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اجمـلخص:
نشأت األزمة االقتصادية العالمية  8002في العالم المتقدم وكانت لها انعكاسات وتداعيات مباشرة وغير مباشرة على
اقتصاديات العالم المختلفة ،تفاوتت حدتها من بلد آلخر وهذا تبعا لطبيعة الروابط التي تقوم ما بين االقتصاد األمريكي وبقية
اقتصاديات العالم ،وكدا اختالف جاهزية اقتصادياتها لتحمل الصدمات.
إن تبني غالبية الدول النامية منذ ثمانينات القرن الماضي سياسات الليبرالية االقتصادية الجديدة بهدف ربط اقتصادياتها
بالمراكز الرأسمالية الكبرى أدى إلى بروز مظاهر التراجع التي أصابت المكونات األساسية االقتصادية واالجتماعية في هذه
البلدان .وهذا يعني أن هذه الدول ستتأثر بأي صدمات اقتصادية تحدث على المستوى العالمي ،وهو بالفعل ما حدث في األزمة
االقتصادية العالمية .8002
واالقتصاد الجزائري كغيره من االقتصاديات األخرى جزء من االقتصاد العالمي ،وهذا نظرا للعالقات المالية والتجارية التي
تربطه بالعديد من الدول؛ ومما ال شك فيه أنه قد تأثر باألزمة االقتصادية العالمية ولو بشكل من األشكال.
اجكلمدت اجمفصدحية :الدورة ،األزمة ،االقتصاد الجزائري ،خطط اإلنقاذ.
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ABSTRACT:
The global economic crisis of 2008 has developed in the developed world and has had
direct and indirect repercussions on the world's economies, which varied from one country to
another depending on the nature of the links between the US economy and the rest of the world's
economies, as well as the readiness of their economies to withstand shocks.
The adoption by the majority of developing countries since the 1980s of neo-liberal
economic policies to link their economies to major capital centers has led to the emergence of
recession which hit the economic and social components of these countries. This means that
these countries will be affected by any economic shocks occurring at the global level, which is
indeed what happened in the global economic crisis in 2008.
The Algerian economy, like other economies, is part of the global economy, given the financial
and trade ties it has with many countries; it has undoubtedly been affected by the global
economic crisis, albeit in some form.
Key words: cycle, crisis, Algerian eeconomy, rescue plans.

مقدمة:
لقد شههد العالم موجات متتالية من األزمات تميزت بسرعة انتشارها وتباين أسبا وقوعها لعل أسوأها وأخطرها في
تاريخ األزمات المالية بعد أزمة الكسههاد العظيم  9181التي زعزعت االقتصههاديات الدولية األزمة االقتصههادية العالمية التي
انفجرت في سههههبتمبر  8002وأ صههههابت سههههوا الرهن العقاري األمريكي لتنتقل عدواها بسههههرعة إلى باقي بلدان العالم بدون
استثناء وتتسبب في إفالس مجموعة من البنوك وبيوت المال العتيدة .ولقد كشفت هذه األزمة عن حل آخر وهو أهمية التدخل
الحكومي لعالجها والحيلولة دون انهيار النظام االقتصادي العالمي القائم على االقتصاد الحر أو نظام اقتصاد السوا ،وكانت
بمثابة ضربة قوية للثقة المفرطة في آليات السوا التي تضبط سلوكياتها ذاتيا من دون رقابة أو تدخل من الدولة.
 /1ماهية األزمة:
/1-1مفدهيم أسدسية حول األزمة:
 /9-9-9تعريف األزمة:
لقد أضحى مفهوم األزمة9من المفاهيم الواسعة االنتشار في المجتمعات المعاصرة ،وتعددت واختلفت وجهة نظر الباحثين في
تحديد تعريف دقيق وشامل له.

 -2يستعمل االقتصاديون الغربيون في بعض األحيان اصطالح الدورة " "cycleبدال من كلمة أزمة " "criseوالفارا بين
االصطالحين هو أن األزمة تدل على االختالل أو االضطرا في مرحلة زمنية أو مكانية معينة ،في حين تدل الدورة على
انتظام حصولها بصورة متعاقبة ضمن الظواهر الطبيعية لها،مما يعني أن حصول األزمات يمثل حالة متوقعة الحصول في
النظام الرأسمالي وتمثل أحد مظاهره الطبيعية.
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فاألزمة في اللغة تعني الشدة والقحط فيقال تأزم الشيء أي اشتد وضاا ،وتأزم أي أصابته أزمة واألزمة هي الضيق والشدة،
ويقال أزمة سياسية وأزمة مالية...إلخ.
ويدور المعنى االصطالحي لمفهوم األزمة عامة حول نفس هذا المعنى ،إذ تعرف بأنها مرحلة حرجة تواجه المنظومة
االجتماعية ينتج عنها خلل أو توقف في بعض أو كل وظائفها الحيوية ،ويصاحبها تطور سريع في األحداث ينجم عنه عدم
استقرار في النظام السياسي يدفع سلطة اتخاذ القرار فيها (المنظومة) إلى ضرورة التدخل السريع لنجدتها وإعادة التوازن لها.
ويمكن تعريف األزمة بأنها عبارة عن موقف تتعرض له الدولة يستشعر صانع القرار فيها درجة عالية من التهديد المفاجئ
وغير المتوقع للمصالح والقيم الجوهرية للدولة مما يستوجب عليه اتخاذ القرار المناسب بصدده في وقت ضيق قبل تغيره على
نحو تصعب السيطرة عليه.8
 /8-9-9تعريف األزمة المالية:
يقصد باألزمة المالية التدهور الحاد في األسواا المالية لدولة ما أو مجموعة دول ،فهي تدهور أو انخفاض مفاجئ
في طلب المستثمر على األصول المالية التي تلعب دورا هاما في االقتصاد القومي واالنخفاض الناتج في سعر األصل يقلل
من النشاط االقتصادي الكلي مباشرة من خالل تأثيره على قرارات المستهلكين )أفراد وشركات( ،وبشكل غير مباشر من
خالل تأثيراته على أسعار باقي األصول األخرى والموازنات المالية للوسطاء الماليين مثل البنوك.3
/3-9-9تعريف األزمة االقتصادية:
اضطرا فجائي يطرأ على التوازن االقتصادي في قطر ما أو عدة أقطار،وتطلق خصوصا على اختالل التوازن
بين اإلنتاج واالستهالك كما أنها تعبير عن اختالالت في التوازنات االقتصادية وتفاوتات حادة في المتغيرات االقتصادية
الكلية،خاصة المرتبطة بالجانب المالي ،لذلك فأية أزمة اقتصادية تنشأ غالبا من أزمة مالية نتيجة وجود اختالالت عميقة
واضطرابات حادة ومفاجئة في بعض التوازنات المالية ،يتبعها انهيار المؤسسات المالية ومؤشرات أدائها ،سواء لدى
المؤسسات المصرفية (أزمة سيولة ،أزمة ائتمان ،)..أو لدى أسواا المال (حالة الفقاعات) ،أو لدى المؤسسات النقدية (أزمة
العمالت وسعر الصرف).
/2-1عندصي األزمة ومظدهيهد:
/9-8-9عناصر األزمة المالية:
وتتمثل فيما يلي:
أ -اجمفدجأة وعدم اجصوتقع:إذ ال يجد صاحب القرار نفسه في أزمة ما إال إذا حدثت ظروف غير متوقعة ،تهدد المصالح األساسية
المنو ط بحمايتها وهنا قد تتسم قراراته بعدم الرشادة وينقصها التخطيط الكافي المبني على أسس موضوعية وقواعد علمية
وبقدر مفاجأة األزمة وعدم توقعها ،تكون قسوتها وعدم مقدرة صاحب القرار على اتخاذ اإلجراءات المالئمة والترجيح بين
البدائل المختلفة الكفيلة بمواجهتها أو التفكير في أسبابها.

