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Requirements of adopting a strategy that targets
inflation as a modern framework for the management of a monetary policy in Algeria

Abstract

ُملََّخص

The inflation targeting policy is one of the
modern approaches that proved its effectiveness in
many countries that have adopted it. Because Algeria,
as any other country suffers a lot from inflation that
results in many negative effects on the economical
and the social side too. For that, Algeria has tried to
apply this policy on different phases. This was clear
in 2010. Despite all the trials of adjustments and
procedures of The Central Bank; it did not succeed
for a long term and couldn›t maintain the targeting
Policy. This what was explained in this research This
stidy highlights the reason of the Algerian inflation
is mostly because of the bulk of imports. Therefore,
Algeria has to reduce its dependence on external
trade, so it can get rid of the external effects.
Keyword: inflation targeting, the central bank,
monetary policy
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َثانِيًا :أ ْهدَاف البَ ْحث
ُمـ َق ِّدمَـة:
ا�س ِة ال َّن ْقد َِّية ل ْأغل َِب البنوك
ال�س َي َ
ِ�إ َّن ال َه َدف ال َأ�سا�سِ ي مِ َن ِّ
املركزية هو حتقيق اال�ستقرار يف الأ�سعار من خالل املحافظة
على قيمة العملة املحلية داخليا وخارجياً؛ ويعني ذلك على �صعيد
االقت�صاد املحلي �إبقاء الت�ضخم منخف�ض ًا وثاب ًتاَّ �.أما على ال�صعيد
اخلارجي فذلك يعني عاد ًة ا�ستهداف �سعر ال�رصف الإ�سمي.وقد
�أ�صبح و�ضع هدف وا�ضح لن�سبة الت�ضخم كغاية نهائية لل�سيا�سة
أخرية.وباملقار َنة ف� َّإن
ال�سنوات ال
النقدية مرغو ًبا ب�شكلٍ متزاي ٍد يف
ِ
َ
ِريا مِ َن البنوك املركزية يف العقد املا�ضي قد َت َخلَّت َع ِن ال ْأ�س َعار
كَ ث ً
الر ْ�سم َِّية ال َّثا ِب َتة ِل ُع ُم َالتِها �أو عن �أ�سعار ال�رصف املدارة ب�إحكام.
َّ
تعد م�شكلة الت�ضخم من �أهم الظواهر االقت�صادية التي
تواجه �أي اقت�صاد يف العامل ،وبالرغم من اهتمام االقت�صاديني
بهذه الظاهرة� ،إ َّال � َّأن هناك جد ًال كبرياً حول �أ�سبابها ،والآثار
االجتماعية واالقت�صادية لها على النظام االقت�صادي ،و�أف�ضل
ال�سيا�سات التي يتعني اتباعها لتقليل اال�رضار الناجمة عنها،
الأمر الذي �أدى اىل ظهور ا�سرتاتيجية ا�ستهداف الت�ضخم ك�أحد
اال�سرتاتيجيات احلديثة ،وقد بد�أ تطبيقها يف بداية الت�سعينات،
ال�س َّبا َقة �إىل اعتماد هذه اال�سرتاتيجية وقد جتاوز
وكانت نيوزيلندا َّ
عدد الدول التي طبقت هذه اال�سرتاتيجية يف �سنة  2007حوايل
 27دولة ودول �أخرى يف طريقها لتبني هذه اال�سرتاتيجية ب�صورة
أي�ضا من م�شكلة الت�ضخم ،خا�صة
فعلية ،واجلزائر ك�أي دولة تعاين � ً
و�أن قانون النقد والقر�ض  10 - 90قد �أعطى �صالحيات كبرية
للبنك املركزي يف �إطار حتقيق �أهدافه ،ورغم �أن البنك املركزي
حاول حتقيق معدل م�ستهدف للت�ضخم �إ َّال �أنه جنح �أحيانا وف�شل
يف الكثري من الأحيان.

أوَّالًُ :م ْش ِكلَة ِّ
الدرَا َسة
يعد ارتفاع معدل الت�ضخم من امل�شاكل التي تعاين منها
العديد من الدول خا�صة و�أن الت�ضخم يت�أثر باملتغريات الداخلية
لكل دولة ويت�أثر �أي�ضا باملتغريات اخلارجية ،الأمر الذي يجعل
التحكم فيه �صعب جداًّ خا�صة بالن�سبة للدول النامية التي تعاين
من التبعية االقت�صادية للخارج ،ومبا �أن اجلزائر تعد من الدول
التي ت�ستورد �أغلب حاجياتها ،فهي بذلك معر�ضة بدرجة كبرية
�إىل ال�صدمات الت�ضخمية ،خا�صة الت�ضخم امل�ستورد ،ومبا � َّأن من
�أولويات ال�سيا�سة النقدية املحافظة على ا�ستقرار معدالت الت�ضخم،
فهي مطالبة باتخاذ العديد من الإجراءات املنا�سبة والتي من
�ش�أنها حتقيق اال�ستقرار يف الأ�سعار ،وبالتايل احلفاظ على
معدالت ت�ضخم منخف�ضة ،الأمر الذي دفع بنك اجلزائر يف ال�سنوات
الأخرية �إىل اعتماد �سيا�سة ا�ستهداف الت�ضخم ،وعليه ميكن طرح
م�شكلة الدرا�سة كما يلي :ما مدى �إمكانية تطبيق اجلزائر ل�سيا�سة
ا�ستهداف الت�ضخم ،وماهي العوائق التي يجب على البنك املركزي
جتاوزها للنجاح يف حتقيق معدل �أو جمال م�ستهدف للت�ضخم على
املدى الطويل؟

ِبنَا ًء على حتديد �إ�شكالية البحث ف�إن الغر�ض الأ�سا�سي منه
ال يخرج يف احلقيقة عن كونه حماولة لتحقيق الأهداف التالية:
 التعرف على ا�سرتاتيجية ا�ستهداف الت�ضخم ،وعلى
�رشوطها وعوامل جناحها.
 حتليل تطور معدالت الت�ضخم يف اجلزائر وحتديد
�أ�سبابه ،وكذا تبيني مدى جناعة ال�سيا�سة النقدية يف التخفي�ض من
معدالت الت�ضخم.
 درا�سة امكانية اعتماد ا�سرتاتيجية ا�ستهداف الت�ضخم
يف اجلزائر والآليات املعتمدة لأجل حتقيقها.
 تقييم التجربة اجلزائرية يف جمال ا�ستهداف الت�ضخم
وحتديد �أهم النقائ�ص والعوائق التي حتول دون جناح �سيا�سة
ا�ستهداف الت�ضخم.

َثالِثًا :مَ ْنهَج وَأدَوَات ِّ
الدرَا َسة
لتبيني مدى �إمكانية اعتماد اجلزائر على ا�سرتاتيجية
ا�ستهداف الت�ضخم ،وحتليل �أبعادها و�أهدافها ،مت اعتماد املنهج
الو�صفي التحليلي ،وهو طريقة لو�صف الظاهرة املدرو�سة
وت�صويرها كَ ِّم ًّيا عن طريق جمع معلومات ُم َق َّن َنة عن امل�شكلة
وت�صنيفها وحتليلها و�إخ�ضاعها لل ِّدرا�سة ال َّدقيقة ،كما ُي َ�ساهِ ُم هذا
املنهج يف توفري البيانات وحتليل الظواهر واحلقائق حول امل�شكلة
حمل الدرا�سة.

