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Abstract:
The study aims to shed light on the
problem of the Algerian dinar
exchange rate system, the extent of
its impact on wages, and its
effectiveness in maintaining an
acceptable level of purchasing
power for citizens. For This
purpose, a description and analysis
approach was used.
The study revealed a large gap
between the real value of wages
compared to their nominal value,
due to their adoption of the floating
exchange system, despite their
economic and monetary lack of
preparation for that.
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 .1مقدمة:

يجب أف تحتوي مقدمة المقاؿ عمى تمييد مناسب لمموضوع ،ثـ طرح إلشكالية

البحث ووضع الفرضيات المناسبة ،باإلضافة إلى تحديد أىداؼ البحث ومنيجيتو.
 .1مقدمة:

مرت أنظمة الصرؼ العالمية بعدة تحوالت بدءا بالتثبيت بموغا لمتعويـ ،فأتاحت

بذلؾ جممة مف االختيارات يتوافؽ كؿ منيا مع طبيعة المعامالت التجارية الدولية وخصائص
اقتصاد كؿ دولة ،وفي الوقت الذي توفؽ فيو بعض الدوؿ في اختيار نظاـ الصرؼ الذي

يمكنيا مف تحسيف قدرتيا التنافسية وتحسيف وضعية ميزانيا التجاري وميزاف مدفوعاتيا ،تجد
دوؿ أخرى نفسيا أماـ مشكالت اقتصادية واجتماعية كالتضخـ وارتفاع مستوى األسعار،
وانخفاض القدرة الشرائية لممواطف بسبب تدني األجور الحقيقية مقارنة بمثيمتيا اإلسمية.
مرت الجزائر كباقي الدوؿ بالعديد مف المحطات في تعديؿ سياسة سعر صرؼ

عممتيا بما يتماشى ووضعيتيا السياسية واالقتصادية والنقدية بموغا مرحمة التعويـ المدار،
ولعؿ لذلؾ تبعاتو عمى المستوى الخارجي وكذا الداخمي ،مما جعؿ السمطات في بحث
مستمر عف آليات تضبط بيا سياستيا النقدية دوف اإلضرار بالوضع االجتماعي لممواطف.
بالمقابؿ مرت سياسة األجور في الجزائر بدورىا بعدة تعديالت تماشيا مع متغيرات
االقتصاد الكمي ،ومتطمبات المواطنيف والحاح النقابات واالتحادات العمالية ،إال أنيا عرفت
في اآلونة األخيرة تدىو ار أكثر مف ذي قبؿ ،مف حيث قدرتيا عمى تمبية االحتياجات

المعيشية لممواطف بالرغـ مف التحسيف المتواصؿ في قيمتيا االسمية ،وىذا ما يدفع إلى
التفكير في أسباب ىذا التدىور في القدرة الشرائية لألجور بالجزائر السيما فئة محدودي
الدخؿ ،وامكانية أف يكوف لالختيار غير الموفؽ لنظاـ الصرؼ المناسب دور كبير في ذلؾ.
مشكمة الدراسة:

مف الطرح السابؽ تبرز مشكمة الدراسة والتي يمكف طرحيا مف خالؿ التساؤؿ التالي:

ما حقيقة نظاـ الصرؼ المتبع في الجزائر؟ وكيؼ يؤثر عمى فعالية سياسة األجور فييا ؟
فرضيات الدراسة :لإلجابة عمى المشكمة المطروحة تـ صياغة الفرضيات التالية:
 -سياسة سعر الصرؼ المتبناة مف طرؼ الجزائر ىي سياسة تخفيض العممة.

 يؤثر نظاـ الصرؼ المتبع بالجزائر سمبا عمى فعالية سياسة األجور السائدة بيا.1050
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أهداف الدراسة:

تيدؼ الدراسة إلى تسميط الضوء عمى مشكمة نظاـ صرؼ الدينار ومدى تأثيره

عمى األجور بالجزائر ،والكشؼ عف مدى فاعميتو في الحفاظ عمى مستوى مقبوؿ مف القدرة
الشرائية لممواطف الجزائري مف خالؿ تحقيؽ توازف األجر الحقيقي مقابؿ االسمي.
المنهج المستخدم:

لبموغ اليدؼ مف البحث تـ استخداـ منيج الوصؼ والتحميؿ ،لوصؼ متغيرات

الدراسة واستنتاج العالقة بينيا ،وتحميؿ البيانات اإلحصائية حوؿ األجور وأسعار الصرؼ
لمكشؼ عف مدى فاعمية نظاـ الصرؼ المتبع في كفاية األجور الممنوحة لممواطف الجزائري.
منهجية الدراسة :لبموغ اليدؼ مف البحث تـ تقسيمو إلى ثالث محاور أساسية وىي:

 -اإلطار النظري ألسعار الصرؼ.

 اإلطار النظري لطبيعة العالقة بيف األجور وأسعار الصرؼ. -أثر سعر صرؼ الدينار الجزائري عمى سياسة األجور بالجزائر.

 .2اإلطار النظري السعار الصرف:

يعد سعر صرؼ عممة بمد ما أحد المؤشرات العاكسة ألوضاعو االقتصادية والمالية

والنقدية ،ويعرؼ سعر الصرؼ عمى أنو " :عدد الوحدات التي يجب دفعيا مف عممة معينة
لمحصوؿ عمى وحدة واحدة مف العممة األجنبية" (قدور ،2013 ،صفحة  )14أو العكس ،أي
عدد وحدات العممة األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة مف العممة الوطنية.

يؤدى سعر الصرؼ عدة وظائؼ ،منيا القياسية ،حيث يعتمد المنتجوف المحميوف

عميو لقياس ومقارنة األسعار المحمية لسمعة معينة مع أسعار السوؽ العالمية ،إضافة إلى
الوظيفة التطويرية ،حيث يستخدـ سعر الصرؼ في تطوير صادرات معينة بمناطؽ معينة
مف خالؿ دوره في تشجيع تمؾ الصادرات ،كما يمكف أف يؤدى إلى االستغناء عف فروع
صناعية معينة واستبداليا باالستيراد ،كما يؤدي وظيفة توزيعية ،وذلؾ بفعؿ ارتباطو بالتجارة

الخارجية التي تقوـ بإعادة توزيع الدخؿ العالمي بيف الدوؿ(.بورحمي ،2015 ،صفحة )176
 1.2أنواع أنظمة الصرف:

تختمؼ أنظمة الصرؼ مف دولة ألخرى ،باختالؼ ظروفيا االقتصادية والنقدية،

ويعرؼ نظاـ الصرؼ عمى أنو" :مجموعة القواعد والمبادئ المعتمدة مف قبؿ السمطات في
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بمد ما لتحديد القيمة االسمية لمعممة الوطنية ،وادارة سعر صرفيا مف خالؿ التأثير في
توجياتو باستخداـ مجموعة مف األدوات" (مرغيت ،2018 ،صفحة  )03أي األسموب المتبع
في إدارة العممة الوطنية ،وكيفية تحديد قيمتيا االسمية ،وفيما يمي أنواع أنظمة الصرؼ:
أوال .سعر الصرف الثابت :ويعني الربط الصارـ لعممة بمد ما بعممة بمد آخر يسمى

بمد التثبيت ،أو اشتراؾ مجموعة بمداف في عممة واحدة ،وينقسـ إلى:

 .Iترتيبات الصرف بغير عممة قانونية مستقمة :إف تبني أحد ىذه األنظمة يعني

االستسالـ الكامؿ لسيطرة السياسة النقدية لبمد التثبيت عمى مثيمتيا المحمية ،وتنقسـ إلى:

 1.Iاالتحاد النقدي :وىو النظاـ األكثر جمودا ،أيف يكوف البمد عضوا في اتحاد

نقدي يشترؾ أعضاؤه في عممة موحدة ،وىو ثالثة أنواع؛ االتحاد الذي تتبنى فيو مجموعة

مف الدوؿ عممة إحدى دوؿ االتحاد لتكوف عممة تداوؿ مشتركة ،واالتحاد القائـ عمى اتفاؽ
مجموعة دوؿ عمى مثبت مشترؾ لعمالتيا كالدوالر مثال ،أما الصيغة األقوى ىي إلغاء
مجموعة دوؿ لعمالتيا واستحداث عممة جديدة مشتركة ،االتحاد النقدي األوروبي مثاال،
والذي شيد ميالد عممة جديدة وىي اليورو( .مرغيت ،2018 ،الصفحات )07-03

تساىـ االتحادات النقدية في تحقيؽ درجة عالية مف االستقرار في تسعير

المعامالت الدولية وتخفيض تكمفتيا .إال أنيا تحد مف قدرة دوؿ االتحاد عمى التكيؼ مع
الصدمات مف خالؿ تعديؿ أسعار الصرؼ ،أو التمويؿ مف خالؿ اإلصدار النقدي.
 2.Iالتثبيت بالعمالت البديمة (الدولرة) :وىي تفويض قانوني لمدولة باستخداـ عممة

أجنبية قوية كعممة قانونية وحيدة ليا ،حيث تقضي تماما عمى العممة الوطنية (بربري،
 ،2011صفحة  )49ويحدث ىذا في حالة الدوؿ التي تعاني مف انخفاض حاد في قيمة
عممتيا بفعؿ التضخـ المرتفع ،وتفيد في تحقيؽ درجة عالية مف االستقرار في تسعير

المعامالت الدولية ،كما تمزـ الحكومة باالنضباط في سياساتيا االقتصادية ،ألف البنؾ

المركزي يتجرد مف سمطة إصدار النقود كمما احتاج لذلؾ ،مما يسمح بالتحكـ في التضخـ،
إال أنيا تفقد استقاللية سياستيا النقدية ،وال يمكنيا استخداـ سعر الصرؼ لضبط اقتصادىا.
 .IIمجمس العممة :ىو نظاـ نقدي قائـ عمى التزاـ تشريعي صريح بتبادؿ العممة

المحمية بعممة أجنبية محددة بسعر صرؼ ثابت ،حيث ال يمكف إصدار العممة المحمية إال

بمقابؿ نقد أجنبي يفوقو أو يساويو( ،جعفري ،2013 ،صفحة  ،)42مما يفقد البنؾ المركزي
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وظائفو التقميدية ،كالرقابة النقدية واقراض المالذ األخير ،ويترؾ مجاال ضئيال لمسياسة
النقدية التقديرية ( .)2004 ،fundيسمح ىذا النظاـ بازدواجية التداوؿ النقدي لكؿ مف العممة

المحمية وعممة بمد التثبيت ،ويستخدـ في البمداف التي تعاني مف التضخـ المفرط ،وتتمتع
مجالس العممة بآلية التصحيح التمقائي في حالة وجود عجز في مي ازف المدفوعات.

تختار الدوؿ أنظمة الصرؼ الثابت ليجنبيا التدخالت في سوؽ الصرؼ
) (Christmann, 2006, p. 22وذلؾ لتحقيؽ درجة عالية مف االستقرار في تسعير

المعامالت الدولية ،إال أف ما يؤخذ عمييا ،تخمي البنؾ المركزي عف استقاللية سياستو النقدية

وعدـ تمكف الدولة مف صياغة سياسة نقدية تتماشى وظروفيا االقتصادية.
ثانيا .أنظمة الصرف الوسيطة (الربط الرخو لسعر الصرف) :تقوـ الدولة بربط

عممتيا بسعر ثابت بعممة أخرى ،بحيث يتقمب سعر الصرؼ ضمف ىوامش ضيقة تقؿ عف
 %1±حوؿ سعر مركزي يتـ تحديده كقيمة تعادؿ مرجعية يمتزـ البنؾ المركزي بيا لمبادلة
عممتو ،)2004 ،fund( ،ويساىـ ىذا النظاـ في مواجية توقعات التضخـ ،إال أنو يوفر
درجة محدودة مف مرونة واستقاللية السياسة النقدية في مواجية الصدمات التي تصيب

االقتصاد ،بالمقابؿ فيو معرض ألزمات العممة نتيجة صعوبة الحفاظ عمى سعر صرؼ
ثابت وقابؿ لمتعديؿ وسياسة نقدية مستقمة في نفس الوقت(.مرغيت ،2018 ،صفحة .)13
ثالثا .أنظمة الصرف المعومة :األنظمة المعومة أو المرنة ىي أكثر أنظمة الصرؼ

مرونة ،نتيجة لخضوعيا لقوى العرض والطمب بسوؽ الصرؼ ،وىو نوعاف:

 .Iالتعويم الموجه :أيف تتدخؿ البنوؾ المركزية بدرجات متفاوتة ومف حيف آلخر في

سوؽ الصرؼ لمتأثير عمى معدؿ الصرؼ ،حيث يؤدي التدخؿ القوي إلى نقؿ قيمة العممة
بعيدا عف سعر الصرؼ في السوؽ ،في حيف يجعميا التدخؿ األقؿ أقرب(Christmann, ،
) 2006, p. 02ويستخدـ التعويـ الموجو لمتقميص مف عدـ استقرار سعر صرؼ العممة عف
طريؽ التأثير في سوؽ الصرؼ بشراء أو بيع النقد األجنبي ،أو لحماية القدرة التنافسية عمى

المدى المتوسط ،مف خالؿ آلية التخفيض ،ويستخدـ مركز ميزاف المدفوعات ،ومستوى
االحتياطات الدولية ،وتطورات السوؽ الموازية ،كمؤشرات في توجيو سعر الصرؼ.
 .IIالتعويم الحر :حيث يخضع سعر الصرؼ لقوى السوؽ ،فإذا تجاوز الطمب عمى

العممة العرض منيا سترتفع قيمة العممة والعكس ،دوف أي قيود مف قبؿ السمطات،
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) (Christmann, 2006, p. 02وال يحدث التدخؿ في سوؽ الصرؼ إال في حاالت نادرة،
وذلؾ بيدؼ منع التقمبات غير المبررة والمفرطة في سعر الصرؼ (.)2004 ،fund
تتمتع الدولة المتبناة لنظاـ الصرؼ المعوـ بسياسة نقدية مستقمة تتحدد وفقا

لألوضاع المحمية وغير تابعة لسعر صرؼ دولة أخرى ،وبإمكانية قياـ البنؾ المركزي بدوره
يزف المدفوعات ،وتجاوز الصدمات
كممجأ أخير ،كما تتمتع بوجود آلية تعديؿ تمقائية لم ا
مصدر لمتضخـ المستورد ،نتيجة ارتفاع تكمفة
ا
التجارية ،بالمقابؿ يؤخذ عمى ىذا النظاـ كونو
الواردات الناتج عف انخفاض سعر الصرؼ ،كما أف المصداقية التي يجب أف توفرىا الدولة
لممستثمر األجنبي قد تنخفض ،بسبب التقمبات المفرطة لسعر الصرؼ.

