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  .دراسة لتقييم انعكاس اإلصالحات االقتصاديـة على السياسـة النقـدية في الجزائر

  
العولمة االقتصادية ظاهرة من ظواهر القرن، تسعى الكثير من الدول لمواكبتها بـشكل أو              : مقدمة

في محيط عالمي يتسم بالتحول والتغير كان لزاما عليهـا          بآخر، والجزائر باعتبارها دولة موجودة      

أن تساير هذا النمط من التحول، بما يخدم مصالحها االستراتيجية خاصة أنها في إطـار خـوض                 

تجربة جديدة في نمطها االقتصادي المتمثل في االنتقال من االقتصاد االشتراكي المسير مركزيـا              

  . أسس اقتصاد السوقإلى اقتصاد ليبيرالي يسير وفق مبادئ و

وال شك أن هذا التحول في نظر الكثير من المحللين والخبراء االقتـصاديين الجزائـريين               

واألجانب  إذا لم يأخذ هذا التحول في بعده التنظيمي واالستراتيجي متطلبات العولمـة، فـسوف                

  .يكون مآله الفشل الذريع

  

ق كانت له انعكاسات معينـة علـى        إن انتقال الجزائر من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السو        

السياسة النقدية، و على أهدافها وادواتها ، و إن االنتقال من االقتصاد االشتراكي إلـى االقتـصاد                 

 –خصوصا  –الليبرالي، تطلب مـن الحكومات المتعاقبة القيام بعدة إصالحات اقتصادية ، تمثلت            

المتعلق بالقرض  1990إلى إصالح   ، ووصوال   1988، ثم إصالح    1986في اإلصالح النقدي لسنة     

لكن كل هذه اإلصالحات لم ترق للمستوى المرغوب ، مما دفع بالجزائر باللجوء،  إلـى  . و النقد   

مؤسسات النقد الدولية الشيء الذي ترتب عنه القيام بإصالحات هيكلية و تعديالت مـست علـى                

 نحو االنـدماج فـي العولمـة        وذلك بغية توجيه االقتصاد الجزائري    . الخصوص السياسة النقدية    

  . االقتصادية
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وعلى ذلك سنتطرق في بحثنا هذا لتقييم اثر انعكـاس اإلصـالحات االقتـصادية  علـى         

  : السياسة النقدية ،و ذلك من خالل أربعة محاور رئيسية 

اإلصالحات االقتصادية في مرحلة األزمـة ،نتناول فيـه أسباب األزمة التي هزت االقتـصاد             -1

، وما أعقب ذلك من إصالحات على مستـوي السياسة النقـدية من خـالل             1986ي سنة الجزائر

  .1988، و القانـون المعـدل و المكمل الـذي صـدر في سنة 1986قانون النقـد والبنك 

  .سياسية اإلصالح االقتصادي من وجهة نظر صندوق النقد الدولي-2

   .1990-10 قانون القرض و النقد  إعادة هيكلة النظام النقدي و المصرفي ، من خالل-3

 اإلصالحات في إطار االتفاقيات مـع مؤسسات النقد الدولي، من خالل برنامج االسـتعدادي              -4 

  .1998-1994، و برنامج التعديل الهيكلي الممتد من 1991، و الثاني سنة1989األول 

  

  . اإلصالحات االقتصادية يف مرحلة األزمة:أوال
 اقتصاد موجه إىل اقتصاد السوق كانت له انعكاسات معتربة على السياسة            إن انتقال اجلزائر من   

و إن االنتقال من االقتصاد االشتراكي إىل االقتصاد الليربايل، تطلـب           . النقدية، و على أهدافها وادواا      
  يف اإلصالح النقدي لسنة    –خصوصا  –مـن احلكومات املتعاقبة القيام بعدة إصالحات اقتصادية ، متثلت          

، و قبل الشروع يف تفاصيل ذلك نتناول أوال أسباب األزمة الـيت حلـت               1988، مث إصالح    1986
  .باجلزائر 

  .األسباب والعوامل الدافعة لإلصالح-1 
 عرف االقتصاد اجلزائري وضعا غري متكافئ، منذ االسـتقالل إىل أزمـة             :األسباب العامة لالزمة    - أ

  :الختالل إىل جمموعة من األسباب والعوامل، وميكن إرجاع ذلك ا1986احملروقات سنة
 اعتماد الصناعات املصنعة منذ السبعينيات ،كأحد أشكال النموذج التنموي يف ظل النظام االشتراكي،              -

فاعتمدت اجلزائر على الصناعة وأمهلت الزراعة،وانتهجت التخطيط وأمهلت قواعد التسيري االقتـصادي            
  .…القطاع اخلاص، اخلالراشد، فضلت القطاع العام وأمهلت 

 غياب منوذج التنمية يف مرحلة الثمانينات،رغم حماولة احلكومة اجلزائرية حماكاة  الـنمط الرأمسـايل يف                 -
بعض مبادئه، فتوقفت عجلة التنمية باخنفاض االستثمارات بسبب اخنفاض حاد يف موارد الدولـة الـيت                

  .نفط وتقلص سوق املديونية اخلارجيةكانت تعتمد كلية على احملروقات،نتيجة تراجع أسعار ال
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مما زاد يف تأزم الوضع يف اجلزائر ،باإلضافة إىل اخنفاض أسعار احملروقات هو ارتفاع حجم الواردات من                 -
السلع و اخلدمات الضرورية كاملواد الغذائية و الترفيهية ، وهو ما أدى بالضرورة إىل عجـز يف ميـزان                   

  .اخلارجية ونسبة خدمات الدين اخلارجياملدفوعات وارتفاع حجم املديونية 
اعتمدت اجلزائر كلية يف متويل االستثمارات املخططة وفقا لنمط التسيري املركزي على            : سياسة التمويل -

القطاع املصريف، حيث مل تكن وظيفة هذا القطاع سوى خدمة اخلزينة، األمر الذي أدى إىل منـو غـري                   
قتصادي، فكانت تلجأ احلكومة ملواجهة العجز املستمر يف اخلزينة إىل          موازي بني الكتلة النقدية، والنمو اال     

  .طلب تسبيقات واعتمادات من البنك املركزي، دون قيد أو شرط
إن اعتماد اجلزائر على موارد احملروقات     : على التوازنات النقدية   1986انعكاس أزمة البترول لسنة     -ب

