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   اإلقتصاد اجلزائريعلىوآثاره  اليورو
  سليمان ناصر/ د

  قتصادية وعلوم التسيريإلكلية العلوم ا              
   اجلزائر- جامعة ورقلة                                   

  : مقدمة
قتصاد العاملي اإلملام بأهم معطياتـه      إل يتطلب التعامل مع ا    يف ظل العوملة اليت نعيشها حالياً     

د األورويب على مراحل منذ أواخر اخلمسينيات       حتاإل واليت منها إنشاء ا    ،والتفاعل مع أبرز متغرياته   
 مبوجب اتفاقية ماسترخيت سـنة      EUROنشاء العملة األوروبية املوحدة     إمن القرن املاضي، وكذا     

  .1999 من سنة  كعملة رمسية ابتداًء واليت اعمدت فعليا1991ً
ية واضحة،  دبنا التاريخ جاء اليورو لينافس الدوالر األمريكي، وليقف أمامه          ذ من ه  وابتداًء

 أن يقلل ذلك من أمهية وقدرة عمالت قوية آخـرى           نوليصبح لدينا كتلتان نقديتان رئيسيتان دو     
  .سترليينإل الياباين واجلنيه اكالني

 يف  )بنوك، شركات تأميني، أسواق مالية    (لذا نرى أنه من الضروري على القطاعات املالية         
ن تتفاعل مع هذا املتغري اجلديد بتحليل انعكاسـاته علـى           البلدان النامية والعربية مبا فيها اجلزائر أ      

اقتصادياا، وذلك بتعظيم املكاسب والسيطرة على املخاطر والتكاليف النامجة عن التعامل ـذه             
حتـاد األورويب والـذي     إلالعملة، خاصة وأن العديد من هذه الدول ترتبط باتفاقيات شراكة مع ا           

  .تتعامل معظم دوله باليورو
وكيف  قتصاد اجلزائري؟ إلو اليورو؟ وكيف نشأ؟ وماهي أهم آثار التعامل به على ا          فما ه 

؟، ذلك ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل هذا البحث      )إن كانت سلبية  (ة هذه اآلثار    هاجوميكن م 
  .املختصر

  : عموميات حول اليورو -1
 وذلك دف  1979تعود بدايات إنشاء النظام النقدي األورويب إىل تاريخ اخلامس مارس           

 يف صرف عمالا الوطنية بعد ايار النظام النقدي الدويل، كما مت        حتقيق الدول األوروبية استقراراً   
هي وحدة حسابية عبـارة   و) ECU)  European Currency Unitوضع وحدة النقد األوروبية 

  .لرية اإليطاليةعن سلة من األوزان النسبية لعمالت دول اإلحتاد عدا اجلنيه اإلسترليين وال
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  :نشأة اليورو -1-1
 مبدينة 1991 التوقيع على معاهدة ماسترخيت يف ديسمرب  للتعاون النقدي السابق متّ  إمتداداً

 فربايـر   7 إقرارها واملصادقة عليها يف      ذلك من طرف الس األورويب، ومتّ     وماسترخيت اهلولندية   
 إىل تكوين احتاد اقتصادي ونقدي وهـذا  ، وهي تدعو الدول األعضاء يف اإلحتاد األورويب 1992
  :  لضمان

  .حتاد األورويبإل الصرف داخل ارإستقرار أسعا -
 .حتاد األورويبإلإستقرار األسعار يف دول ا -
 .حتاد األورويبإلتقارب أسعار الفائدة داخل دول ا -
ـ إنتظام املوازنات العامة للدول األعضاء من خالل مستويات مديون         - املؤسـسات  ة اهليئـات و   ي

 . االحتادلاحلكومية العامة داخ
دة مع بدايـة سـنة      ة موح لتفاق على إنشاء احتاد أورويب بعم     إل مبوجب هذه املعاهدة ا    متّ
 European Monetary (EMI) إنـشاء معهـد النقـد األورويب     على األكثر، كما مت1999ّ

Institute   حتـاد  إلون بـني دول ا     بأملانيا لتحقيق التعـا    ت يف مدينة فرانكفور   1/1/1994 يف
األورويب يف جماالت السياسات النقدية، وينتهي دور هذا املعهد بإنشاء البنك املركـزي األورويب              