ويقوؿ ىمر في ىذا الصدد " the dollar alone cannot and should not
 (Robert Heller, 1987, p. 20) "be the sole equilibrating variableإذ أنو

ال ينبغي لمدولة ترؾ الحرية الكاممة لسوؽ الصرؼ لمتحكـ في الموازنات المالية واالقتصادية،
ومف الضروري التدخؿ مف حيف آلخر لتحقيؽ الرشادة في إدارة أسعار الصرؼ.
 2.2محددات اختيار نظام صرف معين:

لتفادي أزمات العممة يجب اختيار نظاـ الصرؼ المالئـ لخصائص اقتصاديات
الدولة ،وفيما يمي محددات االختيار المناسب(Papaioannou, 2003, pp. 05-07) :
 -مرحمة النضج االقتصادي لمدولة ،حيث يزيد سعر الصرؼ العائـ مف تقمبات

سعر الصرؼ ،مما يضر بالدوؿ النامية ،لذلؾ يفترض ربط أمواليا بعمالت دوؿ أخرى.

 -الميزان التجاري ،حيث تعمؿ أسعار الصرؼ المرنة عمى موازنة التجارة ،فعند

حدوث عجز بالميزاف التجاري ،سيتطور الطمب عمى العممة األجنبية مما يزيد مف سعرىا
مقارنة بالعممة المحمية ،مما يقمؿ مف جاذبية المنتجات األجنبية في السوؽ المحمية ،مما يقمؿ
العجز التجاري ،بينما ال يحقؽ نظاـ الصرؼ الثابت عممية إعادة التوازف التمقائي ىذه.

 -مصداقية البنك المركزي ،يمكف لمدولة التي تحتكـ عمى بنؾ مركزي ذو مصداقية

وسمعة طيبة عالميا تبني النظاـ العائـ ،أما في حالة العكس فإف نظاـ الصرؼ الثابت ىو
األفضؿ ،حيث يتـ استيراد المصداقية مف البنؾ المركزي لدولة الربط.
 -السياسة المالية لمدولة ،فإف سعر الصرؼ الثابت يمكف مف تعديؿ أسعار الفائدة

وتغيير السياسات المالية ،إال أنو ال يساعد عمى معالجة الظروؼ االقتصادية كاألجور مثال.
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ىذا باإلضافة لممحددات التالية( :بمفاطمي ،2011 ،صفحة )41
 كمما كاف االقتصاد أكثر انفتاحا كاف نظاـ الصرؼ الثابت ىو األفضؿ ،حيث يسمحبتوفير درجة عالية مف االستقرار في تسعير المعامالت الدولية والحد مف خطر الصرؼ.

 كمما زاد التنوع السمعي فی اقتصاد معيف ،كمما شجع ذلؾ عمى تبني أسعار صرؼ مرنة،ففي حالة حدوث صدمات اقتصادية في قطاع معيف لف يتأثر االقتصاد بشكؿ كبير نظ ار
لوجود قطاعات أخرى ،عكس الدوؿ التي تتميز باقتصاد راكد ومعتمد عمى الواردات ،فإف
سعر الصرؼ العائـ سيؤدي إلى االنخفاض المستمر لمعممة نتيجة الصدمات االقتصادية.

 عندما تكوف معظـ العالقات التجارية متركزة مع بمد واحد كبير ،فإنو يكوف مف مصمحةالدولة أف تقوـ بتثبيت عممتيا بعممة ىذا الشريؾ التجاري.
 عندما يكوف معدؿ التضخـ في بمد ما شديد االرتفاع في ظؿ ضعؼ مصداقية البنؾالمركزي ،فإنو يمكنو استيراد المصداقية عف طريؽ تثبيت سعر صرؼ عممتو بعممة دولة

أخرى تتمتع بسمعة طيبة في مجاؿ المحافظة عمى استقرار األسعار.

 يفضؿ لمبمداف التي تتميز بجمود األجور واألسعار االسمية أف تستفيد مف مرونة سعرالصرؼ ،لمواجية الصدمات الحقيقية الناتجة عف تذبذب الميزاف التجاري ،وبالمقابؿ يكوف
النظاـ الثابت ىو األفضؿ في حالة مرونة األجور واألسعار االسمية.

 عندما تكوف تركيبة العمالت التي تتكوف منيا الديوف مختمفة ،فمف مصمحة البمد تبنينظاـ الربط إلى سمة عمالت.
 .3اإلطار النظري لطبيعة العالقة بين أسعار الصرف واألجور:

ال يختمؼ اثناف حوؿ وجود عالقة بيف أسعار الصرؼ واألجور ،وىو ما يتممسو
العاـ والخاص في حياتو اليومية وىو يتابع تحركات عممة بمده ومنحى األجور فيو ،إال أف
التساؤؿ يكمف في طبيعة ىذه العالقة وكيفية التحكـ فييا ،وقبؿ التطرؽ لذلؾ ،تجدر اإلشارة
أوال لبعض المفاىيـ األساسية حوؿ األجور.
 1.3مفاهيم أساسية حول األجر:

يعد األجر وسيمة إلشباع االحتياجات المختمفة لمفرد ،كما يعد وسيمة تجذب بيا

المنظمة الكفاءات المناسبة لمعمؿ ،واإلبقاء عمى الكفاءات العالية الموجودة بيا وخفض
دوراف العمؿ ،وىو وسيمة لتحقيؽ العدالة بيف العامميف إضافة لكونو أداة تنافسية.
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أوال .مفهوم األجر :يعرؼ األجر عمى أنو" :المقابؿ المادي الذي يستحقو الفرد مف

صاحب العمؿ في مقابؿ تنفيذ ما يكمؼ بو مف أعماؿ متفؽ عمييا" (الصيرفي،2006 ،

صفحة  )149حيث يمكف التمييز بيف األجر النقدي واألجر الحقيقي ،حيث يمثؿ األوؿ ما
يتقاضاه الفرد في شكؿ نقود ،بينما يمثؿ الثاني القدرة الشرائية ليذه الكتمة النقدية ،وىو ما
يقيس القيمة الحقيقية ألجر الفرد والذي يتأثر بمعدؿ التضخـ والمستوى االقتصادي لمدولة.
ثانيا .العوامل األساسية المحددة لمعدالت األجور:

تتحدد األجور بالعديد مف العوامؿ منيا( :ديسمر ،2003 ،الصفحات )185-179

 مستوى األجر السائد في السوؽ ،حيث ال يفترض أف تبتعد األجور التي تمنحيا منظمةما عف المستوى العاـ لألجور في السوؽ تفاديا النتقاؿ العمالة إلى مناطؽ األجور المرتفعة؛
 إنتاجية العمؿ ،حيث توجد عالقة طردية بيف إنتاجية العامؿ واألجر الذي يمنح لو؛ -االعتبارات القانونية ،حيث يفترض أف ال يقؿ األجر المقدـ عف حد أدنى معيف؛

 تأثير النقابات العمالية التي تقوـ بالتفاوض حوؿ األجر وتوقيت وضماف الحصوؿ عميوومدى توافقو مع مستوى المعيشة؛
 سياسة التعويضات بالمنظمة ،فقد تكوف سياسة رائدة أو تابعة في سوؽ العمؿ ،كما قدتقدـ أجو ار تنافسية أو متدنية ،كما تستدعي السياسة التعويضية أف تكوف متجانسة مع
أىدافيا اإلستراتيجية ومستوى األداء المتوقع(Peretti, 2007, p. 257) .

