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 تداعيات انخفاض أسعار النفط وأثرىا على االقتصاد الدول المصدرة لو: عنوان المداخلة
 -الجزائر كنموذجا لها- 

 تأثيرات تقلبات أسعار النفط على منطقة األورو متوسطية: المحور األول
ملخص 
 تسيطر اليت البًتوؿ عائدات تدره من مرىوف بأسعار النفط يف السوؽ العادلية نتيجة دلا  اجلزائري االقتصاد تطور أصبح       لقد

 العادلية السوؽ يف النفط بأسعار مرتبطة كذلك أصبحت اليت األخَتة ىذه اإلصبالية، الصادرات حجم من %98 نسبة على
 قويا دافعا أعطى األخَتة السنوات يف النفط أسعار ارتفاع عودة لكن .ادلادة ذلذه التسديد عملة يعد الذي الدوالر قيمة وبتحسن
 أعلها من لعل الكلية، االقتصادية ادلؤشرات بعض ربسُت يف كبَت بشكل أسهم حيث اجلزائري، االقتصاد النتعاش وجديدا
 سلبية نتائج ىناؾ كانت جهة من لكن جهة، من االقتصادي النمو نسب وارتفاع ونسبة البطالة اخلارجية ادلديونية حجم اطلفاض

. الصرؼ وسعر التضخم مثل مؤشرات على
.  سعر النفط، سوؽ النفط، االقتصاد اجلزائري، سياسة التقشف:الكلمات المفتاحية

Abstract 
      The development of the Algerian economy has become dependent on the oil prices in the 
global market due to the revenues generated by oil, which controls 98% of the total volume of 
exports, which is also linked to oil prices in the global market and the improvement of the value 
of the dollar, which is the currency of payment of this article. However, the rise in oil prices in 
recent years has given a strong impetus to the recovery of the Algerian economy, which has 
contributed significantly to improving some of the macro economic indicators. The most 
important of these are the decrease in external indebtedness, the unemployment rate and the 
high rates of economic growth on the one hand, On indicators such as inflation and the 
exchange rate. 
Keywords: oil price, oil market, Algerian economy, austerity policy. 
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مقدمة 
 وأزمة والعرض الطلب بُت الفجوة تناقص مثل ادلاضي القرف خالؿ النفطية األسواؽ شهدهتا اليت والتطورات األحداث      إف
 مع سيما ال كبَت بشكل  واذباىو (OPEC)األسعار  ربديد يف فعاؿ دور ذلا أصبح اليت اخلاـ النفط أسعار منطق غَتت الدوالر
 .العامل يف االقتصادي والنمو للصناعة كبَتا دفعا أعطى للطاقة كمصدر النفط أف اعتبار على وىذا البًتولية، أوبك منظمة إنشاء
 .النسبة ىذه تضاىي أف أخر سلعة ألي ؽلكن وال الدولية التجارة من %10 نسبتو ما يشكل النفط فإف ثانية جهة ومن
 من كبَتة خسائر يتكبد اجلزائري االقتصاد من جعلت الثمانينيات فًتة يف النفطية العوائد على اجلزائر اعتماد استمرار إف    

 صندوؽ إىل اللجوء إىل اضطرىا شلا اجلزائر يف وتأثَتىا وجليا بعد عدة أزمات حاواض ذلك بدا وقد العوائد، ىذه اطلفاض خالؿ
.  الوطٍت لالقتصاد اذليكلي التصحيح بعمليات القياـ عليها فرض الذي الكرب االقتصادية ادلتغَتات يف السليب الدويل النقد

  ماىو اثر انخفاض أسعار النفط على االقتصاد الجزائري؟:ومنو ؽلكن طرح التساؤؿ التايل
األسئلة الفرعية 

ماىي شليزات اذباىات أسواؽ النفط؟  -1
 ماىي أثار ادلصاحبة الهنيار أسعار النفط؟ -2
 واقع االقتصاد اجلزائري يف ظل اطلفاض أسعار النفط؟ما ىو - 3

الفرضيات 
 . ال تساىم أسواؽ أسعار النفط يف نشر ادلبادالت التجارية اخلارجية بشكل كبَت -1
 . بل بأسواؽ الدوؿ ادلصدرة فقطمرىوف باستقرار أسعار النفط يف األسواؽ العادليةليس  االقتصاد اجلزائري  -2

المنهج المستخدم 
 يتسٌت لكي والنماذج التجريبية، النظرية األدبيات من العديد مسح خالؿ من النظري البحث منهج على الدراسة  اعتمدت    

 شاملة ألىم  دراسة إطار يف ادلنهج الوصفي التحليلي  على االعتماد مت كما .وآثارىا أبعادىا على الضوء وتسليط الظاىرة، ربليل
.  دلواجهة األزمة النفطيةاذلياكل اليت تعترب كهدؼ

ىيكل الدراسة 
 سعر النفط وأنواعو وسوؽ النفط وشليزاتو واذباىاتو، أما يف احملور ى، حيث ركزنا يف احملور األوؿ علثالث    قسمنا دراستنا على  

واىم أثار ادلًتتبة على الدوؿ ادلصدرة لو يف ظل ىذا االطلفاض، أما يف الثاين فقد حاولنا إظهار أىم أسباب اطلفاض أسعار النفط 
. ذلكدلواجهة اقتصاد اجلزائري يف ظل ىذا االطلفاض و ماىي أىم اإلجراءات الالزمة احملور الثالث فقد ركزنا على واقع 
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 أسواق أسعار النفط: المحور األول
    تعترب أسواؽ أسعار النفط من األسواؽ اذلامة للطاقة، وىي تساىم بشكل كبَت يف ادلبادالت التجارية اخلارجية اليت تعمل على 

. التقارب بُت الدوؿ بشكل كبَت
 أىم أنواعو مفهوم سعر النفط و: أوال

. سنطرؽ يف ىذا العنصر إىل مفهـو سعر النفط واىم أنواعو
مفهوم سعر  النفط . 1

خالؿ فًتة زمنية زلددة وربت تأثَت رلموعة عوامل  يعرب عنها بالنقد البًتولية السلعة أو ادلادة قيمة " أنو يعرؼ سعر النفط على
. اخل...اقتصادية، اجتماعية، سياسية ومناخية

لقد تطور السعر البًتويل منذ اكتشافو ذباريا بتطور السوؽ البًتولية، حيث كاف يف بداية اكتشافو ػلدد عند أبار النفط وىذا يف 
ساد السوؽ البًتولية، ليتحدد بعدىا يف ادلوانئ حيث مت اكتشاؼ واتساع صناعة النفط يف بلداف عديدة، لكن " احتكار قلة" ظل 

سرعاف ما ربوؿ إىل سعر احتكاري وىذا نتيجة احتكار شركات قليلة السوؽ البًتولية، اليت سعت إىل تعظيم أرباحها، ليتطور 
 1.بعدىا إىل سعر تنافسي ؼلضع لعوامل الطلب والعرض، وىذا خلوؿ عدة بلداف منتجة للنفط السوؽ البًتولية

