
 سدات كريمةب .د
 بن شني عبد القادر. د

 استقرار االقتصاد الجزائري وحتمية تنويع مصادر الدخل

 

109 

 

 استقرار االقتصاد الجزائري وحتمية تنويع مصادر الدخل
 

 بسدات كريمة .د
 جامعة مستغامن ،(ب) ةحماضر  ةأستاذ

 

 بن شني عبد القادر .د
 جامعة مستغامن ،(أ)أستاذ حماضر 

 aekari2202@gmail.com :بريد الكرتوين

 :ملخص
هتدف هذه الدراسة اىل اختبار العالقة بني تغريات أسعار البرتول واستقرار االقتصاد اجلزائري،  

ليات انتقال السعر عرب قناة التضخم، من خالل  االستناد على آوالختبار هذه العالقة مت االعتماد على 
  .5172ىل سنة إ 7991مستخدمني عينة دراسة متتد من سنة  منوذج متجه االحندار الذايت
ىل أن استقرار االقتصاد اجلزائري مرتبط باستقرار أسعار البرتول، وعليه من إتوصلت الدراسة 

 .الضروري أن ننوع من مصادر الدخل حىت نتمكن من حتقيق االستقرار يف االقتصاد اجلزائري
 .منوذج متجه االحندار الذايت االقتصاد اجلزائري، قطاع احملروقات،: الكلمات المفتاحية

Abstract 

This study aims to test the relationship between oil prices changes and 

Algerian economy stability, during the period 1980-2015, we emphasis on 

the price transmission mechanisms over the inflation channel, using VAR 

model to test this relationship.  

The study conclude that the stability of the Algerian economy is linked to 

the stability of oil prices, and it is necessary to diversify sources of income 

so that we can achieve stability in the Algerian economy. 

Key words: Algerian economy, the hydrocarbon sector, vector-auto- 

regressive model . 
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 :مقدمة
تواجه العديد من الدول إشكالية االعتماد على مورد واحد لتمويل خططها التنموية مما جيعلها 

هذا ما جعلها تفكر جبدية يف تنويع مصادر دخلها لتفادي كل األخطار اليت تنجم   عرضة لعدة صدمات،
اليت تعتمد على مداخيل و  هذا ما ينطبق على الدول ذات االقتصاد الريعيو  عن االعتماد على مورد وحيد،

لبات جعلها عرضة للصدمات اخلارجية  عن طريق تقو  البرتول الذي أصبح يتحكم يف استقرار اقتصادياهتا
أصبح و  تقلباتهو  تعترب اجلزائر من بني هذه الدول اليت ارتبط اقتصادها بعوائد هذا املوردو  عوائده،و  أسعاره 

توقفت وضعيته على حركة التقلبات السعرية للبرتول املرتبطة أساسا و  بذلك احملرك األساسي القتصادها،
مصادر أخرى غري املوارد البرتولية لتمويل  لذا وجب على السلطات اجلزائرية البحث عن. بعوامل اخلارجية

لتأكيد ذلك وجب علينا معرفة درجة ارتباط االقتصاد الوطين بعوائد هذا و  جعله أكثر استقرارا،و  اقتصادها
 : يلي تقلباته، من هذا املنطلق تربز إشكالية حبثنا كماو  املورد

 االقتصاد اجلزائري؟هل تؤثر  التطورات احلاصلة يف أسعار البرتول على استقرار 
 فرضيات البحث

 :لدراسة أثر تغريات أسعار البرتول على استقرار االقتصاد اجلزائري مت االعتماد على الفرضيات التالية
 ؛يوجد عالقة  ذات داللة احصائية بني تغريات أسعار البرتول ومؤشر سعر املستهلك 
 ؛رتول ومؤشر سعر املستهلكال يوجد عالقة  ذات داللة احصائية بني تغريات أسعار الب 
 ؛يوجد عالقة  ذات داللة احصائية بني تغريات أسعار البرتول ومؤشر سعر املنتج 
 ال يوجد عالقة  ذات داللة احصائية بني تغريات أسعار البرتول ومؤشر سعر املنتج. 

 أهمية البحث 
من أمهية كبرية، حيث تعسى مجيع الدول إىل حتقيق نوع من االستقرار يف اقتصادها الوطين ملا له 

يشجع على جذب العديد من االستثمارات سواء  و  ينعكس ذلك  مثال على توفري مناخ استثماري حمفز
مهية هذا البحث من خالل معرفة االثر الذي حتدثه تغريات أسعار أبالتايل تربز و كانت حملية أو أجنبية، 
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 على جتنب ذلك عن طريق البحث عن احللولبالتايل العمل و  البرتول على استقرار االقتصاد اجلزائري،
 .   البدائل اليت تساهم يف حتقيق االستقرار يف االقتصاد الوطينو 

 أهداف البحث
 :هداف نذكر منهاألهتدف هذه الدراسة اىل حتقيق مجلة من ا

 ؛إظهار مدى ارتباط استقرار االقتصاد اجلزائري بتغريات أسعار البرتول 
  ؛أخطار االعتماد على املوارد البرتوليةالعمل على كيفية جتنب 
  توضيح أن تغريات أسعار البرتول تعترب عوامل خارجية ال ميكن التحكم فيها وبالتايل ال ميكن