، األمر الذي أحدث أزمة حقيقيـة عنـدما         %95ي  بنسبة تفوق يف كل مراحل تطور االقتصاد اجلزائر       
  .  واخنفض سعر صرف الدوالر1986اخنفضت أسعار احملروقات يف سنة 

كانت السياسة االقتصادية رهينة تغريات وتطورات أسعار احملروقات يف األسواق العاملية ، نتيجة             
تـصادي بالـدوائر اخلارجيـة      االعتماد الكلي على احملروقات، وما نتج عن ذلك من ارتباط القرار االق           

  .املتحكمة يف التجارة العاملية واألسواق املالية والنقدية
إن ارتباط متويل االقتصاد اجلزائري بإيرادات صادرات احملـروقات دون مصادر أخرى ،دفع ا               

، حيث عرف سوق النفط     1986إىل شفى االيار بسبب أزمة البترول، وايار مداخيل الصادرات سنة           
 دوالر يف   14 اخنفض السعر إىل اقل من       1985 دوالر للربميل سنة     27اجعا خطريا يف األسعار فمن      تر
ونتيجـة لـذلك    . دوالر للربميل 32 اليت بلغت آن ذاك      1982 بعيدا كل البعد عن أسعار       1986سنة

، أي اخنفـاض    1986سنة  $ مليار7,9 إىل   1985سنة  $ مليار12,7اخنفضت إيرادات الصادرات من     
وهو ما أثر بشكل كبري على توازن       %38خالل سنة واحدة،أي اخنفاض بنسبة قدرها     $ مليار4,8قدر ب 

  .ميزان املدفوعات
 وقعت اجلزائر كغريها من الــدول الناميــة يف          :أثر املديونية اخلارجية على االستقرار النقدي     -ج

 على مـصرعها إلقـراض      مصيـدة املديونية اخلارجية، حيث فتحت األسواق املالية والنقـدية األجنبية        
) 1973-70(السلطات اجلزائرية حبجـة التنميـة اليت اعتمدا احلكومة يف املخطـط الربـاعي األول       

خاصة أن منوذج التنمية املتبع قائم على الصناعات املصنعة الذي يتطلب           ).1977-74(واملخطط الثاين   
ىل املصادر اخلارجية للحصول علـى      رصد أموال ضخمة، األمر الذي دفع بالسلطات اجلزائرية اللجوء إ         

  .موارد مالية إضافية لتمويل الربامج االستثمارية املخططة
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مليار 12حوايل  ) 1977-1974( فقد بلغت الديون اخلارجية يف اية املخطط الرباعي الثاين        
ت ، وهذا ما يؤكد ارتباط مديونية اجلزائر باالسـتثمارا        1985مليار يف سنة  19,8لترتفع بعد ذلك إىل     

  . املخططة، ولكن هذه الديون مل تكن لتشكل أي خطر أو حرج ،حيث كانت تسدد يف أوقاا احملددة
متيزت هذه املرحلة مرة اخرى باالخنفاض املفاجئ ألسعار : 1993إىل 1985بني  أما الفترة  مـا         

تفـاع  ،و بأزمة سياسية و أمنية حادة ،فأدى ذلـك اىل االر          89،90،1991البترول خاصة يف سنوات     
 19,8املستمر للديون اخلارجية املتوسطة والطويلة األجل ، حيث تطورت جمموع الديون اخلارجية مـن   

  .  1993سنة $  مليار 25,7 مث 1991$ مليار 27,9 اىل 1985سنة $ مليار 

 بلغت على 1993, 91،92أما خدمات الدين يف السنـوات الثالثة األخرية من هذه املرحلة 
، يف الوقت الذي بلغت فيه ايرادات صادرات اجلزائر $  مليار 9و $  مليار 9,3،$ يار  مل9,5التوايل  

، مسجلة بذلك ارتفاعات $ مليار 11،و $  مليار12,1،$  مليار 12,9خالل هذه الفترة على التوايل 
، 1992% 76,5 ،1991سنة  % 73,9قياسية يف نسبة خدمات الدين، بلغت هذه النسب  

  . 1993سنة % 82,2و
  
  . إجراءات التحول حنو اقتصاد السوق : -2
،حيث توقفنا عند أزمـة     1986بعد تعرضنا السباب األزمة اليت حلت بالدولة اجلزائرية يف سنة              

البترول ، وما نتج عنها من اختالالت على مستوى ميزان املدفوعات ، نتيجة االرتفاع احلاد يف حجـم                  
 ، بسبب تقلص موارد الدولة من عائد الصادرات ، كانعكـاس            املديونية اخلارجية ونسبة خدمات الدين    

كان لزاما على الـسلطات اجلزائريـة اإلسـراع يف           .مباشر اليار أسعار احملروقات يف األسواق العاملية        
اإلصالحات على خمتلف القطاعات و املستويات االقتصادية ، ومن بني القطاعات اليت مسها اإلصـالح               

  .ت املصرفية و املالية مباشرة قطاع املؤسسا
 متيزت مرحلة الثمانينيات بالشروع يف عملية إعـادة اهليكلـة            :1986قانون القرض والبنك لسنة     -أ

وكانـت  . تبعا إلعادة هيكلتها العضوية    1983املالية للمؤسسات أو عملية التطهري املايل،ابتداء من عام         
 االشتراكية واملؤسسات الوطنية التابعة للقطـاع       هذه العملية دف إىل حتسني الوضعية املالية للمؤسسات       

  . العام
و تبعا لذلك و حتت ضغط أزمة النفط اخلانقة ،فإن أول إجراء قامت به احلكومة اجلزائرية ضمن                 
سلسلة من اإلجراءات اليت كانت دف اىل التحول حنو اقتصاد يقوم على أسس وقواعد اقتصاد السوق ،                 

د، هدفه األساسي إصالح املنظومة املصرفية ، مع حتــدد مهـام ودور             هو إصدارها لقانون بنكي جدي    
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البنك املركزي والبنوك التجارية كما تقتضيه قواعد ومبادئ النظام املصريف ذو املستويني ،مـع إعـادة                
  .االعتبار لدور و أمهية السياسة النقدية  متاشيا و حتقيق أهداف السياسة االقتصادية الكلية 

