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 :ملخص
 إىل الدراسة هذه هتدف. الكلية االقتصادية التقلبات يف مساهم كأهم النفط سعر صدمات تعترب

 دراسة خالل من، اجلزائري الكلي االقتصاد أداء على العاملية األسواق يف النفط أسعار صدمات أثر قياس
 احلقيقي الصرف سعر، التجاري امليزان، العامة املوازنة، احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج على النفط أسعار أثر
 باستخدام ،SVAR اهليكلي الذايت االحندار متجه منوذج باستخدام ذلكو  .املباشر األجنيب االستثمارو 

  .5151-5891 بني ما الزمنية للسالسل سنوية بيانات
 ستؤثر النفط سعر يف هيكلية صدمة حدوث أن الدفعية االستجابة دوال اختبار نتائج أشارتو 

 تأثريا يتأثرا التجاري امليزانو  العامة املوازنة أن النتائج ينتب كما،  اجلزائر يف الكلي االقتصاد أداء على سلبا
 .النفط أسعار الهنيار كبريا

 ،SVAR اهليكلية الذايت االحندار متجهات، الكلي االقتصاد، النفط أسعار صدمات :كلمات مفتاحية
 .اجلزائر
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Abstract : 
The oil price is considered as a major contributor to macroecomic 

fluctuations. This study aim to examine the impact of oil price shocks in 

international markets on Algeria's macroeconomic performance, by 

studying the impact of oil prices on real GDP, budget deficit, trade balance, 

real exchange rate and foreign direct investment. Using structural vector 

autoregressions model SVAR, using annual data for time series between 

1985 and 2015.  

The results of the impulse response functions test indicated that a 

structural shock in the oil price would negatively affect Algeria's 

macroeconomic performance. The fingings showed that the budget deficit 

and the trade balance were effected significantly for decline oil prices.  

Keywords : Oil price shocks, macroeconomic, structural vector 

autoregressions  model, Algeria. 

 :ةـــمقدم
 ديسمرب يف 2..33إىل 5152 جوان يف أمريكي دوالر 551 من اخلام النفط أسعار تراجعت

 املعروض ارتفاع العوامل من جمموعة لتضافر نتيجة النفط أسعار اخنفاض جاءو  ، أمريكي دوالر 5151
 أهداف يف الكبري التغريو  ،العامل مناطق بعض يف اجليوسياسية املخاطر تراجعو  ،الطلب اخنفاضو  النفطي
 النسبية القوة أن ورغم، األمريكي الدوالر سعر ارتفاعو (OPEC) للبرتول املصدرة البلدان منظمة سياسة
 فيها لعبت باملعروض املرتبطة العوامل فإن واضحة غري مازالت حديثا النفط أسعار الخنفاض احملركة للعوامل

 كبرية نسبة فيها النفط يشكل حيث أسعاره الخنفاض معرضة للنفط املصدرة البلدان عديد 1.أساسيا دورا
 سياسية ضغوطات البلدان هذه تواجه أن جدا احملتمل فمن. احلكومية واإليرادات الصادرات إمجايل من
 العامة املوازنة يف املايل العجز كارتفاع متدنية جد مستويات إىل النفط أسعار الخنفاض نتيجة اقتصاديةو 

 إىل البلدان هذه حتتاج وبالتايل، الكلي االقتصاد مؤشرات باقي واهنيار التجاري امليزان يف عجز وتسجيل
                                                 

، 10/15/5151، بيان صحفي يوم معظم البلدان النامية ستستفيد من انخفاض سعر النفط ،جمموعة البنك الدويل 5
  ..51/12/515: تاريخ االطالع
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 النفقات بتخفيض الكلي االقتصاد استقرار عبء تتحمل أن ميكنها اليت النقديةو  املالية السياسة تقييد
  2.العمل قيمة يف خفضو  العامة

 الصعبة العملة من مداخيلهاو  العامة إيراداهتا حتصيل يف تعتمد اليت النفطية الدول من اجلزائر تعترب
 األسواق يف النفط أسعار بتقلبات مرهونا احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج منو جعل مما احملروقات على

 .%89 ب فتقدر الصادرات نسبة أما %1. ــــب النفطية املوارد من املتأتية اجلبائية احلصيلة تقدرو  ،الدولية
 سلبية نتائج اجلزائر يف الكلية االقتصادية املتغريات تشهد أن املتوقع من النفط ألسعار احلاد لالخنفاض نظرا
، احمللية العملة قيمة اخنفاضو  التجاري امليزان يف سليب رصيد، العامة املوازنة يف عجز كتسجيل مؤشراهتا يف

