــــل رصـــــــیدا خـــــــالل الفتـــــــرة تحـــــــت الدراســـــــة، 10.10واردات مقـــــــدرة بــــــــ 
الســـــنة وســـــبب ذلـــــك انخفـــــاض أســـــعار البتـــــرول فـــــي األســـــواق العالمیـــــة حیـــــث بلـــــغ ســـــعر البرمیـــــل خـــــالل هـــــذه 

ملیــــــون دوالر بینمــــــا 33.6إلــــــى 1999دوالر، واســــــتمر اتجــــــاه الرصــــــید التجــــــاري نحــــــو االرتفــــــاع ســــــنة 17.6
تنـــــــــاقص فـــــــــي حصـــــــــیلة الصـــــــــادرات الجزائریـــــــــة بســـــــــبب تراجـــــــــع الصـــــــــادرات 2002و 2001ســـــــــجلت ســـــــــنة 
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حقـــــــق المیـــــــزان التجـــــــاري فـــــــائض بقیمـــــــة 2005وفــــــي ســـــــنة . النفطیــــــة ممـــــــا انعكـــــــس علـــــــى المیـــــــزان التجـــــــاري
.ملیار دوالر وهو أعلى رصید خالل الفترة26.80

عــــــرف المیــــــزان التجــــــاري ارتفــــــاع علــــــى التــــــوالي حیــــــث بلــــــغ 2010-2006وفــــــي الفتــــــرة الممتــــــدة بــــــین 
ــــــــى 34.06، و 2006ســــــــنة 34.06 ــــــــون دوالر إل ــــــــي ســــــــنة 40.6ملی ــــــــون دوالر ف ، أمــــــــا خــــــــالل 2008ملی

ملیون دوالر18.2بانخفاض قدر بـ 2010إلى غایة 2008الفترة الممتدة من 

وخالصــــــة القــــــول فــــــإن الســــــبب الرئیســــــي فــــــي اتجــــــاه رصــــــید المیــــــزان التجــــــاري وأداء الصــــــادرات وهــــــذه 
األخیــــرة تتــــأثر بصــــورة مباشــــرة بأســــعار الــــنفط فـــــي األســــواق العالمیــــة، وذلــــك بفضــــل الثقــــل الكبیــــر للصـــــادرات 

1.النفطیة ضمن إجمالي الصادرات الجزائریة

1-Silviane G Jeanneney. Dévaluation en afrique revue de L’OFCE . observation et diagnostic économique .
N°25. 1988 : P .135
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.االنحدارنموذج: ثانيالمطلب ال

تتمثل المتغیرات محل الدراسة في كل من:متغیرات الدراسة:
والمتمثل في میزان المدفوعات :المتغیر التابع.
ــــر المســــتقل ــــه ب :المتغی ــــي معــــدل التضــــخم ونرمــــز ل ــــا INFوالمتمثــــل ف ــــم حســــابه انطالق ــــذي ت وال

CPIمن مؤشر أسعار المستهلك 

تغیر أسعار االستهالك ومعدل نمو الفائض لمیزان المدفوعات خالل الفترة یبین معدل : )05(الجدول رقم 
)2013-1990(الممتدة من 

التغیر في الفائضالفائضالرقم القیاسي ألسعار االستهالكالسنوات
199015.52 - -
199119.53 - -
199225.720.23 -
199331 -0.01 -1.04
199440.01 -4.384.37
199551.93 -6.320.44
199661.63 -2.09 -0.66
199765.161.16 -1.55
199868.39 -1.74 -2.5
199970.12 -2.380.36
200070.447.57 -4.18
200173.46.160.18
200274.453.65 -0.41
200377.637.471.04
200480.719.290.24
200581.8216.940.88
200683.7217.730.04
200786.829.550.66
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20089136.990.25
200996.263.86 -0.89
201010015.362.97
2011104.5220.60.3
2012113.212.06 -0.39
2013117.520.13 -0.98