 -3إبراهيم عبد العزيز النجار" ،األزمة المالية وإصالح النظام المالي العالمي" ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية،8001 ،ص
.92
 -4عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي" ،العولمة المالية وإمكانات التحكم-عدوى األزمات المالية،"-دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية ،8005 ،ص .38
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ب -تهديد اجمادجح األسدسية جلدوجة :إن مجرد المفاجأة في حدوث المشكلة ال يكفي كي تدخل في مصاف األزمات ،وإنما
يجب أن تتصل بإحدى أو بعض المصالح األساسية للدولة ،ما يعني أننا إزاء أزمة مالية كلما حدث تهديد مفاجئ غير متوقع
لهذه المصالح المالية ،وبقدر قيمة التهديد تكون خطورة األزمة المالية.
ج -اجحدجة إجى اجصدخ اجسييع من مادر اجقيار :4كلما كانت الحاجة ملحة إلصدار قرار ما في مواجهة األزمة كان ذلك
دليال على حدتها فالمدى الزمني الذي تستغرقه األزمة يشكل أحد عناصر حدتها بحيث تشتد خطورتها كلما كان عمرها الزمني
قصيرا ،فإحساس مصدر القرار بضيق وقت التدخل لنجدة المصالح المهددة بهذه األزمة يكون حائال بينه وبين دراسة البدائل
الممكن االختيار من بينها النتقاء األكثر مالئمة لمواجهتها ،وهذا يدفع صاحب القرار لمحاولة إطالة وقت األزمة ،ليتمكن من
اتخاذ قرار رشيد لمواجهتها.5
/8-8-9مظاهر األزمات المالية:
يمكن ذكر بعض المظاهر المشتركة بين األزمات المالية الدولية من خالل استقراء العديد منها:
أ -سحب اإليداعات السريع من البنوك؛
 قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات واألفراد خوفا من صعوبة استردادها؛ج -نقص السيولة المتداولة لدى األفراد ،الشركات والمؤسسات المالية ما يؤدي النكماش النشاط االقتصادي؛
د -انخفاض مستوى التداوالت في أسواا النقد والمال؛
هـ -انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة ،وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات
المالية إال بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة؛
و -انخفاض المبيعات السيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها بسبب ضعف السيولة؛
ز -ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف واإلفالس والتصفية؛
ح -ازدياد معدل الطلب على اإلعانات االجتماعية من الحكومات؛
ط -انخفاض معدالت االستهالك واإلنفاا واالدخار واالستثمار ،وهو ما يؤدي إلى مزيد من الكساد والبطالة والتعثر والتوقف
والتصفية واإلفالس.6
/2األزمة االتقصاد ية اجعدجمية  -2008أزمة اجيهن اجعقدر -
/9-8ماهية األزمة االقتصادية العالمية:
 /9-9-2التعريف باألزمة:
هي التداعيات الناتجة عن أزمة الرهون العقارية عام  8002بسبب فشل ماليين المقترضين لشراء مساكن وعقارات
بالواليات المتحدة األمريكية في تسديد ديونهم للبنوك مما هز االقتصاد األمريكي بقوة وصلت تبعاتها القتصاديات أوروبا
وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية العالمية،
5- David Brault, "Gérer les crises financières dans les entreprises -Se préparer et anticiper! -",
De Boeck, Bruxelles, 1ère édition, 2013, P 33.
 -6إبراهيم عبد العزيز النجار ،مرجع سابق،ص .80 ،91
 -7عابد شريط" ،معدل الفائدة ودورية األزمات في االقتصاد الرأسمالي" ،بحوث اقتصادية عربية ،صادرة عن الجمعية
العربية للبحوث االقتصادية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية،ع  ،8090-8001 ،41-42ص .53 ،58
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ولم تفلح مئات مليارات الدوالرات التي ضخت بأسواا المال العالمية في وضع حد لها حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية.2
ويمكن تعريفها بأنها اضطرا فجائي حاد طرأ على توازن اقتصاد الو.م.أ لينتقل لباقي دول العالم ما سبب ذعرا ماليا لدى
األفراد بالبلدان التي ضربتها األزمة جعلتهم يسحبون أموالهم من المصارف بسرعة غير متوقعة فأدى ذلك النهيار أكبر
المصارف االئتمانية من أهمها مصرف "ليمان براذرز" ".2"Lehman Brothers
 /8-9-8نشأة األزمة:
اعتبرت وسائل اإلعالم ظهور األزمة االقتصادية العالمية مفاجئا حيث أعلن رسميا عن انفجارها في القطاع المالي
األمريكي في منتصفسبتمبر  8002بعدما أشهر إفالس بنك "اإلخوة ليمان" وبيع بنك " ميريل لينش" لـ "بنك أوف أمريكا"؛
بينما رأى بعض الباحثين بداية األزمة أوائل سنة  8002حينما تزايدت عمليات حبس الرهون بعد تفاقم أزمة قطاع اإلسكان
والقروض العقارية ومنهم من عاد بنقطة البداية إلى 8006عندما انكمشت فقاعة اإلسكان وانهارت أسعار الصكوك المستندة
إلى رهون عقارية ،ومن الباحثين من يعيد بداية األزمة إلى غاية  8005عندما تراجع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
األمريكي الذي استمر حتى دخول االقتصاد األمريكي مرحلة انكماش في ديسمبر  8002حسب اإلحصائيات الرسمية .وعليه
فإن تدهور الوضع االقتصادي لم يكن مجرد أثر الحق النفجار األزمة بالقطاع المالي ،وإن األزمة اقتصادية في األصل
تحولت إلى أزمة مالية امتدت آثارها إلى القطاع الحقيقي محدثة أزمة اقتصادية جديدة في نهاية المطاف.
 /3-9-8مراحل األزمة:
مرت هذه األزمة بالمراحل التالية:
أوال :اجميحلة األوجى – اجصموي اجعقدر -
اتبع االحتياطي الفدرالي األمريكي سياسة الفوائد لمواجهة التضخم وأمام فائض السيولة المتوافرة كان التوسع في
اإلقراض العقاري على نحو نجم عنه اإلفراط وتجاوز المصارف أصول التسليف خاصة ما يتعلق بدخل المقترض وقدرته
على السداد ،معتمدة في ضمان القرض على قيمة العقار المؤمن.
ثدنيد :اجميحلة اجثدنية – تضخم حزم اجصموي –
قامت المصارف بتجميع القروض العقارية ضمن محافظ وأصدرت بموجبها سندات مالية ذات ريع ُمغر وعمدت إلى
بيعها إلى مصارف ومؤسسات باعتها بدورها إلى زبائن (أفراد ،شركات تأمين أوادخار) واستعمل بعض السيولة الناجمة عن
عمليات البيع إلعادة تمويل قروض عقارية جديدة ،وهكذا تضخم حجم التمويل ليبلغ أرقاما خيالية ،قدرت لدى مصرف "ليمان
براذرز" لوحده بحوالي 200مليار دوالر.
ثدجثد :اجميحلة اجثدجثة  -لهور بوا راجعزا-
عمد االحتياطي الفدرالي األمريكي حفاظاعلى مستوى التضخم ومنعا الرتفاعه إلى رفع سعر الفائدة ،ما زاد أعباء
الديون العقارية على أصحا

الدخل المتوسط والمحدود وبدأت بوادر التوقف عن الدفع واسترداد األمالك العقارية ولدرء

مخاطر السندات ،تم إصدار سندات تأمينية مضادة تدفع عندما يتعثر دفع القرض العقاري،

 -8فاطمة الزهراء مهياوي"،واقع البنوك اإلسالمية في ظل المالية العالمية الحالية  -دراسة حالية الجزائر ،"-مذكرة ليسانس،
كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ،جامعة تلمسان ،8093-8098 ،ص .42
 -9علة مراد" ،األزمة المالية العالمية ...تأمل ومراجعة" ،مجلة بحوث اقتصادية عربية ،مرجع سابق ،ص .1
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فيتأخر سداد السندات العقارية فتتهافت المصارف على شرائها وقد بلغت قيمة السندات المتبادلة بين المصارف ما يقار
مجموعه  60تريليون دوالر فشبه أحد االقتصاديين األمريكيين ذلك بـأسلحة الدمار الشامل.
رابعد :اجميحلة اجيابعة  -اسصي ا اجعقدرات –
وقد رافق استرداد العقارات أمران:
أ -إتالف عدد من المالكين المقترضين للعقارات عمدا قبل التخلي عنها؛
 مواجهة المصارف المقرضة أزمة تصريف العقارات نظرا لعرضها على كثرتها بالسوا في وقت واحد ،فأصبحتالسندات التي تمثل المحافظ العقارية أوراا مالية دون إيراد وفقدت نسبة من قيمتها األصلية فكانت النتائج كارثية ،المصارف
المعفاة من تطبيق األنظمة االئتمانية أقرضت زبائنها خمسة أضعاف موجوداتهم لشراء محافظ أسهم وسندات ،ولم يعد بإمكانها
تحصيل ما أقرضته لعدم قدرتها على تحصيل قيمة السندات المستثمرة وبيعها ،أما الزبائن فكانت خسارتهم شاملة لمبلغ
استثمارهم األساسي وتعرضوا لمالحقة رصيد القروض الممنوحة.
وفي ظل العولمة االقتصادية وحرية حركة األموال ،امتدت األزمة لمصارف أوربا والخليج العربي ولم يقتصر
االنهيار على قيمة السندات العقارية فقط ،بل شمل غيرها من السندات واألسهم واألوراا المالية جراء بيعها لتسديد قيمة
القروض أو لتقديم تأمينات إضافية .وعليه فإن االنهيار قد مس مصارف التمويل االستهالكي وبطاقات الدفع وبطاقات االئتمان
الخاصة المادي والتي انعكست على كل بلدان العالم.1
اجشك رتقم ( :)1كيفية حدوث األزمة االتقصاد ية اجعدجمية 2008
البنوكالعقارية

