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ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى اإلحاطة بإحدى أكبر التحديات التي تواجه االقتصاد الجزائري و المتمثلة في
تحليل انعكاس االنفتاح التجاري فيها على هيكل ميزان مدفوعاتها خالل الفترة ( ) 2012 -2000ضمن مفهوم
التوجه نحو اقتصاد السوق والذي عرفت الجزائر من خالله منذ الثمانينات إلى التسعينات وضعية صعبة
أدت إلى إصالحات اقتصادية السترجاع االستقرار للتوازنات االقتصادية الكلية التي لها أثر على ميزان
المدفوعات
الكلمات الد الة االنفتاح التجاري  ،ميزان المدفوعات ،هيكل ميزان المدفوعات.
Abstract

This study aims to consider one of the biggest challenges facing the Algerian economy .It strives to analyze the
impact of trade openness on payments balance structure during the period (2000-2012). This under the concept of
the trend towards a market economy- adopted in Algeria since the eighties and nineties- and that led her to a very
difficult situation that resulted in economic reforms to recover the stability of the macro-economic balances
Keys words :Algerian Trade Openness- Payments Balance Structure-Balance Structure

مقدمة

امل��اض��ي ت��راج��ع م��ع��دالت النمو االق��ت��ص��ادي و اخن��ف��اض يف
م��س��ت��وى ال�تراك��م ال��رأمس��ال��ي و ت��ده��ور يف إن��ت��اج��ي��ة اليد
العاملة ،يف الوقت الذي ازداد فيه العجز املوازني و معدالت
البطالة و حجم املديونية اخلارجية لدول املنطقة.
إن الوضعية الصعبة ال�تي م��رت بها اجل��زائ��ر اب��ت��داء من
منتصف الثمانينات إىل غاية التسعينات دفعتها إىل تنفيذ
ب��رام��ج ل�لإص�لاح االق��ت��ص��ادي ت��ه��دف أس��اس��ا إىل اسرتجاع

تعترب اجلزائر من االقتصادات النامية اليت تبنت يف السبعينات
و الثمانينات النموذج التنموي القائم على االقتصاد املوجه
لتحفيز النمو االقتصادي حيث حقق هلا هذا التوجه بعض
النتائج اجليدة يف املراحل األوىل لرباجمها التنموية بالرغم
م��ن وج���ود مح��اي��ة للصناعات الوطنية و تقييد للتجارة
الدولية ،و يف املقابل ،سجل العقدين األخريين من القرن االستقرار يف توازناتها االقتصادية الكلية خاصة اخلارجية
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منها حبيث تضمنت بشكل عام توجهها حنو اقتصاد السوق
بتقليص هيمنة القطاع العام على االقتصاد و توجهه أكثر
حنو القطاع اخل��اص إىل جانب رف��ع القيود على املبادالت
التجارية و تشجيع االستثمار املوجه حنو التصدير ،كما
قامت بتوقيع اتفاقيات للشراكة على املستوى اإلقليمي و

حد ما يف إلغاء احتكارات االسترياد ،و أزيلت مجيع القيود
على تراخيص االسترياد بالرغم من أن بعض الواردات ظلت
خاضعة للرقابة اإلداري��ة بسبب القيود التجارية احمللية
يف ح�ين ظلت القيود على جت��ارة اخل��دم��ات  -السياحة و
املصروفات الصحية و التعليمية يف اخلارج  -قائمة .و يف

سنة  1992أدى جتدد االختالالت املالية إىل قيام السلطات
العاملي قصد إحداث توازن.
و انطالقا مما سبق ،ميكن طرح التساؤل الرئيسي التالي :بتشديد القيود على النقد األجنيب و توسيع نطاق حظر
هل ك��ان لالنفتاح التجاري يف اجلزائر تأثري على هيكل الواردات(.)1
ميزان مدفوعاتها خالل الفرتة  2201 2000-؟ ،و لإلجابة و قد سعت احلكومة منذ أزم��ة النفط يف سنة  1986إىل