    كل ىذا التطور يف مفهـو السعر أو يف كيفية ربديده يدؿ على أف للسعر البًتويل عدة أنواع أو مصطلحات سوؼ نقـو 
 2.بذكرىا وفق التطور الزمٍت لظهور كل نوع من ىذه األنواع، وادلقياس الذي اعتمد عليو يف قياس السلعة البًتولية

أنواع أسعار البترول . 2
 :ىناؾ عدة أنواع ألسعار النفط نذكر من بينها

األسعار المعلنة - 1
أويل اليت كانت -  بالواليات ادلتحدة األمريكية من قبل شركة ستاندارد1880يرجع تاريخ ظهور السعر ادلعلن ألوؿ مرة عاـ      

ربتكر شراء  البًتوؿ من منتجيو ادلتعددين يف السوؽ البًتولية وعند فوىة البئر، وبتزايد اكتشاؼ واستغالؿ البًتوؿ خارج الواليات 
ادلتحدة األمريكية وتزايد اإلنتاج العادلي، أصبحت الشركات البًتولية تقـو بإعالف األسعار ادلعلنة يف موانئ التصدير للبًتوؿ، ونظرا 

 اتفاقية بُت ىذه الشركات 1928حلدة التنافس الذي وقع بُت الشركات البًتولية االحتكارية الكربى حوؿ األسعار عقدت عاـ 
نتج عنها استقرارا وثباتا لألسعار ادلعلنة يف السوؽ البًتولية، وبتطور ىذه األخَتة وظهور  دوؿ منتجة أخرى للبًتوؿ أصبحت ىذه 
الدوؿ هتتم بالسعر ادلعلن للبًتوؿ من خالؿ تطبيق مبدأ مناصفة األرباح للفوائد النفطية بينها وبُت الشركات البًتولية العاملة على 

أراضيها، وألنو خالؿ فًتة اخلمسينيات وبداية الستينات أنشأت الدوؿ ادلنتجة شركات مستقلة، اليت أصبحت تبيع بًتوذلا اخلاـ 
ادلنتج بتخفيضات معينة تقل عن األسعار ادلعلنة، أصبحت ىذه األخَتة غَت معربة عن السوؽ البًتولية، إال أهنا استمرت تعلن 

 3.كأسعار امسية للبًتوؿ اخلاـ تستعمل الحتساب الفوائد البًتولية بُت الشركات والدوؿ البًتولية

                                                           
 .01، ص1981 ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -الجزائر- سياسات في تصنيع النفطصالح ػلياوي، فاروؽ الصويف،  .  1
 .194، ص1983، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الجزائر- محاضرات في االقتصاد البتروليزلمد اضبد الدوري، .  2
 رسالة ماجستَت يف العلـو ،(2006-1970)دراسة حالة الجزائر – دراسة تأثير تطورات أسعار النفط الخام على النمو االقتصادي العمري علي، .  3

 .5، ص2008-2007، اجلزائر، 3جامعة اجلزائركلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، االقتصادية، زبصص اقتصاد كلي، 



  جامعة مستغانم             متوسطية     األورو الملتقى الدولي الثاني حول ما بعد البترول، التبادالت التجارية واالختيارات االقتصادية للدول 

 

األسعار المتحققة - 2
    ظهر ىذا النوع للوجود أواخر اخلمسينات، حيث عملت بو الشركات البًتولية ادلستقلة من خالؿ تقدًن تسهيالت أو 

وؽلكن تعريف السعر ادلتحقق . حسومات متنوعة يوافق عليها ادلشًتي كنسبة مؤوية زبصم من السعر ادلعلن أو تسهيالت يف الدفع
من خالؿ ىذا .  بانو عبارة عن السعر ادلعلن مطروح منو احلسومات أو التسهيالت ادلختلفة ادلمنوحة من طرؼ البائع للمشًتي

التعريف نقوؿ أف األسعار ادلتحققة تتأثر كثَتا بظروؼ السوؽ البًتولية السائدة و العالقات االقتصادية الدولية، فمثال عند إجراء 
حبسومات اكرب شلا ىو عليو يف العقود قصَتة اآلجلة، وىذا ما  (ادلشًتي)عقود بًتولية طويلة األجل بُت شريكُت يستفيد احدعلا 

 4.غلعل السعر ادلتحقق منخفض حسب مقدار ىذه احلسومات
سعر اإلشارة أو السعر المعول عليو - 3

    ظهر يف فًتة الستينات، حيث أعتمد عليو الحتساب قيمة البًتوؿ بُت بعض البلداف البًتولية ادلنتجة والشركات البًتولية 
األجنبية ألجل توزيع العوائد ادلالية البًتولية بُت الطرفُت، ويتم احتساب سعر اإلشارة على أساس ربديد معدؿ بُت السعر ادلعلن 

 1966وادلتحقق لعدة سنوات، وأخذت بو العديد من البلداف البًتولية، ومثاؿ ذلك ما قامت بو فًتويال عندما بادرت خالؿ عاـ 
. بإدخاؿ األسعار ادلعوؿ عليها يف نظامها ادلاؿ مستبعدة بذلك قاعدة األسعار ادلتحققة

السعر الفوري أو اآلني -  4
سعر الوحدة البًتولية ادلتبادلة آنيا أو " ظهر ىذا النوع من األسعار مع وجود السوؽ احلرة أو التنافسية، وؽلكن تعريفو على أنو     

، من ىذا التعريف نرى أف السعر الفوري أو اآليت يتأثر كثَتا إذا كانت ىناؾ اختالالت يف السوؽ "فوريا يف السوؽ البًتولية احلرة
البًتولية، وبالتايل فهو قابل للزيادة والنقصاف بادلقارنة مع السعر ادلعلن، فهو يزيد عنو إذا كانت ىناؾ اختالالت كبَتة بُت العرض 

 5. والطلب، واقل إذا كانت ىناؾ اختالالت قليلة
مميزات سوق النفط و اتجاىاتو : ثانيا

. سنتطرؽ يف ىذا احملور إىل شليزات سوؽ النفط واىم اذباىاتو العادلية
مميزات السوق النفطية .1

 أو متشاهبة سلعة يقدموف الذين البائعُت من زلدود أو قليل عدد من مكونة ىيكلية سوؽ عن عبارة ىي النفطية     فالسوؽ
 .لألسعار صناع بأهنم عنهم يعرؼ أو ؽليز كما متطابقة،
 حبرية السوؽ تتميز حيث تنافسية أكثر سوؽ كوهنا يف أساسا تتمثل مهمة خصائص أو النفطية من البًتولية األسواؽ ؽليز     وما

 أكثر دبرونة يتميز أنو كما االحتكارية، الشركات قبل من يفرض ومل السوؽ يف ادلسيطر ىو السعر أصبح أين وشراء البًتوؿ بيع
 السوؽ أصبحت حيث شفافة سوؽ أهنا كما الصفقات، يف مباشرة منافسة يف وادلستهلكة ادلنتجة والدوؿ الشركات تكوف حيث

 حوؿ الالزمة ادلعلومات توفَت الضروري من أصبح حيث ألجل، الصفقات وتطور ظهور بسبب شفافية أكثر العادلية البًتولية
 البًتولية السوؽ استقرار عدـ ويرجع مستقرة غَت سوؽ وىي األسعار، تذبذب عن الناصبة ادلخاطر تقليل أجل من العرض والطلب