طلب قرض عقاري

الضمان هو

كيف حدثت

األزمة ؟

بيع الديون للبنوك
االستثمارية

التوريق عن طريق إصدار

العقار

سندات مالية
إفالس البنوك االستثمارية

تراجعأسعار العقارات

إفالس البنوك
اإلستثمارية

الضمانات هي
األوراق المالية

األزمة

 -10منير الحمش" ،األزمة المالية ومصير النظام الرأسمالي" ،على الخط ،متاح على
> ،<www.mafhoum.com/syr/articles_09/hemesh.pdfتاريخ االطالع (.)8093/03/82
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اجمادر :محمود الصميدعي وآخرون" ،التحديات التي تواجه منظمات األعمال المعاصرة  -األزمة المالية العالمية والتحديات
المستقبلية ،"-مكتبة المجتمع العربي ،ج ،3ص 323.
 /8-8التفسيرات النظرية لألزمة االقتصادية العالمية ،أطرافها ومظاهرها:
 /9-8-8التفسيرات النظرية لألزمة:
تباينت تفسيرات األزمة االقتصادية العالمية ،وفيما يلي وجهة نظر بعض المفكرين االقتصاديين بخصوص هذه األزمة:
أ -انيي كوهين " :"Daniel Cohenيستند االقتصادي الفرنسي إلى تفسيرات الليبرالي "فريدمان" ألزمة الثالثينات
باعتبار أن كلتا األزمتين انطلقتا من اهتزاز الدائرة البنكية في الواليات المتحدة وأن انكماشات االقتصاديات المتطورة منذ
العالمية الثانية خضعت كلها لآللية نفسها ،فكلما تصاعدت وتيرة النمو تميل األجور لالرتفاع ،وهذا ما نستقرئه من

الحر

"منحنى فيليس" " "Courbe de Phillipsالذي يدل على أن انخفاض البطالة يؤدي إلى تصاعد المطالب النقابية لصالح
ارتفاع األجور ويؤدي ذلك إلى دوامة تتسابق فيها األجور واألسعار ويكون على السلطات العمومية أن تتدخل بسياسة نقدية
ومالية تقنينية لكسر هذه الدوامة .ويالحظ "كوهين" أن العولمة ساهمت في تقليص قوة النقابات وتجميد األجور نسبيا ،ثم
توالت منذ التسعينات انفجارات الفقاعات من قطاع التواصل (األنترنيت) إلى القطاع العقاري إلى قطاع النفط إلى أن وصلت
إلى الفقاعة التمويلية التي انفجرت أواسط سبتمبر  8002مع إعالن إفالس بنك "ليمان براذرز".
ب -جدك أتدج " :"Jacques Attaliتوصل المحلل إلى أن األزمة نتجت عن نقص في المداخيل والطلب بالواليات المتحدة،
فقد الحظ ارتفاع أرباح القطاع المالي الذي انتقل نصيبه في الدخل اإلجمالي من  %94سنة  9160إلى حوالي  %40سنة
 8002بمعنى توسع الهوة بين األغنياء والفقراء حيث يحصل  %9من أكثر السكان ثراءا بالواليات المتحدة على  %96من
الدخل الوطني بدال من  %2سنة  ،9112ورغم أن معدل نمو االقتصاد األمريكي يقدر بنحو  %4سنويا منذ عام  9110إال
أن القيمة النسبية لألجور راحت تنخفض مما أثر على طلبات الفئات الوسطى التي لجأت إلى االقتراض ،واستمر األمر لعدة
سنوات ما جعل االقتصادي التقدمي الحاصل على جائزة نوبل "جوزيف ستيجليتز" " "Joseph Stiglitzيؤكد أن األمر
أعمق من ارتباطه بقصور األسواا المالية فقط.
ج -ييصوز " :"Fittouziويذهب االقتصادي الفرنسي "فيتوزي" في االتجاه نفسه معتبرا أن الفقاعة المالية نتجت عن
ارتفاع رهيب لمداخيل المدبرين األساسيين للقطاع المالي ،وأن توسع الالتكافؤ في التوزيع هو الذي ساهم في التخلي عن
تضبيط المنظومة في كليتها منذ بداية الثمانينات ،مما فرض على الدول والعائالت االستدانة حفاظا على مستوى استهالكها
إال أن من بين المقترضين من ليس له قدرة على إرجاع القرض فكانت األزمة.
 ميكدي بيصيس " :"Michael Pettisمن جامعة بكين يعتبر العالم اليوم مقسم إلى مجموعتين اقتصاديتين: -9مجموعة بلدان تترأسها الواليات المتحدة األمريكية تملك منظومات اقتراض تحفز االستهالك وتنضم إليها إنكلترا ،إسبانيا
وأستراليا؛
 -8مجموعة بلدان تتسم بقدرة ادخار مرتفعة وطاقات استثمار وتوظيف ومن ضمنها الصين ،ألمانيا واليابان.
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في هذا االتجاه يعتبر "بيتيس" أنه من الضروري تنسيق السياسات االنطالقية على المستوى الكوني في اتجاه يسمح
بالزيادة الطلب في البلدان ذات الفائض (الصين) إلحداث التوازن الضروري في االقتصاد العالمي باستهداف توسيع السوا
الداخلية الستيعا طاقات اإلنتاج غير المستعملة بسبب نقص الطلب لدى البلدان المتطورة.90
من جهة أخرى ،فإن أدوات التحليل الكينزي وقفت عاجزة عن تفسير األزمة المالية المعاصرة لما تحمله من طابع تضخم
رك ودي ،ولم تستطع أدوات التحليل النقدي التي تبنتها الواليات المتحدة في السبعينات والثمانينات لرسم سياساتها تقديم أسس
كافية لتفسيرها أو التخفيف من حدتها ،وأبرز ما انتهت إليه المدرسة الكمية الحديثة هو إمكانية إيجاد مخرج لألزمة اعتمادا
على السياسات النقدية ،ولكن بشرط الحد من تدخل الدولة والتخلص من دورها االقتصادي الذي اعتبر أحد أسبا

األزمة

نتيجة إعاقته لتفاعل قوى السوا وآلياته.99
 /8-8-8أطراف األزمة:
بهدف تحقيق أكبر منفعة ذاتية ممكنة اعتمد أطراف المنظومة االقتصادية مبدأ الحرية ،السلوك العقالني ،آليات العرض
والطلب وتقنيات وأدوات التمويل المتاحة ،فلكل معلوماته عن وضع السوا ،يتخذ قرارات البيع والشراء والتمويل بناءا عليها،
ونتيجة لذلك السلوك لدى جميع األطراف ،ساد التوازن في السوا "توازن حرج مؤقت" .وما إن يتعرض طرف من أطراف
التوازن لالنكشاف االقتصادي/المالي اتضحت هشاشت ه حتى اختل التوازن العام لباقي أطراف المنظومة االقتصادية ،وفيما
يلي األطراف األساسية لألزمة.
أوال :بنوك االسصثمدر
اعتقدت أن سلوكها عقالني عندما سوقت قروضها بضمانات العقارات بمعدالت فائدة متغيرة ،وشروط قانونية تحميها
ضمن عقد البيع ثم عندما ورقت أو سندت تلك الديون دوليا ،فقد وظفت أموالها محققة أرباحا إضافية في سوا متنامية،
واستغنت البنوك عن التحليل المالي واالقتصادي للمدينين ،وعن دعم قرار االئتمان بمؤشرات بسيطة لنوعية االئتمان ،وذلك
لكسب موقع تنافسي أكبر في سوا العقارات.
ثدنيد:اجمسصثميون اجدوجيون
سواء كانو ا أفرادا أم صناديق استثمارية أم مؤسسات ،اعتقدوا أن سلوكهم عقالني بشراء سندات الرهن العقاري
لتنويع محافظهم االستثمارية وتعظيم عوائدهم وأرباحهم منها كونها مضمونة ومدعومة بأصول عقارية ذات قيمة سوقية كبيرة
صادرة عن مؤسسات مالية عريقة ذات سمعة في مجال التمويل واإلقراض.
ثدجثد:شيكدت اجصأمين
اعتقدت أن سلوكها عقالني عندما وافقت التأمين على سندات الرهن العقاري بأقساط شهرية يدفعها حامل السند لشركة
التأمين لقاء التزامها بتعويضه عن تلك القيمة في حال أفلس المصرف أو صاحب العقار كونها سندات مضمونة بالعقارات،
وأصحابها هم مستثمرون ذوو سمعة.