 .السيطرة عليها
 : منهج  البحث

جابة على فرضيات الدراسة مت االعتماد وسعيا منا لإلمت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، 
يف Eviews املتمثل يف  منوذج متجه االحندار الذايت، مستخدمني يف ذلك برنامج و  القياسيعلى الطرح 

 .نسخته احلديثة
 :هيكل الدراسة

لإلجابة على إشكالية الدراسة سنتعرض ألهم املراحل اليت مر هبا االقتصاد اجلزائري منذ 
إىل أهم األسباب اليت حتتم على الدول و  االستقالل، مث نلقي نظرة على واقع قطاع احملروقات يف اجلزائر

يف األخري نقوم بدراسة قياسية لتحديد أثر تغريات أسعار البرتول على استقرار و  تنويع مصادر دخلها،
 .االقتصاد اجلزائري 

 :ثر اسعار البترولأدراسات سابقة  عن 
ئر على ايرادات من بينها اجلزاو  خاصة الدول العربيةو تعتمد الكثري من الدول املنتجة للنفط 

 القطاع النفطي يف دفع عجلة النمو متجاهلة بقية القطاعات مما أدى اىل  تراجع دور باقي القطاعات
هذا ما يعرف باملرض اهلولندي، لذا جيب على االقتصاد الوطين التحضري الفعلي ملرحلة ما بعد النفط عن و 
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البالغة  للنفط يف االقتصاد فإن  التغريات اليت حتصل يف أسعاره   نظرا لالمهيةو  طريق تنويع مصادر الدخل،
صدى   7911قد كان لصدمة اسعار النفط عام و  ستؤثر بشكل كبري على املتغريات االقتصادية الكلية،

كبري  حيث ظهرت الكثري من الدراسات اليت حاولت حتليل العالقة بني تغريات اسعار النفط واملتغريات 
 :نذكر منهاRasche and (Tatom1977, Jones and Kaul 1992 )) االقتصادية

Brian Depratto, Carlos de Resende, and Philipp Maier (5119) حبثية  قدموا ورقة
، باالعتماد " How Changes in Oil Prices Affect the Macroeconomy " حتت عنوان

باختبار كيفية تأثري التغريات يف سعر البرتول على  على منوذج التوازن العام  للمدرسة نيو كنزية  قامو
 االقتصاد الكلي، مسح هذا النموذج الن تنتقل تغريات احلاصلة يف اسعار البرتول عرب قنوات العرض

 كذا من خالل العرض املستمر، مشلت عينة الدراسة كل من كندا، اململكة املتحدةو  الطلب املؤقتة ،و 
، توصلت الدراسة اىل أن اسعار البرتول تؤثر يف 5112-7917 دى منا خالل الفرتة املمت.م.الوو 

 1.االقتصاد من خالل جانب العرض، أما جانب  الطلب فلم يكن هناك تأثري
قد  امتدت فرتة و  اثر اسعار البرتول على االقتصاد االمريكي  Hamilton (1983)كما درس  -

 عالقة االحندار ما بني تغريات االسعارالبرتول حيث تطرق اىل استقرارية، 7921-7992 الدراسة من
مؤشرات اقتصادية و  لوغاريتم الناتج االمجايل احلقيقي، اضافة اىل العالقة السببية بني تغريات اسعار النفطو 

ما و  ، 7915-7992 فرتة الدراسة اىل فرتتني  ماقبل صدمة اسعار النفط من Hamilton كلية،قسم
متيزت كلتا الفرتتني بعالقة معنوية احصائية ما بني تغري اسعار ، 7921-7911 بعد هذه الصدمة من

 2.مجايلالناتج احمللي اإلو  البرتول
القائلة أن السياسة املالية توضح الكثري من  - Romer فرضية  Dotsey and Reid (1992) درس -

أ، امتدت فرتة .م.من جوانب متعددة  يف سلسلة زمنية فصلية للو -التغريات يف االنشطة االقتصادية

                                                 
1
 Brian Depratto, Carlos de Resende, and Philipp Maier, How Changes in Oil Prices 

Affect the Macroeconom , bank of Canada working paper 2009-33, 2009, p11. 
2
 Hamilton. James D, oil a,d the macro economy since world war II, journal of political 

economy, 1983,pp 228-248 
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سالبة يف أسعار البرتول، و  اعتمدا يف دراستهما على تغريات منفصلة موجبة، 7997-7929 الدراسة من
مؤشرين ملعدل الفائدة للسياسة النقدية، توصال اىل  استجابة و  الة،الناتج احمللي االمجايل ، معدل البط

استجابة غري و  معدل البطالة لصدمة أسعار النفط ،و  معنوية غري متناظرة لكل من الناتج احمللي االمجايل
 .معنوية اىل الصدمة املالية

دراسة حتت  ZhongXiang Zhang, Libo Wu, Weiqi Tang (0202)  قدم كل من -
 Oil price shocks and their short- and long-term effects on the '': عنوان

Chinese economy "هدفوا من خالل هذه ،  5112أوت -7992 امتدت فرتة الدراسة من جوان
اىل أي مدى تؤثر صدمات اسعار النفط على االقتصاد الصيين، معتمدين و  الدراسة االجابة عن كيف 

أهم النتائج املتوصل اليها ان اسعار البرتول ، VAR  منوذج  االسعار، مت  استخدمعلى الية انتقال 
  3.الفائدةو  االستثمار، بينما تؤثر باالجياب على معدالت التضخمو  املتزايدة هلا اثر سليب على االنتاج