كما تؤثر القدرة المالية لمدولة عمى مستوى األجور ،والتي يمكف معرفتيا مف حالة

ميزاف مدفوعاتيا ،ويعتمد ىذا عمى الصادرات والواردات مف السمع والخدمات األجنبية التي
يمعب سعر الصرؼ دو ار كبي ار في تحديدىا ،وىذا ما سيتـ التعرض إليو في السطور القادمة.
 2.3طبيعة العالقة بين أسعار الصرف واألجور:

لمعالقة بيف سعر الصرؼ واألجور جذور تاريخية تعود لتطور الفكر االقتصادي،

بداية بالمدرسة الكالسيكية ،حيث يرى آدـ سميث أف ىناؾ عالقة طردية بيف الطمب عمى

العمؿ ومعدؿ األجور ،وأنو عند ثبات األجر الحقيقي فإف االستثمار ينخفض ،فيما يرتفع

سعر الفائدة ،مما يؤدي الرتفاع العرض مف الصرؼ األجنبي لالستفادة مف أسعار الفائدة،
وبالتالي ارتفاع قيمة العممة المحمية ،بينما يرى كينز في النظرية العامة لمتشغيؿ والفائدة،
وجود عالقة طردية بيف األجور وسعر الفائدة ،حيث أف تخفيض األجور سيعمؿ عمى زيادة
1056

دراسة تحليلية ألثر سياسة سعر صرف الدينار الجزائري على فعالية سياسة األجور بالجزائر.

التشغيؿ ،مما يؤدي الرتفاع االستثمار وانخفاض سعر الفائدة وبالتالي انخفاض قيمة العممة
المحمية .فيما تفسرىا النظرية اإلنتاجية مف خالؿ عالقة إنتاجية الفرد بمستوى أجره ،فعندما

تزيد األولى ترتفع الثانية ،مما يؤدي الرتفاع تكمفة اإلنتاج وبالتالي ارتفاع األسعار ومف ثـ

تنخفض الصادرات ويزداد الطمب عمى الواردات ،مما يزيد مف الطمب عمى العممة األجنبية،
وبالتالي انخفاض قيمة العممة المحمية( .العتيبي ،2018 ،الصفحات )33-32
ويرى فريدماف أف ىناؾ عالقة طردية بيف كمية النقود واألجور ،حيث اعتبر

األجور محددا لكمية النقود ،فعند زيادة األجور تزداد كمية النقود ويرتفع المستوى العاـ
لألسعار المحمية ،مما يضعؼ مف القوة التنافسية لمدولة ،وبالتالي يرتفع الطمب عمى الواردات
والذي يقابمو انخفاض في الصادرات ،وينتج عف ذلؾ زيادة الطمب عمى العمالت األجنبية
وانخفاض الطمب عمى العممة المحمية .فيما تتناوؿ نظرية تعادؿ القوة الشرائية العالقة بيف
األجور الحقيقية وسعر الصرؼ الحقيقي بشكؿ غير مباشر عف طريؽ عالقة كؿ منيما

بالتضخـ ،فعند انخفاض سعر صرؼ العممة المحمية فإف التضخـ يزداد مما يقمص مف
األجور الحقيقية نتيجة لمعالقة العكسية بينيما( .العتيبي ،2018 ،صفحة )33
يتضح مما سبؽ أف العالقة بيف األجور وسعر الصرؼ عالقة غير مباشرة،
والمتغير الوسيط بينيما يكوف عادة التضخـ ،حيث تتأثر األجور بشكؿ مباشر بمعدؿ

التضخـ ،فكمما كاف ىذا األخير أكبر انخفضت القدرة الشرائية لمفرد وطالب برفع األجور،
وكمما كانت وتيرة التزايد في معدؿ التضخـ أكبر تحتمت الزيادة في األجور بشكؿ دوري،
مما يعني تضخما في األجور ،2011 ،Al-Nashar( ،صفحة  )22وربما استدعى األمر
تعديؿ القدرة الشرائية برفع المستويات الدنيا لألجور دوف العميا.

إف عالقة تبادلية موجودة بيف األجور وسعر الصرؼ ،فكمما ارتفعت األسعار

ألسباب معينة مف بينيا الزيادة في األجور نفسيا ،كمما أدى ىذا إلى زيادة معدؿ التضخـ
الذي يؤدي بدوره إلى ضرورة خفض سعر صرؼ العممة ،والذي يرافقو في معظـ األحياف
إصدارات إضافية لمعممة المحمية ،مما يؤدي إلى زيادة الكتمة النقدية ،والتي ينتج عنيا ارتفاع
في األسعار نتيجة زيادة الطمب عمى السمع وثبات العرض منيا ،وفقا لنظرية كمية النقود

لفيشر( ،المخالفي ،2006 ،صفحة  )20مما يؤدي إلى المطالبة بزيادة األجور نتيجة
التضخـ المتوقع ،وارتفاع األسعار مرة أخرى لتغطية تكاليؼ اإلنتاج وتحقيؽ ىوامش ربح
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مرضية ،وبالتالي زيادة معدؿ التضخـ الذي يؤدي بدوره إلى خفض سعر صرؼ العممة،
وىكذا تتكوف حمقة مفرغة ،وينتج ما يسمى بالتضخـ الحمزوني( ،حمادي ،2009 ،صفحة
 )134الذي يؤدي في كؿ مرة إلى خفض في قيمة العممة ،وكذا األجور الحقيقية.

مف جانب آخر فإف األسعار واألجور تتعدؿ مف خالؿ تأثير كؿ منيا في اآلخر

حتى يصؿ االقتصاد إلى مرحمة التشغيؿ التاـ ،وفي الحقيقة فإف األسعار تتحدد بتكاليؼ
العمؿ ومنيا األجور ،وىذه األخيرة تتميز بعدـ مرونتيا ،وترتبط بالقدرة الشرائية لمعامؿ ،مما
يخمؽ حمقة مفرغة بيف األجور واألسعار ،حيث أف االرتفاع في أسعار السمع االستيالكية

سواء المحمية أو المستوردة يؤثر مباشرة في مستوى األجور ،وبشكؿ طردي ،مما يؤدي إلى
ارتفاع في أسعار السمع المحمية يصحبو خفض في سعر صرؼ العممة لتحسيف القدرة
الشرائية ،وىكذا .إال أف ىذا قد ال يحدث دائما ،ففي حالة ثبات الكتمة النقدية تتوقؼ حركة

(أسعار -أجور) ،وتمجأ الدولة إلى حموؿ أكثر نجاعة لتحقيؽ التوازنات الحقيقية ،مما يعني
أف لمسياسة المالية دور في كبت االنخفاض المستمر لمعممة الذي يصحبو انخفاض في

القدرة الشرائية ،يحتـ السمطات لرفع األجور اإلسمية( .العباس ،2003 ،صفحة )134
كما تمعب درجة مرونة األجور دو ار ىاما وحاسما في مدى فاعمية سياسة سعر
الصرؼ ،حيث يعتمد أثر أي تخفيض في سعر الصرؼ عمى مجمؿ المتغيرات االقتصادية
الكمية عمى كيفية تأثر األجور اإلسمية واألسعار بالتخفيض ،فإذا كانت األجور اإلسمية

تتأثر باألسعار ما يسمح بالتضخـ ،فإف أثر التغير في سعر الصرؼ اإلسمي عمى األجر
الحقيقي يكوف ضئيال( .العباس ،2003 ،صفحة )134
بالمقابؿ ،إذا كانت األجور مرنة والبمد يعاني مف ارتفاع البطالة ،سيؤدي ذلػؾ إلى
انخفػاض األجر ومف ثـ انخفاض أسعار السمع ،وتصػػبح منتجػػات ىػػذا البمػػد أكثػػر تنافسػػية،