على التساؤل املطروح يف هذا املقال ارتأينا معاجلة احملورين غاية م��ارس  1994إىل اح��ت��واء ال���واردات من خ�لال تطبيق
ال��ق��ي��ود ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة و امل��دف��وع��ات ،ف��ب��ع��د ح���دوث بعض
التاليني:
الزيادات يف الواردات عقب التحرير التجاري يف سنة ،1989
*احملور األول :واقع االنفتاح التجاري يف اجلزائر خالل الفرتة
ش��ددت الضوابط و قيود النقد م��رة أخ��رى يف سنة 1992
.2012 - 2000
لكفالة خدمة الديون اخلارجية ،فأحدث ترشيد الواردات
*احملور الثاني :أثر االنفتاح التجاري على وضعية ميزان
أثرا سلبيا شديدا على قطاعي التصنيع و البناء و حرمها
املدفوعات يف اجلزائر خالل الفرتة .2012 -2000
من املعدات و اإلمدادات الالزمة(.)2
احملور األول :واقع االنفتاح التجاري يف اجلزائر خالل الفرتة
تضمن برنامج اإلص�لاح االقتصادي  1998 -1994تدابري
.2012 - 2000
واسعة لتحرير التجارة ،وقد نفذت عملية إزال��ة القيود،
سنتطرق يف ه��ذا احمل���ور إىل واق���ع االن��ف��ت��اح ال��ت��ج��اري يف
ال�تي ب��دأت يف أف��ري��ل  1994على م��راح��ل ،فقد ألغيت أوال
اجلزائر خالل الفرتة  2012 - 2000باإلشارة إىل خمتلف
القاعدة اليت تقتضي بتمويل بعض الواردات االستهالكية
سياسات حترير التجارة الدولية اليت انتهجتها إىل جانب
بشكل مطلق ب��ال��ن��ق��د األج��ن�بي اخل���اص ل��ل��م��س��ت��ورد ،و مت
سياسات حترير نظام سعر ال��ص��رف ،كما نقوم بقياس حترير الواردات من املعدات الصناعية و املهنية املستعملة،
درج���ة االن��ف��ت��اح ال��ت��ج��اري م��ن خ�ل�ال ب��ع��ض امل���ؤش���رات و و أزيلت احلدود الدنيا املفروضة على آجال سداد ائتمانات
حتليلها .
امل��س��ت��وردي��ن و خ��ف��ض��ت احل��م��اي��ة اجل��م��رك��ي��ة و كذلك
 --1تطور سياسات حترير التجارة الدولية و نظام الصرف احل��دود القصوى للتعريفة اجلمركية على ال���واردات يف
األجنيب يف اجلزائر:
سنة  1996من  60%إىل  50%ثم إىل  45%يف أول جانفي
ال تزال اجلزائر متر مبرحلة انتقالية مما يعين أنها شهدت .)3(1997
م��راح��ل م��ت��ع��ددة و متباينة يف سياساتها ال��ت��ج��اري��ة جتاه و تقرر تطبيق ختفيضات مجركية مبوجب اتفاق التجارة
العامل اخلارجي ،و يستدعي حتليل واقع االنفتاح التجاري احلرة الذي أجرته اجلزائر مع االحتاد األوروبي ،باإلضافة
يف اجلزائر دراسة خمتلف التطورات اليت عرفتها يف حترير إىل إمكانية انضمام اجلزائر إىل املنظمة التجارة العاملية،
جتارتها الدولية.
و يف سنة  2009ب��دأت اجل��زائ��ر ال�تي انضمت إىل منطقة
اب��ت��داء م��ن س��ن��ة  1989ق��ام��ت ال��س��ل��ط��ات بتنفيذ برنامج
التجارة احلرة العربية الكربى سنة  2008بتطبيق اإلعفاء
ت��درجي��ي ل��ت��ح��ري��ر ال��ن��ظ��ام ال��ت��ج��اري ،ف��ق��د أل��غ��ي��ت قيود
الكامل على الرسوم اجلمركية و الرسوم و الضرائب ذات
االس���ت�ي�راد امل��رك��زي��ة و ح��ل حم��ل��ه��ا ن��ظ��ام أك��ث��ر مرونة
األثر املماثل أمام السلع املستوردة و ذات املنشأ العربي ،كما
ي��ق��ض��ي ب��ت��خ��ص��ي��ص م��ب��ل��غ حم���دد م���ن ال��ن��ق��د األج���ن�ب�ي و
قامت ال��دول األعضاء يف املنطقة باملثل بتنفيذ اإلعفاءات
االئتمان لكل شركة الستعماله حسب تقديرها اخلاص،
اجلمركية أمام الواردات من السلع جزائرية املنشأ(.)4
و أدخل قانون التمويل اإلض��ايف يف أوت  1990نظاما يضم
أما بالنسبة لتطور نظام الصرف ،فتتبع اجلزائر حاليا
شركات االمتياز و شركات البيع باجلملة مما أسهم إىل نظام التعويم املدار أو املوجه نظام صرف من حالل اتباع ،و
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مبوجب هذا النظام الذي له مرونة أكرب يف حتديد سعر  -2قياس االنفتاح التجاري يف اجلزائر.
صرف حتدد السلطة النقدية قيمة العملة احمللية مقابل
يسمح قياس درجة االنفتاح التجاري يف اجلزائر بالوقوف
سلة من العمالت الرئيسية و يتدخل البنك املركزي يف عند املستوى الذي بلغته يف حترير جتارتها الدولية خالل
حتديد السقوف ألسعار الشراء و البيع(.)5
ال���ف�ت�رة 2012 -2000من ج��ه��ة ،و م��ع��رف��ة ع�لاق��ة تأثري
ل��ق��د ع���رف ت��ط��ور س��ع��ر ص���رف ال��دي��ن��ار اجل���زائ���ري عدة مؤشرات االنفتاح على أداءه��ا االقتصادي من جهة أخرى،
مراحل ،ففي املرحلة  ،1996 -1990و هي امتداد للمرحلة

 1996 -1987و ال�تي مت فيها التخفيض التدرجيي لقيمة
الدينار اجلزائري مقابل ال��دوالر األمريكي إىل غاية سنة
 1991ثم التخفيض الكبري لقيمة العملة إىل غاية سنة
 ،1994و انتقل سعر ص��رف الدينار اجل��زائ��ري من  4,9دج للدوالر

األمريكي يف نهاية سنة  1987إىل 17,7دج للدوالر يف نهاية
م��ارس  ،1991حيث بلغ ختفيض القيمة الفعلية للعملة
بنسبة تزيد عن  60%بني سنيت  1988و  ،)6(1991حيث بلغ
سعر صرف الدينار اجلزائري  18,7دج للدوالر بعد أن اختذ

و مت االع��ت��م��اد على أك��ث��ر م��ن م��ؤش��ر للوقوف على مدى
االنفتاح التجاري ال��ذي شهده االقتصاد اجل��زائ��ري خالل
فرتة الدراسة.
باعتبار أن االقتصاد اجلزائر اقتصاد نفطي ،تشكل صادراته
النفطية أكثر من  97%من إمجالي الصادرات ،مما يعين
أن هل��ا تأثري على مؤشر قياس االنفتاح التجاري خاصة
مؤشر نسبة التجارة ،لذا استخدمنا مؤشر نسبة التجارة1
الذي حيسب بنسبة جمموع الصادرات و الواردات من السلع
و اخلدمات إىل الناتج احمللي ،أم��ا مؤشر نسبة التجارة2
فتدرج فيها فقط ال��ص��ادرات خ��ارج قطاع احمل��روق��ات زائد
الواردات من السلع و اخلدمات يف حساب هذا املؤشر.

