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  اقتصاد المعرفة ودوره في تحقيق أهداف السياسة االقتصادية
 "المربع السحري لكالدور"

  خبازيفاطمة الزهراء  /د
ـ  جامعة الجياللي بونعامةعلوم االقتصادية. ال قسم "أ "محاضرة صنف أستاذة

 الجزائر خميس مليانة ـ
 

 ملخص:

إىل حتقيق أربعة أهداف نهائية تعرف على  من الدول،ألي دولة  القتصاديةتسعى السياسة ا

، تلك األهداف متثل التوازن االقتصادي بشقيه الداخلي ''املربع السحري ''العموم بأهداف 

يف استقرار مستويات األسعار وحماربة البطالة وحتقيق النمو االقتصادي،  ةاملمثلوواخلارجي، 

باإلضافة إىل حتقيق التوازن االقتصادي اخلارجي من خالل توازن ميزان املدفوعات واحملافظة 

 .عملةعلى استقرار قيمة العملة أو استقرار سعر صرف ال

واستخدام الرقمنة  اسا على املعرفة،ويف ظل ظهور و توسع االقتصاد اجلديد الذي يرتكز أس

وحيث تشكل املعرفة احملرك األساسي للنمو  واالبتكار وتوافر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال،

يف ظل اقتصاد املعرفة، والدور السياسة االقتصادية  أهداف، تربز أهمية دراسة وتقييم االقتصادي

تلخص جممل املتغريات االقتصادية الذي يلعبه هذا األخري يف حتقيق هذه األهداف واليت 

  .، وبصفة عامة فان متغريات كالدور توضح وضعية التنمية يف البلد املعينالكلية

       التطرق إىل احملاور التالية: وقد مت تناول هذا املوضوع من خالل     

 اإلطار النظري القتصاد املعرفة. احملور األول:

 ، واملربع السحري لكالدور.االقتصاديةالسياسة ماهية  احملور الثاني:

 .أثر اقتصاد املعرفة على متغريات مربع كالدور احملور الثالث:

 .السياسة االقتصادية، مربع كالدور، اقتصاد املعرفة،  الكلمات املفتاحية:

 مقدمة :
حبلول القرن الواحد والعشرين ، انتقل االقتصاد من الرتكيز على اإلنتاج إىل الرتكيز على املعرفة 

 و رأس املال البشري هي أكثر األصول قيمة يفحيث املوارد البشرية املؤهلة وذات املهارات العالية 

"  واستخدام اإلنرتنتعتمد على توافر تكنولوجيات املعلومات واالتصال " ي الذي، اجلديد االقتصاد

 .االبتكار و الرقمنة
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يف اجملال إىل اقتصاد املعرفة أحدث ثورة كبرية  صناعيالتحول من االقتصاد ال نإ        

 ، مما انعكس إجيابًا على االقتصاديات احمللية والعاملية يف معظم دول العامل اليتاالقتصادي

استفادت من هذا التطور يف زيادة الناتج احمللي هلا، وإجياد فرص وظيفية جديدة ملواطنيها، 

 وابتكار أساليب عمل إبداعية خالقة يف إدارة األعمال واملوارد البشرية واملالية واإلنتاجية.

مجة عن لتعرف على طبيعة االقتصاد اجلديد و اآلثار الناا ،حاولنا من خالل هذه الدراسة        

 . السياسة االقتصادية  أهدافوهذا فيما خيص حتقيق  تياداالقتصاهذا النوع من  تطور 

 :إشكالية الدراسة
 بناءا على ما مت ذكره يتبادر إلينا التساؤل التالي:           

 ؟كيف يساهم اقتصاد املعرفة يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية

 ويندرج ضمن اإلشكالية الرئيسية للبحث مجلة التساؤالت الفرعية التالية:    

 . لصناعيـ ما هو املقصود باقتصاد املعرفة وما هي امليزات اليت متيزه عن االقتصاد ا

 .قصود باملربع السحري لكالدورـ ما هو امل

 .متغريات كالدور يف ظل اقتصاد املعرفةـ ما هي السبل الكفيلة بتحقيق 

 فرضيات البحث:
 لإلجابة على اإلشكالية الرئيسة للبحث نفرتض منذ البداية ما يلي:      

ـ اقتصاد املعرفة هو منط اقتصادي جديد خيتلف عن النمط التقليدي الذي مييز االقتصاد 

 الصناعي.

 .باملربع السحري األهداف األساسية األربع للسياسة االقتصاديةيقصد ـ 

حتقيق أهداف السياسة االقتصادية من خالل املضامني واخلصائص  املعرفة يتماقتصاد  يف ظل ـ 

 .تاالقتصاديااليت متيز هذا النوع من 

 أهمية البحث:
، يت تشغل تفكري متخذي القرار واضيع الاملمن  السياسة االقتصادية للبالديعترب موضوع     

 ، ومن جهة أخرى فان االقتصاديتسارع وترية التطور التكنولوجي يف جمال خاصة يف ظل 

ضبط توجه احلكومات حنو رقمنة اإلدارة والتحول حنو احلكومات االلكرتونية، يزيد من أهمية 

 التوازنات االقتصادية الكلية.

 أهداف البحث:
 يهدف هذا البحث إىل:     

 ـ التعرف على ماهية اقتصاد املعرفة.

 .دافهاالتعرف على مصطلح السياسة االقتصادية وأهـ 

 .الكيفية اليت يتم مبوجبها حتقيق أهداف السياسة االقتصاديةـ التعرف على 
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 منهج الدراسة:
حديد طبيعة اقتصاد املعرفة، نظرا لطبيعة املوضوع مت االعتماد على املنهج الوصفي لت       

 . أهدافها، أدواته، السياسة االقتصادية مفهوممفهومه ومؤشراته، وكذا التعرف على 

 المحور األول: اإلطار النظري القتصاد المعرفة.
ثورة تكنولوجيا املعلومات  نتيجةعوملة الشؤون االقتصادية مستمر لالعامل تزايد  شهد      

 مع ذلك وباملوازاةالتخفيف من القيود التجارية على املستويني الوطين والدولي.  اواالتصاالت، وكذ

يف الكثافة املعرفية باألنشطة االقتصادية مدفوعًا بثورة تكنولوجيا املعلومات  حاد حدث ارتفاع

        .واالتصاالت وتسارع خطى التقدم التكنولوجي

من الناتج احمللي  ٪ 7حسب إحصائيات األمم املتحدة فان اقتصادات املعرفه تستأثر اآلن و     

من منو اإلنتاجية يف االحتاد  ٪ 50سنويا. وجدير بالذكر أن  ٪ 10اإلمجالي العاملي وتنمو مبعدل 

 .األوروبي هو نتيجة مباشرة الستخدام وإنتاج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 اقتصاد املعرفة: وأهمية أوال: مفهوم

 سنحاول يف هذا اإلطار التعرف على مفهوم اقتصاد املعرفة و أهميته.     

 مفهوم اقتصاد املعرفة: . أ

على اقتصاد املعرفة مثل االنرتنت ، االقتصاد االفرتاضي، هناك تسميات عديدة أطلقت       

السرباني، االقتصاد الرقمي، االقتصاد االلكرتوني، اقتصاد الويب، االقتصاد الشبكي، اقتصاد 

الالملموسات، اقتصاد اخلربة.

1

 

ياة اقتصاد املعرفة على انه:" عرفت منظمة التعاون للتنمية االقتصادية للتعلم مدى احل      

االقتصاد املبين أساسا على إنتاج ونشر واستخدام املعرفة واملعلومات"، كما عرفه برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي بأنه: " بأنه نشر املعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية يف مجيع النشاط 

اصة وصوال إىل ترقية احلياة اخلاصة اجملتمعي، االقتصاد واجملتمع املدني والسياسة واحلياة اخل

باطراد، ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية املمكنة والتوزيع الناجح هلذه القدرات.