  .ESCB وكذا النظام األورويب للبنوك املركزية ، بنفس املدينة2/5/1998 يف الذي أنشء فعالً
  اقتراح تسمية وفيه متّ) إسبانيا(حتاد األورويب يف مدريد إل اجتماع ا مت1995ّويف ديسمرب 

EURO    ًمن    للعملة األوروبية املوحدة بدال ECU       كما متت مراجعة اخلطوات األساسية املطلوبة ،
  .  التعامل اذلتنفي

   : مراحل تنفيذ التعامل باليورو -1-2
د تنفيـد  و جتـس رساتية لليـو جناز املراحل التمهيدية اخلاصة باألطر التشريعية واملؤس  إبعد     

  : مل ده العملة عرب املراحل اآلتيةالتعا
وق النقدي مع اعتباره العملة املوحـدة يف الـدول           إدخال اليورو يف الس    متّ:  1999يناير   1 -

املنظومة األوروبيـة   طرف   إقرار السياسة النقدية من      األعضاء يف اإلحتاد النقدي األورويب، كما متّ      
ركزي األورويب وبقية البنوك املركزيـة يف الـدول          واملكونة من البنك امل    ESCBللبنوك املركزية   

  .ة إعداد وترتيباتفتر مدة ثالث سنوات بعد هذا التاريخ كتددح وقد .األعضاء



3

حتاد النقـدي األورويب    إل بدء التعامل باليورو من طرف األفراد يف دول ا         متّ:  2002 يناير   1 -
لعمالت احمللية لكل دولة على أن يتم       وذلك على شكل عملة ورقية ومعدنية، وكانت متداولة مع ا         

  . من التداول خالل مدة أقصاها ستة أشهرحتويل هذه العمالت إىل اليورو وسحبها تدرجيياً
كان آخر موعد لقبول العمالت احمللية لكل دولة يف التداول، ليصبح اليورو            :  2002 يوليو   1 -

  .ورويبحتاد النقدي األإلبعد ذلك العملة القانونية الوحيدة يف ا
  :  حتاد النقدي األورويبإلنضمام إىل اإلمعايري ا -1-3

  :نضمام إىل الوحدة النقدية األوروبية وهيإلتفاقية ماسترخيت جمموعة من املعايري لإحددت 
نضمام إىل الوحـدة  إلن على الدول الراغبة يف ا    تفاق على أنه يتعي   إل ا بداية متّ :   معدل التضخم  -أ

لية من اإلستقرار يف األسعار، حبيث جيب أن ال يزيد معـدل التـضخم يف        االنقدية حتقيق درجة ع   
 فوق متوسط معدالت التضخم يف أكثر ثالث دول ذات مستويات األسـعار           % 1,5الدولة عن   

ه هلذا املعيار هو أن قيمته      جنتقاد الذي و  إلإال أن ا  . املستقرة وذلك يف السنة السابقة لفترة اإلختبار      
  .    % 2,7متغرية، لذلك استقر القرار على نسبة تضخم ال تتجاوز املعيارية تعترب 

حتاد النقدي األورويب حتقيق استقرار إلنضمام إىل ا  إل على الدولة املؤهلة ل    يتعني : سعر الفائدة    -ب
مسية طويلة األجل فيها عن أسعار الفائدة       إليف أسعار الفائدة حبيث ال يزيد متوسط أسعار الفائدة ا         

وذلك يف السنة السابقة لفتـرة   % 2حتاد يف معدل التضخم بأكثر من    إلقل ثالث دول با   املقابلة أل 
  .% 7,8أي  ختبار،إلا

 يف أسـعار     نسبياً نضمام أن حتقق استقراراً   إلجيب على الدول الراغبة يف ا      : سعر الصرف    -جـ
 لفتـرة   حبيث تبقى يف حدود التقلبات اليت حققتها خالل الـسنتني الـسابقتني            صرف عمالا، 

  .ختبارإلا
 حتاد النقـدي  إلنضمام إىل ا  إلتفاقية أن على الدول اليت ترغب يف ا       إلحددت ا  : عجز املوازنة    -د

إال إذا    من إمجايل ناجتها احمللي،    % 3 عدم جتاوز نسبة العجز السنوي يف موازنتها العامة          األورويب
هذه القيمـة املعياريـة بـصفة       لتقترب من     ومتواصالً  جوهرياً خنفاضاًإاخنفضت نسبة هذا العجز     