و القرض يف نهاية سبتمرب  1991قرار
جملس ال��ن��ق��د
بتخفيض قيمة الدينار بنسبة  22%بالنسبة للدوالر.
و يف إطار إبرام االتفاق مع صندوق النقد الدولي يف أفريل نالحظ من خالل اجلدول ( )01-1أن مؤشر نسبة التجارة1
 ،1994مت ختفيض قيمة العملة بنسبة  ،40,17%و على خ�لال الفرتة  2012-2000استمر يف االرت��ف��اع – باستثناء
ضوء هذا القرار الذي اختذه جملس النقد و القرض أصبح الفرتة  2011 -2009اليت تزامنت مع األزمة املالية العاملية
سعر ص��رف ال��دي��ن��ار اجل��زائ��ري  36دج للدوالر( ،)7و مرة حيث اخنفضت صادرات احملروقات بسبب اخنفاض أسعار
أخ��رى يف نهاية سبتمرب  1994مت ختفيض قيمة الدينار ال��ب�ترول  -ليصل إىل  0,765يف سنة  2008مقابل 0,628
اجل��زائ��ري ث��م ج��رى بعض التخفيض لقيمة ال��دي��ن��ار يف يف سنة  ،2000و يعود السبب يف ذل��ك إىل ارتفاع صادرات
إطار سياسة مرنة إلدارة الصرف حتى منتصف سنة  1996احمل��روق��ات خ��اص��ة بعد االرت��ف��اع الكبري يف أس��ع��ار النفط

ليصبح سعر صرف الدينار  54,76دوالر.
و يف ال��ف�ترة  2002-1996استمر سعر ص��رف ال��دي��ن��ار يف
االرت��ف��اع مبعدالت مستقرة مقارنة بالفرتة السابقة مما
جعله أكثر استقرارا يف الفرتة  ،2002 -2000و مع بداية
تراجع قيمة ال��دوالر األمريكي مقابل األورو ب��دأت قيمة
الدينار يف التحسن مقابل ال��دوالر خ�لال الفرتة -2003
 ،2008حيث بلغ سعر صرف الدينار ملتوسط الفرتة 64,58
دج ل��ل��دوالر يف  ،2008و أث��رت األزم��ة املالية ال�تي شهدها
االقتصاد العاملي يف  2008على قيمة الدينار اجلزائري،
ف��أدى حتسن سعر صرف ال��دوالر األمريكي مقابل األورو
إىل ت��راج��ع قيمة العمالت ال�تي تتبع نظم التعويم املدار
مقابل ال��دوالر مثل اجلزائر ،حيث تراجعت قيمة الدينار
مقابل الدوالر بنسبة  12,5%و  2,4%يف سنيت  2009و 2010

على التوالي(.)8
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ابتداء من سنة  ،2003و إىل ارتفاع حجم الواردات( )9خاصة

يف الفرتة  2008 -2004حيث ازداد امليل املتوسط للواردات
و تزامن مع دخول اتفاق الشراكة األورومتوسطية حيز
التنفيذ باإلضافة إىل التقدم يف مفاوضات انضمام اجلزائر
إىل منظمة التجارة العاملية(.)10
يتضح لنا من التحليل السابق وجود تأثري كبري لصادرات
احملروقات على درجة االنفتاح التجاري يف اجلزائر خالل
فرتة الدراسة( ،)11مما ال يعكس بشكل جيد االنفتاح التجاري
لالقتصاد اجلزائري على االقتصاد العاملي ،فإذا استبعدنا
ص��ادرات احملروقات يف حساب قيمة مؤشر نسبة التجارة،
ف��إن��ن��ا ن�لاح��ظ أن قيمة امل��ؤش��ر (م��ؤش��ر نسبة التجارة)2
منخفضة جدا مقارنة باملؤشر األول و مستقرة أكثر ،إىل
جانب أن واردات السلع و اخل��دم��ات تؤثر بشكل كبري يف
قيمته مقارنة حبجم ال��ص��ادرات خ��ارج احمل��روق��ات ال�تي مل
تزد عن مليار دوالر إال ابتداء من سنة .2006
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و بالنسبة للنوع الثاني من مؤشرات قياس االنفتاح التجاري

األول يف متوسط معدل الرسوم اجلمركية على ال��واردات ،أما

يف اجل���زائ���ر ،اس��ت��خ��دم��ن��ا م��ؤش��ري��ن ل��ق��ي��ود ال��ت��ج��ارة حب��ي��ث أن

الثاني فيمثل نسبة الضرائب على التجارة الدولية إىل اإليرادات

اخنفاضهما ي��دل على زي��ادة درج��ة االنفتاح ال��ت��ج��اري ،يتمثل اجلارية للحكومة.
اجلدول (  :)01-1تطور مؤشرات االنفتاح التجاري يف اجلزائر خالل الفرتة 2012 -2000