 -11فتح هللا ولعلو" ،نحن واألزمة االقتصادية العالمية" ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،8001 ،9ص
.934 ،939 ،982،981
 -12أونيس عبد المجيد أونيس"،إدارة العالقات اإلنسانية –مدخل سلوكي تنظيمي –" ،دار اليازوري ،عمان ،ط،8099 ،9
ص .52-55
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رابعد :اجمسصهلكون األييا
اعتقدوا أن سلوكهم عقالني بشراء المنازل ضمن تسهيالت ائتمانية كبيرة تسمح لهم بذلك ،وكونهم يحققون منفعة
شخصية مباشرة من شراء المنزل.
خدمسد:اجبنك اجميكا األمييك
اعتقد أن سلوكه عقالني عندما بدأ برفع معدالت الفائدة على اإلقراص لضبط السيولة واإلفراط في عمليات االئتمان
المصرفي.
ونتيجة اعتبار كل طرف اقتصادي نفسه عقالنيا عمت األزمة قطاع المال وبدأت تنتشر باالقتصاد كله ،فالتفاعل بين
عقالنيين اقتصاديين على المستوى الجزئي أدى إلى العقالنية اقتصادية كلية.98
 /3-8-8مظاهر األزمة:
أصابت األزمة أصحا األموال بالذعر وأربكت الوسطاء الماليين وكان من مظاهرها:
أ -انخفاض مستوى التداول في أسواا النقد والمال وهذا أحدث ارتباكا في مؤشرات الهبوط والصعود؛
 انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات الماليةإال بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة؛
ج -انخفاض المبيعات السيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها بسبب ضعف السيولة؛
د -انخفاض معدالت االستهالك واإلنفاا واالدخار واالستثمار ،وهذا أدى إلى مزيد من الكساد والبطالة
والتعثر والتوقف والتصفية واإلفالس93؛
هـ -نقص السيولة المتداولة لدى األفراد والشركات والمؤسسات المالية ،نتيجة سياسة الهرولة لسحب الودائع من البنوك وقيام
المؤسسات المالية بتجميد فتح القروض للشركات مما أدى إلى انكماش حاد في النشاط االقتصادي وفي جميع نواحي الحياة؛
و -زيادة الطلب على اإلعانات الحكومية (المدفوعات التحويلية الحكومية).94
/3االقتصاد الجزائري في ظل األزمة االقتصادية العالمية:
إن الجزائر من الدول التي وجدت نفسهها مضهطرة إلى إعادة النظر في سهياساتها المالية واالقتصادية ،بعد أن تفاقمت
تأثيرات األزمة االقتصهههادية العالمية وانعكاسهههاتها الخطيرة التي أثرت ولو بشهههكل ما على االقتصهههاد من خالل ارتباطاته مع
العالم الخارجي.

 -13أيهم أسد" ،نقد عقالنية السوا ،األزمة المالية
> ،<www.etccmena.com/?p=331تاريخ االطالع (.)8094/99/95

أنموذجا"،

على

الخط،

متاح

على

 -14مصطفى العمواسي وأحمد زهدي و تيسير أبو صيام" ،األزمة االقتصادية العالمية وتداعياتها على الشرا األوسط"،
دار جليس الزمان ،عمان ،ط ،8002 ،9ص .92 ،92
 -15محمد شريف حجازي" ،مستقبل النظام االقتصادي واألزمة المالية الراهنة" ،على الخط ،متاح على
> ،<www.familyinnovation.com/arti/arti.php?aid=135تاريخ االطالع (.)8094/09/01
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 /9-3وضعية االقتصاد الجزائري قبل األزمة االقتصادية العالمية:
 اجمندخ االتقصاد

تقب األزمة:

يمكن القول بأن الظروف االقتصادية للدول النفطية عموما والجزائر خصوصا التي سبقت األزمة كانت جديدة ،وهذا
جراء االرتفاع المستمر ألسعار البترول في الفترة الممتدة من سنة  8000إلى غاية النصف األول من سنة  ،8002مع العلم
أن بداية األزمة كانت أواخر  ،8002وقد اسهتطاعت الجزائر أن تقضي على االختالالت المالية الكبيرة التي كان يعاني منها
االقتصاد ،وهذا اعتمادا على سياسات وخطط اقتصادية رشيدة باعتراف مؤسسات "بريتون وودز".
أوال :احصيدطدت صيف كبيية تغط اجوار ات اجزااريية جعدة سنوات
بينت دراسهههتان قام بهما بنك الجزائر في  8002و 8002لتحديد المسهههتوى األمثل الحتياطات الصهههرف الضهههرورية
لمواجهة أثر الصهههدمة الخارجية المفاجئة المحتملة أن المسهههتوى األمثل الحتياطات الصهههرف قد تم بلوغه من طرف الجزائر
ابتداءا من سهههنة  ،8009وأكد صهههاحب جائزة نوبل لالقتصهههاد األمريكي "جوزيف سهههتيجليتز" أن امتالك الجزائر الحتياطي
صرف مهم والذي قدر نهاية ديسمبر  8001بـ ه  942.1مليار دوالر ،سيسمح للجزائر بتفادي بعض آثار األزمة االقتصادية
العالمية ،لكن شهههريطة أن يكون تسهههيير األموال جيدا ليذر الفائدة على البالد ،وأوضهههح "جوزيف سهههتيجليتز" أن الدول التي
تملك احتياطي صههرف مهم على غرار الجزائر ،اسههتطاعت أن تتفادى بعض آثار األزمة االقتصههادية العالمية التي سههتسههتمر
حسبه على األقل إلى غاية  ،8098بسبب تباطؤ عودة األمور إلى طبيعتها في الواليات المتحدة األمريكية.
ثدنيد :اجصسديد اجمسبق جلديون اجخدرجية
لقد تخلصههت الجزائر من مشههكلة اقتصههادية كبيرة تتمثل في المديونية والتي كانت تثقل كاهل الميزانية بأقسههاط خدمة
الدين المرتفعة التي كانت تسهددها إلى المقرضهين الدوليين من نادي باريس ونادي لندن ،وهذا بفضهل سهياسة التسديد المسبق
للديون واالسهتغالل الجيد للفوائض المالية ،ويبلغ الدين العمومي الخارجي للجزائر  426مليون دوالر في نهاية شهر نوفمبر
 8001حسب وزارة المالية ،وكان الدين العمومي الخارجي يبلغ  683مليون دوالر في نهاية سنة  8002أي بانخفاض قدر
بـ  932مليون دوالر كما تبين معطيات الجدول التالي:
اجزدول رتقم ( :)1تطور اجمديونية اجخدرجية جلزااري خالل اجفصية ()2002-2000
اجوحدة  :مليار دوالر أمريكي
8000

8009

8008

8003

8004

8005

8006

8002

اجدين اجخدرج

85.3

88.2

88.6

83.4

89.1

92.8

5.6

5.6

اجدين/اجاد رات()%

998.9

992.4

980.2

15.2

62.1

32.9

90.8

1.8

اجدين)%(PIB/

46.9

49.0

31.2

34.3

85.2

92.5

4.5

4.9

معدل خدمة اجدين

89.83

88.2

80.24

96.24

96.69

99.12

83.83

8.85

اجمادر :وزارة المالية الجزائرية.
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ثدجثد :تحقيق معدالت نمو اتقصاد

جيد خدرج تقطدع اجمحيوتقدت

تمكنت الجزائر من تحقيق نسههب نمو جيد خارج قطاع المحروقات بفضههل سههياسههة اإلصههالحات االقتصههادية واإلنفاا
على البنى التحتية ،فيما عرف بسههههياسهههههة اإلنعاش االقتصههههادي ،باإلضهههههافة إلى جذ االسهههههتثمارات األجنبية كما يظهر في
المعطيات التالية:95
اجزدول رتقم ( :)2اجنمو االتقصاد