 :االقتصاد الجزائريتطور . 1
شهد االقتصاد اجلزائري  منذ االستقالل عدة تطورات انعكست على الوضع االقتصادي  يف 

برتاجع النمو وعدم وضوح الرؤية  7992-7995البالد،  فقد  متيزت السياسة االقتصادية خالل الفرتة 
والتجارية وهذا  االقتصادية املستقبلية بسبب عدم خربة اإلطارات املسـرية يف القطاعات اإلدارية واالقتصادية

 .حبكم خروج البالد من فرتة استعمار طويلة االمد
انتهجت الدولة اجلزائرية فلسفة التخطيط املوجه اذ متيزت املرحلة باالعتماد  7992خالل سنة 

على القطاع العام الذي كان مركزا على حتقيق احلياة الكرمية للمواطن اجلزائري، واعتمدت السياسة 
لتحديد االجتاه العام للتنمية يف اجلزائر، ( خطط اقتصادية ثالثية ورباعية )خططات االقتصادية على امل

وحسب اسرتاتيجية التنمية املتبعة فإن األولوية املطلقة تركزت بشكل ملحوظ على القطاع الصناعي الذي 
 .بات يعول عليه يف النهوض باالقتصاد باالعتماد على الصناعة بشكل جدي

                                                 
3
 - Zhong Xiang Zhang, Libo Wu, Weiqi Tang, Oil price shocks and their short- and long-

term effects on the Chinese economy, Energy Economics, 2010, p6. 
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ة منو دميغرايف معترب ترتب عنه ضغوط تضخمية، وقد اعتمدت الدول يف لقد شهدت هذه الفرت 
 . هذا الشأن اسرتاتيجية تنموية اعتمدت اساسا على عائدات البرتول

واليت كانت معروفة باخنفاظ ملحوظ يف اسعار البرتول مصاحبا برتاجع قيمة  7929بدءا من سنة 
 .رورة اتباع نظام مبين على قواعد السوقالدوالر، ظهرت االزمة ورأت السلطات اجلزائرية ض

لقد الزمت مرحلة االنتقال اىل اقتصاد السوق اعتماد اصالحات اقتصادية معتربة مبنية على 
اليت ركز فيها على حرية واستقاللية املؤسسات  7922فلسفة االنتقال، بدايتها كانت خالل سنة 

للقطاع اخلاص واإلصالح املؤسسي لنظام، تشجيع االقتصادية العمومية، وبداية اعطاء نوع من االمهية 
االستثمار األجنيب املباشر يف كل القطاعات ، وضع تأطري جديد لألسعار، إعادة تنظيم التجارة الداخلية 

 .واخلارجية، التطهري املايل للمؤسسات االقتصادية العمومية
مع صندوق النقد اتفاقية توقيع و هذا تزامنا تبنت الدولة االصالحات الثانية و  7997يف سنة 

 .الدويل حيث اعتمد على مجلة من االصالحات داعمة لرتقية االستثمارات
زمة مالية، ولرفع التحدي اعتمدت الدولة على تبين أعرف االقتصاد الوطين  7991يف سنة 

ة يت بعده التعديل اهليكلي املربمج حىت سنأبرنامج اقتصادي بغرض حتقيق االستقرار االقتصادي، لي
رغم ما   الكلية االقتصادية مؤشراهتا استعادة من ، وبتطبيق هذا الربنامج متكنت السلطات تدرجييا7992

خلفه هذا الربنامج من نتائج زد على ذلك بقاء االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي يعتمد على احملروقات  
 . مما جعله عرضة  لتقلبات أسعار البرتول يف األسواق العاملية كمورد مايل أساسي،

ارتفاع  5111جنحت اجلزائر إىل حد كبري يف حتقيق توازنات كلية لالقتصاد، حيث عرفت فرتة 
النفط ساعد بشكل ملحوظ يف الرفع من معدالت النمو مصاحبة باستقرار يف سعر الصرف اىل  سعارأل

 .املدفوعاتزان يرصيد اجيايب ملو  حد ما
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 قطاع المحروقات في الجزائر. 2
يعترب العصب و  يعترب البرتول من أهم مصادر الطاقة بل حيتل املرتبة األوىل عامليا كمصدر للطاقة،

 7999بعدة مراحل  حيث تعترب سنة  األساسي لالقتصاد اجلزائري، وقد مرت الصناعة البرتولية يف اجلزائر
 ،"الصور الفرنسية"بداية  الكتشاف أول حقل برتويل يف واد قطرين من طرف الشركة  البرتولية الفرنسية 

اكتشف حقل برقة بالقرب من عني صاحل، كما مت وضع أول رخص للتنقيب من قبل  7925يف سنة و 
 .استغالل البرتول باجلزائرو  الشركة الوطنية للبحثو  "زائراجل -الشركة الفرنسية للبرتول" اهليئة املشرتكة بني

، حيث مت اكتشاف أول حقل 7929أما التاريخ الفعلي إلنتاج البرتول يف اجلزائر فكان سنة   
 "حاسي مسعود"اكتشف حقل  7929يف جوان و  ،" عجيلة " برتويل هام يف الصحراء اجلزائرية هو حقل 

التصدير تزدهر و  بدأت عملية اإلنتاجو  ولية يف اجلزائر، مث توالت االكتشافاتالذي يعترب أكرب احلقول البرت و 
 .مع مرور الوقت