مؤشرات

2000

2001

2008

2009

2010

2011

2012

1

0,628

0,765 0,718 0,706 0,713 0,656 0,622 0,608 0,582

0,71

0,694

0,672

0,781

املؤشر 2

0,28

0,311

0,39

0,347

0,314

…

9,8

7,6

7,3

6,8

7

6

5,3

8,1

4,7

3,2

3,6

3,2

4,6

3,9

3,8

…

االنفتاح*
املؤشر

امل������ؤش������ر 3
()%
امل�������ؤش�������ر 4
()%

2003

2002

2004

0,241

0,284 0,244

0,27

11,8

13,5

13,4

13,9

10,7

5,5

7

8

7,4

6,3

2005

2006

0,249 0,271 0,287

2007

* المؤشر :1مؤشر نسبة التجارة  1و يمثل نسبة إجمالي الصادرات و الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،بينما المؤشر 2يمثل مؤشر
نسبة التجارة  2و يحسب ينسبه الصادرات خارج قطاع المحروقات و الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،أما المؤشر 3فيمثل مؤشر
قيود التجارة  3و يحسب بمتوسط معدل الرسوم الجمركية على الواردات ،بينما المؤشر  4يمثل مؤشر قيود التجارة  4و يحسب
بنسبة الضرائب على التجارة الدولية إلى اإليرادات الجارية للحكومة.
المصدر :من إعداد الباحث بناء على معطيات المصادر التالية:
 كريم النشاشيبي و آخرون ،الجزائر -تحقيق االستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق ،مرجع سبق ذكره  ،ص ص .30-21-IMF.Algeria: Selected Issues and Statistical Appendix, Report N°:98//87,Washington DC, September1998, p 66.
-IMF.Algeria: Selected Issues and Statistical Appendix, Report N°:04//31 Washington DC, February2004,p 55.
-IMF.Algeria: Statistical Appendix, Report N°:06//102, Washington DC, March 2006,p 19.
-IMF.Algeria: Statistical Appendix, Report N°:11//40, Washington DC, February2011,p 19.
-IMF.Algeria: Statistical Appendix, Report N°:12//21 , Washington DC, February 2012, p19.
-IMF.Algeria: Statistical Appendix, Report N°:13//49 , Washington DC February 2013, p19.
-ONS, Les comptes économiques de 2000 à 2012,N° 640,2013 ,p16--17(12 /082013/) www.data.albankaldawli.org-

و تقودنا مؤشرات االنفتاح التجاري يف اجلزائر إىل خالصة
مفادها أن هذا االنفتاح كان تدرجييا إال أنه غري متوازن سواء
من حيث تركيز االنفتاح على جانب معني (انفتاح أحادي
اجلانب) ( ،)15أو من حيث عدم التنويع خاصة بالنسبة للصادرات
خارج احملروقات.

و نالحظ من نفس اجل��دول أن مؤشر قيود التجارة 3بدأ يف
االخنفاض تدرجييا لتصل إىل  5,3%من إمجالي ال��واردات يف
سنة  2011نتيجة الستمرار اخنفاض احلدود القصوى للرسوم
اجلمركية على الواردات من  45%ابتداء من جانفي  1997ثم
 40%يف سنة  2001ثم  30%يف سنة  ،)12(2003كما مت خفض
عدد معدالت التعريفة اجلمركية من ستة درجات إىل أربعة احملور الثاني :أثر االنفتاح التجاري على وضعية ميزان املدفوعات
درجات يف سنة  1997ثم ثالثة يف سنة .)13(2003
يف اجلزائر خالل الفرتة .2012-2000
و شهد مؤشر قيود التجارة 4يف الفرتة  2012-2000استمرارا تبدو احملافظة على استقرار ال��ت��وازن��ات االقتصادية الكلية
يف االخنفاض التدرجيي رغم ارتفاع حصيلة الضرائب على اخلارجية مهمة ج��دا خاصة بالنسبة لالقتصادات املنفتحة
التجارة الدولية خالل هذه الفرتة( ،)14إال أنه نتيجة لالرتفاع على االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي و ه��ذا م��ا جيعلها ع��رض��ة للصدمات
الكبري و املتواصل حلجم اإلي��رادات احلكومية اجلارية بسبب اخل��ارج��ي��ة مم��ا يستدعي منها انتهاج سياسات اقتصادية -
ارت��ف��اع اجل��ب��اي��ة ال��ب�ترول��ي��ة ،ف���إن قيمة امل��ؤش��ر اجت��ه��ت حنو حاصة سياسات التجارية -كفيلة باحملافظة على استقرار
االخنفاض.
وضعية ميزان املدفوعات ،سنتطرق يف هذا احملور إىل دراسة
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و حتليل خمتلف املوازين الفرعية مليزان املدفوعات يف اجلزائر
خالل الفرتة .2012-2000
 -1دراسة وضعية ميزان املدفوعات يف اجلزائر:
ال ت���زال ت��ط��ورات ال��ق��ط��اع اخل��ارج��ي تلعب دورا رئيسيا يف
االقتصاد اجلزائري بسبب الدور املسيطر لقطاع احملروقات على
الصادرات ،فتشكل الصادرات من احملروقات أكثر من 97%
من إمجالي ال��ص��ادرات ،فظلت التغريات يف البيئة اخلارجية
وثيقة الصلة بالسياسات االقتصادية احمللية و ظاهرة بشكل
جلي على خمتلف أرصدة ميزان املدفوعات.
لقد أدى اخنفاض أسعار النفط يف  1986إىل اخنفاض صادرات
احملروقات بــ % 39و هبوط معدالت التبادل التجاري بــ ،43,6%
و بلغ عجز احلساب اجلاري و احلساب الكلي مليزان املدفوعات 2,2
و  1,5مليار دوالر على الرتتيب يف نفس السنة( ،)16و استمر عجز
احلساب اجلاري إىل غاية  1989ثم حتول يف سنيت  1990و
 1991إىل فائض بلغ نسبة  6%من الناتج احمللي اإلمجالي يف
سنة  1991نتيجة لتحسن أسعار النفط اليت بلغت أقصى قيمة
هلا يف عقد التسعينات بــ  24,4دوالر للربميل يف  ،1990إىل جانب
اخنفاض أسعار صرف الدينار اجلزائري بنسبة تزيد عن 60%
بني سنيت  1988و ،1991و تنفيذ برناجمي االستعداد االئتماني
يف سنيت  1989و .)17( 1991
لكن تطورات حساب رأس املال مل تكن باملثل إجيابية إذ وصلت
قدرة اجلزائر على التعاقد على قروض خارجية جديدة إىل
وضع غري قابل لالستمرار ،بينما ارتفعت مدفوعات استهالك
الدين ارتفاعا كبريا ،و ذل��ك جلملة أسباب من بينها تزايد
االعتماد على ائتمانات املوردين اليت يقل أجل استحقاقها عن
ثالث سنوات ،و نتيجة لذلك ظلت نسبة خدمة الدين يف سنة
 1991عند نفس مستواها يف سنة  1988تقريبا بالرغم من
ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية(.)18
و على الرغم من التحسن الطفيف لوضع الرصيد الكلي مليزان
املدفوعات يف الفرتة  1993-1991إال أن احلساب اجلاري بقي
يرتاجع بسبب اخنفاض حجم الصادرات الذي بلغ  10,4مليار
دوالر يف سنة  1993نتيجة الستمرار تراجع أسعار النفط اليت
بلغت يف نفس السنة  17,8مليار دوالر للربميل ،كما ساعد
تنفيذ سياسات صارمة إلدارة الطلب الكلي (سياسة تقشفية
باستثناء سنيت  1992و  )1993و ما صاحبها من تدابري لتحرير
التجارة الدولية والتخفيض يف سعر الصرف اإلمس��ي إىل
اخنفاض الطلب على النقد األجنيب ،مما أدى إىل اخنفاض
الواردات اليت بلغت  8مليارات دوالر يف  1993مما جعل احلساب
28