واجنمو خدرج اجمحيوتقدت ي اجزااري خالل اجفصية

()2002-2000
نسبة اجنمو ي

نسبة اجنمو ي اجندتج

اجندتج اجخدم

اجخدم خدرج اجمحيوتقدت

والر أمييك

()%

()%

8000

4983.5

8502.8

9209

8.8

9.8

8009

4882.9

8223.9

9228

8.9

4.6

8008

4589.2

3044.2

9290

4.1

5.4

8003

5842.5

3322.6

8930

6.1

6.0

8004

6935.1

3296.9

8639

5.8

6.8

8005

2543.1

4919.9

3985

5.9

4.2

8006

2463.5

4522.8

3420

8.0

5.6

8002

1321.6

5838.9

3135

3.0

6.3

اجندتج اجداخل اجخدم
اجوحدة

مليدر يندر جااري

اجندتج اجداخل اجخدم
خدرج اجمحيوتقدت

نايب اجفي من اجندتج

مليدر يندر جااري

اجمادر :وزارة المالية الجزائرية.
 /8-3قنوات انتقال األزمة وأسبا تأثر االقتصاد الجزائري بها:
 /9-8-3قنوات انتقال األزمة االقتصادية العالمية إلى االقتصاد الجزائري:
ترجع قنوات انتقههال األ زمههة إلى تراجع درجههة ارتبههاط االقتصههههههاد الوطني بههاالقتصههههههاد العههالمي من الجههانههب المههالي
والتجاري والتي يمكن التطرا إليها من خالل العناصر التالية:
أ -اعتماد جانب إيرادات الميزانية على الجباية البترولية؛
 التأثير األكبر سهيكون عن طريق أسهعار النفط العالمية حيث تعتمد الصهادرات الجزائرية بشكل كبير على المحروقات إذتصل إلى أكثر من  ،%12ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي:

 -16صالح الدين طالبي" ،تحليل األزمات االقتصادية العالمية –األزمة الحالية وتداعياتها حالة الجزائر ،"-مذكرة ماجستير،
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ،جامعة تلمسان ،.8090-8001 ،ص .921 ،922
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اجشك رتقم ( :)2آجية انصقدل األزمة االتقصاد ية اجعدجمية  2008إجى اجزااري

تراجع الطلب على الطاقة

حدوث كساد اقتصادي

انخفاض أسعار المحروقات

تراجع سعر صرف
الدوالر

تراجع إيرادات الجزائر من
العملة الصعبة

انتقال األزمة إلى الجزائر

اجمادددر:عبد السههالم زايدي ويزيد مقران" ،األزمة المالية العالمية وانعكاسههاتها على االقتصههاديات العربية" ،الملتقى الدولي
الثاني حول "األزمة الراهنة والبدائل المالية والمصرفية" ،المركز الجامعي بخميس مليانة 6-5 ،ماي ،الجزائر.8001 ،
ج -عدم ميل التبادل التجاري في صههالح الجزائر ألن أغلبية واردات الجزائر باألورو في حين أن أغلب صههادراتها بالدوالر
وهذا في ظل تدهور الدوالر؛
د -تآكل احتياطات الصههرف الموظفة بالدوالر في حال اسههتمرار انخفاض سههعر صههرفه ،وخاصههة أن الجزائر تسههتثمر جزء
منها في سندات الخزينة األمريكية؛
هـههههههه -إن عودة ارتفاع أسههعار النفط العالمية خالل العام  8001لم يكن ناتجا عن الطلب على الطاقة ،وإنما نتج عن سههياسههة
منظمة األوبك في تخفيض اإلنتاج ،وبالتالي فإن الكميات المصهدرة شههدت انخفاضها محسوسا ،مما أثر على العائدات المالية
لدول المنظمة كالجزائر؛
و -تراجع التحويالت المالية من الخارج إلى الجزائر وتأثر النشاط السياحي باألزمة؛
ز -إن تراجع معدل نمو االقتصهههههاد العالمي خالل العام  8002والذي اسههههههتمر خالل سههههههنة  ،8001أثر سههههههلبا على تدفقات
االسههتثمار األجنبي المباشههر ،وذلك ألن نمو االقتصههاد العالمي يعد أهم العوامل المؤثرة على توليد وانتعاش التدفقات العالمية
لالسهتثمار األجنبي المباشهر ،كما أن التراجع الحاد في أسعار المواد األولية وعلى رأسها النفط والغاز من شأنه أن يؤثر سلبا
على تدفقات االسههههههتثمار األجنبي المباشههههههر الموجهة إلى هذا القطاع الذي يعتبر القطاع األكثر جذبا لالسههههههتثمارات األجنبية
المباشرة في الجزائر.
 /8-8-3أسبا تأثر االقتصاد الجزائري باألزمة االقتصادية العالمية:
هناك عدة عوامل أدت إلى تأثر االقتصاد الجزائري باألزمة االقتصادية العالمية منها:
أ -ارتباط االقتصهاد الجزائري بالمتغيرات العالمية خاصهة بعد التحول إلى اقتصهاد السهوا وإبرام اتفاقية الشههراكة مع االتحاد
األوربي؛
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 ارتباط االقتصاد الجزائري بالدوالر حيث أن معظم صادراته تتم بالدوالر والذي شهد تدهورا كبيرا في قيمته؛ج -اعتماد االقتصههاد الجزائري على قطاع المحروقات والذي يشههكل  %12من الصههادرات ،لذلك يعتبر االقتصههاد الجزائري
اقتصاد ريعي هش عرضة لتقلبات أسعار البترول؛
د -عدم انخراط الجزائر في تكتالت اقتصادية تسمح لها بمواجهة تداعيات األزمة.96
 /3-3تداعيات وآثار األزمة االقتصادية على االقتصاد الجزائري:
 /9-3-3تداعيات األزمة االقتصادية العالمية على االقتصاد الجزائري:
يعتبر االقتصههاد الجزائري كغيره من االقتصههاديات األخرى جزء من االقتصههاد العالمي ،وهذا نظرا للعالقات المالية
والتجارية التي تربطه بالعديد من الدول ،ومما الشهههههك فيه أنه قد تأثر باألزمة االقتصهههههادية العالمية .92فقد توقع المدير العام
المساعد لصندوا النقد الدولي "ليكسي" تراجع االقتصاد العالمي بما فيه االقتصاديات النامية ،وأنه سيستمر هذا التراجع إلى
غاية نهاية  8090وحتى بداية  ،8099إذ أن نسههب النمو العالمي المحقق حتى سههنة  8001والمقدر بـههههههه  0.5سههتسههجل قيما
سهالبة مع اسهتمرار األزمة خالل سهنة  8001و .8090هذا الوضهع يسري على الدول الصاعدة بما فيها الجزائر التي تركز
على صهادرات النفط والغاز ،هذه المواد التي عرفت تراجعا كبيرا حيث بلغ متوسهط سعر النفط الجزائري حوالي  43دوالر
خالل الثالثي األول من عهام  8001وهو أدنى مسههههههتوى يبلغهه إذ يقتر من المتوسههههههط المسههههههجهل لتحقيق توازن الميزانية
العمومية.
إن هذا المسهههتوى سهههيؤدي إلى تسهههجيل عجز في الميزان التجاري ،حيث يالحظ أن الصههههادرات تراجعت مقابل نمو
الواردات بنسهبة  ،%90وهو ما سيؤدي إلى تقليص نسبة تغطية الصادرات بالواردات ،كما أنه سيؤدي إلى تراجع محسوس
للعائدات في وقت ستظل فيه قيمة النفقات مرتفعة سواء بالنسبة لميزانية التسيير أو التجهيز.
إن طبيعة االقتصههاد الجزائري تجعله أقل تضههررا من األزمة االقتصههادية العالمية مقارنة باالقتص هاديات األخرى ،إذ
أن العالقات االقتصههههههادية المالية على المسههههههتوى الداخلي ال تزال بدائية وإن الكثير من التعاقدات والتعامالت ال تعتمد على
السهيولة النقدية المصرفية ،بل في الواقع إن المصارف تتمتع بسيولة عالية وأن نسبة قليلة من المواطنين تلجأ إليها الستكمال
عملية شهر اء العقارات ،إضهافة إلى غيا سهوا مالي فعال محرك لألنشهطة االقتصادية ووسيلة الندماج االقتصاد الجزائري
في االقتصاد العالمي ،كما أن الجزء األكبر من النشاط االقتصادي يتم تمويله من موازنة الدولة.
 /8-3-3آثار األزمة االقتصادية العالمية على االقتصاد الجزائري:
أوال :أثي األزمة على صد رات ووار ات اجزااري
تهدد األزمة التوازن االقتصهادي للدول الصهاعدة والمصهدرة للنفط ومنها الجزائر التي لن تكون بمنأى عن احتماالت
انكماش وتباطؤ االقتصاد العالمي على مستوى أسعار النفط وسعر صرف الدوالر ونسب التضخم،

