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 1المحاضرة رقم 

 مقدمة: ما هي سياسة االقتصاد الكلي؟

 

قصير )سياسة ظرفية/دورية( إلى األجل الفي أفق تنفذها الدولة تهدف أي سياسة اقتصادية كلية  -

 بهدف: ؛ وذلك المواردتعديل الوضع من حيث تخصيص و / أو إعادة توزيع 

  (اإلنعاش)سياسة  عبر االقتصاد،إما تحفيز (politique de relance),  ، 

 االقتصادي  نهاكأو لمنع اإلi
surchauffe économique ، سياسة التقشف(عبر( 

(politique de rigueur). 

 ( أو الحفاظ القبليالعودة إلى الوضع السابق )الوضع تستهدف ، في بعض األحيانو

 .(politique de stabilisation)  )سياسة االستقرار(  عبر ،القائمعلى الوضع 

 

 )طلب المستهلك بشكل أساسي(.  إبطائه  في جميع الحاالت ، يتعلق األمر بتحفيز الطلب أو -

وعلى العكس  وتجدر اإلشارة إلى أن الطلب هو الوحيد الذي يتسم بالمرونة على المدى القصير ،  -

االستثمار يستلزم القيام بزيادة  من اإلنتاج  أو زيادته حد باعتبار أن ال ؛العرض جامدًامن ذلك  يكون 

 (.الطويلو  متوسطالمديين ال) فترات أطول االستثمار ، وهو ما يتماشى عموًما مع  تقليصأو 
 

 المتاحة للسلطات العامة ،ألدوات ا  بشكل عام ، إلى مجموعة من ،سياسة االقتصاد الكليتشير  -

 تنفيذها إلى تحقيق أهداف معينة تتعلق باقتصاد البالد.  ؤديالتي ي

أهداف تحقيق إلى التي ترمي ، و)الظرفي(من حيث المبدأ، بين األدوات ذات التأثير الدوري  نميز، -

متوسطة وطويلة أهداف تحقيق إلى  ترميوالتي ؛ ، واألدوات ذات التأثير الهيكلي القصير األجل في

 األجل. 

تحضيرا  –ذات اآلجال الطويلة استثمارات ثقيلة  تتطلباألهداف قصيرة األجل ال وإذا كانت  -

األهداف  تتطلببالمقابل تحوالت في العرض ،  إلحداثفي قطاعات مختلفة من االقتصاد   -وإنجازا

 طويلة األجل مثل هذه التحوالت. 

في األجل القصير، األدوات ذات التأثير نتناول الدورية الظرفية/عن السياسات إذن عند الحديث  -

 طويلة األجل.ألدوات ذات اآلثار نتعرض لدراسة االسياسات الهيكلية وعند الحديث عن 
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)الجزء األول( ، ثم  الظرفية ، أوالً على السياسات االقتصادية اتالمحاضرهذه سلسلة في سنركز  -

 الهيكلية )الجزء الثاني(.االقتصادية السياسات  نتناول 

 :فياألهداف الرئيسية للسياسات االقتصادية تتمثل  -

 معتدل.في مستوى مما يؤدي إلى الحفاظ على معدل تضخم  استقرار المستوى العام لألسعار 

 ؛ ومحلي اإلجمالي بالقيمة الثابتة زيادة في الناتج البال، والذي يُترجم انتظام النمو االقتصادي 

الجارية أكبر من الناتج المحلي اإلجمالي بالقيمة  في زيادةالحالة تتحقق عندما تكون النفس 

 معدل التضخم ؛

 ؛ انخفاض كبير في البطالةإن تعذر ذلك تحقيق ، العمالة الكاملة  

  مالئمين ميزان تجاري وميزان مدفوعات ب، والذي يترجم  التجارة الخارجيةتوازنات. 
 