سياسة االئتمان املصريف ختضع ملتطلبات االقتصاد الكلي وليس الحتياجات املؤسسات            وهكذا أصبحت   
، األمر الذي نتج عنه نوع من االستقاللية و املرونة يف تعديل هيكل  أسعار الفائدة األمسى املطبقة مـن                    

  . نطرف املصارف، مع ضبط و تعديل إجراءات التعامل مع املؤسسات فيما تعلق بشروط منح االئتما
 املتعلق بنظام البنك والقرض، مت إدخال تعديالت على الوظيفة املصرفية، حيث            12-86ومبوجب قانون 

أما من الناحية التطبيقية    . يقوم هذا القانون يف اجتاه إرساء املبادئ العامة والقواعد التقليدية للنشاط املصريف           
  .  اخلاص بكل املؤسسات املصرفية واملالية فينص التشريع على توحيد اإلطار القانوين الذي يسري النشاط

 ليخلو من النقائص و العيـوب،فلم       1986مل يكن قانون     :1988قانون استقاللية البنوك لسنة     -ب
يستطيع التكيف مع اإلصالحات اليت قامت ا السلطات العمومية ،خاصة بعد صدور القانون التوجيهي              

  .1988للمؤسسات العمومية سنـة
عض األحكام اليت جاء ا مل تعد تتماش وهذه القوانني، كما أنه مل يأخذ باالعتبار                وعليه، فإن ب  

وكان من الالزم أن يكيف القانون النقدي       . املستجدات اليت طرأت على مستوى التنظيم اجلديد لالقتصاد       
لذات مع هذه القوانني بالشكل الذي يسمح بانسجام البنوك كمؤسسات مع القانون ،ويف هذا اإلطار با              

  .12-86 املعدل واملتمم للقانون 06-88جاء القانون 
. و على هذا األساس يعترب البنك شخصية معنوية جتارية ختضع ملبدأ االستقاللية املالية والتوازن احملاسـيب               

وهذا يعين أن نشاط البنك خيضع ابتداء من هذا التاريخ إىل قواعد التجارة وجيب أن يأخذ أثناء نـشاطه                   
  .ية واملردودية، ولكي حيقق ذلك، جيب أن يكيف نشاطاته يف هذا االجتاهمببدأ الرحب
 ،فبعد إصدار   1988والنتيجة أن اإلصالحات االقتصادية و املالية عرفت مرحلة نوعية هامة سنة            

النصوص القانونية املتعلقة باستقاللية املؤسسات العمومية، مبا فيها البنوك، اليت أصـبحت تـسري وفقـا                
لتجارية واملردودية، على أساس أن هذا قانون يعترب مؤسسات القرض هي مؤسسات عموميـة              للمبادئ ا 

كما يسمح هذا القـانون ملؤسـسات القـرض         .اقتصادية ، وهذا ما يدرج البنوك ضمن دائرة املتاجرة          
ت واملؤسسات املالية باللجوء إىل القروض متوسطة األجل يف السوق الداخلية و السوق اخلارجية، ويف ذا              

الوقت ألغي التوطني اإلجباري الوحيد، كما ختلت اخلزينة العامة عن متويـل اسـتثمارات املؤسـسات                
العمومية االقتصادية،ليوكل ذلك للنظام املصريف، فكان هذا انطالقا لظهور قواعد جديـدة يف التـسيري               

و من هنا   .كم راس املال  االقتصادي تفصل بني دور األعوان االقتصادية ودور الدولة يف تعبئة ومتويل وترا           
  .1988ميكن القول أن استقاللية البنوك بصفتها مؤسسات اقتصادية عمومية قد متت فعال يف سنة 
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  .سياسية اإلصالح االقتصادي من وجهة نظر صندوق النقد الدويل :-ثانيا
مثـل يف   تنشأ احلاجة إىل تبين برنامج اإلصالح االقتصادي، حينما تعاين الدول اختالال داخليا يت              

ومع استمرار  . عدم توازن بني امجايل الطلب الداخلي وامجايل العرض، مما ينعكس على موازين مدفوعاا            
وذلك بتدخل  . هذا االختالل تفقد الدولة جدارا االئتمانية ، ومن مث يفرض عليها اإلصالح االقتصادي            

  :  مرجعه أمور ثالثةمؤسسات النقد الدولية أو التنسيق معها على أقل تقدير، ولعل هذا 
  . إن االقتصاد النامي ال ميكن أن يعمل مبنأى عن احمليط والبيئة العاملية-
تعمق االختالالت الداخلية،وتشعب أسباا االقتصادية واالجتماعية و الـسياسية ، ممـا يـؤدي إىل               -

  .اختالالت خارجية جوهرية
 ضرورية، نظرا حلاجة هذه الـدول إىل متويـل    إن املساندة الدولية لربنامج اإلصالح االقتصادي تكون       -

  .خارجي خيفف وطأة عملية اإلصالح
يستند منهج صندوق النقد الدويل يف اإلصالح االقتصادي          :منهج صندوق النقد الدويل يف اإلصالح     -1

  :للدول النامية على ثالثة فرضيات ضمنية وهي
 العرض الكلي،نتيجة زيادة كميـة      ان كل اختالل خارجي مصدره وجود فائض يف الطلب الكلي عن          -

  .وسائل الدفع بسرعة أكرب من زيادة كمية السلع واخلدمات احلقيقية
 إن كل إصالح الختالل ما يتطلب ختفيضا يف الطلب األمسى، وإعادة ختصيص عناصر اإلنتاج بطريقة                -

  .تؤدي إىل زيادة العرض الكلي
دفها يتمثل يف التوصل إىل توازن خارجي عند         إن سياسات اإلصالح االقتصادي ليست انكماشية، فه       -

  .  التشغيل الكامل عن طريق تغيري نظام األسعار وختصيص املوارد
وعلى ضوء هذه الفرضيات، فإن برامج اإلصالح االقتصادي اليت يدعمها صندوق النقد الدويل                

  :يلتنفيذها يف الدول النامية ترمي إىل حتقيق جمموعة من األهداف املترابطة وه
  . بلوغ وضع سليم مليزان املدفوعات، ميكّن من أداء االلتزامات اخلارجية بشكل مرتب-
  . حتقيق معدل منو اقتصادي مرتفع ومستمر ،مع  احلفاظ على مستوى مناسب من العمالة-
  .احتواء التضخم أو ختفيضه إىل أن يقارب املعـدل العاملي إىل جانب حتقيق استقرار سعر الصرف-