رَابِعًا :دِرَا َسات َسابَِقة
درا�سة بلعزوز بن علي وطيبة عبد العزيز :وقد جاءت هذه
الدرا�سة بعنوان « ال�سيا�سة النقدية وا�ستهداف الت�ضخم يف اجلزائر
خالل الفرتة �( 2006 - 1990شتاء  » )2008وكان هدف الدرا�سة
هو تقييم مدى فعالية ال�سيا�سة النقدية ومدى قدرتها على حتقيق
اال�ستقرار االقت�صادي يف اجلزائر يف مرحلة انتقاله �إىل اقت�صاد
ال�سوق ،ولذلك فقد مت تق�سيم هذه ال ِّدرا�سة �إىل حمورين ،اِهتم املحور
ال�سيا�سة النقدية يف اجلزائر وتقييمها ،وتطرق
الأول بِدرا�سة َم َ�سار ِّ
املحور الثاين �إىل درا�سة متطلبات تطبيق ا�ستهداف الت�ضخم يف
اجلزائر ،وقد بينت الدرا�سة � َّأن متطلبات تطبيق �سيا�سة ا�ستهداف
الت�ضخم مل تكن متوافرة يف ذلك الوقت �إال �أنه لي�س من ال�صعب
تطبيقها �إذا �أراد البنك املركزي.
درا�سة �رشقرق �سمري وقحام وهيبة :جاءت حتت عنوان
«ال�سيا�سة النقدية وا�ستهداف الت�ضخم يف اجلزائر ( » )2011حيث
مت يف هذه ال ِّدرا�سة ال َّتطرق �إىل مفهوم وماهية �سيا�سة ا�ستهداف
الت�ضخم ،ومراحل تطور ال�سيا�سة النقدية يف اجلزائر ،وواقع �سيا�سة
ا�ستهداف الت�ضخم يف اجلزائر ،وقد َخ ُل�صَ ت هذه الدرا�سة �إىل جملة
من النتائج تتلخ�ص يف �أنه البد من حتقيق ا�ستقاللية ن�سبية
وحقيقية للبنك املركزي حتى ي�ستطيع حتقيق املعدل امل�ستهدف
للت�ضخم ،كما بينت الدرا�سة � َّأن اال�ستقاللية القانونية لي�ست كافية
بل البد من جت�سيدها على �أر�ض الواقع ،و�أو�ضحت الدرا�سة �أي�ضا
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� َّأن ارتفاع درجة ت�أثري التغريات يف �سعر ال�رصف على الأ�سعار الإح�صائيات والبيانات ال�صادرة التي ُيعتمد عليها يف �إعداد
املحليةُ ،يحتم ا�ستخدام �سيا�سات تثبيت وتقيي�س ،ت�ؤثر بالتايل ال�سيا�سات وح�ساب م�ؤ�رش الت�ضخم ومراقبته.
على توقعات الت�ضخم يف امل�ستقبل.
َخامِ ًساَ :ت ْق ِسي َمات ِّ
الدرَا َسة
درا�سة رانيا عبد املنعم امل�شاط :جاءت حتت عنوان
لدرا�سة هذا البحث بالتف�صيل والتعمق مت تق�سيمه �إىل ثالثة
«ال�سيا�سة النقدية واملجال لتبني �إطار ا�ستهداف الت�ضخم يف م�رص
( » )2012حيث َب َّي َنت «رانيا امل�شاط» باعتبارها وكيل البنك حماور كالآتي:
املركزي امل�رصي �أن ا�ستهداف الت�ضخم ال يبد�أ �أو ينتهي بالبنك
♦ ♦املحور الأول :ويهدف اىل التعريف ب�سيا�سة ا�ستهداف
املركزي ،و�أنه عمل يتطلب جهود كل �أجهزة الدولة واملجتمع الت�ضخم وتبيني عوامل وظروف ا�ستحداثها.
متمثال يف منظمات املجتمع املدين املعنية مبراقبة الأ�سواق
♦ ♦املحور الثاين :درا�سة معدالت الت�ضخم يف اجلزائر
والأ�سعار ،م�شرية �إىل �أن تبنى ا�ستهداف الت�ضخم يوجب حتديد من �سنة  2000اىل �سنة  2013وتبيني اال�سرتاتيجيات التي مت
معدل حمدد من الت�ضخم يتم �إعالنه ب�شفافية وااللتزام الوطني اتباعها للتخفيف من حدة الت�ضخم.
بتحقيقه ،ف�ض ًال عن و�ضع �آليات للمحا�سبة يف حالة عدم حتقيق
♦ ♦املحور الثالث :مت فيه تبيني الظروف التي تبنت فيها
الهدف.كما �أكدت على �أنه يجب على القائمني على �إدارة االقت�صاد
الكلي تعظيم التن�سيق بني اجلهات احلكومية املعنية ،ف�ض ًال عن اجلزائر �سيا�سة ا�ستهداف الت�ضخم والآليات التي ا�ستحدثتها لذلك،
�رضورة �أن تلتف ال�سيا�سات املالية والنقدية والتجارية ،حول و�أ�سباب عدم جناحها فيها.
الهدف الأ�سا�سي ،وهو ا�ستهداف الت�ضخم بحيث يكون خف�ض عجز احملور األول :ظروف وعوامل ظهور سياسة استهداف التضخم
املوازنة من �أهم الأولويات ،كما طالبت ب�إدراج معدل ا�ستهداف
اعية ُم ْن ُذ منت�صف
ال�ص َن َّ
واجهت ال ُب ُنوك امل َْركَ ِزية فيِ ال ُّد َول ِّ
الت�ضخم يف الد�ستور حتى يكون م�س�ؤولية اجلميع ،و�أكدت الدكتورة
ا�سة ا�ستخدام ا ُ
مل َتغَيرَِّ ات الو�سيطة
«رانيا» على �أن ا�ستهداف الت�ضخم البد �أن ي�سبقه معاجلة الت�شوهات الثمانينات م�شكلة تعرث �سِ َي َ
هما
فى الأ�سعار واحلد من املمار�سات االحتكارية يف الأ�سواق وتلبية كالقَاعِ َدة ال َّن َّ
ـقدية و�سعر ال�صرَّْ ف ل َت ْحقِيق هدفني متناق�ضني َ
ِز َيا َدة ال ُّن ُمو اال ْق ِت�صَ ادِي وتخفي�ض ُم َع َّدل ال َّت�ضَ ُخم.وقد ا�ستندت ِتلْكَ
متطلبات ال�سوق املحلية قبل فتح باب الت�صدير ،وبالتايل ت�صبح
يا�سة �إِلىَ ف ََر ِ�ض َّية ال ُق ْد َرة َعلَى ال َّتحكم باملُتغريات الو�سيـطة،
ال�س َ
ِّ
�إتاحة بيانات تف�صيلية ل�صانع القرار �رضورة ال مفر منها،
بَي َهذِه ا ُ
مل َتغَيرَِّ ات وتلك الأَ ْه َداف،
وب� َّأن ُه َناكَ َع َال َقة وثيـقة نْ َ
ف�ضال عن التن�سيق بني اجلهات املعنية ،حتى ت�ستطيع مجُْ َت ِم َع ًة
بَي ِتلْكَ
يا�سة ِ�إلىَ �سببني؛ الأولَّ � :أن ال َّتناق�ض نْ َ
ال�س َ
مواجهة الأزمات والتنب�ؤ بها قبل حدوثها ،وقد �أجابت الدكتورة ويرجع تعرث َهذِه ِّ
الأَ ْه َداف ،يخلق َحالَة من َع َدم اليقني لدى اجلمهور وعمالء الأَ ْ�س َواق
على �سبب �إحجام م�رص عن القيام با�ستهداف الت�ضخم مبا يلي:
التحقيق.ما ُي�ؤَ ِّدي بالتايل �إِلىَ َع َدم
«�إن طبيعة الت�ضخم الذي ات�ضح �أنه مدفوع بالدرجة الأوىل يف ب�ش�أن �أي مِ ْن َها له الأولوية فيِ
َ
ِيما
ال�سنوات الأخرية ب�سل�سلة من ال�صدمات املحلية والعاملية والتي ال ِّث َقة فيِ مقدرة ال َب ْنك امل َْركَ ِزي َعلَى تحَْ قِيق �أهدافه ،خ�صو�ص ًا ف َ
ال�ص ْع َبة
تفاقمت ب�سبب عدة عوامل منها  -الت�شوهات ال�سعرية الناجتة عن َي َت َعلَّقُ بتخفي�ض ُم َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم وال َّتحكم به يف الأوقات َّ
ا َّلتِي تحَْ َتاج �إِلىَ بناء ال ِّث َقة لدى عمالء ال�سوقَّ � ،أما ال�سبب الثاينَ :ف ُه َو
املمار�سات االحتكارية - ،عجز يف املعرو�ض من ال�سلع نتيجة
� َّأن ا ُ
ـقدية � ْأو �أَ ْ�س َعار
مل َتغَيرَِّ ات الو�سيطة مثل ُم َع َّدل نمُ ُ و القَاعِ َدة ال َّن َّ
نق�ص يف الإنتاج �أو زيادة ال�صادرات على ح�ساب ال�سوق املحلي،
قوة ارتباطها وت�أثريها َعلَى كل من ُم َع َّدل نمُ ُ و
 االختناقات يف املعرو�ض الناجمة عن ق�صور يف قنوات التوزيع .ال�صرَّْ ف قد َتتغري َّال َّناتجِ ال َق ْومِ ي َو ُم َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم من وقت لآخر.
يو�سف عثمان �إدري�س :جاءت الدرا�سة بعنوان «نظام
َّـ�ضخُّ م
ا�س ِت ْه َداف الت َ
ا�سة ْ
◄◄�أوالًَ :م ْف ُهوم �سِ َي َ
ا�ستهداف الت�ضخم ك�إطار لإدارة ال�سيا�سة النقدية املتطلبات
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم ب�أ َّنه ال ِّنظام ال َّن ْقدِي ا َّلذِي الَ َيكُون
ف
عر
ي
ُ َّ ْ
وجتارب التطبيق ( » )2008وقد تطرقت هذه الدرا�سة �إىل الأ�سباب
ا�س ِت ْه َداف ُم َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم ِب�شَ كْل ُم َبا�شرِ �إذ
التي دفعت الدول �إىل اتباع ا�سرتاتيجية ا�ستهداف الت�ضخم كما له هدف َو�سِ يط وَ�إنمََّ ا َيت ِّم ْ
تطرقت الدرا�سة �إىل جتارب بع�ض الدول النا�شئة وال�صناعية َيت ِّم تحَْ قِيق َهذَا ال َه َدف من خِ الَل �إ ِّت َباع ثالث خطوات :الأُوىل :تحَْ دِيد
ـقدية الكفيلة بمِ ُ َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم امل�ستهدف ،ال َّثـانيـة� :أن
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
ِّ
حيث بينت �أن �أغلب الدول النامية مل تنجح يف تخفي�ض معدالت
الت�ضخم بعد تطبيقها ال�سرتاتيجية ا�ستهداف الت�ضخم ،و�أرجعت يتنـب�أ ال َب ْنك امل َْركَ ِزي بمِ ُ َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم فيِ امل�ستقبل ،ال َّثا ِلثَة :تتم
ار َنة املُع َّدل امل ُْ�س َت ْه َدف باملُعدل املُتوقع ف�إذا كان املُتوقع
ذلك �إىل �أن الدول النامية تتميز بالتغريات الكبرية يف معدالت ُم َق َ
ا�سة َن ْقد َِّية انكما�شِ َّية وال َعك�س
ي
اع
ب
ت
�
إ
ِم
ت
ي
ف
د
ه
ت
ُ�س
مل
ا
من
أعلى
الت�ضخم مما �أدى �إىل ظهور عدد من امل�شاكل والتعقيدات �أثرت �
�سِ
ْ َ ْ َ َ ّ ِّ َ
َ َ
بدورها على مقدرة البنك املركزي يف متابعة الت�ضخم ب�صورة (لودفيج� 2003 ،ص. )2
كافية لتحقيق الت�ضخم امل�ستهدف ،كما تطرقت الدرا�سة �إىل
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم ِب�أ َّن ُه
كما ُي َع ِّرف ”ْ «2002Eser Turer
الر�سمي
ا�سة ال َّن َّ
لل�س َي َ
�إمكانية تطبيق ال�سودان ال�ستهداف الت�ضخم ،حيث بينت �أن بع�ض نظام ِّ
ـقدية َي َت َم َّيز بالإعالن عن ال َه َدف َّ
الأو�ضاع يف القطاع املايل للدولة قد ت�شكل حتديا لنجاح �سيا�سة كمجاالت � ْأو هدف كمي (رقمي) ملعدل ال َّت�ضَ ُّخم لفرتة زمنية
ا�ستهداف الت�ضخم.من �أهمها ارتفاع العجز يف املوازنة العامة واحدة � ْأو �أَكْثرَ َم َع الإعالن الظَّ اهر ب� َّأن تحَْ قِيق وا�ستقرار ال َّت�ضَ ُّخم
ومديونية احلكومة بالإ�ضافة �إىل عدم كفاءة و�شمولية وم�صداقية فيِ ا َ
ـقدية )(Eser ,P 01
ا�سة ال َّن َّ
لل�س َي َ
مل َدى الطَّ ِويل هو ال َه َدف ال َّأول ِّ
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ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم ِب�أ َّن ُه يبد�أ بال َّت�سليم
.و َيعترب ”ْ «Stone As Career
ب�أن �أي َب ْنك مركزي يفتقر ل�سيا�سة �سِ ْعر �صرَ ف وا�ضحة (ا�ستهداف
�سِ ْعر ال�رصف) � ْأو قاعدة َن ْقد َِّية (ا�ستهداف نقدي) يعد تلقائي ًا مطبقا
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم ،وي�ضيف ب�أن َهذَا ال�صنف ملتزم
ل�سِ َي َ
ا�سة ْ
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُخم (. )Kenneth, P 07
بو�ضوح ب�سيا�سة ْ
ا�سة ا�ستهداف
◄◄ثَـا ِن ًيـا� :شرُ ُوط و ُمتط َّل َبــات تَطْ بِيق �سِ َي َ
الت�ضخم
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم بنجاحُ ،ه َناكَ �إجماع
لتطبيق �سِ َي َ
ا�سة ْ
ور ِة َتوفُّر
نْ َ
بَي اال ْق ِت�صَ اد َِّيني وم�س�ؤويل ال ُب ُنوك امل َْركَ ِزية َعلَى �ضرَ ُ َ
رية من
َع َدد عدد من ال�شرُّ ُ وط املُ�سبقة َت َت َم َّثل فيِ توفر َد َر َجة كَ ِب َ
يا�سة
َلية للبنك امل َْركَ ِزي من ُّ
اال�س ِت ْقال َّ
ال�س َ
ال�ض ُغوط � ْأو ت�أثريات ِّ
َالية ا َّلتِي قد ُت�ؤَ ِّدي ِ�إلىَ ت�ضارب َم َع � ْأه َداف ال َّت�ضَ ُّخم ،و َتوفُّر
امل َّ
الظُّ ُروف ا َّلتِي ُتتيح املُرونة فيِ �أَ ْ�س َعار الفَا ِئ َدة ونظام �سِ ْعر ال�صرَّْ ف
وال َّتح ِرير الكامل للأ�سعار وانخِ فَا�ض َد َر َجة االعتماد َعلَى اخل�صوم
جل َهاز امل�رصيف ،عالوة َعلَى ُو ُجود �أَ ْ�س َواق َمال َِّية
بية فيِ ا ِ
الأَج َن َّ
اال�س ِت ْق َرار
متطورة وانخِ فَا�ض الآثَار والعوامل ا َّلتِي ُت�ؤَ ِّدي ِ�إلىَ َع َدم ْ
ـقدية و�سالمة
ا�سة ال َّن َّ
لل�س َي َ
املَاليِ َ ،وا َّلتِي ت�ضمن ال َّت َح ُّول ال َف َّعال ِّ
ال ِّنظام امل�رصيف�.أ�ضف �إِلىَ َذلِك توفر املقدرات التحليلية والبنية
التحتية للبياناتَ ،و َذلِك من خِ الَل توفر ُنظم بديلة لل�سلطات من
الو َ�سائِل وال َن َماذِج وال ُق ُدرات املُتطورة ل َإعا َد ِة تنب�ؤات ال َّت�ضَ ُخم.
َ
ا�سات ا َّلتِي تناولت َهذَا امل َْو ُ�ضوع املُتطلَّبات
ر
د
ال
بع�ض
�سمت
ق
وقد
َ
ِّ َ َ
�إِلىَ م�ؤ�س�سية وَ�أُ ْخ َرى اقت�صادية ،وفيما َيلِي ا�ستعرا�ضها ب�شيء من
التف�صيل:
 - 1املُت َط َّل َبــات ا ُ
مل�ؤ ََّ�س�سِ َّية :من �أَ َهم ا ُ
مل َتطَ لَّبات لأي
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم �أن توفر َد َر َجة
دولة ترغب فيِ َتطْ بِيق نظام ْ
ا�س ِت ْق َالل َِّية ال َب ْنك امل َْركَ ِزي.وقد َق�سم االقت�صاديون
معقولة من ْ
َلية �إِلىَ �سِ يا�سية واقت�صادية ،وهناك من ق�سمها �إِلىَ
َهذِه اال�س ِت ْقال َّ
ا�س ِت ْق َالل َِّية � ْأه َداف و�أدوات ،والأخرية �أَكْثرَ انت�شاراً فيِ الأدبيات
ْ
االقت�صادية� ،إِ َّال �أن ُه َناكَ اتفاقا َعلَى � َّأن ال َب ْنك امل َْركَ ِزي َيكُون �أَكْثرَ
ا�ستقال ًال عندما َيكُون م�ستقل الأ َدواتَ ،وا َّلذِي ُيعرف َعلَى �أ َّنه ُح ِّر َية
ال َب ْنك امل َْركَ ِزي ،والتفوي�ض الكامل فيِ اختيار الطرق والآليات
امل َنـا�سبة ا َّلتِي تمُ كنه من �إجناز مهامه املُح َّددة ل َت ْحقِيق �أهدافه،
الوفَاء بالتزاماته،
ويكون م�سائ ًال لإجراءاته فيِ َحالَة الف�شل فيِ َ
ـقدية
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
ال�سلُطَ ات مبحا�سبة ومعاقبة �صانعي ِّ
َح ْي ُث تقوم ُّ
لعدم كفاءتهم ،وو�ضع املُعاجلات للأزمة ا َّلتِي رمبا ت�شمل �إحالل
�أَف َْراد �أَكْثرَ كفاءة َم َع َت ْوفِري البيئة وامل�ستلزمات ال َّال ِز َمة ا َّلتِي
تمُ كنهم من �أَ َداء واجباتهم ،وتتزامن َع َمل َِّية املحا�سبة َم َع توفر
ال�شفَاف َِّية من خِ الَل ال َن َماذِج االق ِت�صَ اد َِّية والأه َداف
ُمتطلبات َّ
ال�شفَاف َِّية تكمن فيِ �أ َّنه َا
العلمية للبنك امل َْركَ ِزيَ ،ح ْي ُث �أن � َأه ِّم َّية َّ
َ
َالية،
مل
ا
اق
و
�س
ل
أ
ا
لها
ِي�ض املخاطر ا َّلتِي تتعر�ض
ُت َ�ؤ ِّدي ِ�إلىَ َت ْخف ِ
َّ
ْ َ
وانخِ فَا�ض ُم َع َّدالَت ال َّت�ضَ ُّخم وال َّتغري فيِ ُم َع َّدل ال َبطَ الَة ،كَ َما �أ َّنه َا
ِي�ض َهذِه ا ُ
مل َتغَيرَِّ ات َعلَى �سِ ْعر الفَا ِئ َدة
ُت َ�ساهِ م ت�سهم فيِ ت َْ�أثِري َت ْخف ِ
فيِ ا َ
مل َدى الق�صري ،و ُت�ساعد فيِ ت�أكيد تنا�سق ال َّت َو ُّق َعات َم َع � ْأه َداف
َ
ُ
َة
ف
ل
ك
ت
وتخفي�ض
ار
ع
�س
ل
أ
ا
ار
ا ِْ�س ِت ْق َر
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُخم
اف
د
أه
�
ِيق
ق
ْ
َ تحَْ
َْ
ْ َ
ْ
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الوفَاء مبتطلبات امل َُ�سائلة
وكي يتمكن ال َب ْنك امل َْركَ ِزي مِ َن َ
َافية الكَاف َية ال�ستهداف ال َّت�ضَ ُّخمَ ،يت ِّم َت ْوفِري الظُّ ُروف
َّ
وال�شف َّ
ال�ص ْـرف املرنة،
ال َّن َّ
ـقدية املُالئـمة من خِ الَل َتطْ بِيق نظام �سِ ْعر َّ
َ
َ
ا�س ِت ْق َالل َِّيـة
ـابلة
ق
مل
ـات
ب
املتطل
م
ه
�
أ
أحد
�
ك
ة
َالي
مل
ا
اق
و
�س
ل
أ
ا
وتطويـر
َ
َ
َ
َّ
ْ َ
ْ
لىَ
ـقدية
ن
ال
ة
يا�س
ال�س
ات
و
د
�
أ
ِيق
ب
ت
�
إ
َة
ف
ا
�
ضَ
ل
إ
ِا
ب
ة،
ـقدي
طْ
َّ
َ
ِ
َ
َّ
يا�سة ال َّن َّ
َ
ال�س َ
ِّ َ
ِّ
مل َبا�شرِ ةَ ،ح ْي ُث � َّأن الأ َد َوات ا ُ
غَيرْ ا ُ
مل َبا�شرِ ة ،ذَات تعقيدات ،وقد
ـقدية ُ ،وت�ؤخر َع َمل َِّية احتواء
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
ُت�ؤَ ِّدي �إِلىَ تقليل َف َعال َِّية ِّ
ب
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم
نظام
ِيق
ت
وقبل
ال َّت�ضَ ُّخم ،بِالإ�ضَ افَة ِ�إلىَ َذلِك
طْ
َ
ْ
َالية
ْ
االع ِت َبار َت َوفُّر الأو�ضاع وال ُّنظم امل َّ
الَ ُب َّد من الو�ضع فيِ
ال�سليمةِ ،ل َذلِكَ َي ِج ُب �أن َي ُقوم ال َب ْنك امل َْركَ ِزي بدوره
والإدارية َّ
كمقر�ض �أخري ب�صورة فاعلة مل�ساعدة ال ِّنظام املَاليِ من خِ الَل
ال َّد ْعم املَاليِ ا ُ
مل َبا�شرِ ومنح ال ُقرو�ض ،واحل�صول َعلَى ا َ
ُومات
مل ْعل َ
الر َقا َبة الفاعلة َعلَى
والبيانات ال�صحيحة وال َّدقيقة والعمل َعلَى َّ
ِتلْكَ امل�ؤ�س�سات ،لتفادي �أي خماطر حمتملة.
َالية،
 - 2املُت َط َّل َبـات
َ
يا�سة امل َّ
ال�س َ
االقت�صـاد َّيةُ :ت�ؤَ ِّثر �ضغوط ِّ
ا�س ِت ْق َالل َِّية
َى
ل
ع
َ�
مل
ا
ظام
ن
ال
و�ضعف
ة،
َالي
ِّ
صرْ ِ فيِ َ
و�ضيق الأَ ْ�س َواق امل َّ
ْ
ـقدية،
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
ال َب ْنك امل َْركَ ِزي َوبِال َّتاليِ فيِ �إ�صْ َدار وَ�إ َد َارة ِّ
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم ،ممِ َّ ا َي َتطَ لَّب ال َّت ْن�سِ يق
والنجاح فيِ َتطْ بِيق نظام ْ
ـقدية ،وتنا�سق وتطابق الآراء
الكامل نْ َ
َالية وال َّن َّ
يا�سات امل َّ
ال�س َ
بَي ِّ
ووجهات النظر بينهما ،وتخفي�ض ال ُّد ُيون َو َع َدم اال�ستدانة من
بية
ا ِ
جل َهاز املَ�صرْ ِ فيِ  ،والعمل َعلَى تقليل َح ْج ِم اخل�صوم الأَج َن َّ
جل َهاز املَ�صرْ ِ فيِ لك�سب ال ِّث َقة فيِ ال ُع ْملَة الوطنية ،وا�ستقرار
فيِ ا ِ
الطَّ لَب َعلَى النقودَ ،و َذلِك لتمكني ال َب ْنك امل َْركَ ِزي من القيام بدوره
ال�سلبية ا َّلتِي قد ُت�ؤَ ِّدي ِ�إلىَ
وتحَْ قِيق � ْأه َداف ال َّت�ضَ ُّخم وتفادي الآثَار
َّ
َالية وامل�رصفية (عثمان
االنكما�ش اال ْق ِت�صَ ادِي ،و�إىل الأَ َز َمات امل َّ
�إدري�س� ،سبتمرب � ،2008ص. )18
بجانب املتطلبات امل�ؤ�س�سية واالق ِت�صَ اد َِّية املذكورة �سابق ًا
َي ِج ُب توافر ال ِب ْن َية التحتية التي ت�شمل توافر البيانات والقدرات
نب�ؤَات وحتديد ت�أثريات
التحليلية وال َّن َماذِج املتطورة ،و�إجراء ال َّت ُّ
ـقدية َعلَى ُم َتغَيرَِّ ات اال ْق ِت�صَ اد ال ُكلِّي ب�صورة وا�ضحة،
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
ِّ
بَي ِب َدا َية
ا�صة الفَترََ ة نْ َ
واملعرفة الكافية عن �آل َِّية ال َّت َح ُّول ال َّن ْقدِيَ ،خ َّ
يا�سة وت�أثريها َعلَى ال َّت�ضَ ُّخم وال َّناتجِ ال ْإج َماليِ امل ََحلِّي.
ال�س َ
تنفيذ ِّ
ويف َهذَا الإطار يحتاج ال َب ْنك امل َْركَ ِزي �إِلىَ �أجهزة كمبيوتر ،وبرامج
وناذِج متقدمة لإعداد تنب�ؤات ال َّت�ضَ ُّخم ،ويف َحالَة اكت�شاف فرق
مَ َ
بَي املُع َّدالَت املُتوقعة واملُ�ستهدفة َيت ِّم اتخاذ �إجراءات للمعاجلة،
نْ َ
َوبِال َّتاليِ يحتاج َهذَا ال ِّنظام ِ�إلىَ مقدرات حتليلية و ِب ْن َيات حتتية
للبيانات �أَكْثرَ من �أي نظام �آخر.
◄◄ثَـا ِلثًـا :اال ْن ِتقَا َدات ا ُ
ا�سة التَّ�ضَ خُّ ِم امل ُْ�س َت ْه َد ِف
مل َو َّج َه ُة لِ�سِ َي َ
َوالإطــَا َر ا ُ
ملقْترَ َ ِح ل ْإ�صـالَحِ َها
ا�سة ال َّت�ضَ ُّخم امل ُْ�س َت ْه َدف
يعتقد «�ستيقليتز�« :»2008 ،أن �سِ َي َ
َما هِ َّي ِ�إ َّال بدعة اُبتكرت من قبل مديري ال ُب ُنوك امل َْركَ ِزية حول
العامل» ،و�أ َّنها �ستواجه الف�شل عندما تتعر�ض الختبارات َجدِي َدة،
يا�سة ذَات تنظري اقت�صادي �ضعيف� ،سيما � َّأن ال َّت�ضَ ُّخم فيِ
ال�س َ
فهذه ِّ
كثري من ال ُّد َول ال َّنامِ َية ُم�ستورد َول َْي�سَ حملياَ ،و ِب َذلِكَ فَ�إن رفع �سِ ْعر
الفَا ِئ َدة كلما جتاوز نمُ ُ و الأَ ْ�س َعار امل ُْ�س َت َوى امل ُْ�س َت ْه َدف له ب�رصف
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ارجية،
ِيقية،
حملية � ْأو َخ َّ
َّ
إ�سمية � ْأو َحق َّ
ال َّنظر عن َم�صَ ادِر ال َّت�ضَ ُّخمَّ � ،
لن ُي�ؤَ ِّثر فيِ الأَ ْ�س َعار ال ُّد َول َِّية بِال ِّن ْ�س َب ِة القت�صاد �صغري ،فيِ حني قد
اعية الكُربى (�سيما ال ِوالَ َيات
ال�ص َن َّ
َيكُون َهذَا ُمالئم لالقت�صاديات ِّ
ا ُ
مل َّتحِ َدة ال ْأم ِريك َِّية) (�ستيقليتز (.
ف�ض ًال عن َهذَا فَ�إن كثرياً من ال ُّنخب االق ِت�صَ اد َِّية ترى � َّأن
ارة،
َت َر ُ
اجع ُم َع َّدالَت ال َّت�ضَ ُّخم ،وا�ستقراره ُين�سب �إِلىَ حترير ال ِّت َج َ
ا�سة
وتطوير قِطَ اع اال ِّت�صَ االَت وغريهاَ ،ول َْي�سَ �إِلىَ تبني �سِ َي َ
ال َّت�ضَ ُّخم امل ُْ�س َت ْه َدف فقط ،ف�ض ًال عن ُو ُجود جملة من ال�شرُّ ُ وط ا َّلتِي
جل َهاز
قد الَ تكون متوافرة فيِ ال َعدِيد من ال ُّد َول ال َّنامِ َية مثلَ :تطَ ُّور ا ِ
املَ�صرْ ِ فيِ  ،وتوافر بيانات دقيقة ،والقدرة َعلَى التنب�ؤ بمِ ُ َع َّدالَت
ال َّت�ضَ ُّخم وغريهاَ ،وا َّلتِي تفتقر �إليها كثري من َهذِه ال ُّد َول) التوين،
جوان� ،2002ص.( 03
ا�سة ال َّت�ضَ ُّخم امل ُْ�س َت ْه َدف
خرى �أن �سِ َي َ
َومِ ن االنتقادات الأُ َ
ـقدية نحو هدف واحد ،وهو ال َّت�ضَ ُّخم
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
ت�شرتط توجيه ِّ
ُ
املُ�ستهدف ،فيِ حني متلك ال َعدِيد من ال ُّد َول ال َّنامِ َية �أ�صو ًال وفرية
مقيمة بال ُع ُمالَت الأجنبية (�ستيقليتز ( ،ومن ثم فَ� َّإن َتغَيرَُّ ات �سِ ْعر
ال�صرَّْ ف املفرطة تزيد من ُم َع َّدالَت ال َّت�ضَ ُّخم وقد تت�سبب ب�أزمة
عمالت� ،إذ �إن اِ ْنخِ فَا�ض �سِ ْعر �رصف ال ُع ْملَة املحلية يزيد ا َ
مل ْد ُيون َِّية
ُون ا ِْ�س ِت ْق َرار �سِ ْعر
بية قيا�سا باملحلية ،وهن َا َ�س َيك ُ
وقيم الأُ ُ�صول الأَج َن َّ
فرعيا تقت�ضي ال�رضورة حتقيقه ،ف�ض ًال عن �إهمال
ال�صرَّْ ف هدفًا
ًّ
لل�سيطرة َعلَى ال َّت�ضَ ُّخم عِ ْن َد
�سِ ْعر ال�صرَّْ ف بو�صفه ركيزة رئي�سية َّ
ُ
ا�سة
ِر
د
إليه
�
ت
�
صَ
ل
خ
ا
م
َا
�أَ َداء مجُْ َمل ال َّن�شَ اطَ ات االق ِت�صَ اد َِّية َو َهذ َ َ
َ َ
«�آر�ستاي�س» و�آخرون َ�س َنة  2008عن اال ْق ِت�صَ اد الربازيلي ،التي
َن�صحوا فِي َها متخذي القرارات االق ِت�صَ اد َِّية بتقييد حتركات �سِ ْعر
ا�سة ال َّت�ضَ ُّخم امل ُْ�س َت ْه َدف عن تحَْ قِيق ذلك
ال�صرَّْ ف بعد �أن عجزت �سِ َي َ
(�ستيقليتز (.
�ض الــ ُّد ِولِ
ا�س ِت ْه َد ِ
اف التَّ�ضَ خُّ ِم فيِ َب ْع ِ
َارب ْ
◄◄ َرابِعــًا :جَت ُ
قامت عدة ُد َول با�ستهداف ال َّت�ضَ ُّخم ك�أ�سلوب حديث فيِ �إ َد َارة
ـقدية فيِ ال ِّت�سعينات ،من بينها نيوزيلندا 1990م،
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
ِّ
كندا 1991م ،وقد ح َّق َقت ع َّدة نتائج ،ممِ َّ ا دفع َع َدد � ْآخر من ال ُّد َول
وال�سويـد َعام 1993م،
ال�س َ
�إِلىَ انتهاج َهذِه ِّ
يا�سة مثل :ا�سرتاليا ُّ
اجلنوبيـة وجنوب �إفريقيــَا َعام
والبـرازيل َعام 1999م ،وكوريـَا
َّ
2000م ،واملك�سيـك وال ّنـرويج َعام 2001م ،ورومانيا و�إندوني�سيا
َعام 2005م.و�سيتم يف اجلدول الآتي (رقم  )01تبيني الدول التي
اعتمدت ا�ستهداف الت�ضخم ر�سميا مع �إدراج معدل �أو جمال الت�ضخم
امل�ستهدف ومعدل الت�ضخم بداية ا�ستهدافه ،والنتيجة املحققة �سنة
� ،2010إ َّال �أنه يجب اال�شارة هنا �إىل �أن هناك ت�ضاربا كبريا يف
الإح�صائيات املقدمة ،وقد مت التحري واعتماد ما يراه الباحث
�أف�ضل ،كما � َّأن هناك من يدرج بع�ض الدول التي مل تعتمد ا�ستهداف
الت�ضخم ر�سميا لكنها ت�سعى �إىل ا�ستهدافه.