 للسياسة أهدافا آنفا المذكورة الظرفية االقتصادية اتلسياسل األربعة األهداف تمثل -

 )الميزانية(. المالية والسياسة مفتوح( اقتصاد ظل )في الصرف وسياسة النقدية

  للحكومات. المتاحة لقصير المدى على الكلي االقتصادي الضبط أدوات وهي -

 تعدد باعتبار ؛ الجمع( )بصيغة والمالية النقدية سياساتال عن نتحدث أننا نالحظ أن ويمكن -

 )حتى سياسيةال التوجهات مختلف كذا و الممكنة األوضاع مختلف مع تتماشى التي التدابير

 للحكومات. االيدولوجية(

 

 :النقدية السياسات أسس -

 والخدمات السلع إنتاج تنظيم ، تملكها التي النقود سك سلطة خالل من ،الدولة تستطيع  -

 النقدية. سيادتها تمارس حيث ،االقتصادي المجال في وتداولها

لتدفقات تأمين على القدرة لديها - -  تحديد خالل من االقتصادي؛الفضاء هذا في النقدية ا

 االجتماعيين. الفاعلين قبل من الشروط هذه احترام من والتأكد عملتها استخدام شروط

ا )ويسمى المركزي البنك - -  الدولة لسلطة الرئيسية المؤسسة هو اإلصدار( مؤسسة أيضً

  – مستقل بكونه إليه النظرة شيوع رغم وذلك-  النقدية المسائل في

 )التجارية(األولية البنوك قبل من النقد إنشاء حالة في حتى السلطة الحكومة تمارس كما - -

لقانونية األحكام خالل من ذلك أطيرتب الحكومة تقوم حيث و ؛ القروض عبر  وتحديد ،ا

  المركزي(. البنك قبل من directeurs taux  الموجه الخصم سعرل أكثر أو معدل

لنقدية للسياسات المخصصة المحاضرات في التفصيلب سنرى - -  الدولة تمارس  كيف ا

 خالل من األموال تخلق التي ؛البنوك على النقدية السلطة محددة أدوات خالل من

  االئتمان.

 تطوير خالل من ؛للدولة النقدية السيادة تقويض فيها يتم حاالت هناك ،ذلك رغمو -

 العمالت )سوق األجنبية للعمالت (والشراء البيع) الرسمية غير التعامالت ممارسات

 المضاربين. قبل من الوطنية العملة على هجمات تمثل والتي ؛الموازية(

 في )بما دول لعدة النقدية للتجارب المخصصة المحاضرات في األسئلة هذه تناول تمسي  -

 الجزائر(. ذلك
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 :أسس سياسات سعر الصرف -
لبلد( )عملة العملة تحويل هو الصرف  -  األجنبية(. )العمالت أكثر أو أخرى عملة إلى ا

 وبيع شراء ذلك كان سواء للبالد، الخارجية للتجارة النقدية األداة هو األجنبي النقد - -

 أو الوارد( المباشر األجنبي )االستثمار الخارج من االستثمارات أو والخدمات السلع

 ،الصادر(. الخارج نحو

 عمالت وبيع شراء يتم حيث أجنبي صرف سوق هناك ،المفتوحة االقتصادات في - -

 للمضاربة األجنبي الصرف سوق يخضع أن يمكن ذلك، ومع منظم. إطار في مختلفة

 عملتها تتعرض التي الدولة اقتصاد على فيها مرغوب غير آثار لها التي العملة؛ على

 عبرالمضاربة. الهجمات هذه لمثل

 يوجد الجزائري(، االقتصاد )مثل المفتوح شبه وأ المغلق االقتصاد ذات البلدان في - -

 ومع البالد. القتصاد عام شكلب موات غير صرفها سعر يكون موازية عمالت سوق

 من األجنبي الصرف سوق تأطير على المبدأ، حيث من ،الدولة سلطات تحرص ،ذلك

 الرسمية السوق في الصرف سعر بين الفرق يصنع الذي المصدر تقليص محاولة خالل

 الموازية. والسوق

 الصرف سعر بين الفجوة تضيق حتى تنخفض البلد عملة ترك عبر عادة ويكون - -

 الموازي. الصرف وسعر الرسمي

  الصرف. سعر إدارة عن المسؤولة ةالمؤسس هو المركزي البنك يعتبر - -

 النقدية السياسة من اجزء تمثل الصرف سعر إدارة -

 أسس السياسات المالية:

اإلطار المؤسسي ، الذي تتم صياغته بوثيقة قانونية تسمى قانون المالية، يزانية العامة للدولة تشكل الم -

 من حيث اإليرادات والنفقات العامة. سياستهاوتطبق فيه الدولة 

 استغاللوكذلك من  المصالح المختصة بذلك،الضرائب اإليرادات الرئيسية التي يتم تحصيلها من قبل  تمثل -

 الدولة.أمالك لمنقولة وغير المنقولة التي تقع في نطاق الممتلكات ا

 :يغطي اإلنفاق  -

 للخدمات المركزية للدولة واإلدارات اإلقليمية،  االحتياجات التشغيلية 

  ونسجل هنا مالحظة؛ أشغال كبرىالتي تتم بشكل رئيسي في شكل  موميةاالستثمارات العوكذلك .