استقرار  عدـ أخرى جهة ومن جهة، من اجملاالت كل يف عليو الكلي لالعتماد نظرا العادلي االقتصاد يف البًتوؿ أعلية تنامي إىل
 تزداد األسعار أف صلد منو ادلعروض ويزداد البًتوؿ إنتاج فيو يزداد الذي الوقت ففي والطلب، العرض تغَتات بسبب األسعار

                                                           
 .147، ص1974 مطابع التجارة والصناعة، بَتوت، أوبك والصناعة البترولية،مانع سعيد العقيبة، . 4
 .199زلمد أضبد الدوري، مرجع سبق ذكره، ص.  5
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 واضحة أثار تًتؾ واليت النفطية السوؽ يف والتالعب ادلضاربات السياسية، العوامل بسبب السوؽ يف التقلبات تتفاقم كما ارتفاعا
 ادلضاربات واقع على يعيش الذي ادلستقبلي السوؽ إىل النفط تسعَت سلطة انتقاؿ أعلها كثَتة أسباب األمر وذلذا األسعار، على

 منطقية، أسباب ودوف والطلب أساسيات العرض من أكرب دورا البسيكولوجية والعوامل النفسي للتأثَت إف وغَتعلا، والتالعب
 6.اليـو يف دوالرين من أكثر األسعار يف اليومية التغَتات بلوغ حد إىل أحيانا التأثَت ىذا يصل وقد 

  النفط أسواق اتجاىات. 2
 احملطات أىم وتتمثل 2014 غاية إىل السبعينات بداية منذ النفط أسعار بتقلبات مرتبطة أزمات عدة النفط سوؽ شهد     لقد
 7:يلي فيما التارؼلية

 بقيمتو البًتوؿ برميل وتقييم البًتولية األسعار تصحيح أزمة اسم األزمة ىذه على أطلق لقد : 1973عام النفطية األزمة- 
 واحد لتقفز جانب من البًتوؿ أسعار زيادة ادلنظمة قررت 1973 سنة يف قياسية،حيث مستويات إىل متدنية كانت اليت احلقيقية

 ℅.  40بنسبة األسعار رفع أي دوالر 12 ىلإ 1973 أكتوبر يف الواحد للربميل دوالر 3 من
 العراقية احلرب إثر مرات ثالث 1979 سنة مفاجئ بشكل و ثانية البًتوؿ أسعار ارتفعت:  1979عام النفطية األزمة- 

 نفطية أزمة انفجار إىل أدى شلا قليلة أشهر خالؿ الواحد للربميل دوالر 32 إىل دوالر 13من )األوىل اخلليج حرب( اإليرانية
 .ثانية
 حبر سعر وصل إذ بشدة البًتوؿ سعر اطلفض 1986 سنة األوؿ الشهر من األخَت األسبوع يف: 1986عام النفطية األزمة- 

 من أقل إىل النفط أسعار فيها اطلفضت شاملة أسعار حرب انطلقت الربيع فصل باقًتاب للربميل، و دوالر 17.70 إىل الشماؿ
 .الواحد للربميل دوالر 13
 إىل أدت سعرية ىزة إىل العادلية النفط سوؽ تعرضت 1998 سنة بالضبط و التسعينات هناية يف:  1998عام النفطية األزمة- 

 من ديسمرب يف للربميل دوالر 10 عن يقل دبا ذلا مستوى أدىن إىل البًتوؿ أسعار الطلب،فتدىورت و العرض يف كبَت اختالؿ
 .السنة نفس
 تشهدىا مل قياسية مستويات إىل وصلت حيث النفط ألسعار متواصل بارتفاع السنة ىذه سبيزت:  2004عام النفطية األزمة- 

 لسلة سنوي معدؿ أعلى وىو (للربميل دوالر 36 إىل أوبك سلة لسعر السنوي ادلعدؿ وصل قبل،إذ من للنفط االمسية األسعار
 .النفط أسعار بثورة الفًتة ىذه عرفت ،وقد)ـ 1987 عاـ يف السلة بنظاـ العمل بدء منذ أوبك

 سنة للربميل دوالر 98 سقف بلغت 2004 سنة منذ قياسية مستويات البًتوؿ أسعار سجلت:  2008 عام النفطية األزمة- 
 دوالر 61 ليبلغ اجلزائري النفط سعر هتاوى فقد النفط سوؽ على واضحا أثرا لو كاف العادلية ادلالية األزمة إعصار ، لكن 2008

 تنشيط يف النفطية العوائد على االعتماد زيادة على اجلزائر شجع شلا دوالر 80 إىل ليصل رلددا ارتفع ـ،مث 2009 سنة للربميل
 .الوطٍت االقتصاد

 أف بعد 2014 سنة من الثاين النصف يف البًتوؿ أسعار يف تقهقرا العادلية النفط أسواؽ  عرفت :2014عام النفطية األزمة- 
 ادلعروض زبمة إىل اخلرباء يرجعها أزمة من ادلخاوؼ فاشتدت سنوات، 5 منذ تسجلها مل منخفضة مستويات إىل األسعار وصلت

                                                           
6 . Svetlana Tsalik et Anya Schiffrin, Guide de l’énergie et du développement à l’intention des journalistes, 
Initiative for Policy Dialogue, Open Society Institute, New York, USA, 2005, p54. 

زبصص اقتصاد مؤسسة،  رسالة ماجستَت يف العلـو التسيَت،، (2010-2000)الجزائر  في المالية السياسة على النفط أسعار تقلبات أثراهلل، سعد داود 7.
 .40،ص2012-2011، اجلزائر، 3 اجلزائر جامعةكلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، 
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ربديد  على سلطتها تضاؤؿ و )أوبك( للنفط ادلصدرة الدوؿ منظمة حصة تراجع إىل إضافة احليوية، ادلادة ىذه من العادلي
 .جيوسياسية و إقليمية توازنات جدد،وإىل منتجُت وظهور للنفط بديلة منتجات ظهور مع األسعار،

احلاد،  الركود من حالة النفط صناعة شهدت الفارط جواف منذ بادلائة 50 تفوؽ بنسبة البًتوؿ أسعار اهنيار استمرار ظل ويف      
 يف النفط ألسعار دلستمر لالهنيار الوخيمة التداعيات ومن الوطٍت االقتصاد هتز أف ؽلكن اليت ادلخاطر من التخوؼ إىل أدت

 .اجلزائر يف االجتماعي و االقتصادي الوضعُت على العادلية األسواؽ
 اآلثار المصاحبة للتغيرات أسعار النفط: المحور الثاني

 الكبَت األثر ذلا العادلي، االقتصاد زليط سبس اليت وادلتعددة ادلستمرة تاالتغَت بسبب النفطية األسعار تالحق اليت التقلبات       إف
 الصرؼ، وأسعار العمومية، وادلوازنة النمو، معدالت يف وادلتمثلة أدائو من ترفع أو تشل ؽلكن اليت الكلية االقتصادية تاادلتغَت على