اجلاري حيقق فوائض مالية إال أن مدفوعات الدين استمرت
باالرتفاع حيث بلغت  1,9مليار دوالر و نسبة خدمة الدين
 82,2%من إمجالي الصادرات يف .)19(1993
رغ��م س��ي��اس��ات اإلص�ل�اح ال�تي انتهجتها اجل��زائ��ر يف الفرتة
 1993-1992إال أنها مل تستطع احتواء االختالالت املتزايدة
خاصة اخنفاض احتياطات النقد األجنيب اليت بلغت  1,1مليار
دوالر و ارتفاع املديونية اخلارجية إىل  29,49مليار دوالر سنة
 ،1994ناهيك عن وصول نسبة خدمة الدين إىل مستوى غري
قابل لالستمرار يف  ،1993و استمرار اخنفاض اإلي��رادات من
الصادرات بسبب اخنفاض أسعار احملروقات.
ففي ظل هذه الظروف الصعبة أرغمت السلطات اجلزائرية
على تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي الشامل الذي توصلت
إليه مع صندوق النقد الدولي يقضي بعقد اتفاق االستعداد
االئتماني (برنامج التثبيت اهليكلي) مدته سنة ،ثم اتفاق ملدة
ثالث سنوات ( )1998-1995يف إطار تسهيل الصندوق املعزز،
و يهدف برنامج اإلص�لاح االقتصادي فيما يتعلق بالقطاع
اخلارجي إىل استعادة قوة ميزان املدفوعات مع تطبيق مستويات
مالئمة من احتياطات النقد األجنيب(.)20
لقد عرفت سنيت 1994و  1995عجزا يف احلساب اجلاري (بلغ
 5%من الناتج احمللي اإلمجالي يف  )1995بسبب زيادة الواردات
عقب تطبيق التدابري اخلاصة بتحرير الواردات ،باإلضافة إىل
اخنفاض قيمة العملة اليت رفعت من تكاليف خدمة الدين
بالدوالر األمريكي()21رغم التحسن الطفيف يف أسعار النفط
يف سنة  1995اليت جعلت امليزان التجاري يشهد فائضا بــ
 0,2مليار دوالر ابتداء من نفس السنة ،أما عجز حساب رأس
املال فاستمر يف التقلص إىل غاية نهاية برنامج االصالح سنة
 ،1998و يرجع السبب يف ذلك إىل ارتفاع التدفقات الرأمسالية
الوافدة اليت بلغت  4,6مليار دوالر يف  1994يف إط��ار حصول
اجلزائر على تسهيل التمويل التعويضي و الطارئ و االتفاق
إلعادة جدولة الديون مع ناديي باريس و لندن(.)22
ل��ق��د ان��ت��ق��ل ع��ج��ز احل���س���اب اجل�����اري إىل ف��ائ��ض يف سنيت
1996و 1997بسبب ارتفاع حصيلة الصادرات من احملروقات
بعد أن ارتفعت أسعار النفط إىل  21,7دوالر للربميل يف سنة
 ،1996و انكماش يف ال��واردات بــ  10%و  11%يف سنيت 1996
و  ،1997مما أدى إىل حتقيق فائض يف الرصيد الكلي مليزان
املدفوعات بــ  1,16مليار دوالر ليشهد عجزا سنيت  1998و
 1999بسبب التدهور املفاجئ يف أسعار النفط اليت بلغت 12,9و
 17,8يف هاتني السنتني()23مما جعل احلساب اجل��اري يسجل
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عجزا يف سنة  ،1998و اب��ت��داء من سنة  2000ب��دأ احلساب
اجل��اري يشهد فوائض مالية معتربة إىل غاية سنة ،2008
حيث بلغ  34,54مليار دوالر بسبب التحسن الكبري يف أسعار
النفط اليت قاربت مائة دوالر للربميل يف نفس السنة(.)24
أما حساب رأس املال فاستمر يف حتقيق عجوزات بلغت أقصاها
 11,22مليار دوالر عندما أقبلت السلطات على السداد املسبق
لديونها مبقدار  12,9مليار دوالر يف سنة  2006يف حني سجل
فائضا ابتداء من سنة  2008بسبب ارتفاع حجم االستثمارات
األجنبية الصافية اليت بلغت  3,5مليار دوالر يف سنة 2010
و زيادة القروض قصرية األجل اليت قدرت بــ  1,77مليار
دوالر يف نفس السنة.
و سجل الرصيد الكلي مليزان املدفوعات فائضا ابتداء من سنة
 2000قدره  7,5مليار دوالر ليستقر عند نفس املستوى يف سنة