2

 

، " هو ذلك االقتصاد الذي ينشأ الثروة من خالل من بني التعاريف اليت حدد اقتصاد املعرفة     

والتعلم، والتطبيق واالستخدام للمعرفة عمليات املعرفة وخدماتها " اإلنشاء، والتحسني والتقاسم 

بأشكاهلا" يف القطاعات املختلفة باالعتماد على األصول البشرية والالملموسة ووفق خصائص و 

قواعد جديدة.

3

 

 اكما يعرف على انه االقتصاد الذي يدور حول احلصول على املعرفة وتوظيفها، وابتكاراته     

كافة من خالل اإلفادة خبدمة معلوماتية ثرية وتطبيقات بهدف حتسني نوعية احلياة مبجاالتها 

تكنولوجية متطورة واستخدام العقل البشري كرأس للمال، وتوظيف البحث العلمي إلحداث 

جمموعة من التغيريات اإلسرتاتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر 
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علومات واالتصاالت وعاملية املعرفة والتنمية استجابة وانسجاما مع حتديات العوملة وتكنولوجيا امل

املستدامة.

4

 

ومما سبق ميكن استنتاج التعريف التالي:" اقتصاد املعرفة هو ذلك االقتصاد الذي يتماشى       

احلديثة، وذلك بهدف  توالعوملة االقتصادية، حبيث يرتكز أساسا على املعرفة والتكنولوجيا

حملققة يف ظل االقتصاد الصناعي و توفري حياة أفضل حتقيق معدالت منو أعلى من تلك ا

 للمجتمعات.     

 : اقتصاد املعرفة أهمية . ب

تربز أهمية اقتصاد املعرفة من خالل النقاط التالية:      

5

 

ـ املعرفة العلمية والعملية اليت يتضمنها اقتصاد املعرفة  تعترب األساس لتوليد الثروة وزيادتها 

 وتراكمها.

يف حتسني األداء، ورفع اإلنتاجية وختفيض تكاليف اإلنتاج وحتسني نوعيته، من خالل ـ اإلسهام 

 استخدام الوسائل واألساليب التقنية املتقدمة اليت يتضمنها اقتصاد املعرفة.

ـ اإلسهام يف زيادة اإلنتاج والدخل القومي، وإنتاج املشروعات والعوائد اليت حتققها، واإلسهام يف 

 فراد اليت ترتبط نشاطاتهم باملعرفة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.توليد دخول األ

ـ اإلسهام يف توفري فرص عمل، خصوصا يف اجملاالت اليت يتم فيها استخدام التقنيات املتقدمة، 

وهي فرص واسعة ومتنوعة ومتزايدة، وهذا ملن تتوفر لديهم املهارات والقدرات العلمية والعملية 

 ستوى. املتخصصة عالية امل

 ـ اإلسهام يف إحداث التحديث والتجديد والتطور للنشاطات االقتصادية.

للتحفيز على التوسع يف االستثمار، وبالذات يف   ـ اإلسهام يف توفري األساس املهم والضروري

املعرفة العملية والعملية، من اجل تكوين رأس مال معريف يسهم بشكل مباشر يف توليد إنتاج 

 معريف.

فيف من قيد املوارد وبالذات الطبيعية منها اليت تتسم بالندرة إزاء الطلب عليها، وإضافة ـ التخ

 استخدامات جديدة  للموارد املعروفة، وحتسني املوجود منها.

ـ إجياد منط جديد للتخصص وتقسيم العمل، وبالذات بالتقنيات اليت يتضمنها اقتصاد املعرفة، 

ر، مما يضمن للدول املتقدمة احتكار توليد واستخدام بالتخصص يف التقنيات عالية التطو

 التقنيات املتقدمة، مما يؤدي إىل اتساع الفجوة التكنولوجية بني دول العامل.

  ـ اإلسهام يف إحداث تغريات هيكلية يف االقتصاد واملتمثلة فيما يلي:

 .زيادة األهمية النسبية لإلنتاج املعريف املباشر وغري املباشر 

  األهمية النسبية لالستثمار وتكوين رأس املال املعريف.زيادة 

 .زيادة األهمية النسبية للعاملني املعرفيني 

 .زيادة األهمية النسبية للصادرات من املنتجات املعرفية 

 
 



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

305 

 اقتصاد المعرفة: ومؤشرات خصائصثانيا: 
 القتصاد عدة خصائص ومؤشرات نذكرها فيما يلي:     

 خصائص اقتصاد املعرفة: . أ

  6 نذكر منها : عدد من اخلصائصب يتميز اقتصاد املعرفة      

  :وغريها من املنظمات  األكادمييةنظام فعال من الروابط التجارية مع املؤسسات االبتكار

 .واستيعابها وتكييفها مع االحتياجات احمللية املتنامية املعرفةاليت تستطيع مواكبة ثورة 

 أنيتعني على احلكومات  ، لذلكأساسي لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية التعليم :التعليم 

 التكنولوجيات احلديثة يف إدماجأو رأس املال البشري القادر على  املبدعةو املاهرةتوفر اليد العاملة 

  .وبرامج التعلم مدى احلياة التعليميةالعمل. فضال عن املهارات االبداعيه يف املناهج 

 املبنية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسهل نشر البنية التحتية :البنية التحتية

  .وجتهيز املعلومات واملعارف وتكييفه مع االحتياجات احمللية

 :األطراقتصادية قوية تستطيع توفري كل  أسستقوم على  اليت وافزاحل احلوافز 

اليت  تلك القانونية والسياسية اليت تهدف إىل زيادة اإلنتاجية والنمو. وتشمل هذه السياسات

ويسر، وختفيض التعريفات  إتاحةتهدف إىل جعل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكثر 

  .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة سيةالتنافتكنولوجيا وزيادة القدرة العلى منتجات  اجلمركية

 :يتميز اقتصاد املعرفة مبرونة فائقة وقدرة على التطويع والتكيف مع املتغريات   املرونة

 واملستجدات احلياتية اليت تتسارع معدل تغيريها ويتكاثف حجم تأثريها.

 له القدرة على التجدد والتواصل مع غريه من االقتصادات اليت أصبح  :التجدد والتواصل

 يصعب فصله عنها أو احلديث عنه من دونها.  

 :جماالت خلق القيمة املضافة فيه متعددة ومتنوعة ويف ذات الوقت ثرية   القيمة املضافة

 وغنية.

 بالكامل وال توجد ال توجد موانع للدخول إليه بل هو اقتصاد مفتوح  :اقتصاد مفتوح

 فواصل زمنية أو عقبات مكانية أمام من يرغب يف التعامل معه و به.

  حبيث يبحث على املواهب  :األخرى توعلى عالقاته باالقتصاديا ذاتهباقتصاد قائم

واألفكار اجلريئة و أصحاب العقول اخلالقة. ومن ثم فان الصراع القائم يف ظل هذا االقتصاد 

 روعات على جذب هذه العقول وتوظيفها.     يتمثل يف قدرة املش

 :مؤشرات اقتصاد املعرفة  . ب

هناك مجلة من املؤشرات تؤكد جناح التوجه حنو اقتصاد املعرفة، وتشمل املؤشرات اليت         

 تقيس 

مدخالت املعرفة وخمزونها وشبكاتها ونضرها وخمرجاتها وإدارتها، نذكر منها:

7

 

 مثن السلع و اخلدمات واملنتجات.ـ نسبة املكون املعريف يف 

http://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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ـ امليزان التجاري للدولة فيما يتعلق بتجارة املعرفة " الصادرات املعرفية والواردات املعرفية" مبا يف 

 ذلك ميزان املدفوعات التكنولوجي حسب نوع التكنولوجيا.

قمي، ومدى ـ مؤشرات البنية التحتية " هواتف، حواسيب، شبكات ومنها األنرتنت" واحملتوى الر

التقدم يف تنفيذ تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جماالت التجارة واحلكومة 

 والتعليم.