  :ندوق أن سبيل بلوغ تلك األهداف هيويرى الص
  .-برنامج التثبيت االقتصادي-املالئمة بني الطلب الداخلي،واملوارد املتاحة يف األجل القصري  -
  .-برنامج التكييف االقتصادي-منو قابل لالستمرار، يف ظل استقرار األسعار يف األجل  املتوسط -
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عمها الصنـدوق تنطـوي على إدماج سياسات      إن برامـج اإلصالح اليت يد    :سياسات اإلصـالح -2
التثبيت قصرية األجل، اليت ـدف لتصحيح االختالالت الداخلية واخلارجية من خـالل الـتحكم يف               
مستوى الطلب الكلي ،فالتوازن الداخلي ُيعد من وجهة نظـر الـصندوق شـرطا حلـدوث التـوازن             

  .اصة السياسة النقدية اخلارجي،ويتحقق برنامج التثبيت من خالل إجراءات متس خ
أما سياسات التكييف اهليكلي فهي أطول أجال ترمي إىل حتفيز جانب العرض يف االقتصاد، وفيما   
يلي عرض للسياسة النقدية االنكماشية اليت يوصي صندوق النقد الدويل بضرورة اتباعها و اليت ترمي إىل                

 وضع ميزان املدفوعات ،ولتحقيق ذلك      التحكم يف املعروض النقدي، بغرض احلد من التضخم، وتصحيح        
  :ينصح الصندوق اتباع أدوات السياسة النقدية التالية

هذه األداة لن متكن البنك املركزي من التوسع يف مـنح االئتمـان             : وضع سقوف على االئتمان احمللي    -
توى االنفاق  للحكومة، أو البنوك التجارية، وهذا بدوره سيقيد عرض النقود تلقائيا، ومن مث ينخفض مس             

مـن ناحية أخـرى إذا أدى اخنفاض عرض النقود إىل ارتفاع          . احلكومي ،وبالتايل الطلب على الواردات    
أسعار الفائدة احمللية، ميكن اجتذاب املـزيد من تدفقات رأس املال األجنيب، وكال األمرين سـيؤدي إىل                

  .حتسني وضع ميزان املدفوعات
ة دورا هاما يف حتقيق التوازن الداخلي و اخلارجي وضمان التخـصيص            يلعب الفائد : رفع أسعار الفائدة  -

ويرى الصندوق أن تقييد أسعار الفائـدة عنـد املـستويات           . الكفء للموارد املالية يف االقتصاد الوطين     
املنخفضة ال يعكس الندرة النسبية لعنصر رأس املال وال معدالت التضخم ومن مث فأسعار الفائدة االمسية                

  :هلذا فإن الصندوق ينصح برفع سعر الفائدة و ذلك ضمانا لـ.لى أسعار فائدة حقيقية سالبة تنطوي ع
 حتويل املوارد املالية من االستهالك إىل االدخار، وتغري شكل ومنط توزيع االدخار يف الـسلع املعمـرة                  -

فاالجتاه لالدخار علـى    .لية  والعقارات واملعادن النفيسة واألصول املالية األجنبية، لصاحل األصول املالية احمل         
 يؤدي إىل اخنفاض يف سرعة دوران النقود، ومن مث يقل           –بفعل سعر الفائدة املرتفع     -حساب االستهـالك   

  .معـدل التضخم ويـزداد الـدخل احلقيقي وهو ما يساعد على زيادة معدالت االدخار واالستثمار
على تقليـل   –عتبار سياسة ختفيض قيمة العملة الوطنية       آخذا يف اال  -تساعد أسعار الفائدة احمللية املوجبة      -

هروب رؤوس األموال إىل اخلارج واالحتفاظ باملدخرات حمليا ،ومن ناحية أخرى تشجع على جـذب               
  .رؤوس األموال األجنبية وزيادة حتويالت العمال املهاجرين إىل الداخل

ل االستثمار املرغوب فيه، باعتباره دالة      حىت وإن كانت أسعار الفائدة املرتفعة ستؤدي إىل اخنفاض معد         -
عكسية يف سعر الفائدة، إال أا تؤدى من ناحية أخرى إىل زيادة االستثمار احملقق وهو األهم، على أساس         

  .ارتباطه طرديا حبجم املوارد املتاحة لإلقراض
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وره إىل استخدام إن حترير أسعار الفائدة سيسمح بتطوير السوق احمللية لرأس املال وهو ما يؤدي بد-
  .أفضل وأكثر فعالية لعمليات السوق يف التأثري على املعروض النقدي

  . إعادة هيكلة النظام النقدي و املصريف: ثالثا 
املتعلق بالقرض والنقد  النظام املصريف اجلزائري  على مـسار تطـور             10-1990وضع قانون   

 دور النقد والسياسة النقدية، ونتج عنـه تأسـيس   جديد، متيز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة املالية وإبراز     
نظام مصريف ذو مستويني،و أُعيد للبنك املركزي كل صالحياته يف تسيري النقد واالئتمان يف ظل استقاللية        

كما مت فصل دائرة ميزانيـة      . واسعة،وللبنوك التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا اقتصادية مستقلة       
النقدية من خالل وضع سقف لتسليف البنك املركزي لتمويل عجـز امليزانيـة، مـع               الدولة عن الدائرة    

حتـديد مدا، واسترجاعها إجباريا يف كل سنة، وكذا إرجاع ديون اخلزينة العمومية جتاه البنك املركزي         
وإلغاء االكتتاب اإلجباري من طرف البنوك التجارية لـسندات         . سنة15املتراكمة وفق جدول ميتد على      

   .اخلزينة العامة، ومنع كل شخص معنوي أو طبيعي غري البنوك واملؤسسات املالية من أداء هذه العمليات 
  بتحول السلطة النقدية إىل جملس القرض 1990-10 مسح قانون :مبادئ قانون القـرض و النقد     -1