 -17مراد ناصههر" ،آثار األزمة االقتصههادية الراهنة  -حالة الجزائر ،"-على الخط ،متاح على >...آثار-األزمة-االقتصههادية-
الراهنة---حالة-الجزائر> ،www.iefpedia.com/.../تاريخ االطالع (.)8094/01/39
 -18صالح الدين طالبي ،مرجع سابق ،ص .922
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بل أن مظاهر التباطؤ في مسههتويات النمو بدأت تبرز في االقتصههاد الجزائري ،حيث تظل نسههبة النمو الفعلي ضههعيفة تقل عن
 ، %5إضههههافة إلى اسههههتمرار ارتفاع الواردات بصههههورة كبيرة مقابل تراجع قيمة الصههههادرات ،وبالتالي العائدات ابتداءا من
.928001
ثدنيد :أثي األزمة على اجنمو االتقصاد
رغم التطور الملحوظ في معدالت النمو االقتصههههادي المسههههجلة خالل السههههنوات األخيرة مع بداية القرن الحالي ،فإنه
يتوقع بالنسههههبة للجزائر تراجع الصههههادرات النفطية وانخفاض عائداتها لسهههههببين :األول يخص األسههههعار التي اسهههههتمرت في
االنخفاض بعد أن قاربت حدود 950دوالر للبرميل ،والثاني يرتبط بمسههتوى إنتاج النفط الجزائري المقدر بـهههههه  9.86مليون
برميهل بعهد أن وصههههههل إلى  9.48مليون برميل يوميا ،ويرتقب أن ينخفض اإلنتاج الجزائري من النفط أكثر من ذلك تطبيقا
لقرارات منظمة األوبك ،نتيجة األوضههههاع في االقتصههههاد العالمي خاصههههة األمريكي واألوربي اللذين يرتبط بهما االقتصههههاد
الجزائري بعال قات ال تقبل االنفصههههام ،كل هذا سههههيدفع بالنمو االقتصههههادي لالنخفاض إلى نحو  .%8.5والجدول التالي يبين
تطور معدل النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة (.)8002-8000
اجزدول رتقم ( :)3تطور معدل اجنمو االتقصاد
اجبيدن

ي اجزااري خالل اجفصية ()2002-2000

2000

2002

2002

2002

2002

2002

8.8

4.2

5.8

5.9

5.2

6.5

معدل اجنمو
االتقصاد

اجمادر :التقرير االقتصادي العربي الموحد.8002 ،
من خالل الجدول أعاله نالحظ أن هناك ارتفاع في معدل النمو االقتصهههادي من سهههنة  8000إلى غاية سهههنة ،8002
حيث وصهل سهنة  8003إلى  %6.1بينما في سهنة  8000قدر بـهههههه  ،%8.8لينخفض سهنة  8004مقارنة بسنة  8003إلى
 %5.8أي بنسهبة انخفاض تقدر بـهههههه  ،%9.6إال أنه سهنة  8002ارتفع معدل النمو االقتصادي ليصل إلى  .%6.5وقد كان
الرتفاع معدل النمو االقتصههادي هذا انعكاسهها واضههحا على الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث نما هذا الناتج بنسههبة اسههمية بلغت
%1.9في عام  8002بمبلغ  1838.2مليار دج مقابل  2460.5مليار دج عام .8006
ثدجثد :أثي األزمة على معدل اجصضخم
إن ارتفاع معدل التضههههههخم يعد أمرا منطقيا بالنظر إلى الوضههههههع االقتصههههههادي العالمي الذي بات يتميز بأزمة حقيقية
انعكسهت سهلبا على أسهعار المواد األسهاسهية ،مما رفع من نسهبة التضخم حتى في الدول المتقدمة .والجدول التالي يبين تطور
هذا المعدل في الجزائر خالل الفترة (.)8002-8000
اجزدول رتقم ( :)4تطور معدل اجصضخم ي اجزااري خالل اجفصية ()2002-2000
اجبيدن

2000

2002

2002

2002

2002

2002

معدل اجصضخم

0.34

9.4

3.5

9.6

8.5

4.4

 -19عههبهههد الههرحههمههن مههبههتههول" ،آثههر األزمهههة الههمهههالههيهههة الههعهههالههمههيهههة عههلههى الههجههزائههر" ،عههلههى الههخههط ،مههتهههاح عههلههى
>>  ،www.elkhabar.com/ar/economie/296927.htmlتاريخ االطالع (.)8094/01/39
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اجماددددددر :مصهههههطفى عبد اللطيف" ،الوضهههههعية النقدية ومؤشهههههرات التطور المالي في الجزائر بعد انتهاء برنامج التسههههههيل
الموسع" ،مجلة الباحث ،ع ،8002 ،6ص .986
حسههب الديوان الوطني لصحصههائيات فإن المعدل السههنوي للتضههخم خالل الفترة الممتدة من فيفري  8002إلى فيفري
 8001قد بلغ  ،%4.2متجاوزا المعدل المسههههههجل في  8002والبالغ %4.4بعدما كان في حدود  %8.5في سههههههنة .8006
وترجع هذه الزيادة في معدل التضهخم إلى االرتفاع الكبير في أسعار السلع االستهالكية بنسبة %6.3وبزيادة بـهههههه %1.5في
المنتجهات الغذائية و%92.2في المواد الغذائية الطازجة ،وزادت أسههههههعار المنتجات المصههههههنعة بـهههههههههههه %9.1والخدمات بـ
%6والمنتجات الغذائية المصنعة بـ .%90
ولمواجههة ههذا االرتفهاع في معدالت التضههههههخم فإنه على السههههههلطات العمومية خاصههههههة النقدية والمالية مرافقة ذلك
بإجراءات نقدية ومالية لتفادي تأزم المعدل وصعوبة التحكم فيه.
رابعد :أثي األزمة على اإلييا ات اجحكومية
تمثل اإليرادات النفطية في الجزائر  %10من إيرادات الدولة وإن أي انخفاض فيها سههههوف يشههههكل بعض التهديد في
األجل المتوسهههط والطويل ،بل سهههوف يبؤثر وبشهههكل كبير على كل نواحي الحياة في الجزائر ،والجدول التالي يوضهههح تطور
اإليرادات العامة للدولة خالل الفترة (.)8002-8000
اجزدول رتقم ( :)5تطور اإلييا ات اجعدمة ي اجزااري خالل اجفصية ()2002-2000
اإلييا ات اجعدمة ومنح
(مليون والر)
اجنسبة إجى اجندتج اجمحل
اإلجمدج ()%