  .وبقيت نسبة العجز قريبة من هذه القيمة ومؤقتة، استثنائية
تفاقية على أن ال يزيد إمجايل الديون احلكوميـة املـستحقة   إلنصت ا:  املديونية احلكومية   –هـ  

   إذاإال  من إمجايل ناجتها احمللي اإلمجايل،% 60عن األورويب حتاد النقدي إلعلى الدول املنضمة ل
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  .خنفاض وتقترب من هذه القيمة املعيارية بسرعة مرضيةإل حنو اتتجهالنسبة  كانت هذه
يف تاريخ بدء التعامل بـاليورو يف  (حتاد األورويب اخلمسة عشر   إليذكر يف األخري أن دول ا     

 إال أن بعضها مل ينضم إىل نظـام         ،كانت قد حققت يف معظمها هذه املعايري      ) 01/01/1999
 بينما انضمت إليـه رمسيـاً      ،كبريطانيا والسويد والدامنار  : يورو لقناعات خاصة وهي     التعامل بال 

 هولنـدا،  فلنـدا،  النمـسا،  يرلندا، إ يا،ليطا إ بلجيكا، فرنسا، أملانيا،: إحدى عشرة دولة وهي     
 لذلك نضمام يف هذا التاريخ،   إلأما اليونان فإا مل تستوف معايري ا       الربتغال، إسبانيا، لوكسمبورغ،

  .ثنا عشرة دولةإ ليصبح العدد اإلمجايل لدول اليورو 2001تأجل انضمامها إىل بداية سنة 
  : قتصاد اجلزائري إل أهم آثار اليورو على ا-2

حتاد األورويب لعب فيها عامل التاريخ والقرب       إلترتبط اجلزائر بعالقات اقتصادية قوية مع ا      
ات بشكل أكرب يف السنوات األخرية خاصة بعـد         وقد تعززت هذه العالق    ، أساسياً اجلغرايف دوراً 

ة ي الداعي إىل إقامة شراكة أورومتوسـط 1995 نوفمرب 28توقيع اجلزائر على إعالن برشلونة يف     
  . املكونة هلذه الشراكة27 بني الدول الـ2010وإنشاء منطقة للتبادل احلر مع سنة 

حتاد األورويب مبدينـة    إل بدأت مفاوضات الشراكة بني اجلزائر وا      1997 مارس   04ويف  
وهو  ،19/12/2001نفاق باألحرف األوىل يف     ات بالتوقيع على    وقد توج  ،)بلجيكا(بروكسل  

برملان لدول  خرآقة د من مصا سنة ابتداًء12يهدف إىل إقامة منطقة جتارة حرة بني الطرفني خالل         
  . إضافة إىل سنيت مساححتادإلا

حتاد األورويب البـالغ عـدد      إلل العملة املوحدة إلثنا عشرة دولة يف ا       وإذا كان اليورو ميثّ   
وبالرغم من ارتفاع هذا العدد إىل مخسة وعشرين  أعضائه عند إنشاء هذه العملة مخسة عشر دولة،  

هـي  فما   قتصادي األكرب للجزائر،  إلفإن الدول املتعاملة باألورو تبقى الشريك ا       ؛2004يف ماي   
  .اجلزائري ؟قتصاد إلأهم األثار الفعلية أو املتوقعة هلذا التعامبل على ا

  : آثار التعامل باليورو على التجارة اخلارجية للجزائر -2-1
 % 70حيث يستحوذ على ما نسبته       حتاد األورويب أهم شريك اقتصادي للجزائر،     إلل ا ميثّ

وهذا يعين  ،2003 من واردات اجلزائر سنة  %65 تقدر بـمن الصادرات اجلزائرية ويقدم سلعاً
 مليـار   3,82 حبوايل   2003-1994احل اجلزائر قدر خالل السنوات       لص  جتارياً قائضاًأن هناك   

حتـاد األورويب   إليف حني كانت نسبيت كل من الصادرات والواردات اجلزائرية إىل ا           ،دوالر سنوياً 
63,8 
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  .2001 على التوايل سنة % 59,2 و%
 والغـاز  الـنفط   (ية من احملروقات    ت أن معظم الصادرات اجلزائرية متأ     ظ عملياً لكن املالح