د .بشيشي وليد

البلد

تاريخ ِب َدا َية
ا�ستهداف
الت�ضخم

جمال
ا�ستهداف
الت�ضخم

معدل الت�ضخم
بداية تطبيق
ا�ستهداف الت�ضخم

معدل الت�ضخم
�سنة 2010

كندا

1991

+2/-1

6.90

2.23

بريطانيا

1992

2

4.00

3.39

ا�سرتاليا

1993

2–3

2.00

2.65

ال�سويد

1993

2

1.80

2.10

الت�شيك

1997

+3/-1

6.80

2.00

ا�رسائيل

1997

+2/-1

8.10

2.62

بولندا

1998

+2.5/-1

10.60

3.10

الربازيل

1999

+4.5/-1

3.30

5.91

�شيلي

1999

+3/-1

3.20

2.97

كولومبيا

1999

2–4

9.30

3.17

جنوب افريقيا

2000

3–6

2.60

3.50

تايلندا

2000

0.5 – 3

0.80

3.05

هنقاريا

2001

+3/-1

10.80

4.20

املك�سيك

2001

+3/-1

9.00

4.40

اي�سلندا

2001

+2.5/-1.5

4.10

2.37

كوريا

2001

+3/-1

2.90

3.51

الرنويج

2001

+2.5/-1

3.60

2.76

البريو

2002

+2/-1

–0.10

2.08

الفيليبني

2002

+4/-1

4.50

3.00

قواتيماال

2005

+5/-1

9.20

5.39

اندوني�سيا

2005

+5/-1

7.40

6.96

رومانيا

2005

+3/-1

9.30

8.00

�رصبيا

2006

4–8

10.80

10.29

تركيا

2006

+5.5/-2

7.70

6.40

ارمينيا

2006

+4.5/-1.5

5.20

9.35

غانا

2007

+8.5/-2

10.50

8.58

�ألبانيا

2009

+3/-1

3.70

3.40

Sources: Inflation Targeting: Holding the Line

الج ْد َو ُل ر ْ
َق ُم (: )01
َ

http:// www.imf.org/ external/ pubs/ ft/ fandd/
basics/ target.htm consulter Le20/ 03/ 2015

الت َ
ان م ْ
ِه َداف َّ
است ْ
ُخ َتل َِف ٍة
َن َتائ ُ
َاسة ْ
ِج ِسي َ
ض ُّخم فِي ب ُْل َد ٍ

البلد

تاريخ ِب َدا َية
ا�ستهداف
الت�ضخم

جمال
ا�ستهداف
الت�ضخم

معدل الت�ضخم
بداية تطبيق
ا�ستهداف الت�ضخم

معدل الت�ضخم
�سنة 2010

نيوزيلندا

1990

1–3

3.30

4.03

ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم فيِ ُبلدان مخُْ َت ِلفَة
� َّإن نتائج �سِ َي َ
ا�سة ْ
َ
َ
همها � َّأن ال ُب ْل َدان ا ُ
مل ْت َق ِّد َمة َكَ ا َنت �أكْثرَ
ُتظهر ُجملة من املُالحظَ ات �أ ُّ
يا�سة و�أَوفَر حظًّ ا فيِ تحَْ قِيق ال َّنجاح،
ال�س َ
مقدرة َعلَى تنفيذ َهذِه ِّ
مثل :كندا وت�أتي باملرتبة الثانية الأَ ْ�س َواق ال َّنا�شئة ،مثل :كوريا
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ِيما واجهت ال ُب ْل َدان الأَ َقل نمُ ُ و منوا �صعوبات �أَكْثرَ فيِ
وا�سرتاليا ،ف َ
ِيج َّية.وذلك ال ميكن �إرجاعه �إىل ف�شل يف تطبيق
َتطْ بِيق َهذِه اال�سْترََ ات ِ
ال�سيا�سة النقدية بل يرجع يف احلقيقة �إىل جملة من الأ�سباب �أهمها
�ضعف التن�سيق بني ال�سيا�سات االقت�صادية مما يزيد مهمة البنك
املركزي تعقيدا ،كما �أن طبيعة االقت�صاديات النامية التي ت�ستورد
�أكرث مما ت�صدر جتعها �أكرث عر�ضة للت�ضخم امل�ستورد.
السيَا َسة النَّ ْق ِديَّة فيِ ا َ
جل َزائِر مِ ْن
املحِ ْ َو ُر الثَّانِي :التَّ َض ُّخم وَتحََ ِّديَات ِّ
َسنَ ِة  2000إِىَل 2013

لقد كان لقانون � 10 - 90أثر كبري على منحى ال�سيا�سة
النقدية يف اجلزائر ،حيث �أعطى العديد من ال�صالحيات لل�سيا�سة
النقدية التي عانت من �سلطة اخلزينة ،ممِ َّ ا جعل معدالت الت�ضخم

قبل هذه الفرتة مرتفعة ج َّدا ،كَ َما �أَ َّن ال َّت ْح�سِ ني امل�ستمر يف قوانني
ال�سيا�سة النقدية مل يقف عند القانون  10 - 90بل هناك
تعديالت عديدة طر�أت عليه ،وذلك بالأمر  11 - 03والذي حدد
� ْأه َداف ال�سيا�سة النقدية ،وجعل هدف ا�ستقرار الأ�سعار هدفا
�أ�سا�سيا وحدد معدل م�ستهدف للت�ضخم� ،إال � َّأن هذا املعدل مت
ت حتديد
تعديله يف �سنة 2010؛ فبد ًال من و�ضع معدل محَُ َّدد مَ َّ
جمال م�ستهدف لت�سهيل املهمة على �إدارة ال�سيا�سة النقدية ،ويف
ما يلي جدول يو�ضح تطور معدالت الت�ضخم واملجمالت النقدية
منذ �سنة .2000

الج ْد َو ُل ر ْ
َق ُم (: )02
َ
الت َ
َد َال ِت َّ
ِر م ْ
َت َط ُّو ُر ُمع َّ
ِن َس َن ِة  2000إِلَى َس َنة 2013
ض ُّخ ِم فِي َ
الج َزائ ِ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0.33

4.22

1.41

2.58

3.56

1.64

2.53

3.53

4.86

5.34

3.91

4.52

8.89

3.26

ال ُّنقُود M1

1034,9

1238.5

1416.3

1643.5

2165.7

2437.5

3177.8

4233.6

4964.9

4949.8

5638,5

7141,7

7681.5

8252.8

الكتلة
ـقدية
ال َّن َّ

1656,4

2473.5

2901.5

3299.5

3644.4

4070.4

4827.6

5994.6

6956.0

7178.7

8162.8

9526.2

11015.1

11945.8

ال�سنة
معدل
الت�ضخم

M2

معدل ال َّتغَيرُّ
فيِ M2
املوجودات
اخلَا ِر ِج َّية
ال�صافية
معدل نمُ ُ و
امل َْو ُجو َدات
اخلَا ِر ِج َّية
ال�صافية

13.05

22.13

17.30

13.71

10.45

11.68

18.60

24.17

16.03

3.29

13.70

16.70

15.63

8.94

775.94

1310.8

1755.7

2342.4

3119.2

4179.7

5515

7415.5

10247

10886

11997

13922.4

14940

15225.2

68.97

68.93

33.94

33.41

33.16

34.00

31.94

34.46

38.18

06.23

10.20

16.05

7.30

01.90

الوحدة :مليار دج
َ
َ
صدَرُ  :ال َب ْن ُك المَرْ ك ِزي وال ِّدي َو ُ
َّات
ال َم ْ
ان ال َوط ِني لِإلحْ َ
صا ِئي ِ