 ـ عدد براءات االخرتاع وحقوق امللكية الفكرية مبا فيها العالمات التجارية.

 ـ عدد سنوات الدراسة والتدريب بالنسبة إىل عمر الفرد.

 وير من الناتج احمللي اإلمجالي، وعدد الباحثني إىل عدد السكان.ـ نسبة اإلنفاق على البحث والتط

 ـ عدد حدائق التكنولوجيا أو البحث أو العلم وعدد حاضنات التكنولوجيا.

 اقتصاد المعرفة: ومضامين : مقوماتثالثا
 هناك مجلة من املقومات واملضامني اليت يرتكز عليها اقتصاد املعرفة تتمثل يف:      

 اقتصاد املعرفة:مقومات  . أ

العناصر واملقومات اليت يقوم عليها اقتصاد املعرفة يف النقاط التالية: إجيازميكن         

8

 

 ـ  بنية حتتية جمتمعية متمثلة يف املؤهالت الفكرية ذات املستوى العالي.

 ـ الربط الواسع ذو احلزمة العريضة وذلك باستخدام تكنولوجيا املعلومات مبختلف أنواعها "

 انرتنت، خطوط اهلاتف، أجهزة الكمبيوتر.......اخل.

ـ جمتمع متعلم ومتخلق، وهذا يستوجب االستثمار والرتكيز على التعليم و إقامة املراكز واملعاهد 

 املؤهلة.

ـ الربط بني البنية اجملتمعية واجملتمع املتعلم للحصول على أفضل نتيجة ممكنة من العمال 

 والقدرات اهلائلة. املهرة من ذوي اإلمكانيات

 ـ منظومة البحث والتطوير والعلم والتكنولوجيا واإلبداع واالبتكار.

ـ تعزيز فعالية السياق التنظيمي إلنتاج املعرفة املؤدي إىل توليد تقانات جديدة مبا حيقق غايات 

 الكفاءة اإلنتاجية والتنمية البشرية يف آن واحد.

 وإجراء زيادة حامسة يف اإلنفاق املخصص لتعزيز املعرفة.  ـ إعادة هيكلة اإلنفاق العام وترشيده

 :مضامني اقتصاد املعرفة . ب

سنحاول التطرق يف هذا الصدد إىل ابرز  مضامني اقتصاد املعرفة ومعطياته املتصلة بثروة 

وذلك فيما يلي: املعلومات واالتصاالت و تقنياتها

9

 

التكنولوجيا دورا رئيسيا يف خلق وحتويل املعرفة حيث  تلعبـ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 

طورت قدرات التخزين، و املعاجلة وسرعة تبادل املعلومات، واليت مكنت من تدوين املعارف وجعلها 

 متاحة أكثر من قبل جلميع القطاعات االقتصادية.

لوجي احليوي، تعرف اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بالتنوع التكنو ـ التكنولوجيا احليوية:

التكنولوجيا احليوية على أنها ، أية تطبيق تكنولوجي يستخدم األنظمة البيولوجية والكائنات 

العضوية احلية ومشتقاتها لصناعة املنتجات أو تعديلها من اجل االستخدام احملدد. وتوجد 



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

307 

مياء التكنولوجيا احليوية يف صناعات وتطبيقات متنوعة أبرزها الصيدلة، الزراعة والكي

 الصناعية.

مت تطوير تكنولوجيا منتجة للمواد الصناعية، حبيث حتل حمل الطبيعة،  تكنولوجيا املواد:ـ 

 حيث حل ملطاط الصناعي حمل الطبيعي، واحلرير الصناعي حمل الطبيعي...اخل 

تطورت التكنولوجيا املستخدمة يف تقطيع وجتميد املواد وغريها من التكنولوجيا اليت  وكذلك

 أدت إىل التوسع يف استخدام هذه املواد.

الذكاء الصناعي هو عبارة عن " الطرق  ـ تكنولوجيا الذكاء الصناعي واألنظمة اخلبرية:

لكرتونية واحلاسوبية اليت واألساليب اجلديدة واملستحدثة اليت تعمل على برجمة األنظمة اال

تستخدم لتطوير أنظمة حتاكي عناصر ذكاء العامل يف املنظمة، وبالتالي فعملية  أنمن شأنها 

الذكاء الصناعي هي عبارة عن منذجة القدرات واملعارف الذهنية لألفراد لكي تقوم بها اآلالت 

تم مبوجبه إنتاج وجتهيز ونقل واحلواسيب االلكرتونية املناسبة لعمليات املنظمة، أي كافة ما ي

 وختزين وتوزيع املعارف واملعلومات بالشكل الذي يتناسب مع عملية اإلبداع التكنولوجي.   

يهدف علم الذكاء االصطناعي إىل فهم طبيعة الذكاء اإلنساني عن طريق عمل برامج       

أخرى قد تطور استخدام  ومن جهة للحاسوب قادرة على حماكاة السلوك اإلنساني املتسم بالذكاء.

األنظمة اخلبرية، واليت من خالهلا يتم إجياد برامج خلزن اخلربات واملعارف املرتاكمة، مبا 

تتضمنه من تفكري وإدراك وتصرف، للمساعدة يف اختاذ القرارات، ومعاجلة املشكالت، اعتمادا على 

 اخلربات املرتاكمة و املخزنة يف برامج النظم هذه.

اإلشارة يف هذا الصدد إىل انه رغم ما توصلت إليه التكنولوجيا من تطور يف اجملال وجتدر       

، كحماية إليهااالقتصادي واجملاالت األخرى إال انه مل يتمكن من تأمني املكتسبات اليت مت التوصل 

واليت يتم نقلها عن طريق  راألنظمة والربامج وخمتلف البيانات املخزنة على أجهزة الكمبيوت

الشبكة. حبيث تتعرض هذه البيانات واملعلومات إىل خماطر السرقة واإلتالف والتجسس بسبب 

اإلجرام االلكرتوني الذي يزداد هو اآلخر تطورا، مع التطور الذي تشهده تكنولوجيا اإلعالم 

 واالتصال.   

     .سحري لكالدور، والمربع الالسياسة االقتصاديةماهية المحور الثاني: 
املفاهيم املتعلقة بالسياسة االقتصادية وأهدافها، املتمثلة  إىلسنحاول يف هذا اإلطار التطرق      

 يف املتغريات االقتصادية املكونة للمربع السحري لكالدور.

 : مفهوم السياسة االقتصادية:أوال
تشري السياسة االقتصادية الكلية إىل جممل القواعد والوسائل واإلجراءات والتدابري اليت     

تقوم بها الدولة وحتكم قراراتها حنو حتقيق األهداف االقتصادية لالقتصاد القومي خالل فرتة 

.زمنية معينة 

10 
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كما ميكن أن نعرف السياسة االقتصادية على أنها تصرف عام للسلطات العمومية واع ومنظم ،     

منسجم وهادف يتم القيام به يف اجملال االقتصادي ؛ أي يتعلق باإلنتاج، التبادل ، استهالك السلع 

واخلدمات وتكوين رأس املال
 11 

ة هي من خالل هذه املفاهيم خنلص إىل أن السياسة االقتصادي

 ، األدوات والعالقات املتبادلة بينها.جراءاتعبارة عن اإل

 ثانيا: أدوات السياسة االقتصادية:
 السياسة النقدية: . أ

 هناك جمموعة من املفاهيم حناول أن نذكر منها ما يلي:

"السياسة النقدية هي جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها السلطة النقدية "البنك املركزي"      

اجلوانب النقدية و ما يتصل بها من جماالت مصرفية و مالية"خبصوص 

12

 . 

" السياسة النقدية هي جمموعة اإلجراءات و الوسائل و األدوات اليت يستخدمها البنك املركزي      

باعتباره ممثال للسلطة النقدية للتأثري يف عرض النقود و حجم االئتمان، أي التأثري على 

تصاد"السيولة النقدية يف االق

13

 . 