وهي شبه مـستقرة   ،2001 من إمجايل الصادرات سنة  %97,19واليت شكلت نسبة ) الطبيعي
 %96,98 نسبة 2003بالرغم من تشجيع اجلزائر للصادرات خارج احملروقات حيث بلغت سنة 

 من إيرادات %  67 من الناتج الداخلي اخلام للجزائر وأكثر من % 30  وهو ما يشكل حوايل ،
  .ميزانيتها

 بالدوالر األمريكي فهذا يعين أن معظم املداخيل النقدية         فإذا كانت احملروقات مقيمة عاملياً    
 دفع مثنه باليورو على أساس أن أغلبها متأت       وباملقابل فإن معظم وارداا ي     اجلزائرية هي بالدوالر،  

أسعار صـرف   وبالنتيجة فإن عوائد الصادرات اجلزائرية سوف تتأثر بأي تقلبات يف            من أوروبا، 
ورو فسوف يؤدي هذا إىل زيـادة       ليفإذا ارتفع سعر صرف الدوالر مقابل ا       اليورو مقابل الدوالر،  

أما إذا اخنفض سعر صرف الدوالر مقابل اليورو فسوف يؤدي ذلـك   عوائد الصادرات اجلزائرية،  
  .إىل اخنفاض هذه العوائد

لتعادل النسيب بني العملتني يف     فبعد ا  ويبدو أن ذلك ما حدث بالفعل يف السنوات األخرية،        
وقد فقد الـدوالر     ،2003 دوالر يف اية ديسمرب      1,26بلغ هذا األخري     بداية التعامل باليورو؛  

 وهو ناجم عن حيث يعترب هذا الرقم قياسياً  من قيمته أمام اليورو خالل تلك السنة فقط، 19%
ضافة إىل عجز ميزان حسابه اجلاري      قتصاد األمريكي باإل  إلختالل يف ا  إلضعف حجم املبادالت وا   

 وقد واصل الدوالر تدهوره أمـام   صة حملاربة اإلرهاب واحلرب ضد العراق،بسبب النفقات املخص
  .2004 يف الثالثي األخري من سنة 1,33اليورو إىل أن بلغ 

         ظهر انعاكـسات سـلبية علـى       لكن هذا التدهور الذي سجله الدوالر أمام اليورو مل ي
وهذا بسبب ارتفاع    جلزائرية وعلى القدرة الشرائية للبلد بالرغم من املعطيات السابقة،        اإليرادات ا 

ـ       النفطأسعار   أما إذا اسـتمر هـذا        دوالر للربميل،  45 اليت وصلت إىل أرقام قياسية جتاوزت ال
  . على املوارد املالية اجلزائرية يف ظل أحادية التصديرالتدهور فسوف يؤثر سلباً

  :امل باليورو على املديونية اخلارجية للجزائر  آثار التع-2-2
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 23,203 مبلغ   31/12/2003الطويلة األجل للجزائر يف     وبلغ حجم الديون املتوسطة     
  مليون دوالر أمريكي،   150تبلغ  ) أقل من سنة  (مقابل ديون قصرية األجل      مليار دوالر أمريكي،  

  أي
  . مليار دوالر أمريكي23,353مبجموع ديون يصل إىل 

ل مع السنوات املاضية لوجدنا أن      قارنا حجم الديون املتوسطة والطويلة األجل املسج      ولو  
، أ. مليار د  33,230أ إىل   . مليار د  25,024 من   1996 و   1993رقمها قد ارتفع بني سنيت      

  .أ. مليار د8,206أي بزيادة 
أ - مليـار د   31,060 من    مستمراً لت هذه الديون اخنفاضاً    سج 1997 من سنة    وابتداًء

) أ.د.م22,540 (2002 سـنة    نـسيب وبعد استقرار    ،2001أ سنة   . مليار د  22,311إىل  
  .أ. مليار د23,203 لتصل إىل 2003 سنة رتفعت قليالًإ

    2002 مليون دوالر مقارنة بـسنة       0,663 مببلغ   ل ارتفاعاً هذا النوع من الديون سج، 
 األخرى، وهـذا اإلخنفـاض      سعر صرف الدوالر مقابل اليورو والعمالت     نتيجة الخنفاض   ذلك  و