 .رجي وغَتىااخلا والدين التضخم، ومعدالت
أسباب انخفاض أسعار النفط : أوال

 :8وأعلها النفط ألسعار خافضة ضغوطا فرضت اليت العوامل من رلموعة ىنالك
 اجلديد ادلصدر ىذا أضاؼ وقد األفقي، واحلفر اذليدروليكي التكسَت تكنولوجيا أتاحتو  الذي:الصخري النفط إنتاج ظهور- 1

 .العادلي ادلعروض من زبمة حدوث يف ساىم شلا اخلاـ، النفط سوؽ إىل يوميا برميل مليوف 4.2 حوايل
(  أوبك )للنفط ادلصدرة البلداف منظمة  تعد:(أوبك) للنفط المصدرة البلدان لمنظمة االستراتيجي السلوك في التغير -2

 خالؿ من للمنظمة االسًتاتيجي السلوؾ يف تغَتا األخَتة الفًتة شهدت وقد العادلية، اخلاـ النفط سوؽ يف الفاعلة أكرب األطراؼ
 بازباذىا اجلميع - األخَتة اجتماعها يف- ادلنظمة فاجأت فقد.األسعار حساب على السوقية حصتها على احلفاظ على تركيزىا

 العكس على جاء القرار وىذا. األسعار يف جديد اطلفاض إىل أدى ما وىو العادلي العرض فائض من بالرغم اإلنتاج بزيادة قرارا
 من خفضت عقب اهنيار أسعار النفط، حيث (2009-2008)  العادلية ادلالية األزمة فًتة خالؿ ادلنظمة بو قامت شلا سباما

 .رلددا انتعاشها على ساعد شلا اإلنتاج
 إىل التوصل بعد الغرب من عليها ادلفروضة االقتصادية العقوبات رفع بعد وىذا :اإليرانية الصادرات في المتوقعة الزيادة- 3

 زبمة يف زيادة ما يعٍت وىو ، 2016 من بداية يوميا نفط برميل مليوف 1.26 لتصدير إيراف تستعد حيث. بينهما النووي االتفاؽ
 .العادلي ادلعروض

 االستهالؾ يف احلاصل االرتفاع ثلثي لوحدىا تستهلك اليت كالصُت:الصاعدة األسواق من وخاصة العالمي الطلب تراجع- 4
  إىل أساسا راجع اإلصبايل، وىذا احمللي سبثلت ناذبها اقتصادية صعوبات األخَتة اآلونة يف الصُت شهدت  فقد.البًتوؿ من العادلي

يف  الكبَت االرتفاع بسبب الدولية األسواؽ يف التنافسية ا وىذا راجع أساس إىل قدرتوناذبها احمللي اإلصبايل،  ثلثي سبثل اليت
 ومن خالؿ الشكل التايل ؽلكن توضيح حجم الطلب العادلي على .األخَتة السنوات قدر تراجع يف فيها احمللية األجور معدالت

 .النفط
 
 
 
 

                                                           
8 . Pablo Druck, Nicolas E. Magud, and Rodrigo Mariscal ,Collateral Damage: Dollar Strength and 
Emerging Markets Growth, IMF Working Paper, July 2015,p03. 
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 (يوم/مليون برميل )(2020-2000)للمدة  النفط على العالمي الطلب (:01)الشكل رقم 

 
 ادلتحدة، العربية اإلمارات ،الموحد العربي االقتصادي التقرير ،العريب النقد على صندوؽ من إعداد الباحثُت باعتماد :المصدر

 .391ص ، 2014
 .أخرى ببدائل عنو االستعاضة ظل يف وخاصة ادلتحدة، الواليات يف النفط استهالؾ يف ادلتواصل اذلبوط- 5

 التغيرات في أسعار النفط تؤثر على أداء متغيرات االقتصاد : ثانيا
 9:ؽلكن توضيح اآلليات أو القنوات بشكل من التفصيل يف النقاط التالية

ذلك من خالؿ الًتكيز على التأثَت ادلباشر على الناتج نتيجة التغَت يف تكاليف : اثر الصدمة من جانب العرض أو اثر التضخم- 
 .وربليل العالقة بُت معدالت التضخم وأسعار النفط. اإلنتاج احلدي والناذبة عن صدمة يف األسعار النفطية

ويتم من خالؿ الًتكيز على معدؿ االستهالؾ احلدي دلختلف الدوالرات النفطية والناذبة عن الفوائض العادية : اثر نقل الثروة- 
 .من ادلبادالت التجارية

 .من خالؿ التحقيق يف التغَت يف الطلب على النقود والسياسة النقدية: اثر التوازف احلقيقي- 
من خالؿ تقدير تعديل اذليكل الصناعي، والذي يستخدـ أساسا لتفسَت التفاوت يف اثر صدمة أسعار : اثر التكييف القطاعي- 

 .النفط
 .من خالؿ الًتكيز على حالة عدـ اليقُت بشاف أسعار النفط وتأثَتىا: اثر غَت متوقع- 

 أثار انخفاض أسعار البترول على الدول المصدرة لو: ثالثا
، ارتفاع تكلفة استدانة البالد من األسواؽ الدولية يف 2014ركود االقتصاد يف الفصوؿ الثالثة األوىل من عاـ : فنزويال- 1

 . إىل أعلى مستوى تسجلو سوؽ ناشئة2015ديسمرب 
طهراف .  نتيجة ىبوط النفط2014 مليار دوالر يف 8.6صندوؽ النقد الدويل توقع أف سبر إيراف بعجز مايل بقيمة : إيراف- 2

 .ترى إف اهنيار أسعار النفط مؤامرة سياسية وليس راجع لظروؼ اقتصادية
 . حسب النقد الدويل %0.2 إىل 2014ىبوط أسعار النفط كاف عامل األبرز للًتاجع الكبَت يف ظلو االقتصادي يف : روسيا- 3

                                                           
، أطروحة دكتوراه يف العلـو 2014-1980دراسة قياسية على االقتصاد الجزائري - تقلبات أسعار البترول وأثرىا على السياسة الماليةإدريس أمَتة، .  9

. 240-238، ص2015/2016كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة تلمساف، اجلزائر، زبصص نقود مالية وبنوؾ، االقتصادية، 
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، كما قدر  %50الرئيس اجلزائري يأمر وزاريت اخلارجية وادلالية بتخفيض حجم ادلساعدات ادلقدمة لدوؿ األفارقة إىل : اجلزائر- 4
 .اطلفاض سعر الربميل ب ستُت دوالر سيؤدي إىل اطلفاض موارد الدولة إىل النصف

 .، بسبب تدين أسعار النفط%50 بقدر 2014البنك ادلركز يقوؿ أف البالد شهدت عجزا حادا يف ادلوازنة : لبييا- 5
 أف ىبوط النفط وتراجع اإليرادات ساعلا يف خفض االحتياطات األجنبية للعراؽ من 2014النقد الدويل يف ديسمرب : العراؽ- 6

 .2015 مليار دوالر، ىذا ما أدى إىل إلغاء ادلسودة األصلية للموازنة يف 67 إىل 2014مليار دوالر يف بداية 77
رئيس جلنة ادليزانيات بالربدلاف الكوييت صرح باف موازنة البالد ستسجل عجزا بعشرة مليارات دوالر يف السنة ادلالية : الكويت- 7