المتاحات النقدية َ :M1و ِهي مَجْ مُوع َو َسا ِئل الدفع (األوراق النقدية +التجزئة والودائع َتحْ َت َّ
الطلَب لدى البُنُوك والشيكات البريدية والخزينة)
َ
ُ
ُ
األجل المسيرة من َط َرف البُ ُنوك والخزينة) .
قصيرة
السائلة
والتوظيفات
M1
م
ض
الك ْتلَة النقدية َ :M2و ِه َي َت ُّ
َ

من خِ الَل مالحظة ُم َع َّدالَت التَّ�ضَ خُّ م ا ُ
َاج الآتِي:
مل َو َّ�ض َح ُة فيِ ا َ
جل ْد َولِ � ْأعالَ ُه يمُ ْ كِن ا ِْ�س ِت ْنت ُ
 �سجل ُم َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم ل�سنة � 2000أ ْد َنى ُم ْ�س َت َوى َل ُه فيِ ا َ
ا�سة َمال َِّية ا ْنك َِما�شِ َّيةٍ ،
جل َزائِر ُم ْن ُذ اال�ستقاللَ ،و َذلِك َر ِ
اجع ِ�إلىَ �إ ِّت َباع �سِ َي َ
ـقدية،
ا�سةٍ َن ْقد َِّية �صارمة َم َّ�س ْت تحَْ ِرير الأَ ْ�س َعار وتعديل �أَ ْ�س َعار الفَا ِئ َدة َو َر ْف ِع َها �إِلىَ ُم ْ�س َت َو َي ٍ
ات ِق َيا�سِ َّيةٍ َ ،وال�صرََّ َام ُة فيِ َت ْ�س ِي ِ
ري ال ُك ْتلَة ال َّن َّ
َو�سِ َي َ
َوبِال َّتاليِ ال َّتحكم فيِ � ْأخطار ال َّت�ضَ ُّخم.
ـقدية ( )M1 - M2ب َِ�س َبب نمُ ُ ِّو
 �سجل ُم َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم فيِ ِب َدا َية َ�س َنة ْ 2001ار ِتف ً
َاعا َمل ُْحوظاًَ ،و َذلِك َعا ِئ ٌد �إِلىَ نمُ ُ ٍّو فيِ املجاميع ال َّن َّ
ُ
امج الإ ْن َعا�ش اال ْق ِت�صَ ادِي ا َّلذِي بد�أته ال َّدولَة.وكذا ْار ِتفَاع الأ ُجور،
ِيم ِة امل َْو ُجو َد ِ
ال�صا ِف َيةَ ،ح ْي ُث مَ َّ
ق َ
ت �ضخ كتلة َن ْقد َِّية �إ�ضَ اف َِّية ِل َت ْموِيلِ َب ْر َن َ
ات َّ
ت �ضخ كتلة َن ْقد َِّية من طَ َرف ا َ
ا
خل ِزي َنة للبنوك لتطهري محََ افِظِ َها وَ�إعادة ر�سملتها.
كَ َم مَ َّ
َا�ض فيِ ُم َع َّدلِ ال َّت�ضَ ُّخم �إِلىَ 1.4ب َِ�س َب ِب اِ ْنخِ فَا�ض ُم َع َّدل نمُ ُ و � M2إىل .% 17.30الأَ ْم ُر
 � َّأما فيِ َ�س َنة  2002نجَ ِ ُد �أ َّن ُه َح�صَ ل اِ ْنخِ ف ٌ
ال�س ُيولَة املَ�صرَْ ف َِّية.
ـقدية املتبعةَ ،ح ْي ُث مَ َّ
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
ت ْاعت َِماد �سِ َي َ
ا َّلذِي َي ُعو ُد �إِلىَ ِّ
ا�سة �صارمة ملراقبة َتطَ ُّور كتلة ُّ
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ارتفاعا فيِ ُم َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم َح ْي ُث
 نالحظ فيِ َ�س َنة 2003
ً
ال�س ُيولَة املَ�صرَْ ف َِّية
االر ِتفَاع فيِ فَائِ�ض ُّ
و�صل �إِلىَ َ ،2.58و َم َر ُّد َذلِك ْ
بمِ ُ َع َّدل  36.29باملائةُ ،م َقابِل ُم َع َّدل  25.13م�سجل فيِ َ�س َنة
ال�س َنة � َّأن ُم َع َّدلَ ال َّت�ضَ ُّخم مل يتجاو ِز
�ِ ،2002إ َّال � َّأن الأهم فيِ َهذِه َّ
َ
ت ْاعت َِماد مبد�أ ا ِْ�س ِت ْق َرار الأ ْ�س َعار
ا�ص ًة و�أ َّنه مَ َّ
املُع َّدلَ امل�ستهدفَ ،خ َّ
َ
وال َّتحكم فيِ ال َّت�ضَ ُّخم ،من خِ الَل َما �صدر فيِ الأ ْمر 11 /03
ة.ح ْي ُث
ْ
ا�سة ال َّنـ ْقد َِّي َ
لل�س َي َ
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم هدفا نهائيا ِّ
باعت َِماد ْ
ت تحَْ دِيد َه َد ِف ال َّت�ضَ ُّخم ِبن ِْ�س َبةٍ �أ َقل من  ،% 03الأَ ْمر ا َّلذِي يعد
مَ َّ
ال�س َنة (. )2003
ِه
ذ
ه
ا
د
ج
ا
ِي
ب
إيجا
�
ِ
َ
ًّ ًّ فيِ
َّ
او َز فيِ َ�س َنة ُ 2004م َع َّدلُ ال َّت�ضَ ُّخم  % 03وهو
 تجََ َ
َ
املُع َّدل امل ُْ�س َت ْه َدف الذي و�صل �إِلىَ  ،% 3.53الأ ْم ُر ا َّلذِي ي�ؤكد � َّأن
الر َهان َعلَى ُم َع َّدلٍ �صَ ِغ ٍري فيِ ا َ
جل َزائِر يعد ِر َهان ًا �صعباً ،ممِ َّ ا ُيبَينِّ
ِّ
االر ِتفَاع �إِلىَ
َا
ذ
ه
ا�س
أ�س
ل
ا
ود
ع
ي
ة.و
ـقدي
ن
ال
ة
يا�س
ال�س
�ضعف
ى
د
َّ
َ
َم َ
َّ َ َ ُ فيِ
َ
ِّ َ
ْ
َا�ض �سِ ْعر �رصف ال ُّدوالَر ُم َقابِل الأورو.وا َ
جل َزائِر � ْأغلَب َد ْخ ِل ًها
اِ ْنخِ ف ِ
أوروبي؛ �أي
ُم َق َّو ٌم بالدوالر و� ْأغل َُب َوارداتها ُمتَ�أ ِّت َية مِ َن االتحِّ ـَاد ال ُ
الوا ِر َدات
مقومة بالأورو ،الأَ ْمر ا َّلذِي �أ َّدى ِ�إلىَ ْار ِتفَاع فيِ َتكَالِيف َ
َوبِال َّتاليِ ْار ِتفَاع َن َف َقات ال َّدولَة (ت�ضخم م�ستورد) .
َا�ضا فيِ ُم َع َّدل
 بِال ِّن ْ�س َب ِة ل�سنة ُ 2005نالَحظ اِ ْنخِ ف ً
ال َّت�ضَ ُّخم �إِلىَ � ،% 1.64إِ َّال �أ َّن ُه َما لبث و� ِأن ا ِْر َتف ََع �إِلىَ  % 2.53فيِ
وار ِتفَــاع الأَ ْ�س َعــار
َ�س َن ِة  2006ب َِ�س َبب ْار ِتفَاع الطَّ لَب على ال َع ْر�ض ْ
ال�سوق اجلزائرية غَيرْ املنظمة
امل ُْ�س َت ْو َر َدةِ ،وامل�ضاربة ا َّلتِي تمَُ ِّي ُز ُّ
َ
َوغَيرْ ا ُ
ال�س َنة ا ِْر َت َف َعت �أ ْ�س َعار اال�س ِت ْهالَك ،و� ْأ�س َعاُر
مل َق َّن َنة ،ويف َهذِه َّ
ِيف (لك�صا�سي 5 ،مار�س ،2008
اعي ِب�شَ كْلٍ طَ ف ٍ
ال�ص َن َ
الإ ْن َتاج ِّ
�ص)11
ف�س َّجلَ
االر ِتفَاع فيِ َ�س َنة  2007؛ َ
  َوا�صَ لَ ُم َع َّدلُ ال َّت�ضَ ُّخم ْ
ام ِج
يا�سة امل َّ
َالية وانطالقُ َب ْر َن َ
ال�س َ
ُم َع َّدل  % 3.5ب َِ�س َبب ال َّت َو ُّ�سع فيِ ِّ
االر ِتفَاع �إِلىَ َث َال َث ِة
َد ْعم ال ُّن ُم ِّو اال ْق ِت�صَ ادِيَ ،و َي ُعود فيِ ال َأ�سا�س َهذَا ْ
الر َواتِب وال ُأجور من دون � ْأن تقابلها ِز َيا َدة
َع َوامِ َل كَ ال َّتاليِ ْ :ار ِتفَاع َّ
ـقدية �إِلىَ 24.18
فيِ الإ ْن َتـاج
وار ِتف ُ
َاع ُم َع َّدلِ ال ُك ْتلَة ال َّن َّ
ْ
واال�س ِت ْث َمارْ ،
ال�س ُيولَة
ُ %م َق َ
ار َنة بـ  % 18.60فيِ  ،2006كَ َما �أن فَا ِئ�ضَ ُّ
ن ِّو ِه �إِلىَ ( % 74بنك اجلزائر� ،أكتوبر
املَ�صرَْ ف َِّية ارتفع ُم َع َّدلُ مَ ُ
ار َنة
ق
م
م
خ
�
ضَ
ت
ال
ل
د
ع
م
َاع
ف
ت
االر
َا
ذ
ه
� ،2008ص َ ، )06و ْ
رغ َم َ
ْ ِ فيِ ُ َ َّ َّ ُّ ُ َ َ
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم
رتات ِ
ا�س َ
ب�سنة � ،2006إِ َّال انه مَ َّ
ِيج َّية ْ
ت تحَْ قِيق ْ
بنجاح.
فو�صَ لَ
 نالحظ ْار ِتف ً
َاعا فيِ ُم َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم َ�س َنة َ 2008
َ
مَ
ان من �إف َْرا َزا ِت َها
�إِلىَ  % 4.86ومرد َذلِك هو الأ ْز َمة ال َعال َِّية ا َّلتِي كَ َ
ور ُد
ا ِْر ِتف ُ
َاع ُم َع َّدلِ ال َّت�ضَ ُّخم ال َع مَالِيَ ،ح ْي ُث ْ
اح َت َّل ال َّت�ضَ ُّخ ُم املُ�س َت َ
َ
اما فيِ َتطَ ُّور م�ؤ�رش الأ ْ�س َعار عِ ْن َد اال�س ِت ْهالَك َعلَى امل ُْ�س َت َوى
جزءاً َه ًّ
الر ْغ ِم من اجلهد املتوا�صل للبنك امل َْركَ ِزي
امل ََحلِّيَ ،وبِال َّتاليِ وعلى ُّ
طَ
ال�س ُيولَة �إِ َّال � َّأن ال َّت�ضَ ُّخم عن ِريق
(بنك اجلزائر) فيِ مجََ الِ اِ�سْترِْ َجاع ُّ
ال�ض ُغوط ال َّت�ضَ ُخمية فيِ جز ٍء كَ ِب ٍري
ال َّتكَالِيف فيِ ا ِْر ِتفَاعَ ،و َي ُعود �سبب ُّ
َاع �أَ ْ�س َعار ا ُ
ار َبة
منه َا �إِلىَ ْار ِتف ِ
مل َن َتجات ال ِغذَائ َِّية امل ُْ�س َت ْو َر َدة.وَلمِ َُح َ
ِيت ُم َع َّدلِ ال�صرَّْ ف
َهذَا
ِ
النوع من ال َّت�ضَ ُّخمَ ،وا�صَ ل ال َب ْنك امل َْركَ ِزي َت ْثب َ
َ
ـقدية.
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
ال ِف ْعلِي احلقِيقِي َم َع �إ َد َارةٍ �صَ ا ِر َمة فيِ َت َد ُّخال َِت ِّ
االر ِتفَاع فيِ َ�س َنة
َو ُر ْغ َم كُ ِّل ال َّت َدا ِب ِ
ري ِ�إ َّال � َّأن ُم َع َّدلَ ال َّت�ضَ ُّخم َوا�صَ ل ْ