 العجز من والتقليل النفقات توسع من للحد انكماشية مالية سياسة استخدام الدولة على حيتم الذي األمر
 العملة واستنزاف الواردات حجم من للتقليل العملة قيمة خبفض املركزي البنك تدخل كذلك،  املوازين
 حيث النفط أسعار باهنيار تضررا النفطية الدول أكرب من اجلزائر أن الدوليةو  احمللية التقارير تشريو  ،الصعبة

 احمللي الناتج من %.5 قدره بعجز العامة املوازنة رصيد اخنفضو ،%3.8 اإلمجايل احمللي الناتج منو بلغ
 سعر بلغو  ،اإلمجايل احمللي الناتج من %1..5 قدره عجز سجل التجاري امليزان رصيد أن كما،  اإلمجايل
 3 .5151 سنة أمريكي دوالر واحد مقابل دينار 511 اجلزائري الدينار صرف

 :الدراسة إشكالية
 األداء على النفط ألسعار املعاكسة الصدمات تأثري مدى قياس الدراسة هذه خالل من حناول

 : املطروح التساؤلو  ،الطويلو  القصري املدى على اجلزائر يف الكلي االقتصادي
 القصير المدى على للجزائر الكلي االقتصادي األداء على النفط سعر صدمات تأثير مدى ما

 ؟الطويلو 
 

                                                 
2
  M. Husain, R. Arezki, P. Breuer, V. Haksar, T. Helbing, P. Medas, M. Sommer, Global 

implication of lower oil prices. IMF Staff Discussion Note, (2015), p. 10. 
3
  International Monetary Fund Country Report (2016), No. 129. 
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 :الدراسة فرضية
 على للجزائر الكلي االقتصادي األداء على النفط سعر يف هيكلية صدمة حلدوث سليب أثر هناك

 .الطويلو  القصري املدى
 :الدراسة أهمية

 (SVAR) اهليكلية الذاتية االحندار متجهات منوذج استخدام يف الدراسة هذه أمهية تكمن

، التجاري امليزان، العامة املوازن، احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج منو على النفط سعر صدمة أثر الختبار
 فإن البحثي Lucas لربنامج وفقا. اجلزائر يف الوارد املباشر األجنيب االستثمارو  احلقيقي الصرف سعر

 مناذج لبناء أساسا توفر جيد بشكل تكون اليت الدفعية االستجابة دوال أو للصدمات الديناميكية اآلثار
 اهليكلية الذاتية االحندار متجهات مناذج اعتماد الشائع منو  ،(Lucas 1980) 4الكلي االقتصاد

(SVAR) الدفعية االستجابة دوال لتقدير (IRFs) اهليكلية للصدمات (Demiralp, Hoover 

2003) . 
 :كالتايل البحث هيكل تقسيم متوقم 

 ؛السابقة التجريبية الدراسات أدبيات عرض 
 ؛البيانات وصفو  املنهجية 
 ؛الدفعية االستجابة دوال على بناءا املناقشاتو  التجريبية النتائج 
 االقرتاحاتو  التوصيات بعض إىل إضافة الدراسة حول ملخص. 

 :السابقة التجريبية الدراسات أدبيات عرض. 5
 النفط أن إال االقتصاديات تنويعو  للطاقة أخرى مصادر إلجياد املبذولة احملاوالت من الرغم على

 العديد حققت 5803 عام منذو  ،النفطية البلدان يف االقتصادية لألنشطة مصدر أهم يعترب الوسائل بكل

                                                 
4
  R. E. Lucas , Methods and Problems in business cycle theory. Journal of Money, 

Credit and Banking, (1980) Vol. 12, No. 4, 696-715. 
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 5(Hamilton 1983) الكلي االقتصاد متغرياتو  النفط سعر صدمات بني العالقة البحثية األوراق من
(Gisser & Godwin 1986)

6،7
( Mork 1989)، 

8(Herwartz & Plodt 2016).  بالرغمو 
 الكلية االقتصادية املتغرياتو  النفط أسعار صدمات بني السلبية العالقة حول املتاحة األدبيات وجود من
 يعزى قدو  ،ضئيل يبقى النامية البلدان يف الكلي االقتصاد متغريات على األثر أن إال، املتقدمة الدول يف

 السلطات هبا تستجيب اليت االقتصادية اخلصائص يف االختالفات إىل أخرى عوامل إىل باإلضافة ذلك
 النفط أسعار حتركات طبيعة أن إىل السابقة األدبيات أشارت وقد. النفط أسعار لصدمات النقديةو  املالية
 ,Loschel) بدقة األسعار هلذه االقتصادية اآلثار قياس أجل من كاف بشكل تعاجل أن جيب