 ،)25(2003ثم تضاعف  5مرات تقريبا ليصل إىل أعلى قيمة له
سنة  ،2008ثم تراجع بشكل كبري يف سنة  2009حيث بلغ 3,8
مليار دوالر ثم ارتفع إىل  20,1مليار دوالر سنة .)26(2011
نالحظ أن وضع ميزان املدفوعات يف اجلزائر مل يستقر
و بقي متذبذبا خ��اص��ة خ�لال ال��ف�ترة  2012-2009نتيجة
للصدمات اخلارجية اليت تعرض هلا االقتصاد اجلزائري جراء
ارتفاع و اخنفاض أسعار النفط و تقلبات أسعار الصرف ،إال أنه
شهد حتسن ملحوظ خالل الفرتة  2008-2003مما جيعل
السياسات االقتصادية غري قادرة على احملافظة على استقرار
وض��ع ميزان املدفوعات ال��ذي ال ي��زال خيضع إىل تغريات يف
الوضع االقتصادي الدولي.

اجلدول ( :)02-2تطور أرصدة ميزان املدفوعات يف اجلزائر.
أرصدة ميزان
املدفوعات
امليزان التجاري
ميزان احلساب
اجلاري
حساب رأس
املال
امليزان الكلي

الوحدة( :مليار دوالر أمريكي)

2011

2002 2001 2000

2003

2005 2004

2006

2007

2008

2010 2009

12.300

9.610

6.710

11.140

14.270

26.470

34.060

34.240

40.600

7.780

18.200

27.9

8.930

7.060

4.370

8.840

11.120

12.180

28.950

30.540

34.540

0.410

12.160

19.7

-1.360

-0.870

-0.710

-1.370

-1.870

-4.240

-11.220

-0.990

-2.540

-3.450

-3.420

0.4

7.570

6.190

3.660

7.470

9.250

16.940

17.730

290550

36.990

3.860

15.3

20.1

املصدر - :صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي املوحد ،2006 ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 190 187-
 صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي املوحد  -املالحق اإلحصائية ،2010 ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .393-380-IMF.Algeria: Statistical Appendix, Report N°:13//49 , op –cit, p23.

 تطور هيكل ميزان املدفوعات يف اجلزائر يف ظل انفتاحها التجاري.يشري اإلطار النظري إىل وجود عالقة تأثري واضحة و مباشرة
بني االنفتاح التجاري و اهليكل السلعي مليزان التجارة (الصادرات
و الواردات) ألي اقتصاد ،أما بالنسبة ألثر حترير التجارة على
هيكل حساب رأس املال -يتأثر هيكل هذا احلساب بشكل جلي
بطبيعة االنفتاح املالي  -فهي عادة غري مباشرة و تبقى حمل
جدل فكري يف األدبيات االقتصادية.
إن طبيعة االقتصاد اجلزائري القائمة على ص��ادرات قطاع
احمل��روق��ات إىل جانب االن��ف��ت��اح ال��ت��ج��اري الغري م��ت��وازن هلذا
االقتصاد مل يكن له أي تأثري على اهليكل السلعي للصادرات
خاصة الصادرات خارج قطاع احملروقات اليت مل تزد عن 3,2%
من إمجالي الصادرات كأقصى نسبة يف سنة  2002مثل ما هو
مبني يف اجلدول(.)03-2
أما بالنسبة للهيكل السلعي للواردات فقد تغري التوزيع بشكل

ملحوظ نتيجة لالنفتاح التجاري على الواردات بسبب استمرار
اخنفاض احلدود القصوى للرسوم اجلمركية على الواردات
من جهة و اخنفاض عدد معدالت التعريفة اجلمركية من
جهة أخرى حبيث كانت األغذية و السلع االستهالكية متثل
أكثر من  40%من إمجالي الواردات يف سنة  1998و اخنفضت
إىل  25,2%من إمجالي ال��واردات لسنة  ،2010و باملقابل ،زادت
نسبة الواردات من السلع الصناعية إىل إمجالي الواردات ،حبيث
بلغت يف السنتني سالفيت الذكر  32,2%و )27( )41,7%على
التوالي مما يدل على استمرار اجلزائر يف االعتماد أكثر على
الواردات من األغذية و السلع االستهالكية اليت بلغت 14,168
مليار دوالر يف  2011سنة من إمجالي الواردات -و هي يف تزايد
مستمر يف السنوات األخرية -اليت قدرت بـ  44,9مليار دوالر من
نفس السنة أي ما ميثل% 28.4من الناتج احمللي اإلمجالي.
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اجلدول ( :)03-2تطور اهليكل السلعي للصادرات و الواردات يف اجلزائر.