 10.ادلقبلة نتيجة هتاوي أسعار النفط
 اطلفاض إىل أدى حيث ادلصدرة للبًتوؿ النامية الدوؿ اقتصاديات على البًتوؿ أسعار يف ادلتتالية االطلفاضات  أثرت     فقد
 :11وبالتايل ادلالية والفوائض البًتولية العائدات

 .للبًتوؿ ادلصدرة البلداف يف اإلصبايل احمللي الناتج معدؿ اطلفاض- 
 .البًتولية اإليرادات تراجع بسبب الدوؿ ىذه يف العاـ اإلنفاؽ تقلص- 

 اإليرادات ارتباط بسبب العامة، اإليرادات اطلفاض نسبة بنفس احلكومي اإلنفاؽ ينخفض ال أف ادلفًتض من كاف ذلك ومع
 التنمية برامج يف تتمثل داخلية بعوامل ترتبط العامة النفقات أف حُت يف للنفط العادلي والسوؽ البًتولية العوائد أي خارجية بعوامل

 .االقتصاد يف التضخمية وبالضغوط االقتصادية
 ىيكل على العجز ىذا أثر حيث البًتولية، للدوؿ العامة ادلوازنات معظم يف عجز ظهور إىل احلكومي اإلنفاؽ اطلفاض أدى

 تغَت الذي وإظلا البًتولية العائدات تقلص بعد تغَت يصبو مل اجلارية ىيكل النفقات أف حيث. للبًتوؿ ادلصدرة الدوؿ يف النفقات
. واإلظلائي االستثماري اإلنفاؽ ىو

االقتصاد الجزائري في ظل انهيار أسعار النفط التحديات التي تواجو : المحور الثالث
إف اطلفاض أسعار النفط اثر بشكل كبَت على عائدات البًتولية للكثَت من الدوؿ ادلصدرة للنفط منها اجلزائر اليت تعرض      

 أواقتصادىا بشكل كبَت إىل اختالؿ، رغم ادلشاريع التنموية اليت قامت هبا إىل إهنا مل ربقق ادلستوى ادلطلوب يف رلاؿ التنمية احمللية 
 .االقتصادية

 واقع اقتصاد الجزائري الريعي بعد انهيار أسعار البترول: أوال
وخروج االقتصاد اجلزائري من التبعية لسعر احملروقات  مرىوف بالتوجو .  االقتصاد اجلزائري ريعي رىُت إيرادات احملروقات    

بدال من ضخ األمواؿ ادلستمدة من مداخيل الريع يف مشاريع البنية التحتية القادرة على اإلنتاج . لالستثمار يف القطاعات ادلنتجة
األمر الذي يؤكد على ضعف ادلردودية دلختلف القطاعات .  دوالر واحد3.5من الناحية االقتصادية إف االقتصاد اجلزائري ينفق 

ومواجهة . يف ظل مواصلة السلطات العمومية االعتماد على مداخيل بيع ادلواد الطاقوية على مستوى السوؽ العادلية. االقتصادية
لكن درجة اعتمادىا على ىذا القطاع . استفادت اجلزائر كثَتا من قطاع النفط والغاز. سلاطر تراجع األسعار إىل مستويات متدنية

 من %98 من رلموع إصبايل الناتج احمللي يف اجلزائر % 40فقطاع النفط والغاز ؽلثل حوايل . يف الواقع تكاد تكوف متقطعة النظَت

                                                           
. 10، ص2014، وزارة االقتصاد، اإلمارات العربية ادلتحدة، أسعار النفط وتداعياتو على دول مجلس التعاون الخليجيةنفُت حسُت، اهنيار .  10

ماجستَت يف العلـو االقتصادية، زبصص التحليل رسالة ،  (2010-2000)أثر تقلبات أسعر النفط على السياسة المالية في الجزائر  دواد سعد اهلل،  11.
 .48، ص2012-2011، اجلزائر، 3جامعة اجلزائركلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، االقتصادي، 
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.  تقريبا من القوى العملة2%لكن ىذا القطاع ال يوفر فرص عمل إال لنسبة   . صادراهتا وضلو ثلثي إيرادات موازنتها العامة
 12 50%.ويقلص اطلفاض سعر الربميل إىل ستُت دوالرا موارد اجلزائر ادلالية بنحو

ومن مث فاف .   وال ؽلكن ذلذا الوضع أف يكوف أساسا دائما لتوفَت فرص العمل أو رفع مستويات ادلعيشة للسكاف بشكل عاـ   
القضية األساسية ىي إغلاد أفضل السبل الستخداـ ما لدى اجلزائر من موارد طبيعية وفَتة يف إطالؽ شرارة النمو الدائم والشامل 

مع ذلك تبقى اجلزائر اكرب دولة متضررة من اطلفاض أسعار البًتوؿ إىل جانب ليبيا . الذي يوفر فرص عمل جيدة لكل اجلزائريُت
وتعاين من . إضافة إىل ضعف االكتشافات اليت مل تنجح يف إعادة ذبديد االحتياطات. حبكم الكميات القليلة اليت تقـو بإنتاجها

. ضعف االسًتجاع
وتعتمد سياسة بنك اجلزائر يف تسيَت . %1.66   وبلغت نسبة العائد على توظيف احتياجات الصرؼ يف اخلارج بلغ 

 مليار 194 حوايل 2013وقد بلغت احتياطيات الصرؼ هناية . االحتياطيات الرمسية للبالد على مبادئ السيولة واألمن والعائد
مقابل دين خارجي أقل من . 2011 مليار دوالر بنهاية 182.22 و 2012 مليار دوالر  يف أواخر 190.66دوالر  مقابل 

مستفيدة من .  مليار دوالر15.5 الدفع ادلسبق لديوهنا اليت كانت يف حدود 2009دبا أف اجلزائر قررت يف . نف مليار دوالر
 مليار دوالر بسبب 193.269غَت أف االحتياطيات اجلزائرية تراجعت بنهاية يونيو ادلاضي إىل. االرتفاع الكبَت ألسعار النفط

وتتمتع اجلزائر . العجز ادلسجل يف ميزاف ادلدفوعات اخلارجية ربت وقع تراجع العائدات النفطية و االرتفاع ادلتواصل للواردات
 13.يف العامل من الناتج احمللي اخلاـ وىو من بُت أضعف ادلعدالت %8دبقومات صالبة مالية مع مستوى ديوف عمومية ال يتجاوز 

إبتداءا من تراجع معدؿ .    سوؼ يًتؾ ىبوط أسعار النفط إذا استمر ألكثر من ثالث سنوات أثارا واسعة النطاؽ على اجلزائر
النمو وزيادة عجز ادليزانية واطلفاض قيمة العملة احمللية وتراجع فائض ميزاف ادلدفوعات وزيادة البطالة وخفض التحويالت 

. االجتماعية وتوقف البدء يف إنشاء مشروعات جديدة خصوصا مشروعات البنية األساسية ادلكلفة وتدفق االستثمارات إىل اخلارج
ورغم تتمتع اجلزائر بفوائض مالية سواء كانت يف شكل احتياطيات من النقد األجنيب لدى البنوؾ ادلركزية أو استثمارات يف اخلارج 