Oberndorfer 2009)
 سعر صدمات أثر اختبار حاولت اليت السابقة القياسية الدراسات بني منو  ،9

 :جند النفطية االقتصاديات يف الكلية االقتصادية املتغريات على النفط
 النفط سعر صدمات أثر استكشاف إىل تسعى اليتو  (.515) 10آخرونو  Elsidding دراسة

 ،5155-5111 الفرتة خالل سنوية ربع لبيانات السودانية احلكومة ميزانية يف الرئيسية املتغريات على
 سلبا يؤثر النفط أسعار اخنفاض أن إىل التجريبية النتائج تشريو  ،(VAR) الذايت االحندار منوذج باستخدام

 .املوازنة عجزو  اجلارية النفقات، النفط عائدات على

                                                 
5
 D. Hamilton, Oil price and macroeconomic since world war ᴨ. Journal of Political 

Economy, Vol. 91, (1983) No. 2, pp. 228-248. 
6  M. Gisser, T.H. Goodwin, Crude oil and macroeconomic : test of some popular 

notions. Journal of  Money, Credit and Banking, (1986) Vol. 18, No. 1, pp. 95-103. 
7
 A.K.Mork, Oil and macroeconomy when price go up and down : an extention of 

Hamilton’s result. Journal of Political Economy, (1989) Vol. 97, No. 3, pp. 740-744. 
8  H. Herwartz,M. Plodt, The macroeconomic effects of oil price shocks : evidence 

from statistical identification  identification approach. Journal of  International 

Money and Finance, (2016) Vol. 61, pp.30-44. 
9  A. Loschel,V. Oberndorfer, Oil and unemployment in Germany. Journal of 

Economics and Statistics, (2009) Vol. 229, No. 2-3, pp. 146-162. 
10  R. Elsidding,N. Perera,K. Tan, Impact of oil shocks on Sudan’s gouvernment 

budget. International Journal of Energy Economics and Policy,(2016) Vol. 6, No. 2, 

pp. 243-248. 
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 سعر صدمة أثر اختبار إىل الدراسة هذه هتدفو  ،(5153) 11آخرونو  Riman من كل دراسة
 حيث ،5151-5801 للفرتة الزمنية السالسل بيانات باستخدام، نيجرييا يف احمللي االستثمار على النفط

 من الفرد نصيب، العام االستثمار، احمللي االستثمار حساسية خيترب الذي القياسي االقتصادي التحليل
، (IRFs) الدفعية االستجابة دوال تقنيات باستعمال، النفط سعر لصدمات الصناعي اإلنتاجو  الدخل
 االستثمار أن التجريبية النتائج كشفتو  .(VAR) الذايت االحندار متجه إطار يف (VDC) التباين حتليل
 .النفط أسعار لصدمة سلبا يستجيبون الصناعي اإلنتاجو  اخلاص االستثمار، العام

 Volkov Yuhn&  من كل اخترب فقد النفط صدماتو  الصرف سعر بني العالقة خيص فيما

 للنفط املصدرة الدول بعض يف الصرف أسعار حتركات على النفط سعر صدمات آثار 12(.515)
 النفط أسعار بصدمات املرتبطة الصرف أسعار تقلب يعدو  ،(الربازيلو  كندا،  املكسيك، الربازيل، روسيا)

 أن إىل كذلك الدراسة نتائج توصلت، كنداو  النرويج يف ضعيفا لكن، املكسيكو  الربازيل، روسيا يف كبريا
 النرويج يف منه املكسيكو  الربازيل، روسيا يف التوازين املستوى إىل للوصول طويال وقتا يستغرق الصرف سعر

 13آخرونو   Allegret اخترب SVAR باستخدامو  .النفط أسعار يف صدمة أي حدوث عند كنداو 
 يف احلقيقي النفط سعرو  للنفط مصدرة بلدان خلمسة الفعلية احلقيقية الصرف أسعار بني العالقة (5151)

-5899 الفرتة خالل سنوية ربع بيانات باستخدام، املاضية السنوات خالل النفط أسعار صدمات أعقاب

 أنو  ،حلظة أي يف النفط سعر لصدمات نتيجة كانت الصرف أسعار تقلبات أن النتائج أظهرتو  ،5153
 .النفط أسعار لصدمات املختلفة املصادر أحد هي النفط سوق عن النامجة اهليكلية التغريات