مما يؤدي إلى زيادة عرض النقد األجنبي ،وبالتالي ارتفاع سعر صرؼ عممتو (بمفاطمي،

 ،2011صفحة  ،)41إال أف المشكمة تكمف في الدوؿ التي ال تتمتع باقتصاديات متطورة،
وأحادية الصادرات (النفط مثال) حيث ال تستفيد مف انخفاض األجور الناتج عف ارتفاع
البطالة ،لنقص األجيزة اإلنتاجية أصال ،فال وجود لمسمع الموجية لمتصدير حتى نستفيد مف

خفض سعرىا ،وبالتالي تبقى أسعار العممة في حالة انخفاض مستمر نتيجة االعتماد عمى
الواردات ،مما يؤدي لمحاجة إلى رفع األجور كما ىو األمر في حالة الجزائر.
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 .4أثر سياسة أسعار الصرف عمى األجور في الجزائر:

قبؿ التطرؽ ألثر سياسة سعر الصرؼ المتبناة مف طرؼ الجزائر عمى األجور،

تجدر اإلشارة أوال إلى أىـ المراحؿ التي مرت بيا أنظمة صرؼ الدينار الجزائري:
 1 . 4التطور التاريخي لنظام الصرف بالجزائر:

لـ تكف لمجزائر عممتيا الوطنية بعد االستقالؿ ،وكانت تعتمد الفرنؾ الجزائري الذي

كاف متداوال في عيد االحتالؿ ،حيث مرت العممة الوطنية بعدة مراحؿ انتقمت خالليا مف

نظاـ صرؼ إلى آخر ،وفقا لمتطور الحاصؿ في أنظمة الصرؼ العالمية ،وتماشيا مع
تداعيات التنمية االقتصادية المتبناة مف طرؼ الدولة في كؿ مرحمة ،وفيما يمي أىميا:
أوال .مرحمة الربط إلى الفرنك الفرنسي :كمرحمة أولى لتأسيس عممتيا الوطنية ،قامت

الجزائر بإنشاء بنكيا المركزي في ديسمبر  ،1962ثـ انضمت لصندوؽ النقد الدولي ،في
سبتمبر  ،1963كما قررت الخروج مف منطقة الفرنؾ الفرنسي بسبب السمبيات الناتجة عف

الربط ،وفرض نظاـ الرقابة في أكتوبر ( 1963بوزياف ،2002 ،صفحة  ،)02لتنشئ
عممتيا "الدينار الجزائري" في  10مارس  ،1964وحددت نسبة صرفو بػ 180 :ممغ مف

الذىب الخالص (مرغيت ،2018 ،صفحة  )144حيث تـ ربطو بالفرنؾ الفرنسي بسعر
صرؼ متعادؿ استمر لغاية  ،1969حيث بمغ سعر صرؼ الدينار  1.25فرنؾ فرنسي،

واستمر األمر كذلؾ حتى سنة ( .1974ىداجي ،2014 ،صفحة .)12
ثانيا .مرحمة الربط إلى سمة عمالت( :)1994-1974تخمت الجزائر عف الربط

بالفرنؾ الفرنسي الذي تسبب في خفض سعر صرؼ عممتيا مع باقي العمالت ،إضافة
لحدوث أزمة نفطية سنة  1973أدت النخفاض سعر صرؼ الدوالر ،مما أثر عمى
اإليرادات مف الصادرات المقومة بالدوالر( ،مرغيت ،2018 ،صفحة  )144حيث تقرر سنة
 1974االنتقاؿ إلى تثبيت سعر صرؼ الدينار إلى سمة عمالت ،مع فرض الرقابة عميو
ومنع تحويمو ،مما أدى لظيور السوؽ الموازي( .بوزياف ،2002 ،صفحة .)02
ثالثا .مرحمة التعويم :مرت مرحمة تعويـ الدينار الجزائري بمراحؿ ثالث تمثمت في:

 .Iاإلنزالق التدريجي :كنتيجة لضعؼ احتياطات الصرؼ األجنبية وزيادة ثقؿ خدمة

الديوف ،تحتـ المجوء إلى التعويـ ،بدءا بسياسة االنزالؽ التدريجي ،حيث تـ تعديؿ سعر
الصرؼ بتخفيض قيمة الدينار تدريجيا ،مف أجؿ بموغ مستوى توازف الطمب الوطني عمى
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السمع األجنبية مع المتاح مف العمالت الصعبة( ،بربري ،2011 ،صفحة  )55حيث انتقؿ

مف  4,936دينار لمدوالر في نياية  1987إلى  8,032دينار لمدوالر مع نياية 1988
ليصؿ إلى  17,7665دينار لمدوالر مع بداية( .1991بورحمي ،2015 ،صفحة .)188
 .IIالتخفيض الصريح :في إطار االتفاؽ المبرـ مع صندوؽ النقد بشأف االستعداد

االئتماني سنة  1991تـ تخفيض سعر صرؼ الدينار بنسبة  ٪22ليصؿ إلى  22دينار
لمدوالر ،واستمر الوضع كذلؾ إلى غاية االتفاؽ المبرـ مع صندوؽ النقد سنة  1994والذي
تمخض عنو تخفيض بػنسبة  ٪40,17لتصؿ قيمة الدوالر إلى  36دينار ،والذي تزامف مع
تحرير األسعار بنسبة  %84مف إجمالي السمع المدرجة في مؤشر أسعار المستيمؾ.

 .IIIجمسات التسعير (مجالس العممة) :يقوـ البنؾ المركزي بتحديد سعر الصرؼ

عف طريؽ جمسات تسعير مكونة مف ممثمي البنؾ المركزي والبنوؾ التجارية( ،بوزياف،
 ،2002صفحة  )02حيث يفتتح ممثؿ البنؾ المركزي الجمسة بسعر صرؼ محدد ،ومبمغ
مف العممة الصعبة ،ويقدـ ممثمي البنوؾ طمباتيـ منيا وكذا السعر المقترح ،ويتـ تثبيت
العممة بطريقة المزاد العمني ،حيث يتـ اختيار السعر األقؿ( ،بربري ،2011 ،صفحة .)55

ار نسبيا في سعر
 .IVإنشاء سوق الصرف البينية :حققت جمسات التثبيت استقر ا

الصرؼ ،وتحسف مستوى احتياطي الصرؼ األجنبي ،مما شجع عمى إنشاء سوؽ صرؼ
بيف البنوؾ ،والذي انطمؽ رسميا في  ،1996/01/02وكاف ذلؾ بمثابة اإلعالف عف تبني
نظاـ التعويـ المدار ،وأصبح الدينار يتحدد مف خالؿ آلية العرض والطمب التي تمارسيا
البنوؾ فيما بينيا ،حيث يمكنيا بيع وشراء العمالت األجنبية القابمة لمتحويؿ ،مع ضرورة

تدخؿ البنؾ المركزي دوريا لحماية الدينار مف تدىور قيمتو( .ىداجي ،2014 ،صفحة )20

واستكماال لعممية التعويـ ،قامت السمطات النقدية بتعزيز قابمية تحويؿ الدينار
تدريجيا ،وتزامف ىذا مع بداية تحرير التجارة الخارجية سنة  1990بدءا بعمميات التحويؿ
الجارية ،ثـ عمميات التجارة الخارجية سنة ،1991ثـ عمميات االستيراد سنة  ،1994ثـ
تعميـ العممية بالتدريج ولكف عند سقؼ محدد ،باستثناء تحويؿ رؤوس األمواؿ.