-75-17أفريقيا، حيث أنشأت بتاريخ و  أهم شركة يف اجلزائرو  تعترب شركة سونطراك أكرب
داية استعادة السيطرة على الثروة البرتولية، كما عملت اجلزائر يف بو  لكسر االحتكارات األجنبية 7992

 .  السبعينات على تأميم  قطاع احملروقات
 :احتياطات الجزائر من البترول. 1.2

هي بذلك تعترب من بني و  حتتل اجلزائر املرتبة ا الرابعة عشر عامليا من حيث احتياطات البرتول،
 .أهم الدول املنتجة للبرتول

-7921اجلزائر من البرتول خالل الفرتة  الذي يوضح احتياطاتو  (17)من خالل الشكل رقم 
نالحظ أن احتياطات البرتول شهدت ارتفاعا حيث ارتفع حجم االحتياطي من البرتول من   2015

 رغم تزايد اإلنتاج يف هذه الفرتة، 7999مليار برميل سنة  71.2 إىل 7921مليار برميل سنة  2.5
شركائها، كما نالحظ أن و  قامت هبا سونطراك ميكن إرجاع سبب هذه الزيادة إىل االستكشافات اليتو 
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مليار برميل،  77.2و 77.5تراوح حجم احتياطي البرتول مابني  5119-7991الفرتة املمتدى من 
 . 2015-5112مليار برميل خالل الفرتة  75ليصل إىل حوايل 

 (2015-1891) احتياطات الجزائر من البترول(: 11)الشكل رقم
 

 
 .من إعداد الباحثني :المصدر            

 تطور إنتاج البترول في الجزائر.1.2
ذلك و  نالحظ  تزايد الكمية املنتجة من البرتول من سنة ألخرى،(  15)من خالل الشكل رقم 

تكنولوجيا حديثة يف جمال اإلنتاج، و  راجع إىل زيادة عدد احلقول املكتشفة،  استعمال تقنيات جديدة
ارتفاع األسعار خاصة يف السنوات األخرية، فقد ارتفع حجم اإلنتاج  زيادة الطلب العاملي الذي نتج عنه

قد شهدت هذه  و  ،5179ألف برميل سنة  7252إىل  7992ألف برميل يف اليوم سنة  211من 
 .الفرتة ارتفاعا يف حجم اإلنتاج عموما مع تراجع اإلنتاج يف بعض السنوات
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 (2014-1891)تطور إنتاج البترول في الجزائر (:12)الشكل رقم

 
 .من إعداد الباحثني: المصدر       
 صادرات الجزائر من المحروقات3.2.

 مساهمة قطاع المحروقات في إجمالي الصادرات(: 11)الجدول 

 
 الصادرات

 خارج مجال المحروقات
 صادرات

 المحروقات
 إجمالي

 الصادرات
٪ 

2111 7199 91911 92119 91.2% 
2119 7722 21929 29971 91.2% 
2112 7115 22217 91791 91.1% 
2119 7911 11197 19592 91.2% 
2118 7199 99752 92799 91.9% 
2111 7259 22251 21121 97.3% 
2111 5195 17951 11929 91.7% 
2112 5195 99219 17299 91.1% 
2112 5792 91125 92971 99.1% 
2014 2582 60304 63886 99.19% 
2015 2063 35724 37787 99.29% 

 .ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المصدر
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يعترب االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي يعتمد بشكل كبري على اإليرادات البرتولية،  كما أن إمجايل 
أي أن قطاع احملروقات يهمن على الصادرات اجلزائرية  الصادرات اجلزائرية تتمثل أساسا يف احملروقات،

الذي يوضح مدى مسامهة قطاع و  (11)مقارنة مبسامهة القطاعات األخرى، فمن خالل الشكل رقم 
متثل صادرات %  91نالحظ أن أكرت من  5172-5112احملروقات يف إمجايل الصادرات خالل الفرتة 

متثل الصادرات خارج قطاع احملروقات، مما يعين أن معظم % 9إىل % 1ما تبقى أي ما يقارب و  احملروقات
 هذا ما يشكل خطر على االقتصاد اجلزائريو  املداخيل اليت تعتمد عليها الدولة تأيت من قطاع احملروقات

جيعله عرضة لتقلبات أسعار احملروقات، كما أن معظم برامج التنمية املسطرة من قبل الدولة تعتمد على و 
ققة من هذا القطاع، مما يعين أن بقية القطاعات مهمشة مما يستوجب على السلطات املعنية املداخيل احمل

بسرعة كبرية  يف تنويع مصادر الدخل عن طريق االهتمام بالقطاعات األخرى، بسبب أن و  التفكري جبدية
لبرتول كمورد وحيد استمرار السلطات املعنية باالعتماد على عائدات او  هذا الوضع مل يتغري منذ االستقالل

 . إىل يومنا هذا
 (2015-2111)صادرات الجزائر من المحروقات (: 12)الشكل رقم

 
 من إعداد الباحثني: المصدر
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 التطور التاريخي ألسعار البترول .2.2
 السياسية مما ينعكس على أسعار البرتول و  تتأثر السوق البرتولية مبختلف األوضاع االقتصادية

الذي  ينب تطور أسعار البرتول من الفرتة املمتدى و  (19)جيعلها غري مستقرة ، فمن خالل الشكل رقم و 
دوالر للربميل  لينخفض  19.21وصل إىل  7921نالحظ أن  سعر الربميل سنة  5175-7921من 
منتجني  نتيجة لعدة أسباب من بينها دخول ،( األزمة البرتولية) 7929دوالر للربميل سنة  79.91إىل 