"السياسة النقدية هي جمموعة من القواعد و الوسائل و األساليب و اإلجراءات و التدابري اليت      

تقوم بها السلطة النقدية للتأثري )التحكم( يف عرض النقود مبا يتالءم مع النشاط االقتصادي 

لتحقيق أهداف اقتصادية معينة خالل فرتة زمنية معينة"

14

   . 

مما تقدم ميكن أن نقول بأن السياسة النقدية بصفة عامة هي عبارة عن جمموعة  وانطالقا     

اإلجراءات والوسائل واألساليب اليت تتخذها السلطة النقدية بغية التحكم يف املعروض النقدي 

 والوصول إىل حتقيق 

أهداف السياسة االقتصادية العامة للدولة 


                               . 

 السياسة املالية: . ب

ارتبط مفهوم السياسة املالية مع املالية العامة تارخييا . تنظيم إيرادات احلكومة و نفقاتها و       

سياستها االئتمانية. وخالل احلرب العاملية الثانية استخدم تعبري السياسة املالية ليعين استخدام 

لية من اإلنتاج الكلي و احليلولة دون النفقات و اإليرادات و الدين العام لتحقيق مستويات ما

 حدوث التضخم.

وتعين حافظة النقود أو  "Fisc"اشتق مصطلح السياسة املالية أساسًا من الكلمة الفرنسية       

اخلزانة و يراد بالسياسة املالية يف معناها األصلي كل من املالية العامة وميزانية الدولة، وتعزز 

نطاق واسع بنشر كتاب "السياسة املالية ودورات األعمال" على  ميي استخدام هذا املصطلح األكاد

". Alain. H. Hansenهانسنرؤ أالن. للربوفيسور" 

15

  

وتعرف السياسة املالية على أنها "جمموعة اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات احلكومية      

لتعديل حجم النفقات العامة أو احلصيلة الضريبية من أجل خدمة أهداف اقتصادية حمددة، 

والسيما من أجل معاجلة البطالة أو التضخم، ويكون لزيادة النفقات العامة نفس أثر ختفيض 

ما يكون لتخفيض النفقات العامة نفس أثر زيادة الضرائب.الضرائب ، ك

16
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وميكن تعريفها أيضا على أنها " جمموعة من القواعد واألساليب والوسائل واإلجراءات       

والتدابري اليت تتخذها الدولة إلدارة النشاط املالي هلا بأكرب كفاءة ممكنة، لتحقيق جمموعة من 

األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية خالل فرتة معينة.

17

  

ومهما تطور مفهوم السياسة املالية فإنه يصب يف مفهوم واحد أال وهو؛ جمموعة اإلجراءات       

والتدابري والقواعد اليت تتخذها احلكومة بغية التأثري على النشاط املالي لتحقيق مجلة من 

 األهداف االقتصادية واالجتماعية وذلك خالل فرتة زمنية معينة.

 سياسة سعر الصرف:ج. 

  حبيث، سياسة سعر الصرف من السياسات اهلامة اليت تسعى إىل حتقيق التوازن االقتصادي      

تعرب على دور الدولة بكل مقوماتها التقليدية على املستوى الدولي.

18

وميكن تعريفها أيضا على  

أنها: " كافة اإلجراءات الصادرة عن السلطات العامة واليت تستهدف تغيري سعر الصرف وذلك 

 بهدف تعزيز التوازن التجاري، وحاليا تستخدم سياسة سعر الصرف حملاربة التضخم".

                                                                                                  :السياسة التجاريةد. 

ميكن تعريف السياسة التجارية على أنها :" جمموع اإلجراءات اليت تباشرها الدولة يف    

عالقاتها االقتصادية مع دول العامل األخرى، شاملة لكل من التبادل السلعي واخلدمي وأسعار 

مع باقي أهداف السياسة االقتصادية  الصرف واالستثمار، بقصد حتقيق أهداف معينة تتفق

والسياسات العامة للمجتمع."

19

 

عن " جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف نطاق كما تعرب السياسة التجارية اخلارجية    

عالقاتها التجارية مع الدول األخرى بقصد حتقيق أهداف معينة."

20

 

 :  أهداف السياسة االقتصادية:ثالثا
ختتلف األهداف وتتنوع من بلد آلخر وذلك وفقا للنظام االقتصادي السائد فيها ورغم         

واملتمثلة يف املتغريات املكونة للمربع السحري ذلك سنقتصر يف هذا الصدد على أهم األهداف 

. لكالدور
21

 

 : املربع السحري لكالدور. 01الشكل رقم 
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politiques-https://www.skyminds.net/les-السياسات االقتصادية، على اخلط:  املصدر:

economiques:1، ص:25/08/2017، تاريخ االطالع. 

متثل أضلع رؤوس املربع ما يلي:    

22

 

 .ةيف املائ 6ـ معدل النمو االقتصادي يساوي 

 يف املائة. 2يساوي  PIBـ قيمة الصادرات ـ الواردات / الناتج الداخلي اخلام 

 ـ معدل البطالة يساوي صفر يف املائة.

 ـ معدل التضخم يساوي صفر يف املائة.

ميثل لنا الوضعية االقتصادية لبلد  مربع كالدور إىل الوضعية املثلى ألي اقتصاد حبيث، يشري      

كلما ابتعدت هذه الرؤوس إىل داخل املربع السحري على طول احملاور و امتداد سنوات خمتلفة.على 

ووفقا هلذا النموذج تكون الوضعية االقتصادية ألي بلد أفضل كلما  كلما كانت النتائج اقل جودة،

 .كانت مساحة املربع أكرب

 : حتقيق النمو االقتصادي:أ

يف: "الزيادة     S.Kuznetsيث وباملعنى الذي حدده االقتصادييتمثل النمو االقتصادي احلد       

املستمرة واملنتظمة نسبيا يف الناتج الوطين اإلمجالي ، والناتج املتوسط".

23

و يتحقق النمو  

االقتصادي من خالل ضمان الزيادة املستمرة يف الدخل الوطين باألسعار احلقيقية عرب الزمن. 

وثروة األمة. ويتأتى كل ذلك من خالل؛ تنمية الطاقات اإلنتاجية  ومن مثة زيادة مداخيل األفراد

 للمجتمع )املادية والبشرية(، ورفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية)زيادة إنتاجية عنصر العمل(.

ونشري يف هذا اإلطار إىل أن حتقيق النمو االقتصادي مقرون مبعدل النمو السكاني ، فكلما كان     

رب من معدل النمو السكاني كان أفضل. ألن ذلك يؤدي إىل رفع مستوى معدل منو االقتصاد أك

معيشة األفراد.كما أن هدف النمو االقتصادي يقرتن أيضا بهدف آخر وهو محاية البيئة. 

فتحقيق معدالت مرتفعة للنمو جيب أن تكون مع تدنية التكاليف الفعلية للحصول على 

 كتكاليف التلوث البيئي .   ،املنتجات

https://www.skyminds.net/les-politiques-economiques
https://www.skyminds.net/les-politiques-economiques
https://www.skyminds.net/les-politiques-economiques
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                                                                                           :حتقيق التشغيل التام: ب

بأنه وجود وظائف خالية تزيد على عدد   التوظيف الكامل " Perfrdjوقد عرف "بريفردج       

فقد عرف التوظيف الكامل على أنه عدد الوظائف  "Burns"برينس  العاطلني.أما االقتصادي

الشاغرة باألجور السائدة يكون بنفس حجم العاطلني وأن سوق العمل منظم، حبيث أن كل شخص 

قادر ومستعد ويبحث عن العمل بالفعل يستطيع أن حيصل على العمل بعد فرتة وجيزة أو بعد 

احلصول على بعض التدريب.