د .بشيشي وليد

 2009لي�صل �إِلىَ  % 5.34ومرد َذلِك هو َتداعيات الأَ ْز َمة ال َع مَال َِّية
ورو،
ا َّلتِي �أَ َّدت �إِلىَ اِ ْنخِ ف ٍ
َا�ض كَ ِب ٍري فيِ �سِ ْع ِر �صرَْ ِف ال ُّدوالَر ُم َقابِل الأُ ُ
وَبمَِ ا � َّأن �صادرات ا َ
جل َزائِر � ْأغ َل ُب َها ُم َق َّو َم ٌة بالدوالر و�أكرث من 55
 %من وارداتها مت�أتية من االحتاد الأوروبي؛ �أي مقومة بالأورو
َوبِال َّتاليِ فَ� َّإن َهذَا الفارق يكلف ا َ
رية وي�ؤ ِّدي �إِلىَ
خل ِزي َنة َخ َ�سارة كَ ِب َ
ا.وبِال َّتاليِ فال َّت�ضَ ُخم ُه َنا
ور َّ
وب َ
ال�سلَع امل�ستوردة من �أُ ُ
َرف ِْع �أَ ْ�س َعار ِّ
أي�ضا فيِ � ْأغ َل ِب ِه َت�ضَ ُّخ ٌم م�ستورد.
� ً
 انخف�ض ُم َع َّدلُ ال َّت�ضَ ُّخم فيِ َ�س َنة َ 2010ح ْي ُث َو�صَ َل ِ�إلىَ
ا�سِ �إلىَ
 % 3.91وهو ِ�ض ْمن ال َه َدف امل ُْ�س َت ْه َدف َو َي ُعود َذلِك فيِ ال َأ�س ِ
ات الكبرية
ِب َدا َية تحََ ُّ�س ِن الو�ضع اال ْق ِت�صَ ادِي العاملي� ،إِ َّال � َّأن ال ِّز َيا َد ِ
ا�صة َدفْع ُم�ستحقات
فيِ الأُ ُجور ُم ْن ُذ َ�س َنة  2011وَ 2012
وخ َّ
اعات ب�أ َث ٍر َر ْجعِي (و�صلت ِ�إلىَ م�ستحقات ثالث
للعديد من القِطَ َ
َ
َاع كَ ِب ٍري فيِ ال ُق ْد َر ِة ال�شرَِّ ائ َِّية الأ ْمر الذي مل
�سنوات) �أ َّدى �إِلىَ ْار ِتف ٍ
يقابله � ُّأي ِز َيا َدة فيِ الإ ْن َتاجَ ،وبِال َّتاليِ حدثت �صدمة ت�ضخمية مل
ي�ستطع ال َب ْنك امل َْركَ ِزي تداركها ممِ َّ ا �أو�صل ُم َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم ل�سنة
�ِ 2012إلىَ  % 8.9بِالإ�ضَ افَة ِ�إلىَ ْار ِتفَاع الأَ ْ�س َعار فيِ الأَ ْ�س َواق
اخلَارجية ،و�أكد خرباء فيِ ُ�ص ْن ُدوقِ النقد ال ُّدوَليِ � َّأن َهذِه �صدمة
لتخفي�ض
ا�صة �أن ال َب ْنك امل َْركَ ِزي ا َّت َخ َذ كُ ل ال َّت َدابِري ال َّال ِز َم ِة
ِ
عابرة َخ َّ
ُم َع َّدلِ ال َّت�ضَ ُّخمَ ،و َذلِك ِب�إدخالِ �أ َداةٍ َجدِي َدة َح ِّي َز ال َّت ْنفِي ِذ َوهِ َي �أدا ُة
ال�س ُيولَة ل�ستة �أ�شهر بمِ ُ َع َّدل ت�سعرية َ % 1.50ح َّتى َيت ِّم
ا�سْترِْ َجاع ُّ
ال�س ُيولَة املُ�ش َت َّقة لدى امل�صارف (بنك اجلزائر،
َت ْع ِزيز ا ِْم ِت�صَ ا�ص ُّ
َ
� 21أكتوبر � ،2013ص  )10الأ ْمر ا َّلذِي �أ َّدى �إِلىَ اِ ْنخِ فَا�ض ُم َع َّدل
ال َّت�ضَ ُّخم فيِ َ�س َنة � 2013إِلىَ .% 3.26
� َّإن َما يمُْ كِن مالحظته من خِ الل تحَْ لِيل ُم َع َّدلِ ال َّت�ضَ ُّخم فيِ
ا َ
جل َزائِر هو �أ َّنه من ال�صعب َعلَى ال َب ْنك امل َْركَ ِزي �أن ُيحافظ َعلَى
َ
ا�ستقرارهَ ،و َذلِك لأ َّنه يت�أثر دائما بالأ ْ�س َعا ِر ال َع مَال َِّية وب�أ�سعار
ال�صرَّْ ف ،بِالإ�ضَ افَة �إِلىَ ِز َيا َد ِة ال َّن َف َقات ال َّدائِم لل َّد ْولَة لبناء ال ِب ْن َية
ال َّتحتيةَ ،و َهذَا َما ُيعقد ُم ِه َّمة ال َب ْنك امل َْركَ ِزي.
املحِ ْ َو ُر الثَّالِ ُث :اِ ْستِ ْهد ُ
َاف التَّ َض ُّخ ِم فيِ ا َ
جل َزائِر بَينْ َ ال َوا ِق ِع وَالتَّ ْطبِي ِق
يتطلب ا�ستهداف الت�ضخم العديد من الآليات وال�ضوابط حتى
�ض الواقع.
يتم تطبيقها على �أَ ْر ِ
جل َزائِر
◄◄�أَ َّوالً :ا ِْ�س ِت ْه َدافُ التَّ�ضَ خُّ ِم فيِ ا َ
ا�س ُة ا�ستهداف الت�ضخم فيِ ال َأ�سا�س َعلَى مبد�أ
َت ْع َتمِد �سِ َي َ
معني
ـقدية ب َت ْحدِيد ُم َع َّدلٍ
ٍ
ال�سلْطَ ة ال َّن َّ
ال َإعال َِن امل ُْ�س َبقِ من طَ َرف ُّ
ـقدية �إِلىَ حتقيقه َو َذلِك خِ الَل فرتة زمنية
ال�سلُطَ ات ال َّن َّ
َت ْ�س َعى ُّ
معينة ،لكن فيِ ا َ
جل َزائِر ُنالَحظ � َّأن َقا ُنون  10 /90اخلَا�ص بال َّن ْقد
ا�صة با�ستهداف
خ
�صيغة
أي
�
ه
د
وا
م
يت�ضمن
َوال َق ْر�ض مل
فيِ َ ِّ
َ َّ
اء فيِ املادة  55من َقا ُنون َ 10 /90ما يلي:
الت�ضخمَ ،ح ْي ُث َج َ
» َت َت َم َّثل ُم ِه َّمة ال َب ْنك امل َْركَ ِزي فيِ مجََ ال ال َّن ْقد َوال َق ْر�ض َوال�صرَّ ف
الوطَ نِي واحلفاظ
وفيِ َت ْوفِري �أف�ضَ ل ال�شرُّ ُ وط ِل ُن ُم ٍّو منتظم لال ْق ِت�صَ اد َ
اال�س ِت ْق َرار
َى
ل
ع
َعل َْي َها ب�إمناء الطَّ ا َقة الإ ْن َت ِ
اج َّية الوطنية َم َع ال�سهر َ
ْ
ت تحَْ دِي ُد هدف
ال َّداخِ لِي واخلارجي للنقد».ويتبني من الن�ص �أ َّن ُه مَ َّ
تحَْ قِيق نمُ ُ و اقت�صادي منتظم �إِلىَ َجانِب تحَْ قِيق ال َّت�شْ غِيل الأمثل
فيِ ا َ
ام الأَ َّولَّ �.أما َه َدف ا ِْ�س ِت ْق َرار الأَ ْ�س َعار واحلفاظ َعلَى ا ِْ�س ِت ْق َرار
مل َق ِ
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ال ُع ْملَة َخا ِر ِج ًّيا فقد جعل فيِ املقام ال َّثانيِ .
وجاءت خال�صة الأَ ْمر  11 /03كَ َما يليَّ � » :إن ال َه َدف
حلفَاظُ َعلَى ا ِْ�س ِت ْق َرا ِر َّية الأَ ْ�س َعار،
ـقدية ُه َو ا ِ
ا�سة ال َّن َّ
لل�س َي َ
الأَ َ�سا�سِ ي ِّ
اال�س ِت ْهالَك»،
يج َّي ًة محَُ ّد َد ًة لمِ ُ �ؤَ�شرَِّ ِ
ِاع ِت َبا ِر َها ِز َيا َد ًة َت ْد ِر ِ
ب ْ
ات �أَ ْ�س َعار ْ
َح ْي ُث فيِ تقرير ال َب ْنك امل َْركَ ِزي ل�سنة  2003نجَ ِ ُد �أ َّنه َح َملَ فيِ
ا�س ِتدْالَل ًِّيا محَُ َّدداً كَ َما َيلِيَّ � « :إن ال َه َدف الأَ َ�سا�سِ ي
تقريره َه َدفًا ْ
َ
مل َدى ا ُ
ـقدية ُه َو ا ِْ�س ِت ْق َرار الأ ْ�س َعار َعلَى ا َ
مل َت َو ِّ�سطِ ؛ �أي
ا�سة ال َّن َّ
لل�س َي َ
ِّ
ن ِْ�س َب ُة ال َّت�ضَ ُّخم َتقِلُّ عن  ،% 03و� ْأمك ََن ُبلُوغُ ها َ�س َنة  »....2003كَ َما
جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن ا َ
جل َزائِر انتهجت ُم ْن ُذ َ 2003م ْن َه ًجا ِل َتطْ بِيقِ
اف ن ِْ�س َبة ال َّت�ضَ ُّخم الَ َت ِزي ُد عن  % 03كَ َما
ا�س ِت ْه َد ُ
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
ـقديةَ ،و ْ
ِّ
اء فيِ ال َّت ْق ِري ِر.
َج َ
�إ َّال � َّأن املُ�شكل ا َّلذِي طرحه الإعالن عن ُم َع َّدل ت�ضخم �أقل من
 % 03فيِ َذلِك الظرف ا َّلذِي متيز بحدة ال َبطَ الَة وتدهور ال ُق ْد َرة
ال�رشائية ،هو َم َدى � ْإمكَان َِّية املحافظة َعلَى َهذَا املعدل.فقد كان
الرهان �صَ ْع ًبا للغاية َح ْي ُث �شَ ِه َدت بالفعل َ�س َنة  2004اخرتا ًقا ِل َهذَا
املُع َّدلِ َح ْي ُث َو�صَ لَ ُم َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم ِ�إلىَ .% 3.56
ـقدية خِ الَل 2007
ا�سة ال َّن َّ
لل�س َي َ
كَ َما �سمحت الإِ َدا ََرة املن�سقة ِّ
ِيج َّية هدف ال َّت�ضَ ُّخم بنجاح ،بمِ ُ َع َّدل ت�ضخم ُي َ�سا ِوي
رتات ِ
ا�س َ
ب َت ْحقِيق ْ
َ ،% 3.5
وعلَى � َأ�سا�س ُم َت َو ِّ�سط َ�س َن ِوي فَ�إن �صعود ال َّت�ضَ ُّخم فيِ
� 2008شَ كَّل �صدمة بِال ِّن ْ�س َب ِة ال�ستقرار الأَ ْ�س َعار فيِ ا َ
مل َدى املتو�سط،
بال َّنظر �إِلىَ عودة ال َّت�ضَ ُّخم َعلَى ال�صعيد ال َع مَالِي (بنك اجلزائر،
�أكتوبر � ،2008ص �. )19إ�ضَ افًة �إِلىَ ذلك ،فَ�إن اال ْنتِعا�ش اجلوهري
فيِ ال َّت َو ُّ�سع ال َّن ْقدِي �أ�صبح ي�سهم فيِ �إحداث التوترات ال َّت�ضَ ُخمية.
َح ْي ُث َبل ََغ ُم َت َو ِّ�سط ال َّت�ضَ ُّخم ال�سنوي  % 4.86فيِ َ�س َنة .2008
ا�صة َ�س َنة 2009
االر ِتفَاع امل�ستمر فيِ ال َّت�ضَ ُّخم َخ َّ
لقد �أ َّدى ْ
الذي و�صل �إِلىَ � % 5.74إِلىَ تطوير �أداة مالئمة ُم ْن ُذ �سبتمرب،2009
نوذَج توقع َت�ضَ ُّخ ٍم لأجلٍ َق ِ�ص ٍري َي ْ�س َت ِجيب ال ْن�شِ َغال
وَت َّثل فيِ مَ ُ
مَ َ
ر�ؤية م�ستقبلية ،لغر�ض ال َّتوقع ال�شهري ملعدل ال َّت�ضَ ُّخم وتطوره
واحدة.علَى �سبيل املثال ،مل يتع ّد فارق َت َو ُّقع ا ُ
مل َت َو ِّ�سط
لأُفُقِ َ�س َنة
َ
ال�سنوي للت�ضخم ِن َها َية َ�س َنة  2010املنجز فيِ �سبتمرب 2010
بـ % 0.14نقطة مئوية من ُم َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم املحقق واملح�سوب
الوطَ نِي للإح�صاء ل�شهر دي�سمرب ()% 3.91
من طَ َرف الديوان َ
رية الأجل.
�ص
ق
ات
ع
ق
و
ت
ال
من
ا
قريب
م
خ
�
ضَ
ت
ال
ً
ِ
َ
ُّ
َ.وبِال َّتاليِ َبق َِي ُم َت َو ِّ�سطُ َّ ُّ
َّ َ َ
َ
االر ِتفَاع ا َّلذِي ميز
ويعد َهذَا املُع َّدل للت�ضخم مرتاجعا ُم َق َ
ار َنة َم َع ْ
َ�س َنة  )% 5.74( 2009بتناغم َم َع هدف ال َّت�ضَ ُّخم املحدد من قبل
مجَْ ل ٍِ�س ال َّن ْقد َوال َق ْر�ض (�+ % 04أو  -نقطة واحدة) مبوجب َ�س َنة
ـقدية (بنك ا َ
جل َزائِر� ،2012 ،ص
ا�سة ال َّن َّ
لل�س َي َ
 ،2010كهدف �ضمني ِّ
. )08
الر ْغ ِم من الطَّ ابع ال َّداخِ لِي للظّ اهِ َرة ال َّت�ضَ ُخمية فيِ
على ُّ
ا َ
حلفَاظ َعلَى
ـقدية َد ْو ًرا ن�شطً ا فيِ ا ِ
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
جل َزائِر ،تلعب ِّ
ا ِْ�س ِت ْق َرار اال ْق ِت�صَ اد الكليُ ،ر ْغ َم � َّأن َه َد َف ال َّت�ضَ ُّخم ،كهدف �رصيح
ت ْت �إقامته فيِ �أوت  ،2010وعليه فَ� َّإن
ـقدية ،كان قد مَ َّ
ا�سة ال َّن َّ
لل�س َي َ
ِّ
ـقدية فيِ مكافحة ال َّت�ضَ ُّخم يتواله َب ْنكُ ا َ
جل َزائِر
ال�س
ر
يا�سة ال َّن َّ
َد ْو ِّ َ
من خِ الَل الأ َد َوات املالئمة ،املدعومة ب�إدارة مرنة ل�سيا�سة �سِ ْعر
االر ِتفَاع الكبري فيِ ُم َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم َ�س َنة 2012
ال�رصف�ِ .إ َّال � َّأن ْ

ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم الَ تزال
(و�صل �إِلىَ  )% 8.89ي�ؤكد � َّأن َع َمل َِّية ْ
ال�صعوبات والعوائق ا َّلتِي حتول دون تحَْ قِيقِ
ُت َعانيِ من ال َعدِيد من ُّ
�صغريا
امل ََجال امل َُح َّد ِد ُر ْغ َم � َّأن املُع َّدل امل�ستهدف فيِ احلقيقة لي�س
ً
(( )% 05 - % 04بنك ا َ
جل َزائِر� 25 ،أوت � ،2010ص . )06
جل َزائِر ِل َت ْع ِزي ِز
◄◄ثانيا :الإج َرا َءات ا َّلتِي قَا َمت ِب َها ا َ
ا�سرتَاتِيجِ َّية ا�ستهداف الت�ضخم
ْ
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم
نجََ َحتِ الكثري من ال ُّد َول فيِ َتطْ بِيق �سِ َي َ
ا�سة ْ
يا�سات والآليات ا َّلتِي
َو َذلِك من خِ الَل ا ْن ِت َه ِ
ال�س َ
اج َها ملجموعة من ِّ
�أَ َّدت �إِلىَ جناح َهذِه اال�سرتاتيجية ،وا َ
جل َزائِر بحكم �أ َّنه َا بد�أت حديثا
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم وجب َعل َْي َها تبني ال َعدِيد من
فيِ َتطْ بِيق �سِ َي َ
ا�سة ْ
الإ�صالحات.
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم :كَ َما ذكرنا �سابقا
1 .1ال ْإعال َُن َع ِن ْ
ام َب ْنك ا َ
جل َزائِر فيِ  2010الإعالن �رصاحة وحتديد مجََ ال
فقد َق َ
م�ستهدف للت�ضخم (. )% 05 - % 04
ا�سة
2 .2تحَْ �سِ ُ
ني ُم ْ�س َت َوى الإطَ ا ِر ال َع َمل َِّياتِيَ :ت َتطَ لَّب �سِ َي َ
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم �أن َيكُون للبنك امل َْركَ ِزي �آليات فنية متقدمة
ْ
للتنب�ؤ بمِ ُ َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم لذا ي�ستدعي منه ت�شكيل َب ْنك معلومات
يحتوي َعلَى معطيات عن ا ُ
مل َتغَيرَِّ ات متكنه من ر�صد ُم َع َّدل
ال َّت�ضَ ُّخم فيِ امل�ستقبل ،الأَ ْمر ا َّلذِي دفع بال َب ْنك امل َْركَ ِزي ُم ْن ُذ َ�س َنة
َالية للو�ضعيات
�ِ 2008إلىَ حتديث وتعزيز نظام التقارير امل َّ
جمل�س ال َّن ْقد
ام
ال�شهرية للم�صارف وامل�ؤ�س�سات امل َّ
َالية ،فقد َق َ
ُ
َوال َق ْر�ض يف جويلية  2009ب�إ�صدار نظام جديد يت�ضمن خمطط
احل َِ�سا َبات املَ�صرَْ ف َِّية والقواعد املحا�سبية.وق�صد حت�سني ُم ْ�س َت َوى
ـقدية ،وان�سجاما َم َع ال َّتطَ ُّو َرات
ا�سة ال َّن َّ
لل�س َي َ
الإطار العملياتي ِّ
َ
ا َ
َالية� ،أ�صدر
مل
ا
ة
م
ز
ل
أ
ا
َر
ث
�
أ
َى
ل
ع
و
د
ال
ى
حلدِيثَة َعلَى امل ُْ�س َت َو
ُّ َليِ َ
َّ
َْ
جمل�س ال َّن ْقد َوال َق ْر�ض فيِ ماي  2009نظام ًا جديدا فيِ مجََ ال
ُ
َ
ال�سوق
خارج
وعملياته
ة،
ـقدي
ن
ال
وق
ال�س
ِر
ئ
ا
ز
جل
ا
ك
ن
ب
تدخالت
ْ
َّ
َ
َ
َّ
فيِ
ُّ
ُّ
ـقدية.و َي َت َعلَّقُ الأَ ْمر ب�إطار تنظيمي
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
ف�ضال عن َو َ�سائِل ِّ
ت ِويل
إعادة
�
ب
ة
َا�ص
خل
ا
ات
ِي
ل
م
ع
ال
الوقت
نف�س
مَ ْ
َ َ َّ
مف�صل يت�ضمن فيِ
َّ
ـقدية
ال�سوق ال َّن َّ
ال�س ُيولَة الفائ�ضة فيِ ُّ
امل�صارفَ ،ع َمل َِّيات ا�سْترِْ َجاع ُّ
والت�سهيالت (ال ُق ُرو�ض والودائع) مببادرة من امل�صارف (بنك
ا َ
جل َزائِر� 25 ،أوت � ،2010ص . )06الأَ ْمر ا َّلذِي يف�سح امل ََجال
ـقدية فيِ اجلزائر.وبذلك،
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
للإبداع فيِ ِ�صياَغَ ة وتنفيذ ِّ
�أ�صبح َب ْنك ا َ
جل َزائِر يتوافر َعلَى ا�ستخدام نقدي ي�سمح له باال�ستمرار
ال�سيولَة ،فيِ ظرف َي َت َم َّيز مبخاطر
فيِ ُم َو َ
اج َهة ظَ اهِ َرة فَائِ�ض ُّ
َ
ا�صة فيِ املواد امل�ستورد
مت�صاعدة َعلَى ا ِْ�س ِت ْق َرار الأ ْ�س َعار َخ َّ
(ت�ضخم م�ستورد) .
اف ا ُ
مل�ؤ ََّ�س َ�ساتِي :ق�صد َت ْع ِزيز الإ�رشاف
يم الإ�شرَْ ِ
َ 3 .3ت ْدعِ ُ
ام ال َب ْنك امل َْركَ ِزي ا َ
جل َزا ِئ ِري َ�س َنة
امل� َّؤ�س�ساتي للبنك املركزي� ،إذ َق َ
 2010بتعزيز الإطار امل�ؤ�س�ساتي للإ�رشاف ال َب ْنكي تبعا للتدابري
اجلديدة ا ُ
مل ْد َخلَة بالأمر  04 - 10امل�ؤرخ فيِ � 26أوت ،2010
املُع ِّدل واملتمم للأمر  ،11 - 03املتعلق بال َّن ْقد والقر�ض ،ويعطي
َهذَا الإر�ساء ال َقا ُنونيِ لبنك ا َ
جل َزائِر ُم ِه َّمة ا�ستقرار الأَ ْ�س َعارَ ،و َت�ضَ َّمن
�أحكام ًا قانونية َجدِي َدة َت ْهدِف �إِلىَ تحََ ك ٍُّم �أف�ضل فيِ املخاطر من
َالية (بنك ا َ
جل َزائِر� ،2012 ،ص )08
طَ َرف ال ُب ُنوك وامل�ؤ�س�سات امل َّ