بالتايل اخنفضت و  اجنلرتا مما أدى إىل  زيادة عرض البرتول يف السوق البرتوليةو  جدد للبرتول كاملكسيك
أسعار البرتول، كما أن هذه الدول عوضت الكميات اليت ميكن أن تسحبها دول األوبك من السوق 

 .املستوردةقد انعكست هذه األزمة باإلجياب على الدول و  لتحسني أسعار البرتول،
جد قاسية، أما الفرتة اليت املوالية لالزمة و  أما بالنسبة للدول املصدرة  فقد كانت نتائجها سلبية 
ابتداءا و  ،(7929 -7921) دوالر للربميل 72و 79فقد تراوحت أسعار البرتول بني  7929البرتولية 
 79حوايل  7995نة بدأت األسعار تنخفض بشكل مستمر حيث بلغ سعر الربميل س 7991من سنة 

يرجع و  ،7999دوالر للربميل سنة  72.25 و 7991دوالر للربميل سنة  79.91دوالر للربميل، 
سبب هذا الخنفاض إىل ضعف منظمة األوبك من خالل جتميد إنتاجها ليتكيف مع السوق البرتولية، 

هي قيمة متدنية جدا مل و  دوالر للربميل  75.15إىل  (  األزمة األسيوية) 7992وصل سعر البرتول سنة 
يرجع ذلك  إىل تراجع النمو  نتيجة لالزمة املالية يف كل و  تشهدها السوق البرتولية منذ التصحيح السعري،

 اليت تعترب من بني االقتصاديات الكبريةو  من اليابان، كوريا اجلنوبية، تايالندا، الفبني، ماليزيا، اندونيسيا
 .عليه اخنفض الطلب على البرتولو  على قدرهتم االستهالكية املهمة يف قارة أسيا، مما انعكس و 

كما عرفت هذه السنة زيادة كبرية يف املخزون البرتويل مما أثر على مستويات األسعار، كما يرجع   
إىل جتاوز بعض الدول األعضاء يف منظمة األوبك حصتها من  7992سبب اهنيار أسعار البرتول سنة 

حىت حتد من تراجع سعر البرتول قررت و  هذه السنة عودة العراق إىل اإلنتاج،إنتاج البرتول، كما شهدت 
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بعدما   7999جنحت يف وقف تدهور أسعار البرتول و  دول األوبك خفض اإلنتاج مرة أخرى  يف مارس 
 .7992جويلية و  فشلت يف ذلك يف افريل

ذلك راجع جملموعة و  ، اجتاها تصاعدياو  تطورا كبريا 5111عرفت أسعار البرتول بداية من سنة 
كان أمهها أحداث و  اليت كان هلا األثر الكبري على مستويات األسعار،و  السياسيةو  من العوامل االقتصادية

فقد شهدت أسعار  5119، لكن بداية من سنة  5111احلرب على العراق و  5117سبتمرب  77
نتاج الروسي  مما ألزم الدول الصناعية البرتول ارتفاعا كبريا نتيجة جلملة من األسباب من بينها توقف اإل

وصلت األسعار مسارها التصاعدي لتصل  5112يف سنة و  على زيادة طلبها على دول األوبك،
عرفت أسعار البرتول قفزة نوعية لتصل إىل  5119دوالر للربميل، إال انه بداية من سنة  29.25
 91.59دوالر للربميل،  15.19إىل  5111مث تواصل هذا االرتفاع ليصل سنة  دوالر للربميل،92.79

ميكن إرجاع سبب ارتفاع أسعار البرتول لعدة أسباب من بينها تراجع قيمة و  ،5112دوالر للربميل سنة 
أ ، اخنفاض إنتاج بعض الدول كسوريا زد على ذلك عدم االستقرار .م.الدوالر، اخنفاض خمزون الو

ول، غري أن  بعض الدول املنتجة للبرتول كنيجريا اليت حتتل املرتبة األوىل إفريقيا يف تصدير البرت السياسي يف
اىل حوايل  5172هدت اخنفاض حاد حيث وصل سعر الربميل سنة ششهر املاضية أسعار البرتول يف األ

ض االنتاج، عودة ىل عدم ختفيإذللك راجع لعدة أسباب منها سياسة منظمة االوبك الرامية و  دوالر 25
باألخص الصني، أضف اىل ذلك و  ة، الركود االقتصادي الذي يشهده  العاملليايران اىل السوق البرتو 

 .ارتفاع قيمة الدوالر
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 (2015-1891)تطور أسعار البترول(: 12)الشكل رقم

 
 .من إعداد الباحثني: المصدر

 أسباب تنويع مصادر الدخل. 2
تعرف سياسة تنويع مصادر الدخل بأهنا توسيع للقاعدة االقتصادية وإقامة ركائز اقتصاد حقيقي 

 .  مكون من قاعدة إنتاجية ومالية وخدمية، يسهم يف إجياد مصادر أخرى للدخل جبوار النفط
تتجه الدول إىل تنويع مصادر الدخل لعدة أسباب أمهها التقلب املستمر يف أسعار النفط الذي 