وقد تلجا اجلزائر إىل استدانة من .  شهر35إال أف ىذه الفوائض ستتآكل يف . أو أصوؿ شللوكة لصناديق االستثمار السيادية
ولكن أيضا يف القدرات التصديرية على ادلدى ادلتوسط يف وقت . وادلشكلة يف اجلزائر ليست ىبوط أسعار النفط فحسب. جديد

. يف ظل اتساـ األسواؽ العادلية بعدـ االستقرار. يستمر االستهالؾ احمللي يف النمو بسرعة
سيما على مستوى ميزانية التسيَت وترشيد . ودلواجهة ىذا االطلفاض غلب على احلكومة التوجو ضلو ترشيد النفقات العمومية

. الواردات وتعزيز مراقبة عمليات سبويل التجارة اخلارجية بغية تفادي كل أشكاؿ هتريب رؤوس األمواؿ
. والعمل أكثر على تفعيل الدبلوماسية االقتصادية.    ويرى مبتوؿ انو قد حاف الوقت إلعادة النظر يف عمل الدبلوماسية اجلزائرية

، وذبميد ادلشاريع اليت ال ربظى .وتسيَت حذر االحتياطات الصرؼ بالعملة الصعبة يف اخلارج. اليت وصل نشاطها إىل نقطة احلياد
وكذلك الطريق  . على غرار مشاريع الًتامواي يف ادلناطق قليلة الكثافة السكانية. باألولوية، واليت ليس ذلا اثر اقتصادي و اجتماعي

السيار للهضاب، إعادة النظر يف طريقة استثمار سوناطراؾ، واليت ال غلب أف تبقى من سبويلها الذايت فقط، معتربا أف أي قرار 
بل برعاية من اجمللس الوطٍت األعلى للطاقة، . اسًتاتيجي ؼلص الطاقة غلب أف ال يتخذ من طرؼ سوناطراؾ وزارة الطاقة وحدعلا

ويعتقد مبتوؿ انو .  مليار دوالر يف اخلماسي ادلقبل دوف أف غلتمع رللس الوزراء100وبتساؤؿ كيف لسوناطراؾ أف تعلن استثمار 

                                                           
، 13/12/2014 الجزائر، على النفط أسعار انهيار تداعيات من تحذير اجلزيرة،. 12

 http://www.aljazeera.net/news/ebusiness 
، 17/12/2014اجلزائر،  ،النفط أزمة مواجهة خطة بعرض الحكومة يطالبون برلمانيون الوصل، يومية . 13

http://alwaslonline.com/?page=rubrique&rub=42&date=2014-12-17&aff=3978 
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ألنو حاليا الدعم والتحوالت االجتماعية سبثل . من غَت ادلعقوؿ أف تستمر اجلزائر يف سياسة الدعم دوف أي ىدؼ مركز وواضح
 مليار دوالر من الناتج الداخلي تقليص الدعم اخلاص بالكهرباء والوقود، استهالؾ الطاقة التوجو ضلو الطاقات النظيفة 60

ومراجعة ادلنظومة ادلصرفية وتسيَت ونشاط . وادلتجددة إعادة تنشيط القطاع االقتصادي بالعودة إىل ديناميكية خوصصة الشركات
واحلرص كل احلرص على أف يكوف القرض . وسبكُت ذبار  الًتاباندو من سجالت ذبارية بتسعَتة ضرائب جزافية. ادلوانئ

 14.% 50 و40االستهالكي فقط للمنتجات اليت تتوفر على نسبة اندماج ما بُت 
لكن ادلستفدين .  من إصبايل الناتج احمللي%12    بالنسبة للنفط والغاز، ويصل الدعم الضمٍت الذي تقدمو احلكومة إىل 
ألهنم ؽلتلكوف سيارات كثيفة االستخداـ على سبيل . الرئيسُت من الدعم من الطبقات ادليسورة اليت تستهلك الطاقة بدرجة اكرب

دبا يف . يستحوذ الدعم على موارد شبينة كاف ؽلكن توجيهيها إىل بنود أخرى من أولويات اإلنفاؽ احلكومي. ويف نفس الوقت. ادلثاؿ
.  وشلا ال شك فيو أف ىذه ادلشكلة ال ؽلكن معاجلتها بُت ليلة وضحاىا، وينبغي كخطوة أوىل. ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية

 15.أف يكوف الدعم صرػلا وموجها بشكل أفضل إىل من ػلتاجونو بالفعل
األزمة انخفاض أسعار البترول  لمواجهة تدابير لعدة اللجوء: نياثا

 16:ىناؾ عدة إجراءات غلب العمل هبا للمواجهة ىذه األزمة تتمثل فيمايلي
 كبَت بشكل النفط أسعار الطلفاض نتيجة ادلالية، األزمة مواجهة من اجلزائرية احلكومة سبكن عدـ بعد :التقشف إستراتيجية. 1
 إتباع وىو منو، مفر ال واحد خيار سوي اجلزائرية احلكومة ذبد مل واقتصادىا، اجلزائر على اثر ما وىو الدولية، السوؽ يف

  .للتقشف إسًتاتيجية
 اخلدمات بعض أسعار وزيادة الصعبة، العملة مقابل الدينار قيمة خفض الوضع، ىذا دلواجهة ادلتخذة اإلجراءات ىذه ضمن ومن

 .العامة لإليرادات جديدة مصادر إلغلاد اجلمركية الرسـو وزيادة ادلواد، بعض على جديدة ضريبية رسـو وفرض االستهالكية، وادلواد
 تستورد اجلزائر أف كما البًتولية، اجلباية مصدرىا اجلزائر، يف الصعبة العملة من 98 % أف ادلعروؼ من :الصرف احتياطي. 2

 ،"الصرؼ احتياطي" العملة من لرصيدىا اجلزائرية احلكومة جلوء عليو ربتم الذي األمر .ادلواطنُت احتياجات من 70 % ضلو
 .احلكومة لتقارير تبًعا دوالر مليار 156 إىل ليصل النفط، أسعار اطلفاض قبل دوالر  مليار200من  يقرب ما بلغ عجز لتغطية

 الطاقة عائدات تراجع إىل أدت واليت العادلي، النفط أسعار يف اجلارية األحداث ضوء يف :المركزي البنك محافظ إقالة. 3
 .لكصاسي زلمد ادلركزي البنك زلافظ بإقالة بوتفليقة العزيز عبد اجلزائري الرئيس قاـ الدينار، قيمة واطلفاض

 لبنك العاـ ادلدير لوكاؿ زلمد ادلنصب يف وخلفو سنوات، 10 من أكثر منذ ادلركزي البنك زلافظ منصب لكصاسي تقلد وقد
 .اجلزائر

 احلكومة تدرسها اليت احللوؿ بُت من أنو ادلاضي، مارس شهر يف ادلؤسسات رؤساء منتدى أعلن :إفريقيا على االنفتاح. 4
 اقتصادي لقاء عقد إىل ادلنتدى دعا فقد .اإلفريقية األسواؽ على االنفتاح ىو اجلديد، االقتصادي ادلخطط ضمن اآلف اجلزائرية
 ما الفًتة يف ينعقد أف ادلقرر من والذي ذلا، والًتويج القارة بلداف إىل اجلزائرية واخلدمات ادلنتجات تصدير أجل من أفريقي، جزائري