                                                 
11

  H.B. Riman , Assymetric Effect Of Oil Price Shocks On Exchange Rate Volatility 

And Domestic Investment In Nigeria, British Journal Of  Economic Management 

And Trade,(2013) Vol. 3, No. 4, pp. 513-532. 
12

  N.I. Volvok, Yuhn, oil price shocks and exchange rate movements. Global Finance 

Journal,(2016) Vol. 31, pp. 18-30. 
13

  S. Allegret,C. Couhard,V. Mignon,T. Razafindrabre, Oil currencies in the face of oil 

shocks. CEPII Working Paper, (2015) No. 18. 
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(5151) متريو  بوالشعور من كل اخترب اجلزائر يف
 على العاملي السوق يف النفط أسعار أثر 14

 املؤشرات كأحد أخذ الذيو  احمللي الناتج إمجايل على النفط أسعار أثر دراسة خالل من اجلزائري االقتصاد
 الفرتة خالل (ECM) اخلطأ تصحيح منوذجو  املتزامن التكامل منهجية باستخدام ذلكو  ،االقتصادية

 ،اجلزائري االقتصاد على بالغ أثر له النفط سعر أن إىل الدراسة نتائج توصلتو  ،(5888-5153)
 .النفط أسعار متس صدمة أبسط مع لالهنيار عرضة اجلزائري االقتصاد أن الدراسة نتائج اكتشفتو 

(5151) عماري اخترب اجلزائر يف النفط سعر يف صدمة حلدوث الواردات سلوك دراسة حولو 
15 

 منوذج باستخدام، 5152-5893 الفرتة خالل الطويلو  القصري املدى يف الواردات على النفط سعر أثر
، اجلزائرية للواردات أساسي حمرك النفط سعر أن إىل الدراسة نتائج توصلتو  ،(ECM) اخلطأ تصحيح

 سبعةو  سنة ملدة الواردات على التأثري هذا سيدوم واحدة بوحدة النفط أسعار يف صدمة حدثت إذا حبيث
 .الطبيعيو  التوازين وضعه إىل يرجع حىت أشهر

 Si Mohamed (5151)16 اخترب اخلارجية للصدمات اجلزائرية الصادرات أداء تأثري سياق يف
 منوذج باستخدام، 5150-5889 الفرتة خالل اجلزائرية الصادرات أداء على النفط سعر صدمات أثر

VAR   متغري، النفط أسعار، العاملي اإلمجايل احمللي كالناتج اخلارجية الصدمات أن النتائج أظهرتو 
 املتزامن التكامل اختبار أشار كما،  اجلزائرية الصادرات أداء على تؤثر مفسرة كمتغريات املالية األزمات

 فعل رد وجود Granger ل السببية أوضحتو  ،الزمنية السالسل بني األجل طويلةو  قصرية عالقة وجود
                                                 

: تقدير األثر القصير والطويل المدى لتقلبات أسعار النفط على االقتصاد الجزائري، شريفة بوالشعور، متري زينة 41
السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية : املؤمتر الدويل األول حول. نموذج تصحيح الخطأ دراسة قياسية باستخدام

.(5151)بني متطلبات التنمية القطرية وتأمني االحتياجات الدولية، سطيف، اجلزائر 
 

 
توقعات أسعار النفط على الواردات الجزائرية في المدى القصير والطويل باستخدام نموذج زهري عماري،  41

السياسات االستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية : املؤمتر الدويل األول حول .تصحيح الخطأ
  (.5151)وتأمني االحتياجات الدولية، سطيف، اجلزائر 

 16
 K. Si Mohamed, The impact of oil price shocks on export performance in Algeria. 

Conference on: Policies for the use of energy resources: between the requirements of 

National development and international security needs, Setif, Algeria (2015). 
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 أظهرت كما،  اجلزائرية الصادرات إىل املالية األزماتو  النفط أسعار من %1 مستوى عند االجتاه ثنائي
 الهنيار سببا كان النفط سعر صدمةو  العاملية املالية لألزمة السليب األثر أن (IFR) الدفعية االستجابة دوال

 .اجلزائرية الصادرات اخنفاض إىل أدى مما 5152 أواخر النفط أسعار
      النفط سعر صدمات بني إجيابية عالقة وجدت اليت التجريبية الدراسات بعض هناك املقابل يف

 أي الفرتات تلك يف النفط أسعار ارتفاع إىل يعزى هذاو  ،املصدرة الدول يف الكلية االقتصادية اآلثارو 
 Farzanegan & Markwardt) للنفط املصدرة الدول لفائدة حتسب إجيابية صدمة حدوث

2009
17, Nusair 18

(5151) آخرونو  Berument قام حيث، (2016
 تأثر كيف بدراسة 19

 مشالو  األوسط الشرق دول من عينة بأخذ له املصدرة الدول يف  االقتصاد أداء على النفط سعر صدمات
 ،املتحدة العربية اإلمارات، سوريا، قطر، ليبيا، الكويت، العراق، إيران، اجلزائر: من كل تضم إفريقيا