، الــــــدیوان الــــــوطني لإلحصــــــاء، www.worldbenk.orgعلــــــى تقریــــــر البنــــــك العــــــالمي اعتمــــــادامــــــن إعــــــداد الطالبــــــة : المصــــــدر
O .N. S : collection statistiques

االنحدارمعاملنموذج : )04(الشكل رقم

على الجداول السابقةاعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر

y = 3,611x + 34,19
R² = 0,939
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البســــیط فــــي تفســــیر العالقــــة االقتصــــادیة القائمــــة بــــین التغیــــر فــــي معــــدل االنحــــداربعــــد التأكــــد مــــن نمــــوذج 
:نجد أنالتضخم والتغیر في میزان المدفوعات 

 تغیـــــرات أذواق المســـــتهلكین محلیـــــا وخارجیـــــا، مـــــن شـــــأنه التـــــأثیر علـــــى ظـــــروف العـــــرض والطلـــــب، والتـــــأثیر
. على هیكلة االقتصاد الوطني، وبالتالي هیكل میزان المدفوعات

ــــــر التضــــــخم مع ــــــة، أيرفــــــة أث ــــــى هیكــــــل التجــــــارة الخارجی ــــــىعل ــــــأثیره عل ــــــوع الســــــلع ت ــــــادالت ون حجــــــم المب
؛المتبادلة

وهــــــذا شــــــكل مــــــن أشــــــكال التــــــوازنوممــــــا ســــــبق یمكــــــن القــــــول أن التبــــــاین فــــــي معــــــدالت التضــــــخم یظهــــــر 
ـــــــ ـــــــرة فـــــــي عجـــــــز میـــــــزان المـــــــدفوعات الجزائـــــــري، وكـــــــذلك یعتبـــــــر االرتف ـــــــل الزیـــــــادة الكبی اع الخطـــــــورة التـــــــي تمث

المســـــتمر فـــــي أســـــعار اســـــتهالك معظـــــم الســـــلع الغذائیـــــة فـــــي األســـــواق العالمیـــــة ســـــببا یـــــؤدي إلـــــى المزیـــــد مـــــن 
.االضطرابات والضغوطات في مكونات میزان المدفوعات الجزائري
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:الفصلخالصة 

ـــــواردات، ال ـــــین إجمـــــالي الصـــــادرات وٕاجمـــــالي ال ـــــارة عـــــن الفـــــرق الموجـــــود ب وهـــــو میـــــزان التجـــــاري هـــــو عب
ـــــــي االق ـــــــزان تصـــــــادي بصـــــــفة عامـــــــة و الجـــــــزء المهـــــــم ف ـــــــزان المـــــــدفوعات بصـــــــفة خاصـــــــة، ویلعـــــــب المی فـــــــي می

خریطـــــة االقتصـــــاد العـــــالمي مـــــن نســـــبة االنـــــدماج التجـــــاري التجـــــاري دور مهـــــم فـــــي معرفـــــة مكانـــــة البلـــــد ضـــــمن
.في السوق العالمیة

ات مــــــن مــــــواد مصــــــنعة یــــــرتبط االقتصــــــاد الجزائــــــري بالســــــوق العالمیــــــة ســــــواء فیمــــــا یخــــــص الــــــواردكمــــــا 
ــــــل نشــــــاط الصــــــادرات أو . أو بالصــــــادرات فــــــي مجــــــال المحروقــــــات. عة، والمــــــواد الغذائیــــــةونصــــــف مصــــــن ویمث

.الواردات وتأثیرها على میزان المدفوعات أهم مؤشرات التوازن الخارجي

ـــــبط تغیـــــر ـــــرات عائـــــدات المحروقـــــات وارت ).الغـــــاز الطبیعـــــيالبتـــــرول و (المیـــــزان التجـــــاري الجزائـــــري بتغی
ــــات  ــــدهوره هــــو ســــبب األزمــــات االقتصــــادیة وقطــــاع المحروق ــــي الجزائــــر وت ــــة الصــــعبة ف هــــو مركــــز تــــراكم العمل