 .احلايل العاـ من نوفمرب شهر من 21 و 19 بُت

                                                           
 :، ادلوقع االلكًتوين21/12/2014  اجلزائر، البترول، أسعار انهيار لمواجهة الجزائر أمام المتاحة الحلول الشروؽ، يومية.  14

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/227099.html 
 .22/03/2013الدويل،  النقد صندوؽ منتدى ،الجزائريين كل لصالح االقتصادي والتنوع االنفتاح زيادة الغارد، كريستُت . 15

http://blog-montada.imf.org/?p=2134 
 //marketsvoice.com, :http ادلوقع االلكًتوين.  16
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 النمو، خدمة يف ادليزانية وجعل الوقود، على البالد اقتصاد اعتماد وقف يف النموذج ىذا يتلخص :جديد نموذج تتبع الجزائر. 5
سيتم ذبسيد حيث . الفساد وزلاربة احمللي ادلنتج وترقية ادلؤسسات مناخ ربسُت خالؿ من قوية وإنتاجية صناعية قاعدة وضع مع

 يف إطار سياسة تنويع االقتصاد الوطٍت و إصالحو  2016ظلوذج النمو االقتصادي اجلديد الذي  صادقت عليو احلكومة يف 
خارج احملروقات خالؿ العشرية القادمة حسب ما توضحو وثيقة % 5.6ىيكليا على ثالث مراحل هتدؼ إىل ربقيق معدؿ ظلو ب

 .ادلوقع االلكًتوين لوزارة ادلالية موجزة ذلذا الربنامج نشرت عرب
ستتمحور حوؿ بعث ىذه السياسة التنموية اجلديدة وستتميز بنمو  (2019-2016)و ىكذا فاف ادلرحلة األوىل من النموذج 

. تدرغلي للقيم ادلضافة دلختلف القطاعات باذباه ادلستويات ادلستهدفة
االقتصاد الوطٍت تليها مرحلة استقرار وتوافق "  تدارؾ"فستكوف مرحلة انتقالية ىدفها  (2025-2020)أما ادلرحلة الثانية 

يكوف يف أخرىا  االقتصاد قد استنفذ قدراتو االستدراكية وتتمكن عندىا سلتلف متغَتاتو من  االلتقاء عند  (2026-2030)
. نقطة التوازف

ما بُت % 5.6وعلى صعيد التحوؿ اذليكلي لالقتصاد يرمي النموذج اجلديد إىل ربقيق معدؿ ظلو سنوي خارج احملروقات ب
 مرة إىل جانب تضاعف 3.2 يتضاعف بإفللناتج  الداخلي اخلاـ الفردي الذي ينتظر " ارتفاع زلسوس" و 2030 و 2020

 بلوغ ىذا اذلدؼ يقتضي رفع إفغَت . %10 حاليا إىل %35.مساعلة  القطاع الصناعي يف الناتج الداخلي اخلاـ لينتقل من
. القيمة ادلضافة للقطاع الصناعي بشكل  معترب حسب الوثيقة

 إىل ربقيق ىدؼ التحوؿ الطاقوي الذي سيسمح بتخفيض  معدؿ ظلو االستهالؾ الداخلي أخرىو يسعى النموذج من جهة 
 على ما ىو ضروري األرضتقييم الطاقة بقيمتها  الفعلية و اقتصار عملية االستخراج من باطن "للطاقة إىل النصف من خالؿ 

". فعال للتنمية  دوف غَته
من اجل  ىذا يعوؿ النموذج اجلديد على إحداث . كما يهدؼ إىل تنويع الصادرات من اجل دعم سبويل ظلو اقتصادي متسارع

. ديناميكية قطاعية مرورا بتطوير فروع جديدة  ربل زلل احملروقات و البناء و األشغاؿ العمومية
عمق ىذا التحوؿ اذليكلي للنشاط ادلنتج و الوتَتة  السريعة اليت ينبغي على القطاع الصناعي إتباعها يف "و تشَت الوثيقة إىل أف 

". النمو تشكل أوؿ الصعوبات  اليت سيواجهها االقتصاد الوطٍت خالؿ مسار تنويعو
". ربط االستثمار خارج  احملروقات بتطور إنتاجية رأس ادلاؿ ادلستثمر"و خبصوص االستثمار ينتظر من اجل ربقيق التحوؿ اذليكلي 
 العامة و ؽلكن معدؿ االستثمار العاـ نفسو  من خلق اإلنتاجيةيف ىذا اإلطار مت وضع تصور  دلستوى معُت من النمو ؼلص 

. معدالت ظلو اقتصادي اعلي
من اجل ىذا مت بررلة . العاـ على وجو سواءو العامة االستثمار اخلاص اإلنتاجية يستهدؼ ربسُت أفو على ىذا األساس غلب 

 قصد زبفيض نفقات التجهيز ادلسجلة مباشرة يف ميزانية الدولة وذلك 2025تعزيز ميزانيايت ثاف سيطبق بالتدريج  ابتداء من 
. شريطة ذبسيد نظاـ وطٍت جديد لالستثمار باللجوء إىل الشراكة بُت القطاعُت  العاـ وخلاص

و فيما ؼلص قابلية الدفع اخلارجية يرمي النموذج إىل تقليل الفارؽ بُت  الواردات و الصادرات خارج احملروقات من خالؿ بعدين 
 احملروقات إنتاج بتجسيد سياسة النجاعة الطاقوية وتطوير الطاقات ادلتجددة تسمح بتوفَت فائض ىاـ من األوؿأساسيُت يتعلق 

. (فالحة و صناعة و خدمات)قابل للتصدير و يتعلق الثاين بتسريع وتَتة الصادرات خارج  احملروقات 
 تسمح مواصلة وتَتة ظلو صادرات السلع و اخلدمات خارج احملروقات و  الواردات و االستهالؾ الطاقوي بتحسُت أفو ينتظر 

من ادلستحيل ربقيق ظلو اقتصادي قوي دوف كبح تدفق  " يعترب زلررو الوثيقة انو إذ 2020وضعية ميزاف ادلدفوعات ابتداء من 
". األخَتةالواردات ادلسجل خالؿ العشريات 
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 عراقيل أساسية مرتبطة حبجم التغَتات أربعة  مواجهة 2030و يتعُت على االقتصاد الوطٍت من اجل التوصل إىل النقلة ادلنتظرة يف 
. يف ىيكلتو اإلنتاجية و تطور  االستدانة الداخلية و قابلية الدفع اخلارجية و التحوؿ الطاقوي

 دبراجعة السياسة الصناعية بغية تسريع ظلو القطاع الصناعي و  أيضا إعادة تنظيم تسيَت العقار الصناعي و األمركما يتعلق 
يف . إدماجو اجلهوي مرورا دبراجعة مهاـ  الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و إعداد برنامج جديد لتوزع ادلناطق  الصناعية
نفس السياؽ يوصي معدو الوثيقة بضرورة ضماف األمن الطاقوي و تنويع  ادلوارد الطاقوية من خالؿ برنامج للنجاعة الطاقوية 

