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 على اقتصادايت الدول العربية عامة2014  هتدف هذه الورقة البحثية إىل التعرف على انعكاسات األزمة النفطية:امللخص
 وذلك من خالل التطرق إىل أهم أنواع األسعار النفطية وخمتلف العوامل اليت أثرت يف سعره خالل الفرتة (جانفي،واجلزائر خاصة
 السيولة، ومن مث حتليل أثر تقلباته على بعض املتغريات االقتصادية للدول العربية (اإليرادات البرتولية،)2017 أكتوبر-2014
وقد مت التوصل إىل أن تقلب أسعار النفط أثر. ) وإسقاط هذه الدراسة على حالة اجلزائر... االحتياطات اخلارجية الرمسية،احمللية
 كما بينت أبن االقتصاد اجلزائري ال يزال اقتصاد هش ال يتحمل،سلبيا على املتغريات االقتصادية للدول العربية كمجموعة
.الصدمات اخلارجية نظرا العتماده على تصدير مورد انضب واحد خيضع تسعريه لألسواق الدولية
. ميزان املدفوعات، احتياطي الصرف األجنيب، سيولة حملية، إيرادات برتولية، أسعار النفط:الكلمات املفتاحية
Abstract : This paper aims to identify the oil crisis 2014 implications on the Arab
countries economies in general and Algeria in particular, by addressing the most
important types of oil prices and the various factors that affected them during the period
(Jan–2014 – October 2017), and then analyze the impact of volatility on some variables
economic of the Arab countries (oil revenues, domestic liquidity, official external
reserves ...) and the projection of this study on the case of Algeria.
It was found that the fluctuation of oil prices had a negative impact on the economic
variables of the Arab countries as a group. It also showed that the Algerian economy is
still a fragile economy that can not withstand external shocks due to its reliance on
exporting one depleted resource whose prices are subject to international markets.
Key Words: Oil prices, Oil revenues, Local liquidity, Foreign exchange Reserves,
Balance of payments.
JEL Classification : L71, Q41, O53, O55.
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املقدمة:
يعترب النفط أحد أهم املتغريات االقتصادية لدول العامل سواء الدول املنتجة أو املستوردة؛ املتقدمة منها أو
النامية ،وذلك ابعتباره مصدرا رئيسيا للطاقة ومادة أولية وأساسية يف العديد من فروع الصناعات التحويلية وسلعة
هامة يف التجارة الدولية فضال عن استعماالته يف احلياة اليومية لإلنسان ،كما يشكل مصدر دخل رئيسي للدول
املنتجة واملستهلكة على حد سواء .وقد أدت هذه األمهية النسبية للنفط يف االقتصاد العاملي إىل أن تكون أسعاره
حمل اهتمام سواء يف كيفية حتديدها أو يف أتثري القوى الفاعلة على تلك األسعار مما جعلها تتميز ابلتقلب وعدم
الثبات .وقد عرفت أسعار النفط تطورات عديدة ،وأتثرت مبختلف األزمات اليت عرفتها السوق النفطية بداية من
أزمة  1973إىل غاية األزمة احلالية اليت بدأت يف منتصف  ،2014لكن املتتبع هلذه األزمات جيد أن أسباهبا
وعوامل بروزها تتعدد ،حيث يعترب الطلب والعرض احملددان األساسيان لسعر النفط وتساهم عوامل أخرى يف التأثري
على سعر النفط كالعوامل اجليوسياسية والكوارث الطبيعية واحلروب ،وأهداف وسياسات املنتجني...،اخل.
لقد أولت الدول العربية أمهية كربى هلذا القطاع ،حبيث أصبحت تعتمد عليه اعتمادا أساسيا ،وأصبحت
الثروة النفطية كمصدر دعم ومورد من املوارد االقتصادية اهلامة للدول العربية املصدرة له ومن بينها اجلزائر ،تسعى من
خالهلا إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وهذا عن طريق اإليرادات املتأتية من الصادرات النفطية .وحيث
أن حتديد أسعار النفط يعترب متغريا خارجيا ال ميكن للدول التحكم فيه بشكل كبري ،فإن أي تغري أو صدمة يف
أسعار النفط يف األسواق العاملية سيكون هلا أتثريا مباشرا على املتغريات الكلية القتصادايت هذه الدول.
إشكالية الدراسة :بناء على ما سبق فإن هذه الدراسة تسعى لإلجابة على اإلشكالية التالية :ما هي انعكاسات
األزمة النفطية  2014على اقتصادايت الدول العربية عامة واالقتصاد اجلزائري خاصة ؟

اهلدف من الدراسة :يتمثل اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة يف التعرف على انعكاسات األزمة النفطية الراهنة على
اقتصادايت الدول العربية عموما واجلزائر خصوصا ،كما هندف إىل التعرف على:
 مفهوم سعر النفط وأنواعه