.یمثل أساسا رصید میزان المدفوعاتالتي عرفتها الجزائر، ورفع رصیده

ــــول أن و  ــــؤدي التضــــخمممــــا ســــبق یمكــــن الق ــــزان المــــدفوعات، ی ــــى اخــــتالل می ــــر مــــن األحــــوال إل ــــي كثی ف
ضــــــخم الــــــداخلي تــــــؤدي غالبــــــا إلــــــى تحســــــین میــــــزان المــــــدفوعات عــــــن طریــــــق إنقــــــاص ولــــــذلك فــــــإن محاربــــــة الت

ـــــب الـــــداخلي علـــــى بعـــــض الســـــلع ممـــــا  الـــــواردات بانخفـــــاض الـــــدخول، فضـــــال لمـــــا یؤدیـــــه مـــــن نقـــــص فـــــي الطل
.یحولها إلى قطاع التصدیر
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كیــــف یـــــؤثر" :ةیــــتالالشــــكالیة اإلحـــــاول اإلجابــــة علــــى نالدراســــة، همجمــــل مــــا جــــاء فــــي هــــذمــــن خــــالل 

ـــــري ؟  ـــــزان المـــــدفوعات الجزائ ـــــى می ـــــة الســـــابقة ٕانطالقـــــا مـــــن و "التضـــــخم عل ـــــتممجموعـــــة التســـــاؤالت الفرعی ی

:الدراسة كما یليأو خطأ فرضیات صحة ختبار مدى من النتائج بعد إإستنباط مجموعة 

التضـــــخم ظـــــاهرة إقتصـــــادیة تعبـــــر عـــــن مجموعـــــة المؤشـــــرات التـــــي یمـــــر بهـــــا إقتصـــــاد : الفرضـــــیة األولـــــى

أي دولـــــة مـــــا عنـــــد حـــــدوث األزمـــــات االقتصـــــادیة؛ ویختلـــــف بـــــإختالف نـــــوع األزمـــــة ســـــواء كانـــــت إقتصـــــادیة أو 

خاطئة؛مالیة أو غیر ذلك

یوصـــــف التضـــــخم بأنـــــه تضـــــخم طلـــــب ناشـــــئ عـــــن الزیـــــادة فـــــي حجـــــم الطلـــــب الكلـــــي علـــــى :النتیجـــــة األولـــــى

الســـــلع والخـــــدمات بصـــــورة تفـــــوق مقـــــدرة العـــــرض الحقیقـــــي منهـــــا، ممـــــا یســـــاهم فـــــي خلـــــق فجـــــوة فـــــائض طلـــــب 

علــــى أســــاس درجــــة إشــــراف ویصــــنف التضــــخم .تســــاهم فــــي دفــــع مســــتویات األســــعار المحلیــــة نحــــوى االرتفــــاع

.العالقات االقتصادیة الدولیةاألسعار؛ القطاع؛ حدة الضغط التضخمي؛ على جهاز الحكومة

یعبـــــر میـــــزان المـــــدفوعات عـــــن مجمـــــوع الصـــــادرات والـــــواردات المتمثلـــــة فـــــي صـــــورة الســـــلع :یة الثانیـــــةضـــــالفر 

، والتــــــــي بــــــــدورها تــــــــؤثر وتتــــــــأثر بطیعــــــــة الســــــــوقین المحلــــــــي ألي دولــــــــةوالخــــــــدمات المتداولــــــــة فــــــــي اإلقتصــــــــاد

خاطئة؛واألجنبي للدولة

ــــــة الثانیــــــة ــــــة، إذ یبــــــین :النتیج ــــــة للعالقــــــات االقتصــــــادیة الدولی ــــــارة عــــــن صــــــورة مكثف میــــــزان المــــــدفوعات عب

صــــــافي المعــــــامالت االقتصــــــادیة لدولــــــة مــــــا فــــــي عالقاتهــــــا مــــــع اقتصــــــادیات العــــــالم الخــــــارجي، وبالتــــــالي فهــــــو 