ـ             ال القـرض والنقـد،     والنقد،الذي يعترب مبثابة جملس إدارة بنك اجلزائر، يتمتع بصالحيات واسعة يف جم
ويرأسه حمافظ البنك اجلزائري،قام بإصدار عدد من القوانني املتعلقة بالنقـد وشـروط إنـشاء البنـوك                 

  .واملؤسسات املالية، وذلك تدعيما للنظام النقدي واملايل ملسايرة اقتصاد السوق
يعترب قانون النقـد والقرض، نصا تشريعيا يعكس حق االعتـراف بأمهية املكانة اليت جيب أن              و

يكـون عليها النظام البنكي، فيعترب مـن القـوانني التشريعية األساسية لإلصـالحات، باإلضافـة إىل            
 املـتمم    والقانون املعـدل و    1986أنـه أخذ بأهـم األحكام اليت جاء ا قانـون اإلصالح النقدي         

1988.  
 محل هذا القانون يف طياتـه أفكارا جـديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام املصريف وأدائه،  وأعـاد                  

االعتبار للسياسة النقدية كمتغري أساسي يف االقتصاد،بعـدما كانت مهمشة ومغيبة خالل ثالثة عقود من              
  .قليدية الزمن ، و نتيجة لذلك أعيد للبنك اجلزائري وظائفه ومهامه الت

 يف النقـاط    10-90ميكن التعرض باختصار الهم أهداف قـانون         :أهداف قانون القرض و النقد    -2
  :التالية
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 رد االعتبار لدور البنك املركزي يف تسيري        -.وضع حد لكل تداخل إداري يف القطاع املايل و املصريف           -
 تـشجيع االسـتثمارات اخلارجيـة       -. إعادة تقييم العملة مبا ختدم االقتصاد الوطين         -.النقد و القرض    

  ).بورصة( إنشاء سوق نقدية حقيقية -.والسماح بإنشاء مصارف وطنية خاصة أو أجنبية 
  .إجياد مرونة نسبية يف حتديد سعر الفائدة من قبل البنوك -

و أخريا ميكن القول أن قانون القرض و النقد وضع و بشكل تام املنظومة املـصرفية والنظـام                    
  .  مسار االنتقال من اقتصاد مسري مركزيا إىل اقتصاد موجه بآليات السوق النقـدي يف

  .برامج اإلصالح االقتصادي  مع مؤسسات النقد الدولية -4
األوىل :متيزت عالقـة اجلـزائر بصنـدوق النقـد الدويل و البنك العاملي بفتـرتني أساسيتني          

 أحـداث بالغة األمهيـة ســواء علـى         جـرت يف سـرية تامـة يف مرحلة عرفت اجلزائر خـالهلا        
  .املستـوى االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي 

أما اإلصالحات الثانية فقد جرت يف ظروف أسوء من الظروف السابقة لذا كانـت اتفاقيـات                
  .السلطات اجلزائرية مع هذه املؤسسات تندرج ضمن إطار برنامج التعديل اهليكلي املعمق 

 دخلت اجلزائر يف    :1991،و الثاين جوان    1989د االئتماين األول  مـاي      برنامـج االستعـدا -1
 مع مؤسسات النقد الدولية للحصول على القروض واملساعدات ،فوقعـت علـى             -سرية–مفاوضات    
 وكان االتفاق يهدف إىل مـنح قـروض         1991، و الثانية يف جوان      1989األوىل يف ماي    : اتفاقيتني

  :دويل والبنك العاملي ضمن شروط ،نوجز أمههاومساعدات من صندوق النقد ال
 حترير األسعار و جتميد األجور وتطبيـق        -.  مراقبة توسع الكتلة النقدية ،وتقليص حجم املوازنة العامة        -

حترير التجارة اخلارجيـة ، و الـسماح   -.احلد من التضخم ،و ختفيض قيمة الدينار-.أسعار فائدة موجبة 
  .إلغاء عجز امليزانية ، و إصالح املنظومة الضريبية و اجلمركية- .بتدفق رؤوس األموال األجنبية
واجهت صعوبة كبرية يف تنفيذ برنامج االستعداد االئتمـاين         " أمحد غزايل "إال أن حكومة السيد     

مل ـتم، بـل جعلـت       1991الثاين، خاصة أن احلكومة اجلديدة اليت أشرفت على االنتخابات لسنة           
من انزالق الوضع االجتماعي بسبب املصاعب املالية واالجتماعية والـسياسية          اإلصالحات جانبا، ختوفا    

،فحاولت  التراجع عن بعض قواعد اإلصالح اليت اعتمدا احلكومة السابقة،خاصة ما تعلـق بقـانون                
القـرض والنقد الذي قلص من هامش حترك احلكومة يف املسائل النقدية،فأدى إىل تراجع نسيب يف النتائج                

  . ورغم ختليها عن بعض بنود االتفاق، إال أا استمـرت يف اإلصالحات املتفق عليها . قةاحملق
  :1998-1994 برنامج التعديل اهليكلي -2
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بعـد فشل االتفاقيتني السابقتني مع مؤسسات النقـد الدولية ،و حتت ضغط األزمة االقتصادية             
اللجوء مرة ثالثة إىل صندوق النقد الدويل و البنك         واملالية و األمنية ،كانت السلطات اجلزائريـة مرغمة ب       

العاملي إلبـرام اتفاقيـة يف إطار برنامج االتفاق املـوسع أو ما يسمى برنامج التعديل اهليكلي الـذي               
،ومرحلة برنامج  1995ماي21-1994ماي  22مرحلـة التثبيت اهليكلي مـن     : ميتد على مرحلتني    
و على اثر هـذه االتفاقية حتصل اجلزائر على         . 1998ماي  21-1995ماي  22التعـديل اهليكلي     

  .قروض و مساعدات مشروطة باإلضافة إىل إعادة جدولة ديوا اخلارجية مع نادي باريس و لنـدن
  .1998-94)ص ن د(حمتوى اتفاقية اإلصالح االقتصادي املوسع مع -أ

-1995 ،املمتد خالل الفترة     وافق صندوق النقد الدويل على اتفاق القرض املوسع مع اجلزائر         
بشكل ) 1995ماي  -1994افريل  (، وذلك بعد اية تنفيـذ اتفاقية برنامج التثبيت ملدة سنة           1998