 احمللي الناتج على معنوي إجيايب تأثري هلا النفط أسعار ارتفاع أن إىل توصلوا VAR منوذج باستخدامو 
 .اإلمجايل

Vera (5151)و Mendoza دراسة
 يف النفط أسعار صدمات اختبار إىل هتدف اليتو  20

 النتائج أكدت حيث، سنوية ربع لبيانات 5119-5898 الفرتة خالل اإلمجايل احمللي الناتج على فنزويال
 .فنزويال يف اإلمجايل احمللي الناتج منو على معنوي إجيايب أثر هلا يكون النفط سعر يف صدمة حدوث أن

Hasanov (5151) دراسة
 على احلقيقي النفط سعر أثر تقدير إىل الدراسة هذه هتدفو  ،21

 5110-5111 الفرتة خالل سنوية ربع بيانات باستخدام( املانات) أذربيجان لعملة احلقيقي الصرف سعر

                                                 
17

 M. R. Farzanegan,G. Markwardt, The effects of oil price shocks on the Iranian 

economy. Energy Economics, (2009) Vol. 31, No. 1, pp. 134-151. 
18  S. A.  Nusair, The effects of oil price shocks on economies of the Gulf Co-operation 

Counsil Countries : nonlinear analysis. Energy policy, (2016) Vol. 91, pp. 256-267. 
19

 M.H.Berument, N.B. Ceylan, N. Doyan, The impact of oil price shocks on the 

economic growth. The Energy Journal, (2010) Vol. 31, No.1, pp. 149-175.   
20

 O.  Mendoza,D. Vera, The asymmetric effects of oil shocks on an oil-exporting 

economy. Cuadernos De Economia, (2010) Vol. 47, pp. 3-13. 
21

 F. Hasanov, The Impact Of Real Oil Price On Real exchange Rate : The Case Of 

Azerbaijan, Discussion Paper , (2010) No. 1041. 
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 الطرق هلذه املستندة التقدير خمرجات كانتو  ، Johansenل املشرتك التكامل، ECM منوذج تطبيق متو 
 .الطويل املدى يف احلقيقي الصرف سعر على إجيايب معنوي تأثري له احلقيقي النفط سعر أن على

 :البيانات وصفو  المنهجية.5
 :المنهجية .5.5

 الكلي االقتصاد يف التجرييب للعمل املهمة األدوات من SVAR اهليكلي الذايت االحندار يعترب
 الديناميكية العالقة البحث هذا يف ندرسو  .22(Kilian, Lulkepohl 2017) الصلة ذات واجملاالت

، (B) العامة املوازنة رصيد، (RGDP) احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج، (Oil) النفط أسعار تغريات بني
 (FDI) الوارد املباشر األجنيب االستثمارو  (RER) احلقيقي الصرف سعر، (TB) التجاري امليزان رصيد

 .SVAR اهليكلية الذاتية االحندار متجهات باستخدام اجلزائر يف
 :التايل العام الشكل ρ الدرجة من VAR لنموذج اهليكلي التمثيل ذيتخو      

               
 
      …..(1) 

 :حيث
 .(m*1) الداخلية املتغريات متجه   :
 .(m*m) الذايت االحندار معامل مصفوفات   :
 .التسلسلي االرتباط عدمو  التباين ثبات تفرتض اليتو  (m*1) اهليكلية العشوائية االضطرابات متجه   :

 .(m*m) املتغريات بني املتزامنة العالقات على حتتوي مصفوفة   :
ρ :النموذج يف الزمين التأخر درجة. 

 جانيب كال نضرب اهليكلية الصدمات حتديدو  (5) للمعادلة القانوين الشكل على احلصول أجل من      
   يف املعادلة

      للبواقي القانوين الشكل يصبح أين ،  
 غري يكون أن املفرتض منو .     

                                                 
22  L.  Kilian,H. Lutkepohl , Structural VAR Analysis. Cambridge University Press 

(2017). 
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 املتغريات ترتيب ميكنو  .   على مناسبة قيود بفرض اهليكلية االضطرابات اشتقاق ميكنو  ،ذاتيا مرتبط
 :يلي كما منوذجنا يف

 
 
 
 
 
 
 
 
   
    

   
    

   
 

   
   

   
    

   
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
   
   

 
   
   

 
 
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

 
   
   

 
 
    
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
          

   
          

   
       

   
         

   
          

   
          