النشـــــاط االقتصـــــادي فیهـــــا، إال أن هـــــذا النظـــــام قـــــد یظهـــــر المركـــــز المـــــالي للدولـــــة اتجـــــاه بقیـــــة العـــــالم ومســـــتوى 

.یتعرض الختالل مؤقت أو دائم
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ــــرات التــــي :الفرضــــیة الثالثــــة ــــي التغی ــــزان المــــدفوعات ف ــــة می ــــین ظــــاهرة التضــــخم وآلی ــــة ب تكمــــن العالق

صحیحة؛قد تطرأ على المستوى العام لألسعار 

ــــد تطــــرأ علــــى :النتیجــــة الثالثــــة ــــرات التــــي ق ــــة میــــزان المــــدفوعات فــــي التغی ــــة بــــین ظــــاهرة التضــــخم وآلی العالق

المســـــتوى العـــــام لألســـــعار، حیـــــث یـــــرتبط االقتصـــــاد بالســـــوق العالمیـــــة ســـــواء فیمـــــا یخـــــص الـــــواردات مـــــن مـــــواد 

ویمثــــــل نشــــــاط الصــــــادرات أو . أو بالصــــــادرات فــــــي أي مجــــــال. مصــــــنعة ونصــــــف مصــــــنعة، والمــــــواد الغذائیــــــة

.ات وتأثیرها على میزان المدفوعات أهم مؤشرات التوازن الخارجيالوارد

ال یعــــــاني اإلقتصــــــاد الجزائــــــري مــــــن ظــــــاهرة التضــــــخم وبالتــــــالي ال یمكــــــن ربــــــط ذلــــــك مــــــع : الفرضــــــیة الرابعــــــة

خاطئة؛مؤشرات میزان المدفوعات 

مــــــن یعــــــاني اإلقتصــــــاد الجزائــــــري مــــــن ظــــــاهرة التضــــــخم، حیــــــث یــــــؤدي فــــــي كثیــــــر :النتیجــــــة الرابعــــــة

األحـــــوال إلـــــى اخـــــتالل میـــــزان المـــــدفوعات، ولـــــذلك فـــــإن محاربـــــة التضـــــخم الـــــداخلي تـــــؤدي غالبـــــا إلـــــى تحســـــین 

ــــــدخول، فضــــــال لمــــــا یؤدیــــــه مــــــن نقــــــص فــــــي  ــــــواردات بانخفــــــاض ال میــــــزان المــــــدفوعات عــــــن طریــــــق إنقــــــاص ال

.الطلب الداخلي على بعض السلع مما یحولها إلى قطاع التصدیر

ـــــــدر بعـــــــد التحلیـــــــل اإلحصـــــــائي  ـــــــة األشـــــــكال والجـــــــداول وصـــــــالحیة النمـــــــوذج التـــــــي تق والتأكـــــــد مـــــــن معنوی

:یليمعدالت التضخم یمكن أن نستنج ماالتغیرات التي تطرأ على میزان المدفوعات بداللة التغیر في

 التطـــــــورات فــــــــي المحــــــــیط الخــــــــارجي كتــــــــدهور شـــــــروط التبــــــــادل التجــــــــاري الــــــــدولي ، وارتفــــــــاع أســــــــعار

ف هـــــــذه النســـــــب بـــــــین مختلـــــــف المـــــــواد والســـــــلع،  تكـــــــون فـــــــي صـــــــالح الصـــــــادرات والـــــــواردات، واخـــــــتال

المتقدمة على حساب الدول النامیة؛الدول 
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 بــــــین تغیــــــرات الصــــــادرات والــــــواردات، وتغیــــــرات أســــــعار الســــــلع االســــــتهالكیة أن هنــــــاك عالقــــــة ســــــببیة