كما شيد سعر الصرؼ الحقيقي خالؿ الفترة ما بيف  1999و 2012ثباتا نسبيا جراء
ارتفاع عرض العمالت عمى مستوى سوؽ الصرؼ البيني ،وكذا نسب تضخـ متواضعة،
نتيجة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع صادرات الجزائر منو ،مما حقؽ فائض في الميزاف
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التجاري ،مما انعكس إيجابا عمى ميزاف المدفوعات ،حيث تمكنت الجزائر مف تكويف
احتياطي صرؼ فاؽ  190مميار دوالر سنة  ،2012إال أف ىذا التحسف لـ يكف بسبب

تخفيض العممة بؿ بفضؿ ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع صادرات البمد منيا.

 2.4انعكاسات سياسة سعر الصرف "خفض العممة" عمى األجور بالجزائر:

مف خالؿ تتبع مراحؿ تطور نظاـ الصرؼ بالجزائر ،تبيف أف السياسة المتبعة ىي

سياسة تخفيض العممة ،ويقصد بيا ىنا" ،ذلؾ اإلجراء الرسمي إلعادة النظر في تحديد سعر
صرؼ العممة المحمية والعودة بو إلى المستوى التوازني الحقيقي مع باقي العمالت ،قصد
التحكـ في الصعوبات التجارية لمبمد مف خالؿ تحفيز الصادرات والضغط عمى الواردات وكذا

إيقاؼ خروج رؤوس األمواؿ إلى الخارج" (بورحمي ،2015 ،صفحة .)177

وترجع أسباب الجزائر في التخفيض المستمر لعممتيا إلى ارتفاع األسعار ارتفاعا
تضخميا ،بحيث أصبحت تجد لعممتيا سعريف في سوؽ الصرؼ ،سعر مرتفع حددتو الدولة
وال يتـ التعامؿ بمقتضاه في السوؽ ،وسعر منخفض تحدده سوؽ الصرؼ طبقا لعوامؿ
العرض والطمب ،فتمجأ الدولة لتخفيض عممتيا مف أجؿ تقميص ذلؾ الفارؽ مف جية،
وتقريب القيمة االسمية لمدينار إلى قيمتو الحقيقية ،ومحاولة تدارؾ مشكمة التضخـ الناجمة
عف ارتفاع األسعار ،الذي يتبعو عادة ارتفاع في األجور االسمية ،وىذا ما يتنافى مع
األىداؼ الحقيقية لمتخفيض ،حيث أف الدوؿ في الواقع تمجأ عادة إلى خفض سعر صرؼ
عممتيا المحمية مف أجؿ تحسيف وضعيتيا االقتصادية عموما وميزانيا التجاري بالخصوص،

فبانخفاض سعر الصرؼ تزداد أسعار الواردات ما يدفع إلى ضرورة تقميص االستيراد ،مما

ينتج عنو تقميص فاتورة االستيراد ،ويشجع عمى تفضيؿ المنتجات المحمية التي تصبح
أرخص بسبب تدني قيمة األجور والمواد األولية المحمية ،مما يحقؽ ارتفاع في األجور
الحقيقية ،وبالتالي القدرة الشرائية لممواطف ،بالرغـ مف بقاء قيمتيا االسمية ثابتة ،بالمقابؿ،
تزداد تنافسية الصادرات إلى الخارج بسبب انخفاض أسعارىا ،حيث يزيد الطمب عمييا ،مما

ينعكس عمى الميزاف التجاري ومف ثـ ميزاف المدفوعات ،مما يؤدي إلى نمو الناتج المحمي
اإلجمالي ،الذي يتـ توجيو قسط منو إلعادة االستثمار وانعاش االقتصاد الوطني.

إ ف الحمقة المفقودة في حالة الجزائر أف عممية التخفيض ال تستيدؼ تقميص أسعار
المنتجات المحمية لمحصوؿ عمى ميزة تنافسية لمصادرات ،وتحسيف القدرة الشرائية لممواطف
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مف خالؿ خفض األسعار ،وبالتالي تحقيؽ كفاية األجور الحقيقية ،وما يحدث وفي الواقع أف
عممية تخفيض الدينار الجزائري يتـ المجوء إليو كحؿ وحيد لمصدمات النقدية الناتجة أساسا
عف اختالالت في التوازنات االقتصادية والناتجة بدورىا عف قصور وعدـ انتعاش العممية

اإلنتاجية ،وبالتالي المجوء لالستيراد ،مما يؤدي إلى حصوؿ تضخـ نتيجة ارتفاع كمفة
االستيراد ،مما يشكؿ خط ار عمى القدرة الشرائية لممواطف ،بسبب زيادة معدالت التضخـ أكثر
يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية لألجور ،ىذا ما
مف معدالت زيادة األجور االسمية ،مما ّ
يدفع السمطات إلى رفع األجور االسمية بدفع مف العماؿ والنقابات ،مما يدخميا في حمقة

مفرغة يصعب الخروج منيا.

كما أف االعتماد شبو الكمي عمى الصادرات مف المحروقات ،والتي تتعرض مف حيف
آلخر إلى أزمات انخفاض أسعارىا ،تؤدي بدورىا إلى انخفاض االحتياطي مف الصرؼ
األجنبي ،مما يقمص مف إمكانية التحكـ في قيمة الدينار في سوؽ الصرؼ ،الشيء الذي

يدفع السمطات بإصدار العممة الوطنية بدوف مقابؿ" ،األساليب غير الشرعية" ،لمواجية
الطمب عمى السمع المستوردة ،مما يزيد التضخـ حدة والعممة الوطنية انخفاضا ،والقدرة
الشرائية عج از بسبب عدـ كفاية األجور الحقيقية ،مما يدخميا في حمقة مفرغة مف الصعب
الخروج منيا دوف تبني سياسات عالجية حقيقية ،ودفع عجمة الجياز اإلنتاجي إلى األماـ.
 3.4واقع األجور بالجزائر في ظل التخفيض المستمر لمدينار الجزائري :

سبقت اإلشارة إلى طبيعة العالقة بيف األجور وسياسة سعر الصرؼ المنتيجة مف

طرؼ الجزائر ،فأي تخفيض في العممة يستدعي بالضرورة أف يعقبو زيادة في األجور
اإلسمية لمواجية التضخـ الناتج عف ارتفاع األسعار ،وذلؾ لرفع القدرة الشرائية لممواطف،

وفيما يمي سنقؼ عمى واقع األجور بالجزائر لمفترة  2020-2001في ظؿ عمميات التخفيض
المستمرة ،لمحكـ عمى مدى نجاعة السياسة األجرية لمدولة ومدى توافقيا مع وضعية سعر
التزـ الدولة بتحقيؽ التوازف عمى مستوى األجر الحقيقي.
صرؼ الدينار ،ومدى ا

يوضح الجدوؿ أدناه معمومات حوؿ الحد األدنى لألجور خالؿ فترة الدراسة ،مقيمة

بالدينار تارة وبالدوالر تارة أخرى مع التغير السنوي الحاصؿ لكمييما ،وذلؾ لغرض إجراء
المقارنات بيف األجر االسمي واألجر الحقيقي ،كما يحتوي عمى معمومات حوؿ متوسط سعر
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صرؼ الدوالر ،مقابؿ الدينار الجزائري ،وكذا نسبة التغير السنوي ،وذلؾ لغرض الوقوؼ
عمى أىـ محطات التخفيض الحاصمة خالؿ ىذه الفترة وأثرىا عمى الحد األدنى لألجور.
الجدول  :1الحد األدنى لألجور في ظؿ تخفيض الدينار لمفترة.2020-2001 :
السنة