2000

2002

2002

2002

2002

2002

80.145

80.992

30.136

48.090

50.903

53.926

82.82

35.86

36.31

40.22

48.12

31.82

اجمادر :التقرير االقتصادي العربي الموحد.8002 ،
نالحظ من خالل الجهدول أن اإليرادات العهامهة والتي تتكون في معظمهها من اإليرادات النفطيهة هي في تزايهد من سههههههنة إلى
أخرى.
خدمسد :أثي األزمة على االسصثمدر األجنب اجمبدشي
إن عالقة األزمة االقتصهههههادية العالمية المتميزة بالعالم الخارجي التي يطبعها النفط،أسهههههالت العرا البارد على جبين
كثير من المسههههؤولين في السههههلطات العمومية التي سههههطرت إلنجاز الكثير من المشههههاريع الكبرى في إطار البرامج اإلنمائية
(البرنامج الخماسهي) ،ولذلك وجدت نفسهها مضهطرة إلى مراجعة هذه المشاريع ،وقد يؤدي بها األمر إلى تأجيل إنجازها كما
صهههرح به وزير المالية السهههابق "عبد اللطيف بن أشهههنهو" وذلك لمواجهة ما يمليه الواقع المر لسهههعر البرميل الخام المتراجع
يوما بعد يوم.
وفي هذا الصهدد سهيستنجد القائمون باألعمال في الجزائر بصندوا ضبط اإليرادات " Fond de régulation des
 "recettesأي باألموال التي خصهههصهههت إلنجاز البرنامج الخماسهههي المتمثلة في  50مليون دوالر ،إال أن هذا الصهههندوا ال
يمكن أن يكون مصدرا لألبد.
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كمهها أنههه ال يمكن االعتمههاد على احتيههاطي الصههههههرف المتوفر إلى مهها ال نهههايههة حتى وإن كههان يفوا  950مليههار دوالر .وإذا
اسهتمرت هذه الوضعية فإنها ستعرض برنامج االستثمار العام للخطر ،وبالتالي ستتعطل وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى وبناء
السكنات.91
سد سد :أثي األزمة على اجقطدع اجاراع واجفدتورة اجغذارية
لقد شهههد اإلنتاج الزراعي وما يزال يشهههد تراجعا ،وفي المقابل يشهههد الطلب المحلي على الغذاء أهمية متزايدة .وفي
هذا اإلطار يجب التشديد على أن األمن الغذائي هو أحد مكونات خارطة الطريق الزراعية التي اعتمدتها وزارة الزراعة.
وتجدر اإلشهههارة إلى أن أسهههعار المواد الغذائية في ارتفاع مطرد منذ عدة عقود في حين أن أجور العمال لم تواكب وتيرة هذا
االرتفاع .والجزائر اليوم بحاجة ملحة إلى العمل على دعم اإلنتاج الزراعي إلعادة بعث الزراعة الغذائية بصهههورة مسهههتدامة
لتكون أقل ضعفا أمام تقلبات أسعار المواد الغذائية التي تضر بمصالح السكان األكثر فقرا.
 /4-3انعكاسات ونتائج األزمة االقتصادية على االقتصاد الجزائري:
 /9-4-3انعكاسات األزمة االقتصادية العالمية على االقتصاد الجزائري:
أوال :تياجع إييا ات اجزااري من صد رات اجمحيوتقدت
إن الركود االقتصهادي العالمي ترتب عنه انخفاض أسهعار المحروقات في السوا العالمية وتقلص صادرات الجزائر
منها ،وازداد األمر تعقيدا في ظل اتباع سياسات ترشيد استهالك الطاقة والبدائل الطاقوية مثل الفحم مع وجود عرض فائض
من النفط ،ولم تفلح المحاوالت المتكررة المبذولة من طرف األوبك في وقف األوضاع المتدهورة من خالل تخفيض مستوى
اإلنتاج.
ثدنيد:انخفدض أسعدر اجمنصزدت اجمسصور ة وتاايد يدتورة اجوار ات اجزااريية
أدت األزمة االقتصهادية العالمية إلى انخفاض أسعار العديد من المنتجات (القمح ،السكر ،الحديد والحليب ...إلخ) مما
أدى إلى تزايهد فهاتورة الواردات الجزائرية بنسههههههبة %48.22خالل عامي 8002و ،8002وكان بإمكان هذا االنخفاض أن
يقلص إيرادات الجزائر من العملة الصهههههعبة ،إال أن السهههههلطات الجزائرية وحفاظا على احتياطي البلد من العمالت الصهههههعبة
لجهأت إلى تخفيض قيمهة الدينار الجزائري للتأثير على طلب الواردات ،ومنه اإلبقاء على فاتورة االسههههههتيراد على األقل عند
مستواها السابق.
ثدجثد :عدم تأثي اجزهدز اجمايي واجمدج اجزااري من جياء األزمة
إن البنوك الجزائرية هي بنوك تجزئة والقروض التي تقدمها لألفراد ال تشهههكل إال نسهههبة محدودة ال تتعدى  %90من
محفظهة البنوك الجزائريهة ،وهي في أغلبهها عموميهة ال تمهارس أعمهال المضههههههاربهة .وعليه ال يمكن الحديث عن األزمة في
النظام المصرفي في الجزائر حيث سيطرة القطاع العام على أكثر من  %10من القروض ،ومن تم فودائع األفراد في البنوك
األوليهة لن تتعرض ألي خطر من حيهث القيمهة االسههههههمية ،هذا من جهة .ومن جهة أخرى ،نجد عدم قابلية الدينار الجزائري
للتحويل ،كما أن تسديد المديونية الخارجية والتي هي حوالي  4.1مليار دوالر في أواخر عام ،8002

 -20أحمد عامر عامر" ،تداعيات األزمة العالمية على األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الجزائر" ،مجلة بحوث اقتصادية
عربية ،مرجع سابق ،ص .22 ،26
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تسهمح بتجنب قروض بأسعار فائدة مرتفعة نظرا لتقييد االئتمان في جميع أنحاء العالم ،باإلضافة إلى ذلك فإنه ال يوجد سوا
مالي بالمعنى الفعلي في الجزائر.
رابعد :انخفدض مي و اجصوليفدت اجمدجية الحصيدطدت اجايف اجزااريية بدجخدرج
اعتبر محافظ بنك الجزائر "محمد لكصههههههاسههههههي" أن الجزائر حافظت على توازناتها المالية ،خاصههههههة وأن احتياطي
الصهههرف بلغ إلى غاية نهاية شههههر جوان  8001حوالي  944.3مليار دوالر مقابل  943مليار دوالر خالل نفس الفترة من
عام  ، 8002ليؤكد بذلك اسهههههتقرار الوضهههههع المالي رغم تفاقم األزمة االقتصهههههادية العالمية .كما أن ركود اقتصهههههاد الواليات
المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي من شهههههأنه أن يؤثر على مردود التوظيفات المالية الجزائرية بالخارج ،فالقيمة االسهههههمية
لسههندات الخزينة األمريكية ال تتغير ،ومع ذلك فإن قوتها الشههرائية تتغير مع تدهور سههعر صههرف الدوالر ومع ارتفاع معدل
التضخم الدولي وبسبب سياسة تخفيض معدالت الفائدة بقيادة البنك االحتياطي الفدرالي األمريكي .فمدفوعات الفائدة ال تغطي
األثر السهههههلبي للتضهههههخم ،والبنك االحتياطي الفدرالي األمريكي لم يرفع سهههههعر الفائدة للحيلولة دون تفاقم األزمة ،وعلى هذا
فالجزائر قامت باسهههتثمار خاسهههر تحت غطاء قوة المصهههداقية المالية للمدين ،ألنه ليس هذا في الواقع اسهههتثمار إنتاجي ،ولكنه
دعم مالي لخزينة الواليات المتحدة األمريكية الذي يساوي الفرا في القوة الشرائية لهذا االستثمار ما بين بداية ونهاية السنة،
مما يعود بفوائد أقل على الجزائر.
خدمسد :تدهور رصيد مديوعدت اجزااري نصيزة ضعف اجدوالر مقدب األورو
لقد كان لألزمة االقتصادية العالمية انعكاسات على قيمة الدوالر تمثلت في ميل معدل صرف هذه العملة إلى التدهور
مقارنة باألورو والين الياباني ،والذي يرتبط بعوامل تطور االقتصاد األمريكي الذي يتجه نحو االنكماش بتواضع وتيرة نموه
االقتصهههادي وتبعات العجز في الموازنة التي تجاوزت أرقام قياسهههية ،وضهههخ السهههلطات النقدية األمريكية مبالغ كبيرة لشهههراء
األصول السامة ،باإلضافة إلى تزايد اعتماد األورو كعملة ملجأ .كما أن أغلب إيرادات الجزائر بالدوالر األمريكي ،في وقت
تسههههدد فاتورة الواردات بأورو قوي يسههههتنزف احتياطات البلد من العملة الصههههعبة ،فالتأثير على ميزان المدفوعات يكون من
خالل انخفاض قيمة الصهههههادرات عند تحويلها للعملة األوربية األورو وارتفاع قيمة الواردات ،وعليه فاالنخفاض المسهههههتمر
للدوالر مقابل األورو يحد من ارتفاع القوة الشرائية لعائدات الجزائر.
سد سد :تياجع تقيمة معدل صيف اجديندر اجزااري
إن طريقة تحديد معدل صرف الدينار المتميزة بحذر شديد من طرف البنك المركزي الجزائري تجعل هذه العملة في
منأى عن مخاطر األزمات النقدية .فبالرغم من الطبيعة المالية لألزمة االقتصهههههادية العالمية فإن انعكاسهههههاتها التجارية دفعت
السههههههلطهات النقهدية الجزائرية إلى تخفيض قيمة العملة الجزائرية (الدينار) .فاالنخفاض الكبير في أسههههههعار المنتجات األولية
والمنتجات الغذائية في األسواا الدولية على إثر هذه األزمة زاد من طلب الجزائريين على هذه المنتجات بشكل أصبح يشكل
تههديهدا الحتيهاطات الصههههههرف الجزائرية؛ ولمواجهة احتماالت ارتفاع الطلب المحلي على هذه المنتجات بادرت السههههههلطات
النقدية الجزائرية ابتداءا من  95ديسمبر 8002إلى تخفيض قيمة الدينار بحوالي  %80من قيمته.
سدبعد :انخفدض حزم االسصثمدر األجنب اجمبدشي اجوار إجى اجزااري
إن األزمة وما نتج عنها من تقلص حجم القروض على المسههههههتوى العالمي أدت إلى تناقص رموس األموال األجنبية
الواردة إلى الجزائر،
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فهذه االسهتثمارات تأخذ في الحسبان احتياطي الجزائر من العمالت األجنبية ألنه الضمان الوحيد للحصول على مداخيلها في
الوقت الذي يبقى الدينار الجزائري غير قابل للتحويل ،وهكذا فهذه الظروف قد تؤثر على حجم رأس المال األجنبي المستثمر
في الجزائر.80
 /8-4-3نتائج األزمة االقتصادية العالمية على االقتصاد الجزائري:
لقد كانت لألزمة نتائج إيجابية وسلبية على االقتصاد الوطني يمكن حصرها فيما يلي:
أوال :اجنصدرج اإليزدبية
أ -يؤدي الركود االقتصههادي العالمي وانخفاض الطلب اإلجمالي إلى انخفاض أسههعار عدة سههلع في السههوا العالمية ،وبما أن
الجزائر تعتمد على االسههتيراد فإنها سههتسههتفيد من ذلك الوضههع الذي يوفر فرصههة لتخفيف العبء على المواطن ،وكمثال على
ذلك نجد سوا السيارات الذي شهد انخفاضات متتالية في األسعار أدت إلى تحسين القدرة الشرائية لألفراد؛
 انخفهاض تكاليف اإلنتا ج مما يؤدي إلى ديناميكية االسههههههتثمار ،وكمثال على ذلك انخفاض أسههههههعار الحديد الذي أدى إلىانتعاش قطاع العقار؛
ج -إمكانية عودة األموال المهاجرة أو جزء منها نتيجة الشعور بعدم األمان في حال إبقائها مودعة في بنوك الدول الصناعية.
ثدنيد :اجنصدرج اجسلبية
أ -يؤدى الركود االقتصههههههادي العهالمي إلى انخفاض االسههههههتثمار وبالتالي انخفاض الطلب على الطاقة ،مما يؤدي إلى انهيار
أسعار المحروقات ،ويترتب على ذلك انخفاض حصيلة الصادرات وبالتالي اختالل التوازنات المالية الكبرى؛
 يؤدي الركود االقتصهادي العالمي إلى إفالس عدة مؤسهسهات وبقاء بعض المؤسسات الكبرى في السوا العالمية وبالتالياحتكارها للسوا وتحكمها في األسعار؛
ج -إن من تداعيات األزمة االقتصههادية العالمية انخفاض السههيولة ،وبالتالي صههعوبة حصههول المؤسههسههات على قروض بنكية
لتمويل االستثمارات األجنبية في الجزائر.89
 /5-3مخاطر األزمة وإجراءات مواجهتها في االقتصاد الجزائري:
 /9-5-3مخاطر األزمة االقتصادية العالمية على االقتصاد الجزائري:
أشار وزير المالية "كريم جودي" أن األزمة االقتصادية العالمية ولدت نوعين من المخاطر:
أ -الخطر المحدود وهو عندما تكون الودائع مضهههمونة من طرف الدولة لكن بنسهههبة فوائد صهههغيرة ،وهي الحالة التي تنطبق
على الودائع الجزائرية؛
 الودائع ذات المخهاطر الكبيرة التي تكون نسههههههبهة فوائهدهها عهالية غير أنها مضههههههمونة من طرف الدولة ،وفي هذه الحالةيصعب على صاحب الوديعة استعادة حقوقه في حالة اإلفالس؛
كما أضاف الوزير ،أن ما وضع الجزائر خارج مخاطر األزمة العالمية هو تثبيت سعر صرفها على أساس سلة من العمالت
الكبيرة مثل الدوالر والين واألورو؛ على عكس دول الخليج مثال التي ارتبط مصيرها بالدوالر األمريكي.