 اكرب إضفاءيرافقو برنامج صناعي و  تكنولوجي لتطوير الطاقات ادلتجددة إىل جانب وضع نظاـ جديد للمعلومة اإلحصائية  و 
 17. االقتصاديةاإلدارةقدر من النجاعة على 

 بدائل األخرى للنفطال: ثالثا

 :ىناؾ عدة بدائل لنفط نذكر منها
  كبديل للنفطقطاع الزراعة.1

 ؽللك ال غذاءه ؽللك ال فمن األمن وحىت التجارة، أو اإلنتاج يف سواء أولوياتو رأس على الغذاء يأيت حياة نظاـ   تتميز الزراعة بأهنا 

 :أعلية كبَتة تتمثل فيمايلي فالزراعة بالتايل و احلر االقتصادي النظاـ ضلو العادلي معجملتا توجهات ظل يف السيما حريتو
 18.للسكاف الالزمة الغذائية ادلواد توفَت يف الزراعي القطاع يساىم حيث: اجملتمع ألفراد الغذائية احلاجيات توفَت - 

 يف لالستثمار الرئيسي ادلصدر يشكل الذي الرأمسايل، التكوين لزيادة رئيسيا مصدرا الزراعي القطاع يعترب: مايل الرأس التكوين-  
 19.األخرى االقتصادية القطاعات يف ادلزدىرة األنشطة

 القطاع يوفر فمثال الصناعي، للقطاع األولية ادلواد من العديد بتوفَت الزراعي القطاع يقـو: الصناعي للقطاع اخلاـ ادلواد توفَت  

 مواد بعض و الشامبو لصناعة البيض و الطماطم مصربات لصناعة الصناعية الطماطم  وادلالبس لصناعة القطن الصناعي

 .20التجميل

     وبالتايل فاف قطاع الزراعة ؽلكن أف يكوف دبثابة احد البدائل ادلهمة للنفط يف االقتصاد دلا قد ػلقق ىذا القطاع من تنمية يف 
 .شىت اجملاالت وذلك بتوفر الشروط الكافية ومناسبة لتسيَته

قطاع السياحة كخيار استراتيجي للنفط .2
 كبَتة مالية إيرادات تدر اليت ادلصادر أىم من يعترب فهو الدوؿ من الكثَت اقتصاديات يف مهما دورا يلعب السياحي القطاع إف    

 للثروة، خالؽ قطاع إذا فهو ادلباشرة، غَت أو ادلباشرة العمل فرص من الكثَت يوفر أنو إىل باإلضافة ىذا الصعبة، العملة من خاصة

 يف وجدت النفطية الدوؿ ومنها العامل دوؿ من الكثَت فهناؾ واالجتماعية، منها االقتصادية ادلشاكل من الكثَت حللوؿ ومصدر
 رأسها وعلى الناضبة الثروة مصادر  عن يغنيها و استدامتها يضمن بشكلي ضالتها فقامت باستغالؿ إمكانياهتا السياح القطاع 

 رلاؿ يف كبَت تطور من حققتو دلا اؿلمجا ىذا يف رائدا عربيا مثاال ادلتحدة العربية اإلمارات دولة وتعترب النفطية، الثروة احتياطات

 21 .سنويا السياح من ومتزايدة كبَتة أعداد استقطاب رلاؿ يف إليو وصلت وما السياحية اخلدمات

                                                           
 https://www.mfdgi.gov.dz :، ادلوقع االلكًتوين28/03/2018، نموذج النمو االقتصادي الجديدادلديرية العامة لضرائب، .  17
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  .28 ص 2010 ،عماف، التوزيع و للنشر زىراف دار ،" الزراعي االقتصاد مبادئ"،الشرفات جدوع علي .
 .571، ص1،2004،ػطالعلمي للتقدـ الكويت مؤسسة ،"االقتصادية التنمية "، صقر أضبد صقر . 19

 . 29 ص ،ذكره سبق مرجع ،الشرفات جدوع علي.20
 ادلؤسبر ،"الجزائر في مستدامة تنمية تحقيق أجل من الناضبة النفطية الثروة الستغالل كبديل السياحي القطاع ترقية "بوعمامة، الدين نصر شارؼ، الدين نور21.

  .05ص ،2008أفريل 07/08،، اجلزائرسطيف جامعة ادلتاحة، للموارد االستخدامية والكفاءة ادلستدامة التنمية الدويل، العادلي
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 ادلستقبلية وتوقعاتو وجذابا عمالقا سوقا يعد للسياحة العادلي السوؽ وأف خاصة احملروقات، لقطاع حقيقيا بديال ليكوف القطاعفهذا 
 معدالت رفع يف للمساعلة عليها ادلعوؿ القطاعات أىم من سيكوف وبالتايل ادلستقبل، يف حجمو تطور الذباه بالنسبة متفائلة جد

  ادلنشودة واالجتماعية االقتصادية التنمية ربقيق مت ومن االقتصادي النمو

 عجز وتقليل البطالة، حدة زبفيف يف ادلساعلة إىل يؤدي شلا احمللي ادلاؿ رأس وتوظيف ، األجنيب ادلاؿ رأس اجتذاب قدورهىو مبؼ 

 22.حة السيا بالقطاع مباشرة غَت أو مباشرة بصفة ترتبط أخرى، صناعات وربفيز ادلدفوعات ميزاف
 خالصة

 والطلب العرض عوامل تقرره ال ادلادة ىذه سعر فإف وذلذا ادلعروفة األخرى اإلنتاج مواد كبقية متجددة غَت مادة النفط     
 إىل ينظر ومن ادلتاحة البدائل وشبن احليوية ادلادة ىذه تعويض حسابات أيضا سعره تقرير يف تدخل وإظلا فقط اإلنتاج وتكاليف

 لذلك كهذه، مادة لسعر ادلكونة الرئيسية العناصر يتجاىل السوؽ وميكانيكية والطلب للعرض خاضع انو على اليـو النفط تسعَتة
 العامل مشكالت حلل كمدخل -النفطية الساحة على اليـو تدور اليت ادلعركة مدار وىي األسعار النفط ذبميد إىل الدعوة فاف

الدوؿ ادلصدرة للنفط  عن تصدر االقتصادية الوجهة من الدعوة ىذه العادلي، االقتصادي التوازف على للحفاظ وبالتايل الصناعي
 ومنو ؽلكن .إىل استقرار يف العالقات وإهناء التوتر بُت دوؿ االوبيك خاصة السياسية الوجهة من تؤدي انوأ كما كاجلزائر

: استخالص عدة نتائج اشتملت على مايلي
 .إف أسعار النفط تؤثر بشكل كبَت على اجلباية البًتولية -
 عوامل بل إىل اإلمدادات، يف النقص إىل بالضرورة تعود ال األخَتة السنوات يف البًتوؿ أسعار يف السريعة التقلبات -

 .ادلصدرة دخل فيها للدوؿ ليس أخرى
 االقتصاد يف سبويل الصناعي القطاع مساعلة انعداـ ظل يف اجلزائر يف االقتصادية التنمية شرياف النفطية العائدات تشكل -

 .الوطٍت
أزمة  ما أكدتو وىو توازنا أو اختالال الوطٍت االقتصاد لوضعية الرئيسية احملددات أىم من للنفط السعرية التقلبات أف -

2014. 
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