24

  

د بالتشغيل الكامل يف مفهومه الواسع االستعمال الكامل للطاقات وبعبارة أخرى يقص       

اإلنتاجية، حبيث ال تبقى بعض املوارد معطلة مما حيول دون الوصول إىل حتقيق الناتج املمكن أو 

 احملتمل يف ظل املوارد املتاحة، وينتج عن ذلك بطالة باملعنى الواسع للمفهوم.

ح العمالة الكاملة؛ فيمكن أن نقول بأن التوظيف الكامل هو أما عن املفهوم الضيق ملصطل       

من  % 5و % 4العمل على حتقيق أدنى مستوى ممكن من البطالة ويرتاوح هذا املستوى مابني 

 Abeba"أباب لرينر%. أما 3إمجالي اليد العاملة. ويرى بعض االقتصاديني أن املعدل املسموح به هو 

Lerner "  هو رقم كاف لكي يعمل االقتصاد بكفاءة.2فقد رأى أن %

25

 

يطلق على هذا اهلدف أيضا مصطلح التوظيف الكامل أو العمالة الكاملة وتنصرف كل هذه        

املصطلحات إىل مفهوم واحد أال وهو االستخدام الكامل أو التام لكل عوامل اإلنتاج واليت من 

 ضمنها العمل.

 ارجي:: حتقيق التوازن اخلج

يقصد بالتوازن اخلارجي توازن ميزان املدفوعات؛ والذي يتحقق من خالل ضمان التوازن       

 والتعادل بني التزامات وحقوق االقتصاد الوطين جتاه العامل اخلارجي.

إىل أن أي اختالل يف ميزان املدفوعات ينعكس مباشرة بالسلب على  ونشري يف هذا الصدد      

قيمة العملة الوطنية ، حبيث يؤدي عجز ميزان املدفوعات إىل استنزاف جزء من احتياطي الذهب 

والعمالت األجنبية مما يؤدي إىل تدهور قيمة العملة الوطنية، كما ينجر عن العجز يف ميزان 

 يونية .املدفوعات تفاقم مشكل املد

 : حتقيق االستقرار النقدي:د

أن حتقيق مستوى منخفض للتضخم مع  "Milton Fridman"ميلتون فريدمان يرى االقتصادي      

% 6% و5هدف التشغيل الكامل يتطلب أن ينمو الناتج الوطين الصايف يف املتوسط مبقدار مابني 

%( سيجنب االقتصاد 6% ـ5النسبة)سنويا، وبالتالي فان زيادة كمية املعروض من النقود بنفس 

التعرض للتقلبات االقتصادية.

26

  

 .أثر اقتصاد المعرفة على متغيرات مربع كالدورالمحور الثالث: 
يف ونشاطاته وقطاعاته وسنحاول الرتكيز  االقتصاد متغريات املعرفة أثر واضح على القتصاد     

 السياسة االقتصادية.هذا الصدد على تلك املتغريات املتعلقة بأهداف 

 حتقيق هدف النمو االقتصادي:أ: 
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واالستثمار وذلك  اإلنتاجيرتبط هدف حتقيق النمو االقتصادي بأثر اقتصاد املعرفة على      

على النحو التالي:

27

 

 اإلنتاج واإلنتاجية: :1أ.
املتقدمة إن اقتصاد املعرفة وما يتضمنه من ثروة يف املعلومات واالتصاالت وتقنياتها       

رية يف والتقنيات املتقدمة األخرى يف جماالت عديدة ومتنوعة تسهم بشكل واضح وبدرجة كب

ومن ثم حتقيق معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي وذلك  ،اإلنتاج زيادةحتقيق زيادة اإلنتاجية و

 يلي : ما من خالل

  أن مضامني اقتصاد املعرفة تتيح تنوع النشاطات االقتصادية بدرجة كبرية واعتمادا على

التقنيات املتطورة وبالشكل الذي يسمح بزيادة اإلنتاج، حيث يتسع اإلنتاج املعريف املتصل بثروة 

نتاج هما، حبيث أصبح هذا اإلباملعلومات واالتصاالت، والوسائل والربجميات و التقنيات  املرتبطة 

 املتصل بالتقنيات هذه جزءا مهما ومتزايدا من اإلنتاج ككل.

  بروز سلع ومنتجات جديدة غري ملموسة أي غري مادية متثلها املنتجات املعرفية غري

املادية املرتبطة باألفكار والربامج والتصميمات، ومنتجات الوسائل املتعددة واملشتقات املالية واليت 

ت وسطية ونهائية وبشكل الذي حيقق زيادة مهمة يف اإلنتاج من ميكن أن تستخدم استخداما

 خالهلا.                 

  إن اقتصاد املعرفة ومن خالل ما يتيحه من تقنيات جديدة متقدمة يف جماالت الفضاء

والطاقة البديلة، والتكنولوجيا احليوية واهلندسة الوراثية والتقنيات الصيدالنية والكيماوية 

ريها تتيح قيام نشاطات جديدة متنوعة وواسعة ترتبط بهذه التقنيات املتقدمة والطبية وغ

 اجلديدة ومبا يساهم يف زيادة اإلنتاج.

  أن التقنيات اجلديدة تتيح زيادة االستثمار الذي يتضمن استخدام هذه التقنيات يف جمال

تاجية وزيادة اإلنتاج عمل النشاطات االقتصادية وبالشكل الذي يتم من خالله توسيع القدرة اإلن

 وكذلك جتديد النشاطات هذه وبالشكل الذي يؤدي إىل زيادة إنتاجيتها وإنتاجها.

  إن التقنيات اجلديدة اليت يتضمنها اقتصاد املعرفة وبالذات ما يتصل منها باملعلومات

من خالل واالتصاالت وتقنياتها تؤدي إىل ضمان حسن استخدام املوارد والقدرات اإلنتاجية املتاحة 

توفري القدرات البشرية واإلدارية املتطورة ومبا حيقق استغالل اكرب وأكفأ للطاقات اإلنتاجية ومبا 

 يقود إىل زيادة إنتاجياتها وزيادة اإلنتاج. 

  االستثمار وتكوين رأس مال.: 2أ.
أصبح يتضمن  ،حتول هيكلي يف تكوين رأس املال حبيث هناك يف ظل اقتصاد املعرفة          

ـ لتكوين املوجودات الرأمسالية الثابتة آالت ومكائن وغريها  ـ إضافة إىل االستثمار املادي وامللموس

قدرا مهما من االستثمار غري املادي وغري ملموس لتكوين أصول رأمسالية غري مادية وغري 

اإلسهام يف حتقيق ملموسة تسهم يف توسيع اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية ومن ثم زيادة اإلنتاج و

 .يالقتصادانمو ال
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اليت يتضمنها اقتصاد املعرفة و ،مما الشك فيه أن اجملاالت اليت متثلها التقنيات املتقدمة      

تتيح القيام باستثمارات جديدة من خالل استخدام هذه التقنيات اجلديدة يف القيام بالنشاطات 

 .ينمو االقتصادالإلنتاج واالقتصادية وتوسيعها وبالشكل الذي حيقق زيادة ا

كما أن االستثمار يسهم يف جتديد الطاقة اإلنتاجية بإحالل أصول رأمسالية حمل األصول      

الرأمسالية اليت تتعرض لالندثار نتيجة استخدامها وارتباطا بعمرها اإلنتاجي من ناحية وكفاءة 

قادمها الزمين.واألهم يف واستخدامها من ناحية أخرى وكذلك اليت تتعرض لالندثار نتيجة ت

اقتصاد املعرفة هو االستثمار الذي يتم من خالله التعويض عن األصول الرأمسالية بإحالل أصول 

 رأمسالية أحدث أكثر تقدما وتطورا.