  .مرض، كما ينص االتفاق على إعادة جدولة ثانية للقروض املتوسطة والطويلة مع نادي باريس و لندن
لطات اجلزائرية مع مؤسسات النقد     ميتـد برنامج اإلصالح االقتصادي الشامل الذي أبرمته الس       

 مـاي   -1994مرحلة التثبيت االقتصادي قصرية األجل متتـد ملدة سنة من افريل           :الدولية اىل مرحلتني    
  .1998 -1995 ،ومرحلة التعديل اهليكلي متوسطة األجل متتد ملدة ثالث سنـوات من 1995

ختالالت العميقـة يف توازنـات      يهدف برنامج اإلصالح االقتصادي املوسع إىل القضاء على اال        
 ،رغم اإلصالحات اليت قامت ا سـواء مـع          1986االقتصاد الكلي اليت ظلت تعاين منها اجلزائر منذ         

  .1989أو اإلجراءات واإلصالحات ما قبل دستور ) االتفاقيات السرية(املؤسسات النقدية
شمل مجيـع القطاعـات     كما يهدف برنامج  التثبت و التعديل اهليكلي إىل إصالحات عميقة ت           

ومجيع املتغريات االقتصادية،  السياسة النقدية ،نظام الصرف، سعر الفائدة، ميزان املدفوعات ، املنظومـة               
املصرفية والقطاع املايل، املالية العامة ، الضرائب ، الرسوم اجلمركية ، التجـارة اخلارجيـة ،األسـعار                 

، قطاع الفالحة، البناء،و تدابري احلماية االجتماعيـة،        وإصالح املؤسسات العمومية، تنمية القطاع اخلاص     
  :سوق الشغل، يف إطار احترام مبدأين أساسيني

  .احملافظة على قدر من هامش املناورة يف جمال السياسة االقتصادية-
  . احملافظة على مكاسب العمال ، ومحاية الشبكة االجتماعية للطبقة احملرومة من أفراد اجملتمع-
ترتكز السياسة االقتصادية والنقدية يف إطار الربنامج التثبيت        : 1995-1994امج التثبيت   أهداف برن -

  :على حتقيق األهداف التالية
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سـنة  %14 إيل 1993سـنة % 21،بتخفيض حجمها مـن  )  M 2( احلد من توسع الكتلة النقدية -
( ية اىل مستويات مرتفعة     ، وبالتايل التحكم يف التدفق النقدي عن طريق دفع أسعار الفائدة االمس           1994

  ).البحث عن اسعار فائدة حقيقية موجبة 
، قصد تقلـيص    ) دج 36دوالر مقابل   1 (1994يف افريل    % 40,17 ختفيض قيمة الدينار بنسبة      -

الفرق بني أسعار الصرف الرمسية و أسعار الصرف يف السوق السوداء،تطبيقا لنموذج التخفـيض املـرن                
  .لسعر الصرف

،مع إحـداث   1995سنة%6،  1994سنة  %3ستقر ومقبول يف الناتج احمللي اخلام بنسبة       حتقيق منو م   -
  . مناصب شغل المتصاص البطالة

حترير معدالت الفائدة املدينة للبنوك، مع رفع معدالت الفائدة الدائنة على االدخار،و بالتـايل حتقيـق                -
ة املدخرات للمسامهة يف متويـل      أسعار فائدة حقيقية موجبة ،يف سبيل إحداث منافسة على مستوى تعبئ          

االستثمارات وحتسني فعالية االستثمار، بالرفع من إنتاجية رأس املال ، ومـن مث رفـع معـدل النمـو                   
  .االقتصادي املبتغى حتقيقه خالل الفترة

  % .20 جعل معدل تدخل البنك اجلزائري يف السوق النقدية عند مستوى -
  %.10ضخم إىل أقل من  حتقيق استقرار مايل بتخفيض معدل الت-
 توفري الشروط الالزمة لتحرير التجارة اخلارجية، متهيدا لالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة ، ومـن مث                -

  .االندماج يف العوملة االقتصادية

  .رفع احتياطات الصرف بغرض دعم القيمة اخلارجية للعملة -
ألساسي لربنامج التعديل اهليكلي    الـهدف ا : 1998-1995 أهـداف برنامج التعـديل اهليكلي      -
هو إعادة االستقرار النقدي لتخطي مرحلة التحول إىل اقتصاد         -سنوات  3هو األوسع و األمشل ميتد إىل       -

  :السوق بأقل التكاليف، وللوصول إىل ذلك، فأهداف االتفاق هي
، حيث يتحقق معدل     حتقيق منو اقتصادي يف إطار االستقرار املايل، وكذا ضبط سلوك ميزان املدفوعات            -

  .خالل فترة الربنامج% 5منو حقيقي متوسط للناتج احمللي اإلمجايل خارج احملروقات بنسبة 
 العمل على إرساء نظام الصرف واستقراره، املرفق بإنشاء سوق ما بني البنوك مع إحـداث مكاتـب                  -

  .ارجية اجلاريةألجل املعامالت اخل) د ج(، والعمل على حتويل 1996/ 01/01للصرف ابتداء من
 التخفيف من اإلجراءات اجلمركية والضريبية الستمرار حترير التجارة اخلارجية، حيث سيتم ختفـيض              -

  .كحد أقصى% 50الرسوم اجلمركية إىل نسبة
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 يهدف الربنامج إىل التخفيض التدرجيي لعجز امليزان اجلاري اخلارجي، حيث، سينخفض العجز مـن               -
  .1997/1998خالل  ) P I B( من% 2,2 إىل 1994/1995يف ) P I B( من% 6,9

 توزيع املوارد مع مراعاة القطاع اإلنتاجي، ودعم زيادة االستهالك للفرد اجلزائري خالل فترة الربنامج،               -
مع تفضيل لالستثمارات املباشرة اإلنتاجية خارج احملروقات، مع إجناز برنامج توسيع لقـدرات تـصدير               

  . ألجنيبالغاز، مبشاركة رأس املال ا

، حتضريا لالستعمال التـدرجيي     1994التخلي عن استعمال وسائل املراقبة املباشرة لقروض االقتصاد يف        -
، مع تنمية السوق النقدي عن طريق       -االحتياطي النقدي و السوق املفتوحة    –لوسائل املراقبة غري املباشرة     