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلمجايل احمللي الناتج، األخرى املتغريات لصدمات تتأثر ال النفط أسعار أن النظام هذا يف ويفرتض
 امليزان من فعل رد من يستجيب ال املوازنة رصيد، النفط أسعار يف صدمة خالل من إال يتأثر ال احلقيقي
 اإلمجايل احمللي الناتجو  النفط بسعر يتأثر لكن املباشر األجنيب االستثمارو  احلقيقي الصرف سعر، التجاري
 ال لكن املوازنة رصيدو  احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج، النفط بسعر يتأثر أن ميكن التجاري امليزان، احلقيقي

 باالستثمار فقط يتأثر ال احلقيقي الصرف سعر، املباشر األجنيب واالستثمار احلقيقي الصرف بسعر يتأثر
 لتأثر نتيجة املركزي البنك يتخذها اليت النقدية للسياسة وفقا هذاو  األخرى باملتغريات يتأثرو  املباشر األجنيب
 املتغريات جبميع يتأثر املباشر األجنيب االستثمار لكن، النفط سعر صدمة من التجاري امليزانو  العامة املوازنة

 .الكلي االقتصادي باالستقرار يتحدد الذي االستثمار ملناخ راجع هذاو 
، املتغريات إستقرارية حتديد أوال الضروري من( 5) للنموذج القانوين الشكل لتقدير قدما للمضي

 من مستقرة املتغريات كل أن تبني PPو ADF اختبار طريق عن الزمنية السالسل إستقرارية اختبار فبعد
 عند مستقرتني كانتا اليت املوازنة رصيدو  احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج منو سلسليت عدا ما (5) الدرجة

 .p=1 واحدة فرتة كانت اليتو  SCو AIC ملعيار وفقا الزمين التأخر درجة اختيار مت كما،  املستوى
 :البيانات وصف. 5.5

 احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج ،(Oil) النفط أسعار النموذج هذا يف املستخدمة البيانات تتضمن
(GDP) ،احلقيقي الصرف سعر(RER) ،املباشر األجنيب االستثمار (FDI)،امليزان رصيد 
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 الناتج. أوبك لسلة اخلام النفط لسعر سنوي متوسط هي النفط أسعار. (B)امليزانية رصيدو  TB))التجاري
 سنوي متوسط هو احلقيقي الصرف سعر. اإلمجايل احمللي للناتج السنوي النمو معدل هو اإلمجايل احمللي
 تدفق نسبة هو املباشر األجنيب االستثمار. أمريكي دوالر واحد مقابل اجلزائري الدينار وحدات لعدد

 الصادرات بني الفرق هو التجاري امليزان. اإلمجايل احمللي الناتج إىل الوارد املباشر األجنيب االستثمار
 إىل نسبة العامة النفقاتو  اإليرادات بني الفرق هو املوازنة رصيد. اإلمجايل احمللي الناتج إىل نسبة الوارداتو 

 .اإلمجايل احمللي الناتج
 منو، (IMF) الدويل النقد صندوق من املوازنة رصيدو  التجاري امليزان: الدراسة بيانات أخذت

 األمريكية املتحدة للواليات الفالحة قسم من احلقيقي الصرف سعرو  احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج
(USDA) ،أسعار، الصادرات ائتمانو  االستثمار لضمان العربية املؤسسة من املباشر األجنيب االستثمار 

 .OPEC موقع من النفط
 (:الدفعية االستجابة دوال-SVAR نتائج) المناقشةو  التجريبية النتائج. 3

 لكل الديناميكية التعديالت دراسة هو SVAR ذلك يف مبا VAR مناذج من األساسي الغرض
Burbridge, Harrison 1984) اخلارجية العشوائية اهليكلية للصدمات املعنية املتغريات

23, 
Papapetrou

24 2001, 25
Bjornland, Leitemo 2009).  دوال نتائج تشري دراستنا يفو 

 الكلي االقتصاد أداء على سليب تأثري هلا سيكون النفط أسعار يف صدمة حدوث أن إىل الدفعية االستجابة
 .اجلزائر يف

 القصري املدى يف اإلجيابو  السلب بني تأثري هلا سيكون النفط سعر يف هيكلية صدمة حدوث
 لالقتصاد الوثيق لالرتباط نظرا، الرابعة السنة غاية إىل احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج منو على واملتوسط