أن االستثمار دالة للربح، أي أن الربح يعتمد على االستثمار  تنص النظرية االقتصادية على     

ولذلك فإن التقنيات املتقدمة حتفز على االستثمار وبالذات  ،لتكنولوجيوأن الربح دالة للتقدم ا

واليت يتم من خالهلا تكوين رأس مال معريف يسهم يف حتقيق أرباح  ،يف اجملاالت املعرفية

والذي يتحقق من  .ومن خالل توسيع النشاطات اليت سيستخدم فيها رأس املال املعريف ،مرتفعة

حتقيق  إىل، وتؤدي عرفية حتقق األرباح املرتفعة هذهمنتجات م خالل استخدامه فيها إنتاج

 اقتصادي مرتفعة.معدالت منو 

 (1995/2000)معدالت النمو احلقيقي يف العامل ما بني  :01اجلدول رقم 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 4.1 3.4 2.7 3.5 2.9 2.7 الدول املتقدمة

 5.0 4.2 4.4 4.4 3.6 2.7 الواليات املتحدة

 5.9 5.6 1.1 1.9 3.3 1.6 اليابان 

 5.9 5.6 1.1 4.6 4.1 5.0 دول أخرى متقدمة

 5.8 3.8 3.5 5.8 6.5 6.1 الدول النامية

 3.0 2.3 3.3 2.9 5.7 2.9 افريقيا

 6.9 6.1 4.0 6.6 8.2 9.0 آسيا

 5.4 0.8 3.6 5.4 4.6 4.3 الشرق األوسط

 4.1 0.2 2.3 5.3 3.6 1.7 دول االنتقال

 4.8 3.5 2.8 4.2 4.0 3.6 العامل

بلخريصات رشيد، بن سعيد حممد، فعالية املنظمات احلكومية يف حتقيق أهداف  املصدر:

السياسة االقتصادية: التشغيل الكامل، املؤمتر العلمي الدولي حول األداء املتميز للمنظمات 

 .165،   ص:2005مارس  08/09 جامعة ورقلة، واحلكومات،

  .تحقيق هدف التشغيل التام:  ب
آثار متعددة على أفرز اقتصاد املعرفة وما يتضمنه من وسائل وأساليب وتقنيات متقدمة       

 التشغيل تتمثل يف ما يلي:

28
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 الذين يتاح هلم العمل يف النشاطات اليت يتم  دخول العاملني مناصب العمل و ارتفاع

 استخدام التقنيات واألساليب املتقدمة فيها. 

  نظرا الرتباط أداء العمل فيه مبستوى معارف ومهارات أعلى وحصوهلم على دخول أعلى

ارتباطا مبستويات معارفهم ومهاراتهم األعلى وهو األمر الذي حيفز على تطويرها وبذلك تزداد 

 ارات العاملني وتتطور بشكل مستمر وما يرافقه من زيادة وحتسني مستويات معيشتهم.معارف ومه

  تتيح مضامني اقتصاد املعرفة والتقنيات واألساليب اليت تستخدم يف إطاره لزيادة إنتاجية

العامل وزيادة دخله وحتسني مستويات حياته ويتيح التطور والتجديد والتنويع يف النشاطات 

بالذات ما يرتبط  منها بالتقنيات املتقدمة الفرصة و اإلمكانية لالنتقال املهين و االقتصادية ، و

املهاري حبيث يتم االنتقال من املهارات األدنى اإلنتاجية ودخال إىل املهن واملهارات األعلى إنتاجية 

 ودخال .  

 لي إن التكنولوجيا عموما واملتقدمة منها خصوصا أدت وتؤدي إىل تقليل اجلهد العض

 وبدرجة كبرية وتقليل ساعات العمل وتوفري وقت فراغ وراحة أكرب .

  أدى استخدام التقنيات املتقدمة إىل إحالل العمل الفكري والعقلي حمل العمل العضلي

 وبدرجة كبرية .

البطالة يف جمتمع وعصر املعلومات مشكلة أما فيما خيص هدف التشغيل فيمكن القول أن       

ة، فقد استطاع اقتصاد الثورة الصناعية أن خيلق سوقًا واسعًا لأليدي العاملة نوعية وليست كمي

عمال املسرحني يف مصانع األمسنت أو احلديد، ألن الينتقي منه ما يشاء، ويستطيع أن يستوعب 

العمل مل يكن يتطلب سوى مقدار حمدود من املهارات والكفاءة اليت ميكن أن يكتسبها العامل 

مقبولة، أما سوق العمل اليوم، فيتميز بالطلب على األيدي العاملة اليت تتمتع اجلديد بسرعة 

مبهارات وكفاءات وخربات عالية وقابلة للتطور املستمر، فإذا مل يكن العاطلون عن العمل قادرين 

انتهت يف فقد  .على التكيف مع هذه املتطلبات، فإن األعمال اجلديدة لن تتمكن من استيعابهم

تقدمة املهن الصناعية اخلطرة والصعبة والشاقة، ومت استبداهلا بآالت مربجمة وعدد الدول امل

قليل من العمال يراقبون عملها، ولذلك نالحظ توجهًا ثابتًا ومستمرًا حنو زيادة عدد العاملني 

يف قطاع املعلومات، وباملقابل تقلص عدد العاملني يف الزراعة والصناعة، وبالفعل فقد وصل 

املني ممن يتصل عملهم بأنظمة املعلومات أكثر من ثالثة أرباع القوة العاملة يف عدد الع

   29.الواليات املتحدة

واضحة يف أعداد العاملني يف جماالت املعرفة ويف أدناه حدوث زيادة  ويوضح اجلدول       

الذين  سواءاألعمال كثيفة العلم وبالذات من ذوي القدرات واملهارات املتخصصة عالية املستوى، 

 وإنتاجها أو يف استخدامها. يقومون بتوليد املعرفة

املتحدة األمريكية  القطاعات األكثر منو وفقا ملعدالت التوظيف يف الواليات: 20اجلدول رقم 

"1996/2006". 

علماء  السنة

 الكمبيوتر

مهندسو 

 الكمبيوتر

حملل 

 النظم

مساعدو الرعاية 

 الشخصية واملنزلية

مساعدو العالج 

 عي والنفسيالطبي

1996 210 210 500 200 100 
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2006 460 430 1100 380 150 

نسبة 

 %الزيادة 

45.3 51.1 54.5 47.2 33.3 

سرتاتيجي ، اثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة على التسيري االبلقيدوم صباح املصدر:

 .6:ص ،2012/2013، 2للمؤسسات االقتصادية، مذكرة ماجستري، جامعة قسنطينة 

 (1995/2000)معدالت النمو احلقيقي يف العامل ما بني  :03اجلدول رقم 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 4.0 4.2 4.5 5.0 5.4 5.6 الواليات املتحدة

 4.7 4.7 4.1 3.4 3.3 3.1 اليابان 

 7.8 8.3 9.0 9.5 8.6 7.9 أملانيا

 9.7 11.3 11.6 12.5 12.4 11.7 فرنسا

 10.6 11.4 11.8 11.7 11.6 11.6 ايطاليا

 5.6 6.0 6.3 7.1 8.2 8.7 بريطانيا

 6.8 7.6 8.3 9.1 9.6 9.4 كندا

 .165بلخريصات رشيد، مرجع سابق، ص: املصدر:

 .تحقيق هدف االستقرار الخارجي: ج   
يرتبط حتقيق هدف االستقرار اخلارجي بالدور الذي يلعبه اقتصاد املعرفة يف تنمية التجارة     

 .اخلارجية وارتفاع حجم االخرتاعات واالبتكارات اليت تسهم يف منو التجارة اخلارجية 

في أقل من عقد من الزمن استطاعت االنرتنت تبديل العديد من املفاهيم االقتصادية كما ف     

 الكثري من القطاعات االقتصادية حيث وفرت االنرتنت املعلومات الكثرية بأقل أثرت يف

إىل ازدياد استخدام التكاليف وختفيض تكاليف الصفقات التجارية إىل حدودها الدنيا وهذا ما أدى 