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2515
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2525

متوسط سعر
صرف
دوالر  /ج()1
77,2647
79,6850
77,3683
72,0653
73,3669
72,6459
69,3644
64,5810
72,6467
74,3199
72,8537
77,5519
79,3809
80,56
100,46
109,47
110.96
116.62
123
132322

نسبة
التغير%
السنوي
+3313
-2377
-6386
+1381
-1
-4351
-6389
+12348
+2314
-1395
+6345
+2336
1349
+2437
+8396
+1336
+531
5347
+735

الحد ألادنى
لألجور
(دج)()2
8555
8555
8555
15555
15555
15555
12555
12555
12555
15555
15555
18555
18555
18555
18555
18555
18555
18555
18555
25555

نسبة
التغير%
السنوي
5
5
+25
5
5
+25
5
5
+25
5
+25
5
5
5
5
5
5
5
+11311

الحد ألادنى
لألجور
بالدوالر
153354
15534
15334
138375
136329
137366
173351
185381
16532
251383
25539
232311
226327
223343
179318
164343
162322
154335
146334
151326

نسبة التغير
السنوي%
-3353
+2363
+3832
-1377
+1
+25368
+734
-11359
+22317
+2352
+12373
-2362
-1325
-1938
-8323
-5359
-4385
-5319
+3336

المصدر )1( :الديواف الوطني لإلحصائيات الجزائر.2021 ،
( )2بنؾ الجزائر.2021 ،

نالحظ مف الجدوؿ أعاله أف أسعار صرؼ الدوالر األمريكي مقابؿ الدينار
الجزائري تتزايد بوتيرة ضعيفة تكاد تكوف ثابتة ،حتى سنة  ،2014وىو تاريخ انييار أسعار
البتروؿ ،التي أثرت عمى سعر صرؼ الدينار ،حيث بدأت وتيرة التزايد باالرتفاع السريع حتى

بمغ سنة  2020متوسط قدره  132.22دينار لمدوالر الواحد ،بالمقابؿ فإف وتيرة الزيادة في
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الحد األدنى لألجور منخفضة ،حيث تتغير كؿ ثالث سنوات مرة ،ودامت منذ سنة 2012
إلى  2020أي مدة ثماف سنوات دوف تغيير ،بالرغـ مف التزايد الممحوظ في قيمة الدوالر،
مما يعني انخفاض أو عجز في القدرة الشرائية لممواطف السيما محدود الدخؿ.

بالرجوع لمجدوؿ أعاله نجد أف الحد األدنى لألجور بالدوالر يتزايد بوتيرة معتدلة

تماشيا مع الزيادة في الحد األدنى لألجور بالدينار ،نتيجة االستقرار النسبي لمدوالر مقابؿ
الدينار ،حيث يتأرجح تخفيض الدينار بيف %1.5و ،%3.5ما عدا سنة  2005بمغ
التخفيض  4.2وسنة  2012بمغ  6.45وسنة  2009بمغ  ،12.48وربما يفسر ىذا
باالستقرار االقتصادي الذي حققو ارتفاع أسعار البتروؿ.

بالمقابؿ تغير الحد األدنى لألجر مقيما بالدوالر بشكؿ عكسي ،منذ سنة 2014
بمعنى أنيا تنخفض بوتيرة متسارعة بدؿ االرتفاع تماشيا مع الزيادة في الحد األدنى مقيما
بالدينار ،فنجد مثال في سنة  2012حيث كاف الحد األدنى لألجر بالدينار 18000دج

يقابمو  232.11دوالر بالدوالر ،بعدىا بسنة واحدة انخفض الحد األدنى إلى  226.27دوالر
برغـ بقاءه ثابتا بالدينار (18000دج) ،وذلؾ بسبب انخفاض الدينار ( %6.45سنة 2012
و %2.36سنة  ،)2013وبقي األجر بالدوالر يتراجع حتى بمغ  146.34دوالر سنة 2019
بالرغـ مف ثباتو بالدينار ،مما اضطر الدولة لرفع الحد األدنى لألجور سنة  2020إلى
 20000دج ما يعني زيادة بنسبة  %11.11والتي يقابميا  151.26بالدوالر ما يعني زيادة

ب %3.3أي بنسبة أقؿ أربع مرات تقريبا مف الزيادة المزعومة بالدينار ،وىذا نتيجة انخفاض

الدينار بنسبة  %7.5مقارنة بالسنة التي سبقتيا ( ،)2019وىذا ما يعني انخفاض كبير في
القدرة الشرائية لممواطف الجزائري السيما محدود الدخؿ.
تبدو الزيادة التي تـ اعتمادىا سنة  2020والمقدرة بػ2000 :دج ،والتي رفعت الحد

األدنى لألجور إلى 20000دج أنيا مقبولة إلى حد ما ،إال أنو بإرجاعيا إلى قيمتيا بالدوالر
نجدىا تساوي  151.26دوالر ،بمعنى أنيا تكاد تساوي الحد األدنى لألجر سنة  2018دوف
زيادة ،وبمقاربة بسيطة نجد أف العامؿ كاف يتقاضى حدا أدنى حقيقي لألجور سنة 2020
أقؿ بكثير مما كاف يتقاضاه سنة  2012والذي بمغ  232.11دوالر ،بالرغـ مف أف قيمتو

بالدينار قد ارتفعت ،حيث يقدر االنخفاض الحقيقي في الحد األدنى لألجر بيف سنة 2012
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وسنة  2020بػ 80.85 :دوالر ،بنسبة  ،35%وىذا ما يدؿ عمى تياوي القدرة الشرائية
لممواطف ،فرغـ الزيادة في األجور االسمية ،فإف النسبة األكبر منيا ستنفؽ عمى االستيالؾ.

ويمكف تفسير انخفاض القدرة الشرائية لممواطف الجزائري ،السيما محدود الدخؿ،

بسبب تخفيض قيمة الدينار ،مف خالؿ تأثيره عمى الميؿ الحدي لالستيالؾ ،فعندما ينخفض
سعر صرؼ العممة الوطنية يرتفع الميؿ الحدي لالستيالؾ ،ولكف ليس بزيادة الكميات
المستيمكة ،بؿ إف جزءا أكبر مف األجر سينفؽ لتسديد نفس الكمية المعتادة لممواد المستيمكة
نتيجة ارتفاع أسعارىا وبالتالي ارتفاع فاتورة االستيالؾ دوف زيادة المنفعة.