كذا خطط التنمية املمولة هبذه و  تج عنه تذبذب يف مداخيل الدولة مما ينعكس على انفاقها العامين
الغاز باعتبارها موارد غري و  املداخيل،  باإلضافة إىل تناقص االحتياطات من املوارد الطبيعية كالنفط

 .متجددة مما حيتم على الدولة إجياد بدائل  أو مداخيل أخرى
 دخل ميكن الدولة من تفادي أثار  التقلبات املستمرة يف أسعار النفط إن تنويع مصادر ال

احلد من الواردات مما يعزز و  زيادة الصادراتو  يضمن استمرار التنمية االقتصادية، حتقيق االكتفاء الذايتو 
حىت تتمكن الدولة من حتقيق ذلك البد من اختاذ بعض اإلجراءات   و  من استقاللية  االقتصاد الوطين،

جذب االستثمار، توسيع مسامهة القطاع اخلاص يف عملية التنمية، تنمية و  توفري املناخ املالئم  لتشجيع ك
 القطاعات االقتصادية الواعدة، االستغالل اجليد ملوارد النفط،  تشجيع على التصدير مبنح امتيازات

 .تسهيل عملية التصديرو 
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 :اليات انتقال سعر البترول  .2
النظرية تؤثر  التغريات احلاصلة يف أسعار البرتول على أداء املتغريات   توجهاتمن خالل  ال

 (: Brown and Yucel ,2002)االقتصادية الكلية من خالل ستة قنوات انتقالية
 ؛جانب العرض 
 ؛االثر على الثروة 
 ؛أثر على  التضخم 
 ؛أثر  على  التوازن احلقيقي 
 ؛أثر تعديل القطاعي  
 االثر غري متوقع. 
 .االساس يتم انتقال اثر التغري يف سعر البرتول عرب هذه القنوات اىل املتغريات االقتصادية الكلية وعلى هذا

 

 :الدراسة القياسية ألثر أسعار البترول على  االقتصاد الجزائري .1
 :البيانات. 7.2

زمنية حتوي لدراسة  أثر تغريات أسعار البرتول على استقرار االقتصاد اجلزائري مت االعتماد على سلسلة 
، مت احلصول على البيانات من  بنك  اجلزائر، (5172-7921)مشاهدة سنوية تغطي الفرتة  12

 .البنك الدويلو  الديوان الوطين لإلحصاء، منظمة األوبك، 
 

  :متغيرات الدراسة.5.2
كما مت االشارة اليه سابقا هناك العديد من القنوات اليت يتم عن طريقها انتقال  أثر تغريات 

اليت سيتم االعتماد عليها يف و  أسعار النفط  اىل املتغريات الكلية، من بني هاته القنوات جند قناة التضخم،
سيتم دراسة العالقة بني اسعار عليه و  دراسة أثر تغريات اسعار البرتول على استقرار االقتصاد اجلزائري،

مؤشر  و (CPI)ممثلة يف مؤشر سعر املستهلك ( تعرب عن التضخم) مؤشرات االسعار احمللية و  البرتول
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، لتوضيح 5172-7991خالل الفرتة املمتدى من ، ، ( Hamilton 7999 ) (PPI)سعر املنتج
 . على منوذج متجه االحندار الذايتهذه العالقة سوف نعتمد 

 سعر المستهلك  مؤشر(CPI:) هو مقياس ملستوى متوسط أسعار  مؤشر أسعار سلع املستهلك
توّضح التغريات الشهرية يف . سلعة حمددة من البضائع واخلدمات اليت يقوم بشرائها املستهلكون 

 . مستوى مؤشر أسعار سلع املستهلك التغري يف معدل التضخم
  مؤشر أسعار المنتج(PPI:) التغري يف االسعار اليت يدفعها املنتجني للحصول على  مؤشر يقييس

السلع واملواد اخلام الالزمة لعملية االنتاج، يأيت يف املرتبة الثانية بعد مؤشر أسعار املستهلك، وعندما 
ترتفع نتائج املؤشر يعين ذلك أن املنتجني يدفعون أسعارا مرتفعة يف املواد اخلام مما ينعكس بدوره على 

 .النهائية للسلعاالسعار 
 :منهج الدراسة.2.1

لدراسة أثر تغريات أسعار البرتول على استقرار االقتصاد اجلزائري مت االعتماد على منوذج متجه 
االحندار الذايت ، الذي يعد من النماذج القياسية اليت تستعمل لدراسة العالقة بني املتغريات االقتصادية 

املتغريات، حيث تعامل مجيع املتغريات على أهنا متغريات هو منوذج متعدد و  الكلية، 
  4:ميكن صياغته كالتايلو  ، (Endogenous Variables)داخلية

Yt= A1Yt-1+ A2Yt-2+……ApYt-p+Et……………………………(01). 
 :حبيث
Yt  =،مؤشر أسعار املنتجو  متثل اللوغاريتم الطبيعي لكل من سعر البرتول، مؤشر أسعر املستهلك. 
A :أبعادهاو  متثل مصفوفة املعامالت 
Et : ؛مصفوفة اخلطا العشوائي    p :؛ عدد فرتات التباطؤ الزمين      t:لزمنا 

 

                                                 
4
 - Lutkepohl, H,Vector Autoregressions, in: B.H. Baltagi (ed.): A Companion to 

Theoretical Econometrics, Blackwell Publishers, 2001. 
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 :نتائج الدراسة .9
 :اختبار جذر الوحدة. 1.9