ف اجلزائر أعباء إضافية فيما خيص ديوا املتوسطة والطويلة         خالل السنوات األخرية كلّ   الذي استمر 
  .2003 مليار دوالر خالل سنة 1,9األجل قدرت بـ 

    نة للمديونية املتوسطة والطويلة األجل للجزائر مـن حيـث          ويعود ذلك إىل التركيبة املكو
 39حيث يأيت الدوالر األمريكي يف املرتبة األوىل بـ    دفع ا هذه الديون،    اليت ت  العمالت األجنبية 

  :يت كما هو موضح يف اجلدول اآل2002 سنة % 42 و2003 من إمجايل هذه املديونية سنة %
  )  %(:                                                                  الوحدة 

 ةالعملــــ 2002 2003

  الدوالر األمريكي  42  39

  اليورو  30  35

   اليابايننيال  12  12
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 العمالت األخرى 16 14

 اموع 100 100

    .2004-12-13:  بتاريخ ، www.bank-of-algeria.dz  املوقع: املصدر 
  :  آثار التعامل باليورو على احتياطي الصرف يف اجلزائر -2-3

 خالل السنوات األخرية بسبب ارتفـاع  اًدعا مضطرشهد احتياطي الصرف اجلزائري ارتفا   
 2001 مليار دوالر أمريكي يف اية سـنة         17,9حتياطي من   إل هذا ا  فزاملداخيل النفطية ،فقد ق   

وميكن أن يزيد هذا     ،2003 مليار يف اية سنة      33 مث إىل    2002 مليار يف اية سنة      23,5إىل  
   .رتفاعإلالنفط يف ا إذا استمرت أسعار 2004العدد يف اية سنة 

حيث هـذا  (ومبا أن الدوالر األمريكي هو العملة املهيمنة على احتياطي الصرف اجلزائري       
 اليابـاين  ني من ال %6من العمالت األوروبية ، % 20 بالدوالر ،% 64حتياطي يتكون من إلا
 ؛ فـإن أي )1998  ةمن باقي العمالت املختلفة حسب إحصائيات بنك اجلزائر سـن %  10،

وهو ما حـدث     حتياطي،إل على هذا ا   يبمة الدوالر األمريكي سيكون له تأثريه السل      يتدهور يف ق  
  .بالفعل يف السنوات األخرية

 أن إدارة احتياطي الصرف اجلزائري وتسيريه هي من مهام بنك اجلزائـر حـسب           حيثو
 الــصادر يف 10/90القــانون رقــم  (نمــاإلئت مــن قــانون النقــد وا66 و65املــادتني 

14/04/1990(    د ؛ فإنه يقوم بتوظيف هذا اإلحتياطي ،كما أنه حيد) من نفس 59حسب املادة 
والبقيـة مـن هـذه       صة لتغطيـة النقـد،    ما هو من ضمن احتياطيات الصرف املخص      ) القانون

  .ب للخارجدعم الدين العام املتوجلص الستقرار سعر الصرف أو حتياطيات اليت ختصإلا
 بنك اجلزائر فقد متكن     ل به قانوناً  ياطي الصرف اجلزائري واملخو   ونتيجة هلذا التوظيف إلحت   

وهي احلصيلة   ،2003 سنة   % 2,7هذا األخري من حتقيق حصيلة إجيابية من الفوائد وصلت إىل           
حسب تـصريح  (اليت جعلت من ارتفاع سعر صرف اليورو حمدود التأثري على املوارد املالية للبالد       

  ).2004ربملان يف شهر أكتوبر  أمام الرزائبنك اجلحمافظ 
  :  توصيات عامة -3
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ستقرار يف سعر صرف اليورو كان له التأثري املباشر علـى املعـامالت املاليـة               إلإن عدم ا  
ويبدو أن سياسة الواليات املتحدة األمريكية يف العامل من جهة والقوة املتزايـدة      اخلارجية للجزائر، 

أمـام  رتفـاع   إل ل حاًهة أخرى سوف جتعل اليورو مرش     حتاد األورويب من ج   إلالقتصاديات دول ا  
 وهو ما يتطلب من املسؤولني على اختاذ القـرار يف          الدوالر األمريكي والعمالت العاملية األخرى،    