مما سبؽ يتبيف أف نظاـ الصرؼ المتبع بالجزائر لـ يحقؽ األىداؼ المرجوة منو،

فحسب النظرية االقتصادية ،يؤدى تخفيض سعر الصرؼ إلى زيادة النمو االقتصادي ،حيث

تزداد الصادرات كمما انخفض سعر العممة نتيجة تأثير ذلؾ في خفض أسعار المنتجات
الموجية لمتصدير ،كما يؤثر عمى الواردات باالنخفاض نتيجة ارتفاع أسعارىا ،مما يؤدي
إلى تحسيف وضعية الميزاف التجاري ،إال أف ىذا ال ينطبؽ عمى الواقع الجزائري بسبب
االعتماد شبو الكمي عمى المحروقات ،نتيجة ضعؼ الجياز اإلنتاجي ومحدوديتو ،أي أف

تخفيض سعر الصرؼ لـ يحدث تغي ار في ىيكؿ الصادرات ،وأي تحسف في قيمة الصادرات
سببو تزايد صادرات المحروقات وارتفاع أسعارىا وليس تخفيض سعر صرؼ الدينار.
الخاتمة:

تعد سياسة سعر الصرؼ مف أىـ الدعامات التي تقوـ عمييا السياسة النقدية ألي

دولة ،والتي ليا انعكاساتيا المباشرة عمى مختمؼ المتغيرات االقتصادية عمى المستوى الكمي،
كميزاف المدفوعات والميزاف التجاري والعممية اإلنتاجية وغيرىا ،وكذا انعكاساتيا غير المباشرة

عمى متغيرات أخرى عمى مستوى االقتصاد الجزئي كاألجور مثال ،وىو موضوع بحثنا ىذا.

إف االختيار الصائب لنظاـ الصرؼ المالئـ يجنب الدولة الوقوع في الكثير مف
الصدمات المالية واالقتصادية ،وبيف التثبيت والتعويـ تختار النظاـ الذي يتماشى ووضعيتيا
المالية واالقتصادية ،بحيث يحقؽ ليا االستقرار االقتصادي والمالي الذي ينعكس عمى أفراد
المجتمع باإليجاب ،مف خالؿ تحقيؽ التوازف بيف األجور الحقيقية والمستوى العاـ لألسعار.

مر نظاـ الصرؼ بالجزائر بالعديد مف المراحؿ بدءا بالتثبيت مف خالؿ الربط

بالفرنؾ الفرنسي وصوال إلى التعويـ سنة  ،1994إال أف ىذا التعويـ ال يخضع آلليات
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العرض والطمب في سوؽ الصرؼ كما يفترض أف يكوف ،بؿ إنو تعويـ مدار مف طرؼ
البنؾ المركزي ،الذي يتدخؿ في تحديد قيمة الدينار بما يراه مناسبا لمظروؼ المالية
واالقتصادية السائدة ،مما منع الدينار مف التحرير الفعمي ،وجعمو عرضة لمتخفيض المستمر

في قيمتيا دوف ضوابط موضوعية ومبررات عممية ،مما تسبب في العديد مف األزمات.

مف بيف المتغيرات التي تأثرت بسياسة التخفيض ىذه ىو عدـ كفاية األجور
الحقيقية لمواجية االرتفاع المستمر في األسعار ،بالرغـ مف محاوالت رفع األجور االسمية
مف حيف آلخر ،مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية لممواطف السيما محدودي الدخؿ.
نتائج الدراسة:

في خضـ محاوالت الجزائر الختيار نظاـ الصرؼ المالئـ ليا لتحقيؽ التوازف في

ميزانيا التجاري وميزاف مدفوعاتيا ،تجد نفسيا في مواجية مشكالت اقتصادية واجتماعية
ناتجة عف التضخـ وارتفاع مستوى األسعار ،مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية لممواطف
بسبب تدني القيمة الحقيقية لألجور مقارنة بقيمتيا االسمية ،وذلؾ بسبب تبنييا نظاـ الصرؼ
المعوـ ،بالرغـ مف عدـ جاىزيتيا اقتصاديا ونقديا لذلؾ ،مما جعميا تمجأ لتدخؿ البنؾ

المركزي في كؿ مرة ،مف خالؿ سياسات تخفيض متوالية تسببت في تياوي العممة الوطنية
وما انجر عنيا مف تدىور في المستوى المعيشي لممواطف ،مما يحتـ عمييا اتخاذ التدابير
الالزمة لخفض ىذه الفجوة ،مف خالؿ تعديالت تمس كال مف السياسة األجرية والنقدية.
مما سبؽ يمكف اإلجابة عمى مشكمة الدراسة وذلؾ مف خالؿ تقييـ فرضيات الدراسة
عمى ضوء التحميؿ السابؽ ،وذلؾ بقبوؿ الفرضية األولى ومفادىا أف سياسة سعر الصرؼ

المتبناة مف طرؼ الجزائر تتمثؿ حقيقة في التخفيض الحاد لمدينار ،وليس التعويـ كما ىو
مصرح بو ،فالتعويـ يخضع آللية السوؽ ،بعكس التخفيض الذي يخضع العتبارات أخرى
أىميا قصور الجياز اإلنتاجي .ويمكف اعتباره نوعا مف التثبيت (الربط بأسعار النفط).
كما يتـ قبوؿ الفرضية الثانية ومفادىا أف السياسة المتبناة مف طرؼ الجزائر تؤثر

سمبا عمى فعالية سياسة األجور السائدة بيا ،وذلؾ بسبب التدخؿ المتكرر لمبنؾ المركزي في
تعديؿ سعر صرؼ الدينار ،مما أدى إلى تخفيضو إلى حدود قصوى تجعؿ مف غير الممكف
مجاراتيا مف قبؿ السياسة األجرية ،عمما أف ىذه األخيرة تتميز عموما بعدـ مرونتيا.
التوصيات:
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دراسة تحليلية ألثر سياسة سعر صرف الدينار الجزائري على فعالية سياسة األجور بالجزائر.

مف أجؿ نجاح نظاـ الصرؼ المتبع مف طرؼ الجزائر ،وتقميص أثره السمبي عمى
األجور ،يجب اتخاذ التدابير الالزمة لذلؾ ،والمتمثمة فيما يمي:

 تحقيؽ مرونة في السياسة األجرية بحيث تتناسب مع التغيرات عمى المستوى الكمي مفارتفاع في األسعار ومعدؿ التضخـ ،والتي يعود سببيا إلى التخفيض المفرط في العممة.
 تحفيز المستثمريف المحمييف لتنشيط الجياز اإلنتاجي عموما ،واإلنتاج اإلحاللي لموارداتخصوصا ،وتقديـ التسييالت الضرورية مما يسمح بتقميص األسعار وتحقيؽ كفاية األجور.

 -تنويع االقتصاد الوطني مف خالؿ إنعاش قطاعي السياحة والزراعة ،مما يقمص مف

التأثير السمبي لمتذبذبات الحاصمة في أسعار النفط والتي تنعكس بشكؿ مباشر عمى أسعار
الصرؼ بالتخفيض ،وبشكؿ غير مباشر عمى األجور والقدرة الشرائية لممواطف.
 ترشيد الواردات مف خالؿ فرض قيود عمى استيراد المواد االستيالكية السيما الكمالية،وكذا تشجيع الصادرات خارج المحروقات مف خالؿ تقديـ الدعـ المالي واالستشاري.

 تقميص حاالت تدخؿ البنوؾ المركزية في تحديد قيمة العممة ،السيما وأف التقمباتالحاصمة في سعر الصرؼ عمى المدى القصير ال تعكس دائماً إلزامية التدخؿ.

 تقميص نشاط السوؽ الموازية برفع القيود عف تحويؿ الدينار لمعمالت األجنبية ،وكذاإنشاء مكاتب صرؼ أكثر جاذبية ،وفرض العقوبات عف المتعامميف خارج السوؽ الرسمية.

 ضرورة حيازة نظاـ نقدي ومالي متطوريف ،ومركز مالي قوي ،وتنسيؽ القوانيف المتعمقةبتنظيـ الصرؼ ،لتفادي التعديؿ المتكرر قصد تعزيز الثقة والمصداقية في سوؽ الصرؼ؛
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