اهليكل السلعي*
صادرات خارج
2.7
احملروقات
الواردات من األغذية
44.9
و السلع االستهالكية
الواردات من السلع
29.7
الصناعية

2000

الوحدة)%( :

2009

2010

2011

2008 2007 2006 2005

2001

2002

2003

2004

2.1

1.6

1.8

1.7

1.7

1.7

2.9

3.2

1.9

2.1

1.6

31.2

30.5

30.4

25.2

31.5

39.5

35.1

33.7

4. 33

31.7

31

35.5

37.7

37.8

7. 41

38

34.7

34.5

34.9

37.2

40.1

38.8

* بالنسبة للسطر األول مت حسابه نسبة إىل إمجالي الصادرات ،أما بالنسبة للسطرين األخريين فتم حسابهما نسبة إىل إمجالي الواردات.
املصدر :من إعداد الباحث بناء على معطيات املصادر التالية:
-IMF.Algeria: Statistical Appendix, Report N°:06//102, op –cit, p 33.
-IMF.Algeria: Statistical Appendix, Report N°:11//40, op –cit, p 33.
-IMF.Algeria: Statistical Appendix, Report N°:13//49 , op –cit, p23.

إن عجز حساب رأس امل��ال خ�لال الفرتة  2007 - 2000كان
بسبب سداد اجلزائر لديونها اخلارجية طويلة األجل إىل جانب
ضآلة حجم صايف االستثمارات األجنبية املباشرة اليت ازدادت يف
الفرتة  2012 2008-و ساهمت يف حتقيق فوائض يف حساب رأس
املال خالل هذه الفرتة ،إن هذا التغري يف هيكل حساب رأس املال
مل يكن بسبب االنفتاح التجاري بقدر ما كان نتيجة لظروف
اقتصادية خارجية.
اخلامتة
إن االنفتاح التجاري لالقتصاد اجلزائري على االقتصاد العاملي
مل يكن له أي تأثري على هيكل ميزان مدفوعاتها خالل الفرتة
 2012 2000باستثناء التغري يف اهليكل السلعي للواردات و لكنبشكل ال خيدم االقتصاد الوطين مما ساهم يف استنزاف العملة
الصعبة يف السنوات األخرية .و على هذا األساس نقرتح التوصيات
التالية:
 ضرورة مراعاة التدرج ،االنتقاء ،التوقيت املناسب يف صياغة أيسياسة خاصة باالنفتاح التجاري و مالي مع املوازنة بني الفوائد
و التكاليف املرتبطة بأي سياسة لالنفتاح.
 ضرورة االنفتاح التجاري يف اجلزائر بشكل متوازن و الذي اليعتمد فقط على قطاع احملروقات من خالل توجيه اإليرادات
النفطية إىل االستثمار املنتج مما يزيد من مساهمة القطاعات
غري النفطية يف الناتج احمللي اإلمجالي خاصة املوجهة حنو
التصدير و يقلل من االختالل احلاصل يف اهليكل السلعي مليزان
التجارة.
 ضرورة تنفيذ سياسات اقتصادية تساعد على تنويع االقتصاداجلزائري يف املدى الطويل خاصة يف القطاعات اليت ميكن أن
توجه حنو التصدير.
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 ض��رورة وضع نظام للصرف األجنيب أكثر مرونة ملواجهةو امتصاص اآلثار احملتملة للصدمات أو األزم��ات يف املستقبل
حتى ال تتسبب يف إحداث ضغوطات أكرب لتعديل سعر الصرف
و تقلل من إمكانية متويل عجز احلساب اجلاري من اخلارج أو
تطبيق سياسات أكثر تشددا يف إدارة الطلب الكلي.
اهلوامش
 _1يف أواخ��ر سنة  1992ب��دأت السلطات يف تطبيق قواعد صارمة على
التمويل ،و ملا كان التمويل التجاري بهذه الشروط غري متاح يف حالة
واردات السلع الوسيطة ،فقد كانت الواردات منحازة إىل املنتجات النهائية،
و إلزال��ة هذا التحيز أص��درت السلطات تعليمات حبرمان ال��واردات «اليت
ليست هلا أولوية» من تسهيالت النقد األجنيب..
 _ 2كريم النشاشييب و آخرون ،اجلزائر -حتقيق االستقرار و التحول
إىل اقتصاد السوق ، ،صندوق النقد الدولي ،واشنطن ،1998 ،ص ص
.110-109

 _ 3طيبة عبد العزيز ،أثر االنفتاح االقتصادي على النمو االقتصادي
املستديم  -دراسة حالة دول مشال إفريقيا خالل الفرتة ،2010 1990-
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،ختصص نقود و مالية ،جامعة
اجلزائر ،2013،ص.201
 _4صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي املوحد -املالحق
اإلحصائية ،أبو ظيب ،2009،ص.179
 _ 5يتحدد سعر الصرف يف هذا النظام يوميا و يتحرك وفقا لتغريات
ق��وى الطلب و ال��ع��رض على العملة يف س��وق ال��ص��رف األج��ن�بي ،و على
الرغم من املرونة النسبية هلذا النظام إال أنه يف واق��ع األم��ر يشبه نظام
تثبيت سعر الصرف بشكل غري معلن ،أنظر :طيبة عبد العزيز ،أثر االنفتاح
االقتصادي على النمو االقتصادي املستديم  -دراس��ة حالة دول مشال