فيما يتعلق باالستثمارات العمومية، حيث ال يؤخذ باالعتبار إال الجزء فقط من االعتمادات )األغلفة 

 .، وليس إجمالي االنفاقالمالية( السنوية المخصصة لتمويلها في ميزانية الدولة
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 االقتصادية الكليةالسياسات نخصصه لدراسة  مقياسالبرنامج القسم األول  من محتوى 

 )الدورية/ الظرفية (

 بعد هذه المحاضرة االفتتاحية ،

  (2رقم  المحاضرة، عرض الجوانب العامة للسياسات االقتصادية )نقدم في المحاضرة القادمة 

   ( ،3رقم المحاضرة )السياسات النقدية  عرضللوصول إلى 

   (.  4رقم المحاضرة ) (الميزانيةالمالة )سياسات الثم 

 كل هذه السياسات  مجاالت تطبيقإلى فيها نتطرق  5رقم  المحاضرة 

  (.6رقم المحاضرة على االقتصاد والمجتمع )المختلفة  انعكاساتها ونتائجهاثم 

 

 )الهيكلية ( السياسات االقتصادية الكليةيعالج  مقياسالمن برنامج  الثانيمحتوى القسم ما أ

 

ذات  لجوانب العامة للسياسات الهيكليةعرضا لقدم سوف ن المحاضرات ،الثاني من هذه  القسمفي  

لتغيير الذي يؤثر على العديد من قطاعات االقتصاد )أو حتى االقتصاد تدفع لالتي و ؛طويلة األجلهداف األ

تهدف إلى إجراء تعديل عميق ومستدام لهياكل االقتصاد و ،ضخمةالستثمارات االبأكمله(. وهي تستند إلى 

اإلنتاج  فروع المهني في كويناستخدام األراضي، والسياسة الزراعية، والسياسة الصناعية، والت)تخطيط 

، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وخصخصة المؤسسات العامة أو تأميم بعض الشركات الخاصة الجديد

 إلخ.(.

نا في الميزانية ، يمكن اعتمادهاعلى أقساط سنوية يتم العمومية تتم االستثمارات  وانطالقا من كون 

 لميزانية آثار هيكلية طويلة األجل على الرغم من تعريفها كأداة للسياسات الدورية )قصيرة األجل(.القول أن ل
 

  محتوى السياسات الهيكلية الرئيسية، التي سيتم تفصيلها في المحاضرات كما يلي:  ( 7)المحاضرة رقم 

  الديموغرافية السياسة  (8)المحاضرة رقم  

   السياسة الصناعية؛  (9)المحاضرة رقم  

   اإلقليمية ةالسياس تتناول (10)المحاضرة رقم  

   والتي قد تكون سياسية أو الصراعاتخاذ القرار العام في حاالت سنختتم الدورة بعرض موجز حول ،

 اجتماعية أو إقليمية أو غيرها.
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i  نهاك االقتصادي اإلsurchauffe économique   هو مرحلة من مراحل االقتصاد عندما يتباطأ النمو ويكون

 التضخم مرتفعا. 

  االقتصاديين )األسر والشركات(.  المتعاملينخالل هذه الفترة ، تنخفض ثقة 

  اتجاه نزولي. في االستهالك واإلنتاج مرتفعين ولكن يبقى 

 ارتفاع معدل التضخم. سبب تنخفض األجور وتتأثر القوة الشرائية لألسر بشدة ب 
 هذه هي العالمات األولى ألزمة اقتصادية جديدة.

  مرحلة طويلة من التباطؤ في النمو والتي ل بداية، وتشكل متغيرة للغايةاالنهاك )السخونة( فترة
 ستشتد بعد اندالع األزمة. 

 هذه المرحلة االقتصادية تسبق الركود في الدورة االقتصادية 
 

                                                             