تتأثر فیما بینها ؛بین هذه المتغیرات، 

 معرفـــــة أثـــــر التضـــــخم والسیاســـــة النقدیـــــة علــــــى هیكـــــل التجـــــارة الخارجیـــــة، أي حجـــــم المبـــــادالت ونــــــوع

ــــة ــــا القــــول بــــأن میــــزان المــــدفوعات . الســــلع المتبادل ــــة مــــن خــــالل یعكــــس ویمكنن لواقــــع االقتصــــادي للدول

ــــــي المــــــدى  ــــــل اتجاههــــــا ف ــــــد، وتحلی ــــــة الوضــــــعیة المالیــــــة واالقتصــــــادیة للبل ــــــا مــــــن معرف تطــــــوره، ویمكنن

ــــزان نفســــه الق ــــه إال إذا حــــددنا الوضــــعیة الحقیقیــــة للمی صــــیر، لكــــن هــــذا الحكــــم ال یمكــــن أن نعتمــــد علی

ب المؤدیة لالختالل وما ینجم عنه؛بین التوازن واالختالل، واألسبا

هـــــو نســـــبة التضـــــخم داخـــــل الدولـــــة، ومقارنتـــــه ) لكـــــن یمكـــــن للدولـــــة الـــــتحكم فیـــــه(ومـــــن أهـــــم المـــــؤثرات 

ویـــــؤثر التضـــــخم علـــــى األســـــعار والـــــدخول وعلـــــى المـــــوازین الفرعیـــــة . دولبمعـــــدالت التضـــــخم فـــــي بقیـــــة الـــــ

:كما یلي

ــــزان التجــــاري ــــاض الصــــادرات مــــن الســــلع :المی ــــى انخف ــــؤدي إل ــــه ی ــــه، ألن ــــأثیرا ب ــــر ت هــــو األكث

ــــــى  ــــــي عل ــــــب المحل ــــــادة الطل ــــــة، أو زی ــــــة باألســــــواق الخارجی ــــــاع تكالیفهــــــا مقارن ــــــك الرتف الصــــــناعیة، وذل

لســـــلع الزراعیـــــة والمـــــواد الخـــــام إذا كانـــــت نســـــبة صـــــادراتها مـــــن اإلنتـــــاج هـــــذه الســـــلع التصـــــدیریة، أمـــــا ا

العــــالمي كبیــــرة، ســــیؤدي فــــي الــــزمن الطویــــل الرتفــــاع أســــعارها والتحــــول إلــــى توســــیع اإلنتــــاج فــــي ســــلع 

.بدیلة وٕاحداث عجز في المیزان التجاري

التضــــــــخم یــــــــؤدي النخفــــــــاض الــــــــدخل الســــــــیاحي الرتفــــــــاع تكــــــــالیف : میــــــــزان الخــــــــدماتأمــــــــا 

ــــادة الم ــــة لزی ــــادة التكــــالیف المرافق ــــدان أخــــرى، باإلضــــافة لزی ــــى بل ــــد، وتحــــول الســــیاح إل عیشــــة داخــــل البل

.الواردات من تأمیم وضرائب ورسوم
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ـــــاليأمـــــا  ـــــزان الم ـــــة :المی فـــــإن التضـــــخم یفقـــــد المســـــتثمرین الثقـــــة فـــــي القیمـــــة المســـــتقبلیة للعمل

ـــــــتحكم فـــــــي ســـــــعر الصـــــــرف ـــــــة، ومـــــــدى ال ـــــــاض رؤوس. المحلی ـــــــؤدي إلـــــــى انخف . األمـــــــوال الداخلـــــــةوی

.باإلضافة إلى تضاعف عملیات التهریب نتیجة عدم االستقرار في النشاط االقتصادي

كــــــل هــــــذه األســــــباب متداخلــــــة فیمــــــا بینهــــــا، حتــــــى أنــــــه یصــــــعب فــــــي بعــــــض األحیــــــان الفصــــــل بینهــــــا، 