111
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بَي
إجر َاءات التنظيمية ِب َه َد ِف �ضَ َمان التقارب نْ َ
.وي�أتي َهذَا لتعزيز ال َ
�أعمال الإ�رشاف واملبادئ ال َأ�سا�سِ َّية للرقابة املَ�صرَْ ف َِّية الفعالة،
املن�صو�ص َعل َْي َها من طَ َرف جلنة بازل ،كَ َما وا�صل َب ْنك ا َ
جل َزائِر
فيِ م�رشوع ع�رصنة مهنة الإ�رشاف القائمة َعلَى املخاطر.وتدخل
َهذِه العملية فيِ �إطَ ا ِر َت ْع ِزيز َع َمل َِّيات الوقاية ا َّلتِي َت ْهدِف �إِلىَ تر�سيخ
ت َتطْ بِيق َهذَا
�أقوى ال�ستقرار ال ِّنظَ ام املَ�صرْ ِ فيِ فيِ اجلزائر.وقد مَ َّ
الراب ِِع من َ�س َنة
امل�رشوع ِف ْعل ًِّيا َعلَى ُم ْ�س َت َوى ال ُب ُنوكِ خِ الَل ال ُّث َالثِي َّ
 2011كمرحلة قيادية.
يهدف َهذَا ال ِّنظَ ام اجلديد �إِلىَ َت ْع ِزيز ال ُق ْد َرة َعلَى الك�شف
املبكر ،والإنذار املبكر ،و تف�ضيل اجلَانِب التنب�ؤي للرقابةَّ �.إن
الك�شف عن الأعرا�ض ا ُ
مل ْنذ َِرة لف�شلٍ حمتملٍ لأي َب ْنك � ْأو ُم�ؤ ََّ�س َ�سةٍ
َمال َِّيةٍ فيِ و�ضعية �صعبة يعد �رضوريا ل�ضمان ا ِْ�س ِت ْق َرار ال ِّنظَ ام
املَاليِ وحماية املودعني.كَ َما ي�سمح َهذَا ال ِّنظَ ام اجلديد برد فعل
إجر َاءات والت�صحيحات
�رسيع من طَ َرف �سلطة الإ�رشاف ،واتخاذ ال َ
املالئمة للتكفل بال�صعوبات ا َّلتِي قد تواجهها الهيئة املالية.
هذا وي�سمح َهذَا اجلَانِب اجلديد من ال ِّنظَ ام الكامن فيِ التنب�ؤ
باملخاطر لهيئات الإ�رشاف مِ َن التقلي�ص املح�سو�س فيِ َت ْك ُلفَة
َا�صة ِب ُك ِّل
الإ�رشاف من خِ الَل ا
ٍ
ِ�ستيعاب �أ ْف�ضَ ل لطبيعة املخاطر اخل َّ
ا�ض َعة للرقابة ،وا�ستهداف ِتلْكَ ا َّلتِي تواجه �صعوبات
هيئة َمال َِّية َخ ِ
إ�رشاف.و َهذَا ي�سمح بالتمييز ال�رسيع
ل
ا
ملوارد
عقالين
با�ستعمال
َ
َالية ال�سليمة من ِتلْكَ ا َّلتِي تواجه �صعوبات.
نْ َ
بَي الهيئات امل َّ
ت َت ْع ِزيز َب ْنك ا َ
جل َزائِر ب�صالحيات �أو�سع من َح ْي ُث القيام
كما مَ َّ
َالية ،خ�صو�صا
ب�أي تحَْ قِيق َعلَى ُم ْ�س َت َوى ال ُب ُنوك وامل�ؤ�س�سات امل َّ
� َّأن ملفت�شي َب ْنك ا َ
جل َزائِر ُم ِه َّمة قيادة كل رقابة َعلَى ُم ْ�س َت َوى َهذِه
الهيئات وبالأخ�ص حل�ساب اللجنة امل�رصفية.وعليه ،فَ� َّإن َت ْع ِزيز
�صالحيات َب ْنك ا َ
جل َزائِر ي�سمح بقدرة �أكْبرَ َعلَى الك�شف املبكر لنقاط
َالية.فيِ
ال�ضعف.و َذلِك عرب متابعة �أف�ضل للبنوك وامل�ؤ�س�سات امل َّ
َ
َهذَا الإطار ،عزز َب ْنك ا َ
جل َزائِر قدرته فيِ مجََ ال اختبارات ال�صالبة،
باملوازاة َم َع �إمتام ال ِّنظَ ام اجلديد لتنقيط ال ُب ُنوك وامل�ؤ�س�سات
َالية ،م�ستهدفا �أف�ضل رقابة للمخاطر امل�رصفية.
امل َّ
اال�س ِت ْق َرار املَاليِ لبنك ا َ
جل َزائِر ،من جهتها،
تقوم جلنة ْ
ؤ�رشا
�
م
()11
ع�رش
أحد
�
ة
َالي
مل
ا
ال�صالبة
مبراجعة ُم�ؤَ�شرَِّ ات
ً
َّ فيِ
ا�س ِت ْه َداف ا ُ
خرى وامل�سماة
مل�ؤَ�شرَِّ ات الأُ َ
م�سماة «م�ؤ�رشات دنيا»َ ،م َع ْ
ُ
ا�صة
«م�ؤ�رشات مقرتحة».ففي َ�س َنة � 2010أعطيت � َأه ِّم َّية َخ َّ
ا�صة ب َِوا�سِ طَ ة
لل َّتقييم الدوري ال�ستقرار ال ِّنظَ ام املَ�صرْ ِ فيِ واملايل َخ َّ
ال�صالبة (بنك ا َ
جل َزائِر� ،2012 ،ص . )09
اختبارات َّ
ال�شفَاف َِّية وامل�صداقية
4 .4حماولة تحَْ قِيق ال�شفافية :ل َت ْحقِيق َّ
�رشع َب ْنك ا َ
جل َزائِر ُم ْن ُذ  2008ب�إعطاء تقارير دورية عن ُم َع َّدالَت
ال َّت�ضَ ُّخم وعن كل ا ُ
ت �إعطاء تقرير َ�س َن ِوي
َالية ،كَ َما مَ َّ
مل�ؤَ�شرَِّ ات امل َّ
رغ َم �إعطاء َهذِه التقارير� ،إِ َّال �أن عامل
للمجل�س ال�شعبي� ،إِ َّال �أ َّنه َو ْ
بَي اجلمهور وال َب ْنك امل َْركَ ِزي َو َذلِك ب َِ�س َبب
ال ِّث َقة الَ يزال غائبا نْ َ
ا�صة بعد ف�ضيحة
اخلروقات ا َّلتِي ح�صلت فيِ امل ََجال ال َب ْنكي َخ َّ
اخلليفة ا َّلتِي �أخذت ت�رصيحها من ال َب ْنك امل َْركَ ِزي ومل يعط ال َب ْنك
امل َْركَ ِزي �أي معلومات َع ْن َها ومل َيت ِّم مراقبتها ِب�شَ كْل فعلي َح َّتى
�أفل�ست و�ضاعت �أموال املودعني ،وثقة اجلمهور.ودليل َذلِك هو

د .بشيشي وليد

اِ ْنخِ فَا�ض ُم َع َّدالَت اال ِّد َخار فيِ ا َ
جل َزائِر ب َِ�س َبب ُ�ض ْعف� ،أو انعدام ال ِّث َقة
بَي ا ُ
مل َّدخِ رين والبنوك.
نْ َ
رغم � َّأن ال َب ْنك امل َْركَ ِزي بد�أ فيِ تقدمي تقارير عن الو�ضعية
َالية ِ�إ َّال � َّأن ُه َناكَ الكثري من الإح�صائيات َت ْب َقى جمهولة
ـقدية وامل َّ
ال َّن َّ
ِيما يخ�ص احتياطي ال�صرَّْ ف فيِ ا َ
جل َزائِر ا َّلذِي جتاوز الـ
مثال ف َ
وجد �أي تقارير تبني كَ ْيف َِّية االحتفاظ ِب ِه
 180مِ ْل َيار دوالر ،والَ ُت َ
َ
(�سلة العمالت) ُ ،ر ْغ َم �أن ُ�ص ْن ُدوق ال َّن ْقد ال ُّدوَليِ طلب من ا َ
جل َزائِر �أكْثرَ
من مرة الإف�صاح عن �سلة عمالت االحتياطيَ ،م َع العلم �أن �آخر
�إف�صاح عن َه ْيكَل �سلة ال ُع ُمالَت للجزائر كان فيِ َ�س َنة  ،1994ومنذ
َذلِك الوقت و�صندوق ال َّن ْقد ال ُّدوَليِ يطالب ا َ
جل َزائِر ب�إعطاء تف�صيالت
�إِ َّال �أ َّنه مل ي�ستجب
َلية ُح ِّر َية
5 .5ا�ستقاللية البنك املركزي :تقت�ضي اال�س ِت ْقال َّ
ـقدية
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
وامتالك ال َب ْنك امل َْركَ ِزي قرار وو�ضع وتنفيذ ِّ
وطرح الأ َد َوات املنا�سبة ل َت ْحقِيق الأهداف.ولعل َهذَا يطرح لنا
َلية الَ
�إ�شكالية حول م�ساءلة ال َب ْنك امل َْركَ ِزي ،واجلواب �أن اال�س ِت ْقال َّ
َت ْعنِي َع َدم امل�س�ؤولية� ،إذ يمُْ كِن له �أن َيكُون م�سئوال �أمام �أي ِج َهة
كَ ا َنت َمال َِّية � ْأو ق�ضائية � ْأو ت�رشيعية لالطالع َعلَى ن�شاطه والت�أكد
من مطابقة �أعماله للقوانني.
 .أاال�ستقاللية فيِ ظِ ِّل َقــا ُنون  :10 /90اعترب ال َقا ُنون 90
 َّ � 10أن ال َب ْنك امل َْركَ ِزي اجلزائري (�أ�صبح ال َب ْنك امل َْركَ ِزي ا َجل َزائِري
ُم ْن ُذ ُ�ص ُد ْور القانون  10 /90يتعامل َم َع غريه تحَْ َت ا�سم بنك
ا َ
جل َزائِر) ُم�ؤ ََّ�س َ�سة وطنية َت َت َم َّتع بال�شخ�صية املعنوية واال�ستقالل
املايل (املادة  11من قانون ال َّن ْقد َوال َق ْر�ض  10 /90امل�ؤرخ يف
 ،90 /10 /14املتعلق بال َّن ْقد والقر�ض ،اجلريدة الر�سمية رقم
 ، )18ف�أ�صبح َب ْنك ا َ
جل َزائِر يخ�ضع �إِلىَ َق َواعِ د املحا�سبة ال ِّت َجا ِر َّية
ْ
ِالر ْغ ِم
باعتباره تاجراً وتعود ملكية رَ�أ�سماله بالكامل للدولة.ب ُّ
من َذلِك َف ُه َو الَ يخ�ضع للت�سجيل فيِ ال�سجل التجاري وال يخ�ضع
أي�ضا لأحكام ال َقا ُنون  01 /88امل�ؤرخ فيِ  11جانفي واملتعلق
� ً
بالقانون التوجيهي للم�ؤ�س�سات ال ُع ُمومِ َّية االقت�صادية.بِالإ�ضَ افَة
�إِلىَ �أنه َي ْ�س َتطِ يع �أن يفتح فروع ًا له � ْأو يختار مرا�سلني � ْأو ممثلني له
الوطَ نِي كلما ر�أى َذلِك �رضوري ًا (لطر�ش،
فيِ �أي نقطة من الرتاب َ
� ،2003ص. )200
ام َب ْنك ا َ
ِيما
َو َت َت َمثَّلُ َم َه ُ
جل َزائِر فيِ �إطَ ا ِر َقا ُنون  10 /90ف َ
يلي( :جمدوب� ،2006 ،ص )13
  َي ُقوم بتنظيم ال َّتداول ال َّن ْقدِي ،وت�سيري ومراقبة منح
االئتمان ،وت�سيري ا َ
مل ْد ُيون َِّية اخلارجية ،ومراقبة َت ْنظِ يم ُ�سوق
ال�رصف.
اح ِتكَا ِر الإ�صْ َدار ال َّن ْقدِي َ ا َّلذِي َي ِج ُب �أن
 كَ َما � َّأن له ُّ
احلق فيِ ْ
تقابله �سبائك ذهبية وعمالت �أجنبية و�سندات ا َ
خل ِزي َنة العمومية.
  َي ْ�س َتطِ يع القيام ب َع َمل َِّيات البيع وال�رشاء جميعا ،والرهن
بية حل�ساب ا َ
يع
خل ِزي َنة ال ُع ُمومِ َّية ،كَ َما َت ْ�س َتطِ ُ
و�إقرا�ض ال ُع ُمالَت الأَج َن َّ
ال�شرَّ ِ كَ ات �أن تفتح لديها ح�سابا بِال ُع ْم َل ِة ال�صعبة.
  َي ْ�س َتطِ يع القيام بجميع ال َع َمل َِّيات املتعلقة ب�إعادة ا َ
خل�صْ م
َالية.
و�إقرا�ض ال ُب ُنوك وامل�ؤ�س�سات امل َّ

112

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد احلادي واألربعني ) - (2كانون الثاني 2017