                                                 
23

 J.  Burbridge,A. Harrison , Testing for the effects of oil-price rises. International 

Economic Review, (1984) Vol. 25, No. 2, pp. 459-484. 
24

 E. Papapertrou, Oil price shocks, Stock market, economic activity and employment 

in Greece. Energy Economics, (2001) Vol. 23, No. 5, pp. 511-532. 
25

 H.C. Bjornland,K. Leitemo, Identifying the inderdependence between US monetary 

policy and the stock market. Journal of Monetary Economics, (2009) Vol. 56, No. 2, 

pp. 275-282. 
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 تكون اليتو  احملروقات مداخيل يف املستمرة التقلبات إىل راجع التذبذب هذاو  ،احملروقات بعائدات اجلزائري
 التحدي رفع على اآلن حلد اجلزائر قدرة عدم يفسر الذي األمر هوو  ،الدولية األسعار تقلب بفعل متقلبة
 حمتملةو  مفتوحة مواجهات يف جيعله مما، البرتول مداخيل عن منوهو  اجلزائري االقتصاد ارتباط فك يف املتمثل

 .اخلارجية الصدمات خمتلف يف
 .النفط سعر في هيكلية لصدمة اإلجمالي المحلي الناتج استجابة (:15) رقم الشكل
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 .Eviews9 خمرجات :المصدر

 
 القصري املدى يف العامة املوازنة على سليب تأثري هلا سيكون النفط سعر يف هيكلية صدمة حدوث

 حبوايل للدولة العامة للميزانية الرئيسي العصب تشكل البرتولية اإليرادات أن إىل راجع هذاو  ،والطويل
 النفقات تغلبو  العامة اإليرادات اهنيار إىل ستؤدي النفط ألسعار معاكسة صدمة أي حدوث أنو  1%.
 احمللي الناتج من %.5 ب يقدر 5151 سنة سليب رصيد العامة املوازنة سجلت حيث، أخرى جهة من

 .قادمة لسنوات العجز هذا يتواصل أن يتوقعو  ، اإلمجايل
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 .النفط سعر في هيكلية لصدمة العامة الموازنة استجابة :(15) رقم  الشكل
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 .Eviews9 خمرجات :المصدر

 القصري املدى يف التجاري امليزان على سليب تأثري هلا سيكون النفط سعر يف هيكلية صدمة حدوث
 الصادرات من %89 حوايل تشكل اليتو  ،النصف إىل البرتولية الصادرات تراجع بسبب هذاو  ،والطويل
 حيث، سلبية نفطية صدمة أي حلدوث خطر يف التجاري امليزان جيعل مما الواردات قيمة ثباتو  ،اجلزائرية
 .5151 سنة اإلمجايل احمللي الناتج من %1..5  قدره عجزا األزمة بعد التجاري امليزان رصيد سجل

 .النفط سعر في هيكلية لصدمة التجاري الميزان استجابة (:13) رقم الشكل
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 هتاوي أن يعين، الصرف سعر على سليب تأثري هلا سيكون النفط سعر يف هيكلية صدمة حدوث
 اجلزائري الدينار صرف سعر ختفيض سياسة استخدام إىل اجلزائر يف النقدية السلطات سيقود النفط أسعار
 للدولة العامة امليزانية متويل مبتطلبات الوفاءو  النفط مداخيل حصيلة لرفع كإجراء األمريكي الدوالر مقابل

 .التجاري امليزان عجز من للتخفيف أخرى جهة من الواردات حجم من التقليلو  ،جهة من
 .النفط سعر في هيكلية لصدمة الجزائري الدينار صرف سعر استجابة (:10) رقم الشكل
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 .Eviews9 خمرجات :المصدر

 األجنيب االستثمار تدفقات على سليب تأثري هلا سيكون النفط سعر يف هيكلية صدمة حدوث
 أسعار واهنيار، احملروقات قطاع يف تتمركز التدفقات هذه معظم ألن نظرا الطويلو  القصري املدى يف املباشر

 الذي األمر اجملال هذا يف تنشط اليت اجلنسيات متعددة الشركات أرباح يف باهنيارات سيؤدي احملروقات
 الشركات استثمار قرار فإن أخرى جهة منو  ،املباشر األجنيب االستثمار حصيلة على سلبا ينعكس
 أي يف اإلمجايل احمللي الناتج منوو  الكلي االقتصادي االستقرار مؤشرات على يعتمد اجلنسيات املتعددة

 .بلد
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 .النفط سعر في هيكلية لصدمة الوارد المباشر األجنبي االستثمار استجابة(: 11) رقم الشكل
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 لسنوات ذلكو  اجلزائري االقتصاد أداء على واسعة آثارا النفط أسعار اهنيار يرتك أن املتوقع فمن
 امليزانو  العامة املوازنة عجز مراراستو  اإلمجايل احمللي الناتج منو معدل تذبذبو  برتاجع ابتداء قادمة

 االستثمار كجاذبية أخرى جماالت على سيؤثر مما، اجلزائري الدينار قيمة اخنفاض تواصل كذاو  ،التجاري
 .الكلي االقتصادي االستقرار بعدم سلبا يتأثر الذي املباشر األجنيب