إفريقيا خالل الفرتة  ،2010 1990-مرجع سبق ذكره ،ص.204
 _ 6كريم النشاشييب و آخرون ،اجلزائر -حتقيق االستقرار و التحول
إىل اقتصاد السوق ،مرجع سبق ذكره ،ص.9
 -7بلعزوز بن علي ،حماضرات يف النظريات و السياسات النقدية ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،2004 ،ص .218
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انعكاس االنفتاح التجاري يف اجلزائر على هيكل ميزان مدفوعاتها خالل الفرتة2012-2000
 -8قبل إبرام االتفاق مع صندوق النقد الدولي مت ختفيض سعر صرف الدينار
اجلزائري يف مارس 1994بـ 10%لتصبح قيمة التخفيض يف أفريل 1994أكثر
من  50%بالنسبة للدوالر ،أنظر :بلعزوز بن علي  ،حماضرات يف النظريات و
السياسات النقدية ،نفس املرجع ،ص.218
 -9صندوق النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي املوحد -املالحق
اإلحصائية ،أبو ظيب ،2010 ،ص .198
 -10ارتفع امليل املتوسط للواردات من  0,20يف سنة  2004إىل  0,23سنة 2008
بسبب اخنفاض متوسط معدل الرسوم اجلمركية على الواردات و زيادة
متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي يف هذه السنة.
 -11طيبة عبد العزيز ،أث��ر االنفتاح االقتصادي على النمو االقتصادي
املستديم  -دراسة حالة دول مشال إفريقيا خالل الفرتة  ،2010-1990مرجع
سبق ذكره ،ص .214
 -12تراجعت قيمة مؤشر نسبة التجارة 1يف سنيت  2009و  2010إىل أقل
من املستوى الذي بلغه يف  2005بسبب الرتاجع الكبري يف الصادرات مبعدل
 42,29%يف سنة  2009و تراجع حجم ال��واردات بـ  1,84%يف نفس السنة ،و
نظرا الخنفاض قيمة الناتج احمللي اإلمجالي باألسعار اجلارية مبعدل
 19,5%ارتفعت قيمة مؤشر نسبة التجارة 2إىل أعلى قيمة هلا يف .2009
 13أنظر:
- IMF.Algeria: Selected Issues and Statistical Appendix, Report N°:98//87,
op -cit, p 24.
_IMF.Algeria: Selected Issues and Statistical Appendix, Report N°:04//31,
op -cit ,p 82.

 -14ال تزال الواردات من السلع الرأمسالية و املنتجات اليت تستخدم مباشرة
يف تطوير و استغالل قطاع احملروقات مستثناة من نظام الرسوم اجلمركية
املفروضة على الواردات من السلع إىل جانب الضريبة املضافة على القيمة
و الرسم الزائد مبوجب إصالح التعريفات اجلمركية ،أنظر:
 كريم النشاشييب و آخرون ،اجلزائر -حتقيق االستقرار و التحول إىلاقتصاد السوق ،مرجع سبق ذكره  ،ص .112
 طيبة عبد العزيز ،أثر االنفتاح االقتصادي على النمو االقتصادي املستديم دراسة حالة دول مشال إفريقيا خالل الفرتة  ،2010 1990-مرجع سبقذكره ،ص .216
 _ 15ارتفعت قيمة مؤشر قيود التجارة 2يف سنيت  2009و  2010نتيجة
الخنفاض حجم اإليرادات اجلارية يف هاتني السنتني مقارنة بسنيت 2007
و  2008على الرتتيب ،بسبب تراجع حجم اإليرادات النفطية املرتبطة أساسا
باخنفاض أسعار احملروقات.

 -16يدل املؤشر األول لنسبة التجارة على شدة ارتباط االنفتاح التجاري
بصادرات احمل��روق��ات ،أما املؤشر الثاني فيدل على شدة ارتباط االنفتاح
التجاري بالواردات
 -17اخنفضت إيرادات الصادرات من  12,7مليار دوالر سنة  1985إىل  7,9مليار
دوالر سنة  1986بسبب اخنفاض أسعار النفط من  27دوالر للربميل سنة
 1985إىل  14,7دوالر للربميل سنة  1986مما أثر بشكل كبري على توازن رصيد
امليزان التجاري و ميزان املدفوعات
أنظر :بلعزوز بن علي ،حماضرات يف النظريات و السياسات النقدية،
مرجع سبق ذكره ،ص .178
 -18كريم النشاشييب و آخرون ،اجلزائر -حتقيق االستقرار و التحول إىل
اقتصاد السوق ،مرجع سبق ذكره ،ص .22
 -19كريم النشاشييب و آخرون ،اجلزائر -حتقيق االستقرار و التحول إىل
اقتصاد السوق ،نفس املرجع ،ص .9
 -20بلعزوز بن علي ،حماضرات يف النظريات و السياسات النقدية ،مرجع
سبق ذكره ،ص .192
 -21بلعزوز بن علي و طيبة عبد العزيز ،السياسة النقدية و استهداف
التضخم خالل الفرتة  ،2006-1990جملة حبوث اقتصادية عربية ،العدد
 ،41اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية ،القاهرة ،2008 ،ص .37
 -22كريم النشاشييب و آخرون ،اجلزائر -حتقيق االستقرار و التحول إىل
اقتصاد السوق ،مرجع سبق ذكره ،ص.109
 -23كريم النشاشييب و آخرون ،اجلزائر -حتقيق االستقرار و التحول إىل
اقتصاد السوق ،نفس املرجع ،ص.103
 -24بلعزوز بن علي و طيبة عبد العزيز ،السياسة النقدية و استهداف
التضخم خالل الفرتة  ،2006-1990مرجع سبق ذكره ،ص .38
25-IMF.Algeria: Statistical Appendix, Report N°:12//21, op –cit, p35.

 -26بلعزوز بن علي و طيبة عبد العزيز ،السياسة النقدية و استهداف
التضخم خالل الفرتة  ،2006-1990مرجع سبق ذكره ،ص .38
27-IMF.Algeria: Statistical Appendix, Report N°:13//49 op –cit, p23.

أنظر:
- IMF.Algeria: Selected Issues and Statistical Appendix, Report N°:98//87,
op –cit, p 69.
- IMF.Algeria: Statistical Appendix, Report N°:13//49 , op –cit, pp2324.
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