هلا يف حالة ثبات، أي ال يعتمدان  التباين املشرتك و  تعد السلسلة مستقرة عندما يكون الوسط احلسايب
  :على الزمن

 5:ثابت عرب الزمن  Ytمتوسط -
E (Yt) =  Y………………….(01) 

 :ثابت عرب الزمن  Yt   تباين -
2

)()( YYtYtVAR        ……………………(02) 
ليس على القيمة الفعلية و  يعتمد على الفجوة الزمنيةو  التباين املشرتك للسلسة الزمنية ال يتغري مع الوقت، -

 .التغاير للزمن الذي حيسب عنده
يف حالة  السالسل الزمنية غري مستقرة، يتبني وجود عالقة معنوية بني املتغريات يف منوذج االحندار 

 هبذا نكون قد اخطأنا يف حتديد العالقة بني املتغريات حمل الدراسةو  يف حني أن هذه العالقة غري موجودة
لتفادي هذه املشكلة  و  ،(Spurious Regression) هذا ما يعرف مبشكلة االحندار الزائفو 

الذي يستعمل و  ADF (Augmented Dickey Fuller)يستعمل اختبار ديكي فوللر املطور 
                   :فيما يلي الصيغة الرياضية لالختبارو  ،( Unit Roots test)اختبار جذر الوحدة 

                           

Yt=B1+B21+&Yt-1+∂ ∑ ∆Yt-1+et∆…………………..(03) 
 :حيث

 (.الفرق االول)التغري : ∆
Yt :املتغري املراد اختبار استقرار سلسلته الزمنية 

                                                 
كامل كاظم عالوي، حممد غايل راهي، حتليل وقياس العالقة بني التوسع املايل واملتغريات االقتصادية يف العراق للمدة   - 5

 .559، الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، السنة التاسعة، العدد التاسع والعشرون، ص7919-5171
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Yt-1 = Ytذو فرتة ابطاء سنة واحدة 
et :حد اخلطأ العشوائي  

أظهرت نتائج جذر الوحدة باستعمال اختبار ديكي فوللر املطور ( 15) من خالل اجلدول رقم
ADF أن السالسل الزمنية للمتغريات املتمثلة يف سعر البرتول Log(pp) ، Log(cpi)  مؤشر أسعار

  Log(ppi)غري مستقرة عند املستوى، حيث اسقرت    Log(ppi)املستهلك ، مؤشر أسعار املنتج 
استقرت بعد  Log(pp) ، Log(cpi)كل من و   ،%7بعد أخذ الفرق األول عند مستوى معنوية 

 I(1)مما يعين أهنا متكاملة من الدرجة األوىل %. 2أخذ الفرق األول عند مستوى معنوية 
 نتائج اختبار جذر الوحدة( : 2)الجدول رقم

 ADF المتغيرات
 القيمة الحرجة

 القرار
٪1 ٪1 ٪10 

Log(pp) 
 58991227- 18191197- 18221129- 1,400536- املستوى

غري 
 مستقرة

الفرق 
 18125799- 18229127- -3,578468 االول

-58999291 
 مستقرة 

Log(cpi) 
 58991227- 18191197- 18221129- 1.520735 املستوى

غري 
 مستقرة

الفرق 
 االول

 مستقرة 5899291- 18125799- 18229127- -3,560522

Log(ppi) 
 18191197- 18221129- -1.651662 املستوى

-5899122 
 

غري 
 مستقرة

الفرق 
 االول

 مستقرة 58911929- 18192222- 18951121- 4,399386-

 Eviewsمن إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج  :المصدر
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 : (Test for cointegration)اختبار التكامل المتزامن أو المشترك .2.9
 مبا أن مجيع املتغريات استقرت بعد أخذ الفرق االول فقد يكون بينها عالقة تكاملية أو أكثر،

قبل ذلك سيتم حتديد و  ، Johansenعليه سيتم إجراء اختبار  التكامل املشرتك  باستخدام اختبارو 
 .أطول فرتات االبطاء املناسبة لتقدير النموذج

قة التوازنية بني املتغريات يف األجل الطويل، فالتكامل إن حتليل التكامل املتزامن يقيس العال 
يفرتض و  ، 6املشرتك يشري اىل طريقة احلصول على توازن أو عالقة طويلة املدى بني متغريات غري مستقرة

الختيار Johansen وجود متجه تكاملي وحيد على االقل يربط مجيع املتغريات، ويتم استعمال اختبار
يتناسب هذا االختبار مع العينات صغرية و  ال توجد عالقة تكامل بني متغريات الدراسة،الفرضية القائلة أنه 

 .7ميكن استعماله يف حالة وجود أكثر من متغريينو  احلجم
 .نتائج التكامل المشترك(: 12)الجدول رقم 

(1.11)القيمة الحرجة فرضية العدم  االحتمال االثر االحصائي 

  59.19111 59.92171 1.1919ال يوجد تكامل مشترك

 1.7191 75.92995 72.99917 1على االكثر

 1.1299 1.219279 1.297999 2على األكثر 
  2تعين رفض الفرضية العدمية عند مستوى معنوية% 

                                                 
وري، دراسة مقارنة يف طرائق احندار التكامل املشرتك مع كنعان عبد اللطيف عبد الرزاق، انسام خالد حسن اجلب   - 6