  .كرتونية واىل حتسني املنافسة على الصعيد العامليالتجارة االل

 ان اإلحصائياتاألمم املتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" ، أشارت ويف التقرير الصادر عن مؤمتر      

تريليون دوالر، أما  1.2قيمة التجارة االلكرتونية العاملية بني املؤسسة واملستهلك قد بلغت حنو 

شهد هذا  تريليون دوالر، وقد 15التجارة االلكرتونية فيما بني املؤسسات التجارية فقد جتاوزت 

كبرية لنمو التجارة  إمكانات، مما يتيح وإفريقياالقطاع منو سريع خاصة يف قارتي آسيا 

النامية  تاالقتصاديايبلغ نصيب  أنااللكرتونية يف الدول النامية، وحسب نفس التقرير يتوقع 

سسة التجارية باملئة من التجارة االلكرتونية العاملية بني املؤ 40االنتقالية قرابة  تاالقتصادياو 

.2018واملستهلك حبلول عام 

30

   

واجلدول التالي يوضح نسبة تعامل املؤسسات بالتجارة االلكرتونية يف دول خمتارة خالل العام     

 بالنسب املئوية. 2011

 .2011لسنة  "بالنسب املئوية"  ول األوروبيةالتجارة االلكرتونية يف الد :04 رقم اجلدول
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"  اإلنرتنتاملؤسسات اليت باعت على  الدول

 نسبة مئوية"

" املؤسسات اليت اشرتت عل االنرتنت

 نسبة مئوية"

 71 28 الدامنارك

 61 36 النرويج

 59 15 النمسا

 54 22 املانيا

 50 19 بريطانيا

 49 26 السويد

 36 27 بلجيكا

االحتاد 

 األوروبي

15 35 

 33 24 هولندا

 27 05 ايطاليا

 27 13 فرنسا

 23 12 اسبانيا

جامعة  صراع كرمية، واقع وآفاق التجارة االلكرتونية يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، املصدر:

 .15ص:، 2013/2014وهران،

 31تحقيق هدف االستقرار النقدي: :د
 اإلنرتنتتنفيذ عمليات التجارة اإللكرتونية عرب شبكة  يف ظل اقتصاد املعرفة، يتم     

ساعة، ومع إلغاء احلدود  24وعمليات سداد قيمتها وتسوياتها املالية يتم إلكرتونيا على مدار الـ

الفاصلة بني أسواق الدول املختلفة بدون تدخل السلطات النقدية، وكذلك مع زيادة قدرة األفراد 

النقدية  السلطةدون سيطرة أو رقابة فإن قدرة  اإلنرتنتعلى تبادل السلع واخلدمات عرب شبكة 

استخدام نقود  نتيجة اجعرتت ،على السيطرة على عرض النقود داخل حدود الدولة الواحدة

 . إلكرتونية تتولد وتتدفق بدون حدود زمنية أو مكانية

كما أن تطور أدوات ووسائل الدفع من خالل التجارة اإللكرتونية قد يوحى لبعض الشركات      

ولكن غالبية  .بعرض خدماتها يف جمال إصدار وإدارة هذه األدوات ،املتخصصة يف جمال املعلومات

القوانني املصرفية حتصر هذا النشاط فقط يف املؤسسات املصرفية، وقد صدر عن املفوضية 

يهدف إىل السماح بأن تقوم مؤسسات أوروبية غري مصرفية  اقرتاح 1997األوروبية خالل عام 

بفعل معارضة املصارف املركزية  االقرتاحجتميد هذا  بإصدار عمالت إلكرتونية، إال أنه مت

 .ومؤسسات النقد األوروبية

ذلك فإن البنوك تقدم لعمالئها بطاقات إلكرتونية متنوعة تستخدم يف إىل  باإلضافة     

إىل تبنى نظام إصدار نقود  الكربىتأدية وظائف عديدة، كما تتجه العديد من املشروعات 

مل عالمتها اخلاصة، والشك أن البطاقات السابقة ذات تأثري واضح إلكرتونية خاصة بها حت
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بالنظر إىل أنها تتبلور يف النهاية إما يف شكل إحالل  واالستقرار النقدي على السياسة النقدية

 .حمل آخر، أو يف شكل خلق نقود جديدة نقدي، أي إحالل شكل نقدي

فان احلصني والصحيح على إصدار النقود اإللكرتونية  شرافإلايف حالة غياب  وعليه فانه      

 والنقد باستقرار االئتمان ضرارإلا يف إصدار النقود االلكرتونية سيؤدي ال حمالة إىل اإلفراط

  :االقتصادي بوجه عام، وذلك لألسباب اآلتية رستقراواال .خاصة

التكلفة احلدية إلنتاجها  اخنفاضحدوث إفراط يف كمية النقود اإللكرتونية املصدرة نتيجة  - 

ضغوط على مصدري النقود الغياب  أوعلى تلك املرتبطة باألشكال البنكية التقليدية ، 

كاإلفراط (  لزيادة حجم النقود اإللكرتونية تعظيمًا ملكاسبهم همميل من مما يزيداإللكرتونية 

النقود اإللكرتونية(، ويسمح التنافس بني مصدري النقود  ملستخدمييف منح االئتمان 

 .على األقل جزئيًا االجتاهاإللكرتونية بتأييد هذا 

من  حمفظة النقود اإللكرتونية، كأداة لتسوية املدفوعات الزهيدة القيمة، انتشارأن  كما     

اعف حجم احملتمل أن ينشئ ضغط إضايف على السيولة النقدية لدى البنوك،من خالل تض

يؤثر على حجم السيولة لدى البنوك ومن ثم على حجم طلبها النقدي  احلسابات اجلارية وهو ما

 .املركزيمن البنك 

على  رسيؤث ، فان ذلكاملالية ملؤسسة إصدار النقود اإللكرتونية ةاملالءث شك يف وحديف حال   -

صية القبول العام اوظيفة هامة، مشتقة من خ وهيوظيفة النقود كوحدة للحساب )مقياس القيم(، 

يف حتويل النقود  ويف هذه احلالة تزداد الرغبةيتعني أن تتمتع بها كافة أشكال النقود، وللنقود، 

 .وظيفة النقود كوحدة للحساب حمل شك مما جيعلاإللكرتونية إىل نقود بنكية، 

بالنظر إىل تأثريها  السياسة النقدية،كما يؤثر تطور النقود اإللكرتونية على شروط ممارسة  - 

هلذا يتعني أن توضع يف االعتبار حال  على آليات هذه السياسة يف عبورها إىل االقتصاد الفعلي،

 .حساب حجم الكتلة النقدية املصدرة، نظرًا لقابلية حتويلها إىل نقود أخري )مركزية أو بنكية(

يف التعامل من املمكن أن تؤثر يف حالة استبعاد هذه النقود  انتشارلذلك فإن سرعة  باإلضافة ـ 

  .آثارها على دقة قياس سرعة دوران النقود

وبالتالي  ،املركزيقد يؤثر إصدار النقود اإللكرتونية على حاجات البنوك من النقود لدى البنك ـ 

 .على حجم السيولة البنكية

لية السياسة النقدية يف حتقيق وجود هذه املخاطر واليت تهدد فعا أننشري يف هذا الصدد     

تبنى جمموعة  البنك املركزي األوروبي االستقرار النقدي، قد مت تداركه من خالل اقرتاح هدف

 :من أهمها نذكر من الضمانات 

النقدية، لتتبع تطورها، وإخضاع إصدارها إىل  اإلحصائيات ضمنالنقود اإللكرتونية  إدراج ـ 

ال شك أن و .البنكيالرامي إلنقاص السيولة املتوفرة لدى النظام  اإلجبارية االحتياطاتنظام 

مرونة  املركزيمنح البنك يس اإلجباري االحتياطيإخضاع مصدري النقود اإللكرتونية لنظام 