ــــى أخــــذ احتیاطاتهــــا الالزمــــة مــــن أجــــل عــــدم ســــریان هــــذه  ــــدول إل األســــباب ویكــــون أثرهــــا أقــــل كلمــــا ســــارعت ال

ـــــي  ـــــا ف ـــــه، كمـــــا ذكرن ـــــاجم عن ـــــوع معـــــین مـــــن االخـــــتالل الن ـــــى حـــــدوث ن ـــــؤدي إل ـــــد ی مـــــدة أطـــــول، وكـــــل ســـــبب ق

.الفصل الثاني أهم أنواع اختالالت میزان المدفوعات

: الدراسةأفاق

ــــع المســــائل والقضــــایا المتعلقــــة بفــــي التعــــرض لاوفقــــاأننــــأمــــل ، ةدراســــهــــذه المــــن خــــالل  اإلجابــــة جمی

أن تكـــــون تصـــــلحطـــــرح العدیــــد مـــــن التســـــاؤالت األخـــــرى التـــــي الـــــذي مـــــن الممكـــــن أن یرئیســـــيالاإلشـــــكالعــــن 

.هذه الدراسةبحاث مستقبلیة مكملة لألاموضوع
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:اجع باللغة العربیةر الم. أوال

I.الكتب:

، دیــــــوان المطبوعـــــات الجامعیــــــة، تقنیــــــات وسیاســــــات التســـــییر المصــــــرفيبخـــــراز یعـــــدل فریــــــدة، .1

.2003الجزائر، 

ــــات تــــادرس قریصــــة صــــبحي، مــــدحت محمــــد العقــــاد،.2 ــــوك والعالق ــــود والبن ، الدولیةاالقتصــــادیةالنق

.1983دار النهضة العربیة، بیروت، 

ـــــــب، .3 ـــــــةحســـــــین عـــــــوض اهللا زین ـــــــات االقتصـــــــادیة الدولی ـــــــة، االســـــــكندریة، العالق ـــــــدار الجامعی ، ال

1996.

، دار الجامعـــــــــــــة الجدیـــــــــــــدة، العالقـــــــــــــات االقتصـــــــــــــادیة الدولیـــــــــــــةحشـــــــــــــیش عـــــــــــــادل أحمـــــــــــــد،.4

.2005االسكندریة،

ـــــــو خضـــــــیر أیمـــــــن، .5 ـــــــخـــــــریس جمـــــــال، أب ـــــــود والبن ، 1، ، دار المیســـــــر للنشـــــــر، عمـــــــان طوكالنق

2002.

.1993دار زهران للنشر، عمان،. النقود والمصارفزهیر شامیة أحمد، .6

.2003دار بهاء الدین للنشر، قسنطینة، االقتصاد النقدي و المصرفي، سحنون محمد، .7

ــــدوليســــعید مطــــر، شــــقیري نــــوري موســــى و آخــــرون، .8 ــــل ال دار صــــفاء للنشــــر، عمــــان -، التموی

.1،2008ط

.1969، دار النهضة العربیة، القاهرة، مقدمة في النقود والبنوكشافعي محمد، .9

ـــــادرس قریصـــــة، مـــــدحت محمـــــد العقـــــاد- 10 ـــــةصـــــبحي ت ـــــات الدولی ـــــوك والعالق ـــــود والبن ،  دار ، النق

.1983النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 
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ـــــــى عـــــــالج اخـــــــتالل صـــــــفوت عبـــــــد الســـــــالم عـــــــوض اهللا، - 11 ـــــــزان ســـــــعر الصـــــــرف وأثـــــــر عل می

.2000،  دار النهضة العربیة، القاهرة، المدفوعات

.2005، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، اقتصادیات أسواق المالضیاء مجید، - 12

، الدار الجامعیة، القاهرة، بدون سنة نشر االقتصاد الدوليعبد الرحمن یسري، - 13

دون دار النشـــــر، بـــــدون ، بـــــاالقتصـــــاد النقـــــدي بـــــین النظریـــــة والتطبیـــــقعبـــــد العزیـــــز عجیمیـــــة، - 14

سنة النشر 

إلســـــــكندریة، ا، الـــــــدار الجامعیـــــــة، اقتصـــــــادیات النقـــــــود والبنـــــــوكعبـــــــد المطلـــــــب عبـــــــد الحمیـــــــد، - 15

2007.