 -21رشيد يوسفي و بوعبد هللا ودان" ،األزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الدول العربية" ،مجلة السياسات االقتصادية،
صادرة عن جامعة تلمسان  ،كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ،منشورات مخبر البحث "تقييم سياسة التنمية
االقتصادية في الجزائر" ،ع ،8ديسمبر  ،8099ص .98 ،99
 -22مرادناصر ،مرجع سابق.
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إضهافة إلى عامل آخر يتمثل في كون االقتصهاد الجزائري ال يرتكز سوى على  %30من اإليرادات خارج المحروقات التي
تبقى أسعارها متذبذبة ،لكن في مستويات مقبولة.88
 /8-5-3إجراءات مواجهة األزمة االقتصادية العالمية في الجزائر:
برزت اإلجراءات الجزائرية المتخذة لمواجهة األزمة االقتصهههههادية العالمية في قانون المالية التكميلي لسهههههنة 8001
وقانون المالية لسنة  .8090وقد جاء القانون األول بعد أن شهد النصف األول من سنة  8001تراجعا كبيرا لوتيرة النمو في
اقتصهاديات الدول الصهناعية الكبرى وجميع الدول بما في ذلك النامية أيضا ،وطرأت بعض التغيرات على بعض المؤشرات
التي وردت في قانون المالية لسهههنة  8001بينما بقيت المؤشهههرات األخرى بدون تغير .83وقد تمثلت اإلجراءات التي اتخذتها
الجزائر لمواجهة األزمة فيما يلي:
أ -إقامة اقتصاد جزائري قوي من خالل تشجيع الصادرات خارج المحروقات وتنويع مصادر الدخل بحيث يعتمد على قطاع
الفالحي والصناعي والسياحي والخدمات؛
 العمهل على النهوض بهالنمو االقتصههههههادي لمواجههة التحهديات التي تفرزها األزمة االقتصههههههادية العالمية من بطالة وفقروتدهور في القدرة الشرائية؛
ج -تشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة حيث أنها أقل تأثرا باألزمات االقتصادية؛
د -ضهههههرورة مسهههههاهمة البنوك في تمويل االسهههههتثمارات الحقيقية وإصهههههالح المنظومة البنكية من خالل اتباع أدوات وقواعد
التسيير البنكي وفق معايير دولية؛
هـههههههه -ضههرورة جذ االسههتثمارات األجنبية المباشههرة وإسهههام الكفاءات الجزائرية الموجودة بالخارج في إنعاش االقتصههاد
الوطني ،وهذا بالعمل على تهيئة بيئة مستقرة ومحفزة لالستثمار خاصة في القطاعات خارج المحروقات؛
و -تحسين إدارة المخاطر والسرعة في اتخاذ القرار لمواجهة األزمة االقتصادية العالمية؛
ز -ضرورة الضغط على الواردات لمواجهة النقص في حصيلة الصادرات والحفاظ على فائض الميزان التجاري؛
ح -ترشيد النفقات العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد ومظاهر تبذير المال العام؛
ط -ضرورة تنويع االحتياطات من النقد األجنبي لزيادة حصص العمالت الحرة الرئيسية على حسا الدوالر؛
ي -ضرورة توفير المعلومات المالية من طرف البنك المركزي وانتهاج أسلو الشفافية الجتنا المضاربة.84
خاتـمة:
إن األزمة االقتصادية العالمية  8002أكدت أن العالم ليس بمنأى عن أي خطر مالي أو اقتصادي يهزه في أي لحظة
وقد ينطلق من أي مكان فيه .ويعتبر العالم النامي من أكبر المهددين بنتائج األزمة نظرا آلثارها المستقبلية على جهود التنمية
التي بذلتها هذه الدول منذ فترة طويلة .لذلك كان على الدول النامية والجزائر على وجه الخصوص أن تسمع كل اإلنذارات
التحذيرية إلحكام استعداداتها للتعاطي مع امتدادات هذه األزمة.
إن االقتصاد الجزائري مرتبط بالمتغيرات العالمية خاصة بعد تحوله إلى اقتصاد السوا وإبرام اتفاقية الشراكة مع
االتحاد األوربي ،كما أنه مرتبط بالدوالر وهو اقتصاد ريعي هش عرضة لتقلبات أسعار البترول في األسواا الدولية،
 -23عبد الرحمن مبتول ،مرجع سابق.
 -24صالح الدين طالبي ،مرجع سابق ،ص .804
 -25مراد ناصر ،مرجع سابق.
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ضف إلى ذلك أنه غير منخرط في التكتالت االقتصادية .كل هذه العوامل وأخرى كان على االقتصاد الجزائري أخذها بعين
االعتبار عند التعامل مع األزمة.
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