و�ضا للبنوك ال ِّت َجا ِر َّية
 مينح ال َب ْنك امل َْركَ ِزي ُق ُر ً
َالية فيِ �أجل �أق�صاه َ�س َنة واحدة ُم َقابِل �سبائك
وامل�ؤ�س�سات امل َّ
ت ِويل ال ُب ُنوك
ة
د
ا
إع
ل
القابلية
م
د
ع
ع
م
أجنبية
�
ذهبيةْ � ،أو عمالت
َ َ ِ مَ ْ
َ َ ََ
ا َّلتِي َكَ ا َنت �سائدة �سابقاً.
 تحَْ دِيد الت�سبيقات ا َّلتِي يقدمها َب ْنك ا َ
جل َزائِر للخزينة
إيرا َدات ال َعاد َِّية لآخر َ�س َنة َمال َِّية
ال ُع ُمومِ َّية ِبن ِْ�س َب ِة  % 10من ال َ
َتفَادِي ًا ِللإ�صْ َدا ِر ال َّن ْقدِي ال َّزائِد.
ال�صالحيات
َو ْ
رغ َم � َّأن َقا ُنون � 10 - 90أعطى ال َعدِيد من َّ
للبنك امل َْركَ ِزي �إِ َّال �أ َّنه َا بقيت فقط مجَُ َّرد قوانني ومل تطبق َعلَى
الواقِع ،ف ََم َث ًال املادة  78من َقا ُنون ال َّن ْقد َوال َق ْر�ض َوا َّلتِي
� ْأر ِ
�ض َ
تن�ص َعلَى � ْإمكَان َِّية منح ال َب ْنك امل َْركَ ِزي للخزينة ت�سبيقات �سنوية
إيرا َدات العادية لل َّد ْولَة املثبتة من
الَ تتعدى  10باملائة من ال َ
الواقِع وعلى �سبيل املثال
ال�س َنة امل َّ
ال�سا ِب َقةَّ � ،أما فيِ َ
َالية َّ
خِ الَل َّ
َ
ال�س َن َوات .% 51الأ ْمر ا َّلذِي ُي�ؤَ ِّك ُد � َّأن
فَ�إن ال ِّن ْ�س َبة َب َل َغت فيِ بع�ض َّ
َلية لي�ست فقط فيِ القوانني واملرا�سيم بل فيِ ال َّتطْ بِيق.
اال�س ِت ْقال َّ
ا�س ِت ْق َالل َِّية َب ْنك ا َ
جل َزائِر َح ْ�س َب الأَ ْمر َّ � :11 - 03إن
.ب َواق ُِع ْ
َم ْع ِرفَة القوانني ا َّلتِي حكمت ت�أ�سي�س ال َب ْنك ا َ
جل َزا ِئ ِري وتحَْ دِيد مهامه
ابتداء من ال َقا ُنون  144 - 62املُتعلق ب�إن�شاء ال َب ْنك امل َْركَ ِزي ،ثم
ً
الإ�صالَح املَاليِ َ�س َنة ُ ،1971و�صو ًال �إِلىَ ال َقا ُنون  12 - 86ا َّلذِي
وَل
� َأعاد بع�ض �صالحيات ال َب ْنك امل َْركَ ِزيَ ،وا َّلذِي كان محَْ ُدو ًدا مَ ْ
ي�ساير الأو�ضاع لذلك مت تعديله مبوجب ال َقا ُنون  06 - 88ا َّلذِي
ت تو�سيعها مبوجب ال َقا ُنون 90
ُعد ُخطْ َو ًة فيِ طَ رِيقِ الإ�صالَحات مَ َّ
اء ال َّت ْعدِيل
  10ا َّلذِي َ�س َبقَ و�أن َح َّد ْد َنا َم َعالمَِ ُه َ�سا ِب ًقا وَ�أخِ ًريا َج َ
َ�س َنة  2001ا َّلذِي �أُ ْتب َِع بالأمر  11 - 03ال�صادر َ�س َنة 2003
ُون حمل حتليلنا( :قويدر� ،2004 ،ص )65 - 61
َوا َّلذِي َ�س َيك ُ
 مِ ْن َح ْي ُث ُ�سلْطَ ِة ا ُ
ني ال ْأع�ضَ اءِ :نجَ ِ ُد � َّأن
ُومة فيِ َت ْع ِي ِ
حلك َ
�إ َد َارة ال َب ْنك ير�أ�سها حمافظ ي�ساعده ثالثة نواب يعينون مبوجب
مر�سـوم رئا�سي مينعهم ال َقا ُنون من ممار�سة �أي َوظِ يفَة حكومية
� ْأو عمومية �أُ ْخ َرى (، )Articles 14,15 ,03 - 11 du 26 août 2003
� َّأما مهامه َف َت َت َم َّثَلُ يف)Article 16, 17,03 - 11 du 26 août 2003( :
َالية ال ُّد َول َِّية والبنوك
 متثيل ال َّدولَة فيِ الهيئات امل َّ
امل َْركَ ِزية الأجنبية.
ِا�س ِم َب ْنك ا َ
ات َواملِي َزان َِّيات
جل َزائِر كل اال ِّتفَاق َِّي ِ
 يمُْ ِ�ضي ب ْ
ات املِي َزان َِّية.
َوحِ َ�سا َب ِ
 ينظم م�صالح ال َب ْنك ويحدد ن�شاطاته.
 يعني ممثلي ال َب ْنك امل َْركَ ِزي لدى املجال�س التابعة
اها ذَات فائدة.
مل�ؤ�س�سات �أُ ْخ َرى َي َر َ
ات ُن َّوابِه َوغَيرْ ِ َها من املهام الأخرى.
ام َو ُ�سلُطَ ِ
 يحدد َم َه َ
ِديةُ :ي ْعطِ ي ال َقا ُنون ال َب ْنك
ا�س ِة ال َّنـق َّ
ال�س َي َ
 مِ ْن َح ْي ُث �إ َد َارة ِّ
ـقدية �إذ تن�ص
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
امل َْركَ ِزي ال�صالحية الكاملة فيِ �إ َد َارة ِّ
املادة َ 35علَى � َّأن)Articles 35, 03 - 11 du 26 août 2003( :
“ َب ْنك ا َ
جل َزائِر َت َت َعلَّقُ ُم َه َّم ُت ُه فيِ جماالت ال َّن ْقد َوال َق ْر�ض وال�صرَّ ف
ب�إن�شاء وتوفري ال�شرُّ ُ وط ال َّال ِز َمة ِل َت ْن ِم َيةٍ �سرَ ِ ي َعة لال ْق ِت�صَ اد َب ْحثًا عن

اال�س ِت ْق َرار ال َّداخِ لِي َواخلَا ِر ِجي لِل َّن ْقدِِ .ب َهذَا َف ُه َو ُم َكل ٌَّف ِب�ضَ ْبطِ ال َّت َد ُاولِ
ْ
الو َ�سائِل لتوزيع القر�ض ،ال�سهر
ال َّن ْقدِي ،الت�سيري واملراقبة ِب ُك ِّل َ
َــالية قبل اخلارج و�ضبط ُ�سوق
َعلَى الت�سييـر اجل َِّيـد لاللتزامات امل َّ
للبنك
ون
ن
ا
ق
ال
أعطاها
�
ِي
ال�سلْطَ ة ا َّلت
َ
ُ
فيِ
ال�صرَّ ف»َ ،و َهذَا ُي َو ِّ�ضح لنا ُّ
ـقدية.
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
�إ َد َارة ِّ
 من َح ْي ُث َد َر َجة َت َد ُّخلِ ا ُ
ار َب ْنك ا َ
جل َزائِر من
حلك َ
ُومةُ :ي ْ�س َت�شَ ُ
طَ َرف ا ُ
َالية
ُومة َح ْولَ كُ ِّل َم�شرْ ُ ِ
وع َقا ُنون � ْأو ن�ص َي َت َعلَّقُ بامل َّ
حلك َ
ا
م
إيجاب ًِّيا
�
يراه
اقرتاح
كل
للحكومة
م
د
ق
ي
أن
�
للبنك
ِن
ك
َ
ُ ِّ
وال َّن ْقد.كَ َ يمُْ
َ
َ
َالية
وح َركَ ِ
ات الأ ْ�س َعار ،وو�ضعية امل َّ
َعلَى ميزان املدفوعاتَ ،
امة ،وكل َما يراه ُم ِه ًّما لتطوير اال ْق ِت�صَ اد.ويقوم َب ْنك ا َ
جل َزائِر
ال َع َّ
كَ َذلِكَ ب�إعالَم ا ُ
باال�س ِت ْق َرار ال َّن ْقدِي ،وَيمُْ ِك ُن ُه
ُومة ِب ُك ِّل َما ُيخِ لُّ
حلك َ
ْ
ت َّد ُه
أن
�
ة
َالي
مل
ا
إدارات
ل
وا
ة
َالي
مل
ا
�سات
ؤ�س
�
وامل
وك
�أن يطلب من ال ُب ُن
ِ
مَ ُ
َّ
َّ
َّ
إح�صائيات َوا َ
اها �رضورية ملتابعة وفهم
بال
ُومات ا َّلتِي َي َر َ
َّ
مل ْعل َ
الو�ضْ ع َِّية االق ِت�صَ اد َِّية لِل َّن ْق ِد َوال َق ْر�ض ومِ ي َزان ا َ
ُوعات
مل ْدف َ
َتطَ ُّو ِر َ
مل ْد ُيون َِّي ِة اخلَا ِر ِج َّية.كَ َما ُي ْع َه ُد ِل َب ْنكِ ا َ
َوا َ
أي�ضاArticles 36( :
جل َزائِر � ً
)et 37, 03 - 11 du 26 août 2003
 تحَْ دِيد َم َعايِري َع َمل َِّيات ال َق ْر�ض َم َع اخلارج ،وهو من مينح
القبول َعل َْي َها �إال �إذا تعلق االقرتا�ض من طَ َرف ال َّدولَة � ْأو حل�سابها.
ام برتكيز كل ا َ
ُومات ال�رضورية ملراقبة ومتابعة
 ال ِق َي ُ
مل ْعل َ
لىَ
َالية.
مل
ا
وزارة
�
إ
ا
ه
غ
ل
ب
ي
و
اخلارج
ه
ا
ة
َالي
ِّ
اال ْل ِت َز َام ِ
ََُ َُ ِ
ات امل َّ ِ تجَُ َ
َّ
اع َد ُة ا ُ
ُومة فيِ َع َال َقا ِت َها َم َع ا ُ
َالية
  ُم َ�س َ
مل� َّؤ�س َ�سات امل َّ
حلك َ
ال ُّد َول َِّية وعند احلاجة ميثلها �أمام ا ُ
مل� َّؤ�س َ�سات � ْأو فيِ امل�ؤمترات
الدولية.
اركَ ة فيِ ا ُ
 ا ُ
َا�صة باملدفوعات
ملف َ
َاو�ضَ ات ال ُّد َول َِّي ِة اخل َّ
مل�شَ َ
مل َقا�صَ ةَ ،ف ُه َو ا ُ
وال�صرَّ ف َوا َ
مل َكل َُّف بتنفيذها حل�ساب ال َّدولَة.
َو ُر ْغ َم َذلِك فَــ�إن ا ُ
َــالية ميكنها
ُــومة ممَُ َّثلَة فيِ َو ِزي ِر امل َّ
حلك َ
در َع ْن مجَْ ل ٍِ�س ال َّن ْقد َوال َق ْر�ض من
� ْأن َتطْ َر َح َت ْعدِيالَت َعلَى َمـا َي�صْ ُ
قرارات مرة واحدة)Article 63, 03 - 11 du 26 août 2003(.
�ص عليه
ا�سة ال َّنـ ْقد َِّيةَِ :ح ْ�س َب َما َن َّ
ال�س َي َ
   -مِ ْن َح ْي ُث َه َد ِف ِّ
ٍ�س ال َّن ْقد والقر�ضArticle 62, 03 - 11 du( ،
ال َقا ُنون فيِ مهام مجَْ ل ِ
ـقدية من
ال�سلْطَ ة ال َّن َّ
 )26 août 2003للمجل�س ُ�سلُطَ ات باعتباره ُّ
خالل:
اء فيِ املواد  4و  5من القانون نف�سه.
 �إ�صْ َدار ال َّن ْقد كَ َما َج َ
ـقدية.
يا�سة ال َّن َّ
ال�س َ
  ُي َح ِّد ُد َو ُي َ�ساي ُِر َو ُي َتاب ُِع َو ُي َق ِّي ُم ِّ
ِيما َي َت َعلَّقُ بتطور
  ُي َح ِّد ُد الأه َداف ال َّن َّ
ا�صة ف َ
ـقدية َخ َّ
ـقدية والقر�ض.
املجاميع ال َّن َّ
ـقدية.
ـقدية وقواعد احلذر لل�سوق ال َّن َّ
  َي�ضَ ُع الأ َداة ال َّن َّ
ا�سة �سِ ْعر ال�صرَّْ ف َوكَ ْيف َِّي ِة �ضَ ْبطِ َها.
  ُي َح ِّد ُد � ْأه َداف �سِ َي َ
  َو�ضْ ُع َق َواعِ د ال�صرَّْ ف وتنظيم ُ�سوق ال�صرَّْ ف َوغَيرْ ِ َها من
الأعمال.
اء َل ِة ال َب ْنكَ :ح َّد َد ال َقا ُنون ِن َقاطً ا َعدِي َدة ِل َذلِكَ ،
 مِ ْن َح ْي ُث ُم َ�س َ
مِ ْن َها َما تعلق بال�رس املهني � ْأو حال ارتكاب �أخطاء جزائية.
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ا�ض ًحا َعلَى ُم ْ�س َت َوى
اج ًعا َو ِ
� َّإن ُ�ص ُدور الأَ ْمر � 11 - 03أظهر َت َر ُ
ـقديةَ ،و َذلِك من خِ الَل تقلي�ص
ال�سلْطَ ة ال َّن َّ
ُم�ؤَ�شرَِّ ات ْ
ا�س ِت ْق َالل َِّية ُّ
�صالحيات محَُ افِظِ َب ْنك ا َ
جل َزائِرَ ،وا َّلتِي كَ ا َنت محََ َّل َج َدلٍ َب ْي َن ُه وبني
ِ
َ
ان يتمتع
ِي
ت
ل
ا
ِر
ئ
ا
ز
جل
ا
ك
ن
ب
ة
ِي
ل
ال
ق
ت
ا�س
تقلي�ص
ه
ن
و
ة،
َالي
كَ
َ
َّ
ِ
مِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ َ
وزارة امل َّ َ ُ
َّ َ
ْ
ُ
ِب َها فيِ ظِ ِّل َقا ُنون َ ،10 /90ومِ ن ِج َهة �أ ْخ َرى َي ْهدِف ال َّت ْعدِيل �إِلىَ
والر َقا َبة َعلَى ال ُب ُنوك اخلا�صة ،الأَ ْمر ا َّلذِي فر�ضته
تدعيم الإ�رشاف َّ
اعي التجاري.
ال�ص َن َ
الأَ ْز َمة ا َّلتِي �أحدثها �إفال�س َب ْنك اخلليفة وال َب ْنك ِّ
كَ َما مَ َّ
ت ال َّتوقيع َعلَى ن�ص تنظيمي حمل الرقم  07 - 01امل�ؤرخ فيِ
 3فيفريَ ،2007ي َت َعلَّقُ بـالقواعد املطبقة َعلَى املعامالت اجلَا ِر َية
ال�ص ْع َبةَ ،ح ْي ُث ي�ضطلع َب ْنك ا َ
جل َزائِر
َم َع اخلارج واحل�سابات بِال ُع ْم َل ِة َّ
ب�إجراء رقابة بعدية بغر�ض الت�أكد من قانونية ال َع َمل َِّيات املنجزة
فيِ �إطَ ا ِر َهذَا النظام.
ت اتخاذ تدابري َجدِي َدة �صدرت فيِ َ�س َنة َ 2010وا َّلتِي
كَ َما �أنه مَ َّ
عززت َد ْو َر َب ْنك ا َ
والر َقا َبة امل�رصفية،
جل َزائِر فيِ مجََ ال الإ�رشاف َّ
اال�س ِت ْق َرار املَاليِ وَ� ْأم ِن
ومنحته �صالحِ َّي ٍ
ِل�س َه ِر َعلَى ْ
ات � ْأو َ�سع ل َّ
َى
ل
ع
للقدرة
ِك
ل
ذ
و
امل�رصيف،
و�صالبة ال ِّنظام
ِيج َّية
ت
ا
رت
ا�س
ِيق
ق
َ
ْ َ ِ
َ تحَْ
َ
اال�ستهداف ال َّت�ضَ ُّخم.
َثالِثًاَ :ع َوائِق وَ ُص ُعوبَات وَ ُمتَ َطلَّبَات اِ ْستِ ْهدَاف التَّ َض ُّخم فيِ ا َ
جل َزائِر
ا�س ِت ْه َداف ال َّت�ضَ ُّخم تحَْ َتاج �إِلىَ
ممِ َّ ا الَ �شك فيه � َّأن �سِ َي َ
ا�سة ْ
ال�صارمة َح َّتى يتمكن ال َب ْنك امل َْركَ ِزي
ال َعدِيد من الآليات والقوانني َّ
من الو�صول ِ�إلىَ املُع َّدل � ْأو امل ََجال امل ُْ�س َت ْه َدف.وا َ
جل َزائِر  -كَ َما
اولَت � ْأن تحَُ قِّقَ َهذِه الآليات وَ�أن َت�صيغ َهذِه ال َق َوانني،
ذَكَ ْر َنا َ -ح َ
وجد ال َعدِيد من ال�صعوبات منها:
�إِ َّال �أ َّن ُه َدائ ًِما ُت َ
امة
ا�س ِت ْق َالل َِّية َت َّ
  َع َدم قدرة ال َب ْنك امل َْركَ ِزي َعلَى تحَْ قِيق ْ
عن اخلزينة.
ـقدية.
 غِ َياب َّ
يا�سة ال َّن َّ
ال�شفَاف َِّية ال َّت َّ
ال�س َ
امة فيِ َتطْ بِيق ِّ
ا�صة �إذا تعلق َهذَا
  َع َدم َتطْ بِيق القوانني ب�رصامة َخ َّ
ال َقا ُنون بعالقة ال َب ْنك امل َْركَ ِزي باخلزينة.
 تبعية ا َ
جل َزائِر االق ِت�صَ اد َِّية بدرجة كَ بِرية للخارجَ ،ح ْي ُث
نجَ ِ ُد �أن ا َ
جل َزائِر ت�ستورد �أغلب املواد ال ِغذَائ َِّية وال�صناعية والفالحية،
ا�صة حيال
الأَ ْمر ا َّلذِي َي ْج َعل من ُم ِه َّمة ال َب ْنك امل َْركَ ِزي �صعبةَ ،خ َّ
ال َّت�ضَ ُّخم امل�ستورد.
َالية وال َّن ْقد َِّية ،الأَ ْمر
 �ضعف ال َّت ْن�سِ يق نْ َ
يا�سة امل َّ
ال�س َ
بَي ِّ
ا َّلذِي ُي�ؤَ ِّدي ِ�إلىَ
االر ِتفَاع امل�ستمر فيِ ُم َع َّدل ال َّت�ضَ ُّخم ،خا�صة َج َّراء
ْ
ُ
ْار ِتفَاع ال َّن َف َقات َوزيادة الأ ُجور.
 غياب ُ�سوق مايل ن�شط من �ش�أنه ت�سهيل ُم ِه َّمة ا�سْترِْ َجاع
ال�س ُيولَة بِال ِّن ْ�س َب ِة للبنك املركزيَ ،و َذلِك لأن البور�صة اجلزائرية الَ
ُّ
تعدو كونها ا�سم وهيكل فقط.