 .وطينهذه النقود حسبما يقتضيه حال االقتصاد ال مصدريكافية لتصحيح حجم السيولة لدى 
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هذه النقود قد يصادف صعوبة ترجع إىل عدم تسجيل جانب  احتسابولكن يالحظ أن       

ال تسجل مركزيًا، نظرًا ألنها تتم  اليت( االفرتاضيةمنها، على األخص نقود الشبكة )أو النقود 

، لذلك إذا أضحت نقود الشبكة ذات  اإلنرتنتمباشرة )وجهًا لوجه( بني املستخدمني على شبكة 

األساسي لتسوية املدفوعات نتيجة حدوث تطور ملحوظ يف أهمية معتربة حبيث تصبح النموذج 

التجارة اإللكرتونية، فإن حجم النقود اإللكرتونية سيتعذر حتديده، ومن ثم ستساهم يف عدم 

 .سرعة دوران النقود املسجلة، مما يغذى ظاهرة التقلبات يف األسواق املالية استقرار

 إىلبتحويل النقود االلكرتونية هذه النقود  مصدري من طرفالقانوني  االلتزام ضرورة توفر ـ

أو النقود الكتابية التقليدية للبنوك( وذلك   املركزيالتقليدية )نقود البنك  األخرىأشكال النقود 

 :لسببني رئيسيني

  إىل تدعيم  ةمصدر النقود االلكرتوني حبيث يضطر، يدصدار النقاإلاحلد من اإلفراط يف

بات احلائزين لنقودهم، مما جيعله الوفاء بطل بنكية، حتى ميكنهقدية احلجم املصدر مببالغ ن

 .يف احلسبان تكلفة األصول البنكية حال كل إصدار يضع

  برد النقود اإللكرتونية يف شكل نقود  االلتزاممحاية وظيفة النقود كمقياس للقيم، ألن

لنقود البنكية بنكية، سيقود حلدوث متاثل ضروري بني قيمة النقود اإللكرتونية وقيمة ا

التقليدية، فكل نقص يف أحدى القيمتني سيقضي عليها بفضل عمليات املراجحة )حرية 

 .)آلخر نقديالتحويل يف شكل 

على إصدار النقود اإللكرتونية، فقد أدى ظهور النقود اإللكرتونية،  شرافلإلتبنى نظام فعال  ـ 

إىل حدوث تنافس قوى بني البنوك من جهة، ومؤسسات اإلصدار غري البنكية من جهة أخري، 

األوروبي إخضاع مصدري النقود اإللكرتونية للنظام القانوني ملؤسسات  املركزيهلذا يقرتح البنك 

النقود  حلائزينفس احلماية املمنوحة  حائزي النقود االلكرتونيةإعطاء  واالئتمان عموما، 

   .)احلصيف، وآليات محاية الودائع البنكيالبنكية التقليدية )اإلشراف 

 خالصة:
يف آن الواحد أي الوصول وأهداف السياسة االقتصادية حتقيق  الوصول إىل أنمن املعلوم     

يف املدى القصري، وذلك نتيجة لوجود مشكل التعارض باالقتصاد إىل احلالة املثلى غري ممكن 

بني األهداف املكونة ملربع كالدور، فالعمل على حتقيق التوازن النقدي من شأنه إحداث زيادة يف 

مجلة من السياسات املتكاملة فيما بينها من اجل حتقيق  لذلك ينصح بانتهاج معدل البطالة.

حتقيق األهداف األربعة على املدى  اإلمكانوقد يكون يف  األهداف ذات األولوية يف املدى القصري،

 ، وذلك بانتهاج سياسات اإلصالح املطلوبة.الطويل

 هاعتماد من خالل ،ة االقتصاديةأهداف السياس  هناك أثر واضح القتصاد املعرفة يف حتقيق      

املرتبط  وبالشكل الذي يسمح بزيادة اإلنتاج والصناعات املولدة للثروة على التقنيات املتطورة

أدوات االقتصاد بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، مما حيقق هدف النمو االقتصادي، كما توفر 

املعريف وال سيما تكنولوجيا املعلومات وبروز قطاع اخلدمات، زيادة معتربة يف تشغيل اليد العاملة 

مبهارات وكفاءات وخربات  تتمتع اليد العاملة أن،بشرط مما يساهم يف حتقيق هدف التشغيل

 ، وقد ساهم اقتصاد املعرفة يف حتقيق االستقرار اخلارجي بفضلعالية وقابلة للتطور املستمر



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة   

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

319 

أما عن هدف  .تزايد استخدام التجارة االلكرتونية اليت ساهمت يف تنمية التجارة اخلارجية

احلصني  شرافإلا ونية، فانه مشروط بوجوداالستقرار النقدي يف ظل وجود أدوات الدفع االلكرت

، حتى ال يكون هناك إفراط يف إصدار هذا النوع من والصحيح على إصدار النقود اإللكرتونية

 النقود ومن ثم صعوبة التحكم يف هدف االستقرار النقدي.

  قرتح ما يلي:وبناء على ما سبق ن    

جمال االتصاالت واخلدمات واملعلومات نظرا تشجيع االستثمار يف قطاعات املعرفة السيما يف ـ 

 االقتصادي ومساهمتها يف رفع معدالت النمو. الرتفاع مردودها

             زيادة كفاءة وخربة اليد العاملة، واملتمثلة يف:ـ ضرورة التحكم يف املهارات اليت من شأنها 

 .مهارات التحكم باللغة االجنليزية  

  اجلماعي اليت تساعد على رفع كفاءة األداء يف شبكات االتصال مهارات املشاركة والعمل

 .واملعلومات

  ،مهارات فنية مطلوبة لتدعيم عمليات التصميم والتنفيذ والصيانة لشبكات االتصاالت

كما أن تكنولوجيا املعلومات تتطلب مهارات فنية لرتكيب املعدات وتدريب املستخدمني وإجراء 

 .عمليات الصيانة

  توفري مهارات للرقابة يف إدارة شبكات االتصاالت املعقدة وخدمات املعلومات يلزم

 .وتطبيقاتها

، من خالل وتشريعات تسهل انتشار و اتساع استخدام التجارة االلكرتونية وأنظمةسن قوانني ـ 

اليت تعزز ثقة املتعاملني، وذلك من خالل محاية تنظيم ومراجعة البيئة التشريعية والقانونية 

 .وحتقيق األمن االلكرتونيملستهلكني، ا

إخضاع ، و إصدارهايف  اإلفراطتفادي النقود االلكرتونية ل إصدارعلى  واإلشرافـ تشديد الرقابة 

ية توفري التقليدية، بغ اإللكرتونية للنظام القانوني ملؤسسات االئتمان يةدالنق املؤسسات

 احلماية الكافية حلائزي وسائل الدفع االلكرتونية.

 االستفادة من التجارب الرائدة يف الدول املتقدمة.ـ 

 المراجع:
 .2002أمحد األشقر، االقتصاد الكلي،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، طبعة األوىل، ـ

  .01/08/2017تاريخ االطالع:  ،https://ar.wikipedia.orgـ اقتصاد املعرفة، على اخلط : 

، تاريخ http://www.aladalacenter.comالتأثري املتبادل بني األعمال املصرفية االلكرتونية، على اخلط،   ـ

 .21/08/2017االطالع:

، تاريخ economiques-politiques-https://www.skyminds.net/lesالسياسات االقتصادية، على اخلط: ـ 

 .25/08/2017االطالع:

ـ بلخريصات رشيد، بن سعيد حممد، فعالية املنظمات احلكومية يف حتقيق أهداف السياسة االقتصادية: التشغيل 

 .   2005مارس  08/09الكامل، املؤمتر العلمي الدولي حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، جامعة ورقلة، 

https://ar.wikipedia.org/
http://www.aladalacenter.com/
https://www.skyminds.net/les-politiques-economiques


 "المربع السحري لكالدور" .اقتصاد المعرفة ودوره في تحقيق أهداف السياسة االقتصادية
 

 

320 
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