  : اجلزائر التفكري فيما يلي 
 املسامهة يف اجلهود واملشاورات واملساعي لفك العالقة بني الدوالر األمريكي من جهة وتـسعري    -

النفط بالدوالر من جهة أخرى، خاصة يف األسواق الرئيسية املستوردة للنفط مثل أوروبا واليابان،              
األورويب يف التجارة العاملية، إضافة     ومما يساعد على إمكانية جناح هذه اجلهود وزن وأمهية اإلحتاد           

إىل العالقات اإلقتصادية والسياسية القوية اليت تربط بني اجلزائر وهذا اإلحتاد منذ توقيـع اتفـاق                
  .الشراكة بينهما والذي قطع مراحل متقدمة

ـ فإن على اجلزائر أن تسعى أيضاً      ) ولو جزئياً ( يف حالة جناح املسعى السابق       - ن إىل حتويل جزٍء م
خاصة وأن اإلحتاد األورويب يسعى من جهته إىل أن يصبح اليـورو            احتياطياا النقدية إىل اليورو،     

عملة احتياط دولية تنافس الدوالر األمريكي، إضافة إىل أن بعض البنوك املركزية اآلسيوية أبدت               
نقدية إىل اليورو لكون هذا األخري أكثـر اسـتقراراً مـن            اطياا ال يرغبتها يف حتويل جزٍء من احت     

  .الدوالر
 املسامهة يف تقوية وتفعيل التكتالت اإلقتصادية اإلقليمية املتاحة أمام اجلزائر، وهذا من شأنه أن               -

حيقق نوعاً من التوازن يف التجارة اخلارجية للجزائر ولو على املدى الطويل عوض تركيزها علـى                
يب، وبالرغم من أن هذا الوضع قد أنتجته ظروف القرب اجلغرايف وامليزة التنافـسية              اإلحتاد األورو 

وق العربية للجزائر يف حالة      إال أنه باإلمكان اإلستفادة من املزايا اليت حتققها الس         ؛للسلع األوروبية 
ظـل  ويبدو أن ذلك يتطلب جهوداً ضـخمة يف         . مسامهتها يف إجناح منطقة التجارة احلرة العربية      

 على ذلك من أن حجم التجارة العربية البينية ال يتجاوز حالياً نسبة    تشرذم العريب احلايل، وال أدلّ    ال
 من إمجايل حجم التجارة العربية مع العامل، إضافة إىل أن السوق العربية املشتركة بقيـت                % 10

  .حلماً يراود العرب منذ اخلمسينيات من القرن املاضي
  :اخلامتة 
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  بعد أن كانت حلماً مث أصبحت واقعاً معاشاً تتطلب من البلـدان الناميـة  إن جتربة اليورو    
  :ومنها اجلزائر التفاعل معها من جانبني أساسيني 

 اإلستفادة من هذه التجربة واإلعتبار ا، خاصة وأا توجت مراحل من الوحدة بـني               :األول   –
ة منذ ظهور فكـرة الوحـدة       الدول األوروبية إمتدت إىل نصف قرن من الزمان، وهي نفس املد          

 بينـها   فرقاإلقتصادية العربية ومل يتحقق منها شيئاً، كما أن الوحدة األوروبية جتمع بني شعوب ي             
الكثري وأوالها أم يتحدثون ما يقارب العشرين لغة، بينما فشلت الوحدة العربية بـني شـعوب                

  .أمهها أم يتحدثون لغة واحدةوجيمع بينها الكثري 
 أمراً واقعاً ومفروضاً على كثري من البلدان النامية ومنها اجلزائـر         ن التعامل باليورو يعد    إ :الثاين   –

حبكم عالقاا اإلقتصادية القوية مع اإلحتاد األورويب، لذا وجب عليها من خالل هـذا التعامـل                
ة عنه، وذلك باإلسترشاد بالتوصـيات الـواردة        تعظيم املكاسب والسعي إىل تقليل املخاطر النامج      

قات الشخصية البينية هي أفـضل سـبيل        ، ونرى أن استغالل قنوات احلوار السياسي والعال       آنفاً
  .لتحقيق ذلك

  :مراجع البحث 
   :الكتب 
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