االستِ ْنتَا َجات وَالتَّ ْو ِصيَات
ْ
1 .1لتطبيق �سيا�سة ا�ستهداف الت�ضخم البد من ا�ستيفاء
كل املتطلبات امل�ؤ�س�سية واالقت�صادية ،وا�ستحداث عدد من
الأدوات غري املبا�رشة لإدارة ال�سيا�سة النقدية وزيادة امل�صداقية

د .بشيشي وليد

وال�شفافية.
2 .2ميكن �أن تنجح اجلزائر يف تطبيق �سيا�سة ا�ستهداف
الت�ضخم �إذا طورت نظامها املايل و�أ�سواقها املالية ،وقل�صت من
ن�سبة التبعية للخارج.
3 .3تتطلب �سيا�سة ا�ستهداف الت�ضخم �أن يكون للبنك
املركزي �آليات فنية متقدمة للتنب�ؤ مبعدل الت�ضخم ،الأمر الذي
يحتم على البنك املركزي �إن�شاء بنك معلومات يحتوي على
معطيات عن املتغريات التي متكنه من ر�صد معدل الت�ضخم على
املدى البعيد ،كما ينبغي عليه �أن ي�صدر تقارير دورية وبيانات عن
املتغريات االقت�صادية والنقدية التي لها عالقة مبعدل الت�ضخم.
4 .4ينبغي على البنك املركزي تعزيز ال�شفافية بتكثيف
االت�صاالت باجلمهور والأ�سواق ل�رشح �أهدافه و�إمكانية حتقيقها،
ممِ َّ ا ي�سمح للوحدات االقت�صادية باتخاذ قراراتها يف جو من
ال�شفافية والثقة امل�ستدامة.
�5 .5رضورة �إحداث �إ�صالحات وتعديالت على �أدوات
ال�سيا�سة النقدية ،خا�صة �إذا مل تتمكن الأدوات امل�ستخدمة من
حتقيق �أهدافها ،وذلك ح�سب الو�ضع االقت�صادي؛ لأن الأو�ضاع
خا�صة � َّأن اجلزائر
االقت�صادية تتميز بالتغري الدائم وامل�ستمر،
َّ
تعتمد فقط على الدخول الريعية وهو ما يجعل اقت�صادها �أكرث
عر�ضة لل�صدمات االقت�صادية.
6 .6حتديد هدف وحيد يتمثل يف معدل رقمي �أو مدى
م�ستهدف ،فال ميكن �أن ت�ستهدف ال�سلطة النقدية ا�ستهدافات ا�سمية
عديدة مثل �سعر ال�رصف ومعدل الت�ضخم ،ذلك لأن ا�ستهداف �أكرث
من هدف ي�ؤدي يف العديد من الأحيان �إىل تعار�ض يف النتائج،
الأمر الذي يجب �أن تتفطن له ال�سلطة النقدية يف اجلزائر؛ لأنه
ال يوجد ا�ستهداف �رصيح ِج ًّدا يف اجلزائر لهدف وحيد وهو �سعر
ال�رصف ،فكما ر�أينا فقد حددت �أن الهدف الأ�سا�سي يف �سنة 2010
هو الت�ضخم ،لكن هناك �أهدافا �أخرى فرعية.
7 .7يعد م�شكل الت�أخر الزمني بني تطبيق �أدوات ال�سيا�سة
وت�أثريها يف معدل الت�ضخم من التحديات الكبرية التي تواجه
البنك املركزي خا�صة � َّأن اجلزائر تعاين بالدرجة الأوىل من
الت�ضخم امل�ستورد.
8 .8تعظيم التن�سيق بني اجلهات احلكومية املعنية ،و
�رضورة �أن تلتف ال�سيا�سات املالية والنقدية والتجارية ،حول
الهدف الأ�سا�سي ،وهو ا�ستهداف الت�ضخم بحيث يكون خف�ض عجز
املوازنة من �أهم الأولويات.
9 .9لي�س من ال�رضورة �أن يكون للبنك املركزي ا�ستقاللية
يف حتديد الهدف ،لكن البد من ا�ستقالله من حيث الت�شغيل لتطبيق
�إطار ا�ستهداف الت�ضخم.كما �أن اال�ستقاللية القانونية وحدها ال
تكفي �إذا مل يتبعها التزام بهذه القوانني واملرا�سيم.
�1010إن ا�ستهداف الت�ضخم ي�سهم يف احلد من التقلبات يف
الت�ضخم ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة اال�ستثمار ،حيث ي�ستطيع امل�ستثمر
املحلي والأجنبي التنب�ؤ بال�سيا�سات النقدية امل�ستقبلية التي
�ستطبقها الدولة ،وبالتايل اتخاذ قرارات على �أ�سا�س التقرير التي
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ين�رشها البنك املركزي ،وميتد االنعكا�س �إىل قرارات
امل�ستهلكني املصادر واملراجع
التخاذ قرارات �سواء باالدخار �أو اال�ستهالك ،الأمر الذي ينعك�س

�إيجابا على النمو االقت�صادي.
1111يتطلب النجاح يف ا�سرتاتيجية ا�ستهداف الت�ضخم
بالن�سبة للجزائر ،وكل الدول النامية معاجلة الت�شوهات يف
الأ�سعار ،وزيادة الرقابة على الأ�سعار ،والت�صدي للممار�سات
االحتكارية ،وال�سعي نحو حتقيق االكتفاء الذاتي.
من خالل الدرا�سات ال�سابقة وتتبع م�سار معدل الت�ضخم
يف العديد من الدول جند �أن العديد من الدول قد جنحت يف تطبيق
�سيا�سة ا�ستهداف الت�ضخم على غرار اجلزائر ،وهذا راجع بالأ�سا�س
�إىل �أن هذه الدول وفرت الظروف االقت�صادية املطلوبة للتحكم يف
الت�ضخم ،وذلك بزيادة التن�سيق بني ال�سيا�سة النقدية وال�سيا�سات
االقت�صادية الأخرى ،وكذلك منح ا�ستقاللية حقيقية للبنك املركزي،
كما لوحظ �أن العديد من الدول مثل م�رص وال�سودان ترغب يف تطبيق
�سيا�سة ا�ستهداف الت�ضخم� ،إال �أنها مل تطبقها فعليا ،لأنهم يدركون
�أن عدم توفر ال�رشوط املنا�سبة لذلك �سي�ؤدي بال�رضورة �إىل ف�شل
هذه ال�سيا�سة ،وهذا ما مل تقم به اجلزائر� ،إذ جند � َّأن هناك ت�رسعا
يف حماولة حتديد �سقف حمدد للت�ضخم ،مع علم القائمني على هذه
ال�سيا�سة � َّأن عدم توفر ال�رشوط املنا�سبة لتطبيق �سيا�سة ا�ستهداف
الت�ضخم �سي�ؤدي حتما �إىل الف�شل ،خا�صة على املدى الطويل ،وذلك
ل َّأن االبقاء على م�ستويات متقاربة و�صغرية يف معدالت الت�ضخم
يتطلب �أن يكون االقت�صاد �أقل عر�ضة للتقلبات االقت�صادية.
ويف النهاية ميكن القول �إن ال�سيا�سة النقدية لي�ست وحدها
امل�سئولة عن تطبيق ا�سرتاتيجية ا�ستهداف الت�ضخم ،بل يتطلب
التحكم يف معدالت الت�ضخم ت�ضافر كل ال�سيا�سات االقت�صادية،
ومعاجلة كل الت�شوهات واالختالالت االقت�صادية وحتديد الأ�سباب
الأ�سا�سية التي ت�ؤدي �إىل رفع معدالت الت�ضخم� ،إذ جند �أن الت�ضخم
يف اجلزائر يف �أغلبه عبارة عن ت�ضخم م�ستورد ناجت عن تغري يف
�أ�سعار ال�رصف و�أ�سعار ال�سلع يف الأ�سواق العاملية ،الأمر الذي ال
ت�ستطيع ال�سيا�سة النقدية التحكم به ،حيث يتطلب مثل هذا الو�ضع
قيام الدولة بتخفي�ض قيمة ال�صادرات ورفع معدالت اال�ستثمار
وتر�شيد النفقات ،وذلك بدعم من كل ال�سيا�سات االقت�صادية،
وهذا ما جعل وكيل البنك املركزي امل�رصي «رانيا امل�شاط»
تطالب ب�إدراج �سيا�سة ا�ستهداف الت�ضخم يف الد�ستور ،وحتميل كل
ال�سيا�سات مهمة تخفي�ض معدل الت�ضخم.

أوالً  -املراجع باللغة العربية
بَي قانون /90
ا�س ِت ْق َالل َِّية ال َب ْنك امل َْركَ ِزي نْ َ
1 .1بحو�صي جمدوبْ :2006 ،
الوطَ نِي حول املنظومة ال َب ْنكية يف
امللتقى
 10والأمر ،11 /03
َ
ظِ ِّل ال َّتحوالَت القانونية واالقت�صادية ،املنعقد يومي � 25 - 24أفريل
 ،2006املركز اجلامعي ب�شار ،ا َ
جل َزائِر.
يا�سة النقدية
ال�س َ
2 .2بلعزوز بن علي ،طيبة عبد العزيز� ،شتاء ِّ :2008
وا�ستهداف الت�ضخم يف ا َ
جل َزائِر خِ الَل الفَترََ ة ( ، )2006 - 1990مجََ لَّة
بحوث اِ ْق ِت�صَ اد َِّية عربية ،العددان  ،41 - 42مركز درا�سات الوحدة
ال َع َرب َِّية ،القاهرة ،م�رص.
3 .3بنك اجلزائر� ،أكتوبر  :2008تطورات الو�ضعية املالية والنقدية يف
اجلزائر ،تدخل حمافظ البنك املركزي الدكتور حممد لك�صا�سي �أما
املجل�س ال�شعبي الوطني.
4 .4بنك ا َ
جل َزائِر� 25 ،أوت  :2010ال َّتطَ ُّو َرات االق ِت�صَ اد َِّية والنقدية ل�سنة
 2010عر�ض التقرير ال�سنوي  2010من طوف حمافظ بنك ا َ
جل َزائِر.
5 .5بنك ا َ
جل َزائِر :2012 ،ال َّتطَ ُّو َرات االق ِت�صَ اد َِّية والنقدية ل�سنة 2010
وعنا�رص ال َّت َو ُّجه لل�سدا�سي الأول من َ�س َنة  ،2011تدخل حمافظ بنك
ا َ
جل َزائِر �أمام املجل�س ال�شعبي.
6 .6بنك اجلزائر� 21 ،أكتوبر  :2013االقت�صاد العاملي وتطور االقت�صاد يف
اجلزائر ،تدخل حمافظ بنك اجلزائر �أمام جلنة املالية وامليزانية لدى
املجل�س ال�شعبي الوطني.
7 .7الطاهر لطر�شِ :2003 ،ت ْقن َِّيات البنوك ،الطبعة الثالثة ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ا َ
جل َزائِر.
8 .8يو�سف عثمان �إدري�س� ،سبتمرب  :2008نظام ا�ستهداف الت�ضخم ك�إطار
لإدارة ال�سيا�سة النقدية املتطلبات وجتارب التطبيق ،جملة امل�رصيف،
ت�صدر عن بنك ال�سودان املركزي ،العدد .49
ا�س ِت ْق َالل َِّية ال َب ْنك امل َْركَ ِزي
9 .9عيا�ش قويدر� ،إبراهيم عبد اهلل� :2004 ،أثَر ْ
بَي ال َّنظَ ِر َّية والتطبيق  ، -ملتقى
ا�سة نقدية حقيقية  -نْ َ
َعلَى �أَ َداء �سِ َي َ
املنظومة امل�رصفية ا َ
جل َزائِرية وال َّتحوالَت االقت�صادية  -واقع وحتديات
  ،يومي 15 - 14دي�سمرب ،كُ ل َِّّية العلوم االق ِت�صَ اد َِّية وال ِّت َجا ِر َّية وعلومالت�سيريَ ،جامِ َعة ال�شلف ،ا َ
جل َزائِر.
1010حممد لك�صا�سي (حمافظ ال َب ْنك امل َْركَ ِزي)  5 ،مار�س  :2008جريدة اخلرب
اليومية.
1111رانيا عبد املنعم امل�شاط :2012 ،ال�سيا�سة النقدية واملجال لتبني �إطار
ا�ستهداف الت�ضخم يف م�رص ،جملة بنوك و�أعمال ،ت�صدر عن املعهد
امل�رصي امل�رصيف ،العدد � 1أكتوبر  -دي�سمرب  ،2012القاهرة ،م�رص.
�1212رشقرق �سمري وقحام وهيبة :2011 ،ال�سيا�سة النقدية وا�ستهداف
الت�ضخم يف اجلزائر ،امللتقى الدويل حول ال�سيا�سة النقدية وامل�ؤ�س�سات
الدولية يومي  10 - 09نوفمرب  ،2011كُ ل َِّّية العلوم االق ِت�صَ اد َِّية
وال ِّت َجا ِر َّية وعلوم الت�سيري ،جامعة �سكيكدة ،اجلزائر.
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