 .729ص ، 5175تطبيق عملي، اجمللة العراقية للعلوم االقتصادية، السنة العاشرة، العدد الثالث والثالثون، 
ل أمحد سالمي، حممد شيخي، اختبار السببية والتكامل املشرتك بني االدخار واالستثمار يف االقتصاد اجلزائري خال- 7

 .759، ص5171، 71، جملة الباحث، العدد (5177-7911)الفرتة
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الذي يوضح نتائج اختبار التكامل املشرتك نالحظ انه ميكن رفض الفرضية و  (11)من خالل اجلدول رقم 
٪، الن قيمة األثر 2العدمية القائلة بعدم وجود تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة عند مستوى معنوية 

 .هذا يعين وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني متغريات الدراسةو  أكرب من القيمة احلرجة،
 

 .سعر البترولو  العالقة االحصائية بين مؤشر سعر المستهلك، مؤشر سعر المنتج. 2.9
 :باالعتماد على منوذج متجه االحندار الذايت حتصلنا على املعادالت التالية

DLOGCPI=0.348487*DlOGCPI(-1)-0.422782*DlOGPP(-1)+0.964200 

DLOGPPI(-1)+0.021850…………………………….(01)  

 

DLOGPP=-0.631421*DlOGCPI(-1)+0.087456*DlOGPP(-1)-0.178971 

DLOGPPI(-1)+ 0.109205………………………..….(02) 

 

DLOGPPI=2.0.65415 *DlOGCPI(-1)- 3.709480 *DlOGPP(-1)+0.077508 

DLOGPPI(-1)+0.071036………………………………….…(03) 

 
مؤشر أسعار و  سعر البرتول نالحظ أن هناك عالقة عكسية بني( 17)من خالل املعادلة رقم 

من االحتالفات %  22مما يعين أن النموذج يفسر  1.91 يو است   R2املستهلكني،  حيث جند قيمة 
 (t ( )-5.127922)قد بلغت قيمة و  (0.422782-)يف قيم النموذج ،معامل سعر البرتول  سالب 

عكسية ذات داللة هذا يعين وجود عالقة و  ٪ ،2هي ذات داللة إحصائية عند مستوى اقل من و 
عليه كلما ارتفع سعر البرتول كلما اخنفضت و  أسعار البرتول، و   إحصائية بني مؤشر أسعار املستهلك

نسبة املؤشر، كما نالحظ أن مؤشر سعر املنتج له أثر معنوي موجب ذو داللة احصائية عند أقل من 
ام مما ينعكس بدوره على االسعار النهائية يعين ذلك أنه عندما يدفع املنتج أسعارا مرتفعة يف املواد اخل .2٪

 .للسلع
مؤشر أسعار و  نالحظ أن هناك عالقة عكسية بني سعر البرتول( 11)من خالل املعادلة رقم   

من االختالفات يف قيم %  91مما يعين أن النموذج يفسر  1.8 يو است   R2املنتج،  حيث جند قيمة 
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هي و  (t ( )-5.279521)قد بلغت قيمة و  (-3.709480)معامل سعر البرتول  سالب  ،النموذج
هذا يعين وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني و  ٪ ،2ذات داللة إحصائية عند مستوى اقل من 

 .  أسعار البرتولو   مؤشر أسعار املنتج
معربا عنه -بناءا على ماسبق نستنتج أن أثر تغريات سعر البرتول ينتقل عرب قناة التضخم   

ليؤثر على املتغريات االقتصادية الكلية، حيث أنه بارتفاع  -مؤشر أسعار املنتجو  عار املستهلكأس مبؤشر
هذا يزيد يف و  سعار منخفضةأأسعار البرتول ينخفض كل من املؤشرين مما يتيح للمنتج شراء املواد االولية ب
سعارها، مما ينعكس أخنفاض قدرته االنتاجية، كما أن املستهلك تزيد قدرته على اقتناء سلع أخرى نظرا ال

 بالتايل مع اخنفاض معدالت التضخمو  ،...النموو  جياب على بعض املتغريات االقتصادية كالبطالةذلك باإل
 .  ما ينتج عنه من أثار على االقتصاد يكون قد انتقل أثر تغريات اسعار البرتول اليهاو 

 

 :اتمةــــخ
عالقته  بأسعار و  وضعية االقتصاد اجلزائريمن خالل هذه الدراسة مت تسليط الضوء على 

لتحديد هذه العالقة مت االعتماد على دراسة قياسية تبني أثر انتقال تغريات أسعار البرتول عرب و  البرتول،
قناة التضخم إىل عدد من املتغريات االقتصادية، أهم نتيجة مت التوصل إليها أن استقرار  االقتصاد اجلزائري 

عليه سيبقى عرضة ألي صدمة خارجية مادام يعتمد على البرتول  و  ق بأسعار البرتولمرتبط ارتباط وثي
هذا ما أكدته الدراسة القياسية اليت أظهرت ارتباط املتغريات االقتصادية و  وحيد للدخل،و  كمصدر أساسي

االقتصاد  عليه حىت نتمكن من حتقيق االستقرار يفو  اليت مت االعتماد عليها يف الدراسة بأسعار البرتول،
الذي يعترب مورد غري و  ،عدم االعتماد على البرتولو  الوطين جيب التفكري جبدية يف تنويع مصادر الدخل

 وذلك بالنهوض ببقية القطاعات احليوية وخاصة القطاع الفالحيكمصدر وحيد للدخل، _متجدد 
 . السياحيو 
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