مث جعل معدل تدخل البنك اجلزائري      وضع نظام مزايدة لديون البنك املركزي، و سندات اخلزينة، و من            
معدل الـسحب علـى     , %15، مع رفع معدل إعادة اخلصم اىل        %20يف السوق النقدية عند مستوى      

  %. 24املكشوف للبنوك على البنك اجلزائري يعادل 

، بإنشاء جلنة تنظيم ومراقبة للبورصـة وشـركة         ) القيم املنقولة (التحضري إلنشاء سوق لألوراق املالية      _ 
يري سوق القيم،مع إمكانية السماح للمؤسسات الوطنية ذات النتائج اجليـدة بالتوسع يف رأس ماهلـا               تس

  .1998، ابتداء من %20بنسبة 
والسماح .94/96مراقبة احلسابات البنكية التجارية العمومية بالتعاون مع البنك العاملي خالل الفترة _ 

  .ئريةللمشاركة األجنبية االستثمار يف البنوك اجلزا
  .إحداث منو اقتصادي يعادل النمو السكاين على األقل-
  .إجراءات حتقيق أهداف الربنامج-3

ميكن التمييز بني نوعني من  اإلجراءات اليت اختذا السلطات اجلزائرية لتحقيق أهداف برنـامج               
  ).1998-1994(التعديل اهليكلي املقرر يف املدى املتوسط و الطويل 

إن اإلصالحات اليت اتبعتها احلكومة اجلزائرية يف جمال الـسياسة          :النقدية و املالية    إجراءات السياسة   -أ
النقدية واملالية لبلوغ األهداف املسطرة يف برنامج االتفاق املوسع ،اتسمت بسياسة ميزانية صارمة، ورفع              

  .القيود على تقدمي االئتمان لتمويل االقتصاد
 الربنامج عملت على اتباع سياسة نقدية صـارمة،حيث          وعليه فإن السلطات اجلزائرية من خالل       

 إىل استعمال أدوات السياسة النقدية غري املباشرة للحد من التوسع يف منو الكتلـة  1994جلأت منذ سنة   
، و من مث العمل على ختفيض معدل التضخم اىل املستوى الذي يسمح باستقـرار االسعار               )M2(النقدية  

ت الفائدة خالل هذه الفترة، وإلغاء الـسقوف علـى الفــوائد املدينـة،              ، وهذا ما يفسر رفع معدال     
،كمـا قامـت بفــرض       )InterBancaire(والسقوف على الفائدة يف السوق النقدية، فيما بني البنـوك         
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كاحتياطي نقدي قانوين على كافة الـودائع بالعملــة الوطنيـة، ويف نفـس الــوقت               % 25نسبة
  %.16,5 بأسعار فائـدة بلغتباشـرت اخلزينة بإصـدار سندات

أما السياسة املتبعة من طرف السلطات يف جمال إصالح النظام املايل، كانت ـدف إىل تنميـة                 
 مت اعتماد   1994الوساطة املالية، بفضل حتسني أدوات السياسة النقدية وترقية النظام املصريف، حيث يف             

 السيولة النقدية عن طريق إعادة اخلـصم للبنـوك          نظام االحتياطي القانوين، ألجل تنمية إمكانيات مراقبة      
التجارية من قبل البنك املركزي ليحل السوق النقدي مكانه كأداة من أدوات السياسة النقدية، كمـا مت                 
إدخال أداة عمليات البيع باملزاد العلين يف السوق النقدية يف شكل مزايدات القروض ،والعمل على تسهيل                

  .1996توحة يف إدخال عمليات السوق املف
أما  إجراءات إصالح اجلهاز املصريف، جاءت لتشجيع إنشاء املصارف واملؤسسات املالية اخلاصة، وإعادة 

، وذلك لتنشيط املنافسة يف 1995يف اية % 8رمسلـة البنوك الوطنية لتسمح بتحقيق نسبة مالئمة ب
العمل على التحرير املتـزايد لتكوين أسعار النظام املصريف ،ومنو فعالية إجراءات الوساطة املالية، وكذا 

فائدة حقيقية موجبة على الودائع حلث املتعاملني االقتصاديني على زيادة مدخـرام يف شكل أصول 
مالية ونقدية بالعملة الوطنية،لرفع نسبة تعبئـة االدخار، وانتقاء أكفأ املشروعات االستثمارية ، والرفع 

  .ورة زيادة  فعالية االستثمار األجنيب من إنتاجية راس املال ،وضـر
اختذت احلكومات املتعاقبة جمموعة من القرارات تدخل ضمن تعزيز اجراءات :االجراءات العامة -ب

حتقيق أهداف الربنامج املوسع مع مؤسسات النقد الدولية ، االمر الذي مسح هلا من جهة االستفادة من 
خـالل األربع سنـوات من ) $مليار17حوايل (جيةمن الديون اخلار% 50إعادة جـدولة حوايل 

،منها قرض قيمته $مليار5,5الربنامج ، ومن جهة أخـرى احلصول على مساعـدات استثنائية تقـدر
  . 1998-95يدخل يف إطار إصالحات اجليل األول خالل ثالثة سنوات $  مليار 1,8

  :تقييم برنامج اإلصالح االقتصادي  :4
زائرية اىل مؤسسات النقد الدولية إمنا كان لغـرض احلـصول علـى             ان جلـوء السلطات اجل   

مساعدات صندوق النقـد الدويل، و إمكانية إعادة جـدولة الديون اخلارجية دون املـساس بـسيادة               
  .الدولة يف اجملال االقتصادي واالجتماعي 

املتعاقبة منذ  وعليه فمحتـوى اتفاقيات برامج اإلصالحات االقتصادية اليت قامت ا احلكومات           
، مرورا بربنامج االستعداد    ) 1998-1994( ،اىل برنامج التعديل اهليكلي املوسع       1986أزمة البترول   

،امنا كانت كلـها  ـدف بالدرجـة األوىل اىل تـسريع             )1991(و الثاين   )1989(االئتماين األول   
  :دف إىل حتقيق النتائج التالية اإلصالحات اليت انطلقت فيها اجلزائر لالنتقال اىل اقتصاد السوق وكانت 
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  .تقليص حجم تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، والعمل على رفع النمو االقتصادي-
  .إعادة االعتبار للسياسة النقدية وأدواا الكمية و النوعية ، لضبط الكتلة النقدية و اإلشراف املصريف  -
يب و اجلمركي،واملنظـومة املصـرفية ،مبا يـسمح       حترير التجارة اخلارجية،وإصـالح النظام الضـري    -