 

     :اتمـــةخ
 منو) اجلزائر يف الكلية االقتصادية املؤشرات ملختلف الدفعية االستجابات الدراسة هذه يف اختربنا

 األجنيب االستثمارو  التجاري امليزان، املوازنة رصيد، احلقيقي الصرف سعر، احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج
 باستخدام 5141-4891 الفرتة خالل سنوية بيانات إىل استنادا، النفط لسعر هيكلية لصدمة( املباشر
 أن الدفعية االستجابة دوال اختبار نتائج أشارتو  .SVAR اهليكلية الذاتية االحندار متجهات منوذج

 األجنيب واالستثمار التجاري امليزان، العامة املوازنة من كل على تؤثر النفط سعر يف هيكلية صدمة حدوث
 املدى على اإلجيابو  السلب بني معنوي تأثري. الطويلو  القصري املدى على معنوي سليب تأثري املباشر
 فيتأثر احلقيقي الصرف لسعر بالنسبة أما، احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج لنمو بالنسبة املتوسطو  القصري
 (.التخفيض سياسة) اجلزائر يف النقدية السلطات طرف من املتخذة االقتصادية السياسة بفعل
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 ،الطويل املدى على حمتملةو  حادة خارجية صدمة يواجه اجلزائري االقتصاد أن استخالصه ميكن ما
 قدو  ،اهليكلية اإلصالحاتو  املالية السياسة أوضاع ضبط إىل تستند قوية سياسة استجابة إىل يدعوو 

 مفرطا اعتمادا يعتمد الدولة تقوده اقتصاد يف األمد طويلة ضعف أوجه عن النفط أسعار اهنيار كشف
 املالية األرصدة لكنو  حمدودا النمو على النفط أسعار صدمة تأثري كان اآلن حىتو  .احملروقات على

 فرصة للجزائر تتاح املاضية السنوات يف املرتاكمة املخزونات بفضلو  ،كبرية بدرجة تدهورت فقد اخلارجيةو 
 الكلي االقتصادي التوازن استعادة ستتطلبو  ،منوها منوذج تشكيل إعادةو  الصدمة مع التكيف لتسهيل
 اهليكلية اإلصالحات من حرجة بكتلة مقرتنا الطويلو  املتوسط املدى على العامة للميزانية مستداما تدعيما
 ضبط على للمحافظةو  .داعما دورا املاليةو  النقدية السياسات تؤدي أن ينبغي حني يف، االقتصاد لتنويع
 بني اإلنصاف ضمانو  املالية االستدامة الستعادة الطويلو  املتوسط املدى على العامة املالية أوضاع

 غري اإليرادات من املزيد تعبئةو  اجلاري اإلنفاق مراقبة ذلك سيتطلب، اخلارجي االستقرار دعمو  ،األجيال
 تقويةو  االستثمار كفاءة زيادةو  ،الضرييب التحصيل تعزيزو  الضريبية اإلعفاءات بتخفيض السيماو  البرتولية

 مصادر على االعتماد زيادة إىل ستحتاج اجلزائر فإن املالية للموارد السريع الرتاجع ظل يفو  ،امليزانية إطار
 ميكن بينما، لالقرتاض فرصة توجد املنخفضة الدين مستويات بفضلو  ،املستقبل يف العجز لتمويل أخرى

، شفافة بصورة اخلاص القطاع مستثمري أمام للدولة اململوكة املؤسسات بعض مال رأس فتح يساعد أن
 األعمال مناخ حتسني الرئيسية اإلصالحات تشملو  .حوكمتها حتسني مع التمويل احتياجات تلبية على

 مزيد أمام االقتصاد فتحو  ،(التجارية األعمال بدء إجراءات تيسريو  اإلدارية واإلجراءات التنظيمية القواعد)
، احلوكمة تعزيز، املال رأس أسواق تطويرو  التمويل على احلصول فرص حتسني، واالستثمار التجارة من

 مهارات إلنتاج التعليم نظام حتسنيو  العمل أسواق مرونة زيادة أيضا الضروري منو  ،الشفافيةو  املنافسة
 ينبغي مثارها تؤدي لكي وقتا تستغرق اهليكلية اإلصالحات أن مباو  ،اخلاص القطاع حيتاجها كفاءة ذات

 على تساعد أن الصرف سعر مرونة زيادة شأن فمن النقدية السياسة مستوى على أما. تأخري دون تبدأ أن
 .التوازنية قيمته مع متوافقة الفعلي احلقيقي الصرف قيمة جعلو  ،التجاري امليزان يف الفجوة تقليص
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