، النقــــود و المصــــارف و األســــواق المالیــــة،عبــــد المــــنعم الســــید علــــي، نــــزار ســــعد الــــدین العیســــي- 16

2004، 1دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ط

2002، دار النهضة العربیة، لبنان، اقتصادیات النقود والمصارف، عزة عزالن محمد- 17

، دار البعــــث للطباعــــة، نشــــر أبیلیـــــوس، مقــــاییس اقتصــــادیة النظریـــــة النقدیــــةعطــــوان مــــروان، - 18

1989قسنطینة ،

.2008جامعة الجدیدة، اإلسكندریة، ، دار الاالقتصاد الكلي، مبادئعطیة ناصف إیمان- 19

.2000مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، . الماليالتضخم غازي حسین عنایة، - 20

ـــــةفلـــــیح حســـــن خلـــــف، - 21 ـــــات االقتصـــــادیة الدولی ، الطبعـــــة األولـــــى، الـــــوراق للنشـــــر، عمـــــان، العالق

2001.

ـــــــد- 22 ـــــــد المجی ـــــــدي عب ـــــــةق ـــــــى السیاســـــــات االقتصـــــــادیة الكلی ـــــــوان المطبوعـــــــات ، المـــــــدخل إل ، دی

.2003الجامعیة، الجزائر، 
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ــــي اإلســــالمعــــالج التضــــخممجــــدي عبــــد الفتــــاح، - 23 دار غریــــب للطباعــــة . والركــــود االقتصــــادي ف

.2002والنشر والتوزیع، القاهرة، 

ــــدار الجامعیــــة، اإلســــكندریة، . ، نقــــود وبنــــوك وأســــواق مالیــــةمحمــــود یــــونس، الوصــــال كمــــال- 24 ال

2005

دار النهضـــــة العربیـــــة، القـــــاهرة، دون ســـــنة اقتصـــــادیات النقـــــود والتـــــوازن النقـــــدي، هاشـــــم فـــــؤاد، - 25

.النشر

، جامعــــة قاصــــدي ، دراســــة اقتصــــادیة وقیاســــیة لظــــاهرة التضــــخم فــــي الجزائــــرهتهــــات ســــعید- 26

.2006ـ2005مرباح ورقلة، 

، دیــــــــوان المطبوعــــــــات الجامعیــــــــة، ، دروس فــــــــي التحلیــــــــل االقتصــــــــادي الكلــــــــيهنــــــــي أحمــــــــد - 27

.1991الجزائر،

II.البحوث الجامعیة:

ــــــن زروق إیمــــــان، .1 ــــــل شــــــهادة الماســــــتر، "عوامــــــل ظــــــاهرة التضــــــخم"ب ــــــذكرة لنی ــــــوم -م فــــــي العل

.2013-2012االقتصادیة، تخصص نقود و بنوك، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ـــــوم ، "التضـــــخم النقـــــدي وطـــــرق عالجـــــه"عشـــــي نصـــــیرة، .2 مـــــذكرة لنیـــــل شـــــهادة ماســـــتر فـــــي العل

.2007/2008،  نقود وبنوك ،جامعة الحاج لخضر، باتنة، االقتصادیة

، مـــــــذكرة دراســـــــة حالـــــــة الجزائـــــــر-"عر الصـــــــرف والتـــــــوازن الخـــــــارجيسیاســـــــة ســـــــ" لعـــــــروق حنـــــــان،.3

ــــوم االقتصــــاتخــــرج ــــل شــــهادة الماجیســــتیر فــــي العل دیــــة، بنــــوك وتأمینــــات، جامعــــة منتــــوري، لنی
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