بتـدفق رؤوس األموال من جهة،و انـدماج االقتصاد اجلزائـري يف املنظمة العامليـة للتجـارة وفقـا                
  .ملتطلبات العوملة االقتصادية

 :أما شروط صندوق النقد الدويل للتعامل مع اجلزائر كانت يف جمملها تدور حول النقاط األساسية اآلتية               
حترير التجارة الداخلية واخلارجية ،حترير سعر الصرف، ختفيض قيمة العملة الوطنية، حترير سعر الفائدة ،               

  .…مواجهة التضخم ،خفض عجز املوازنة العامة ، اخل 
 ، حيث دخلت اجلــزائر يف تنفيـذ االتفـاق           1994        يف النهايـة نذكر أنـه ابتداء من سنة        

ستقرار مع صنـدوق النقـد الدويل، فأصـبح دور الـسلطة النقــدية            السنـوي حـول برنامج اال   
وبالتايل دور السياسة النقـدية عنصرا مـن عناصر السياسة االستقـرارية املسطـرة يف هذا الربنـامج              

كما أن هـدف هـذه السياسة و األدوات املستخدمة لتحقيقها حمـددة  بالتـوافق الكلي مع تلـك                .
اليـة واألداء اليومي لعملية االستقـرار ويتم بتنسيق كامل بني الـدائرتني النقدية           اليت ختص السياسة امل   

  .و املالية 
وعليه فقد عرف برنامج التعديل اهليكلي نتائج ميكن وصفها باملقبولة على مـستوى مؤشـرات               

قتـصادي  التوازن االقتصادي الكلي ،باإلضافة اىل إعادة تفعيل السياسة النقدية كوسيلة ضبط مـايل وا             
  : وكسياسة إلدارة الطلب، وقد سجل يف هذا الشأن املؤشرات التالية

  . إعادة تنشيط السياسة النقدية باستقالل البنك اجلزائري عن اخلزينة العامة -
  . M2التحكم يف الكتلة النقدية خاصة -
، بعـدما بلـغ     2000يف سـنة    % 0,34اخنفاض معـدل التـضخم إىل أدىن مـستوى ممكـن            -

  .1994سنة29%
  .1994سنة %21 بعدما وصل 2000يف سنة%6إىل )معدل اخلصم (اخنفاض سعر الفائدة -
   . 2002 مليار دوالر سنة 22ارتفاع احتياطي سعر الصرف إىل أكثر من -
مليارسنة 33 دوالر بعدما بلغت اكثر من       2001ملياراية سنة 24اخنفاض الديون اخلارجية القل من      -

1996       .  
  %.93ما مقداره1994، بعدما بلغت يف سنة 2002يف اية %25ت الدين القل من اخنفاض خدما-
  .2000-1996استقرار سعر صرف الدينار بالقياس للعمالت الصعبة من الفترة -
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انظر اجلـدول   –إال أن هذه النتائج اإلجيابية اليت حتققت على مستوى متغريات السياسة النقدية               
  واليت حافظت على التوازنات االقتصادية الكلية ، ال ميكـن  -زائري اخلاص الهم مؤشرات االقتصاد اجل   

  :       أن ختفي بعض احلقائق السلبية اليت نوجزها فيما يلي 
إن الكثري من النتائج احملققة كان بسبب حتسن أسعار احملروقات و بالتايل مل تكن هـذه النتائج بـسبب      -

  . ايل حتسن األداء االقتصاد أو نتيجة للرشاد امل
 إن ما حتقق من نتائـج إمنا يتعلق بصفـة عامة جبانب الطلب الكلي ، أما ما تعلق جبانب العــرض                    -

مـا  -الكلي فإن املؤشرات ال تدعـو إىل التفاؤل ، حيث ضعف األداء االقتصادي ملختلف القطاعـات        
   . –عـدا قطاع احملروقات و قطاع اخلدمات 

ية تكلفة اجتماعية باهضـة مست خمتلف شــرائح اجملتمـع          صاحب مرحلـة اإلصالحات االقتصاد   -
فارتفعت معـدالت البطالـة نتيجـة إفالس و تصفية الكثري مـن املؤسسات ، أضف إىل ذلك انتشار               

  .الفقـر و احلـرمان و اآلفات االجتماعية
  . هليكلي راجع اجلدول العام الهم مؤشرات التوازن االقتصادي الكلي خالل فترة برنامج التعديل ا

  
  
  

  2001-1993الفترة ) 14(جدول عام الهم مؤشرات التوازن النقدي
  مليار دوالر أمريكي: الوحدة

 2001 2000  99  98  97  96  95  94  93  ملـيار

% منو 
 اقتصادي 

2,2-  0,9-  3,9 4  1,1  4,5  3,2  2,4  2,1  

 M2  
  دج 

627  724  80
0  

92
0  

1082 1288 1468 1659 2072 

PIB20 1487 1189  دج
03  

25
65  

2780 2810 3215 4079 4222 

,14  15,0  11,5  %م إخ 
0  

13,
0  

11,0  9,5  8,5  6,0  6,0  

,29  29,0  25,9  %م ت 
8  

18,
7  

5,7  5,0  2,6  0,3  4,2  

صادرات 
)$(  

,10  8,9  ــ
2  

13,
2  

13,8  10,1  13,1  21,6  19,1  

واردات 
)$(  

,10  9,2  ــ
4  

9,1 8,1  8,6  8,9  9,3  9,5  
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  س، ب
  باريل/$

,17  16,3  ــ
6  

21,
7  

19,5  12,9  17,9  28,5  24,9  

,31  29,5  25,7 )$(د خ 
6  

33,
7  

31,2  30,5  28,3  25,3  22,6  

ن خ د 
%  

82,2  47,1  38,
8  

30,
9  

30,3  47,5  39,1  19,8  22,2  

  18,2  12,5  4,7  7  8,3 4,5 2,3  1,1  2,2  $(إ،ص 

س، ص 
  $/دج

22,5  36  47,
6  

54,
7  

57,6  58,8  66,6  75,3  77,3  
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