 العوامل اليت أثرت على سعر النفط خالل الفرتة (جانفي  -2014أكتوبر )2017؛

 أمهية النفط ابلنسبة للدول العربية؛

منهج الدراسة :سيتم االعتماد على املنهج الوصفي لسرد خمتلف التعاريف واملفاهيم املرتبطة بسعر النفط والعوامل
املؤثرة فيه ،ابإلضافة إىل املنهج التحليلي الذي اهتم جبمع البياانت االحصائية واملعلومات وحماولة حتليلها.
خطة الدراسة :لإلجابة على اإلشكالية املطروحة ارأتينا أن تتضمن هذه الورقة البحثية النقاط التالية:
احملور األول :مدخل نظري ألسعار النفط والعوامل املسببة لألزمة النفطية 2014

احملور الثاين :أثر تقلبات أسعار النفط على بعض املتغريات االقتصادية للدول العربية
احملور الثالث :أثر تقلبات أسعار النفط على االقتصاد اجلزائري.
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 .1مدخل نظري ألسعار النفط والعوامل املسببة لألزمة النفطية : 2014

ميثل النفط الشراين االقتصادي لغالبية الدول املصدرة للنفط ،فتنبع أمهية الثروة البرتولية من طبيعة الوظائف
اهلامة اليت تنتج عن استغالهلا واستخدامها يف االقتصادايت احلديثة ،لذلك سنتطرق يف هذا املدخل ملفهوم السعر
البرتويل خمتلف أنواعه وجممل العوامل املؤثرة يف حتديده.
 .1.1سعر النفط وأنواعه:

أ .مفهوم سعر النفط :يعين مصطلح سعر البرتول قيمة املادة أو السلعة البرتولية ،ويعرب عنها ابلنقد ،أي أهنا
املقابل النقدي للسلعة البرتولية حيث تتأثر بعدة عوامل ،اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية ،ومناخية ،ابإلضافة إىل
طبيعة السوق السائدة حينها (.خلدميي ،2011 ،ص .)12 :ويعرب سعر النفط عن القيمة أو الصورة النقدية
لربميل النفط اخلام املقاس ابلدوالر األمريكي املكون من  42غالون معربا عنه ابلوحدة النقدية األمريكية على سبيل
املثال  100دوالر أمريكي للربميل حبيث خيضع هذا السعر لتقلبات مستمرة بسبب طبيعة سوق النفط الدولية اليت
تتسم ابلديناميكية ،مما انعكس ذلك على أسعار النفط وجعلها أسعارا غري مستقرة (.حسني البصام وفوزي
شهاب شريدة ،2013 ،ص .)5:وأخذت أسعار النفط أشكاال وألفاظا متعددة عرب التطور التارخيي ،واختلفت
طرق حتديده من فرتة إىل فرتة ،فعند اكتشافه كانت السوق احلرة سائدة نوعا ما ،حيث عرف حينها السعر البرتويل
على أنه كلفة اإلنتاج مضافا هلا الربح املتوسط ،وبتغري طبيعة السوق تغري مفهوم السعر ليصبح سعرا خاضعا
لسيطرة الشركات الكربى املهيمنة على السوق البرتولية ،ليتطور بعد ذلك ليصبح سعر البرتول خاضعا لعوامل
السوق وطبيعتها (العرض والطلب) خاصة يف عصر العوملة املالية واالنفتاح االقتصادي( .ماضي،2016 ،
ص)87:
ب .أنواع أسعار النفط ميكن التمييز بني عدة مصطلحات ألسعار النفط ،نوجزها فيما يلي:

ب .1.السعر املعلن ) :(The posted priceأعلنت هذه األسعار ألول مرة على النطاق العاملي من قبل
شركة ستاندرد أويل نيوجرسي األمريكية يف عام  1880حينما كانت السوق النفطية تتميز بوجود العديد من
منتجي النفط األمريكان ،فالسعر املعلن هو السعر الذي يتم إعالنه من قبل الشركات البرتولية يف السوق البرتولية،
وقد كانت شركة واحدة مسيطرة على سوق النفط "ستاندرد أويل" من حيث عمليات إنتاج النفط ،وقد أعلنت
من جانبها أسعارا على النفط املستخرج من اآلابر مباشرة بدون إشراك مستخرجيه يف عملية التسعري( .شليحي
وآخرون ،2017 ،ص.)2:

ب .2.السعر املتحقق ) :(Actual priceظهر هذا النوع يف أواخر اخلمسينات ،حيث عملت به الشركات
البرتولية املستقلة عن طريق تقدمي تسهيالت أو حسومات متنوعة يوافق عليها املشرتي كنسبة مئوية ختصم من
السعر املعلن أو تسهيالت يف الدفع  .ويعرف أبنه السعر املعلن مطروح منه احلسومات أو التسهيالت املختلفة
املمنوحة من طرف البائع للمشرتي( .العمري ،2008 ،ص)4:
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ب .3.السعر املرجعي ( :)Reference Priceحيدد هذا السعر بعد إضافة العالوات املتعلقة ابلكثافة وضعف
احتواء الكربيت ،وتكلفة احلمولة إىل السعر املعلن ،ومت العمل هبذا السعر بني الدول البرتولية املنتجة والشركات
العاملية البرتولية ،وعلى أساسه حتسب حصيلة اجلباية البرتولية واقتسام العوائد فيما بينها.
ب .4.سعر الكلفة الضريبية ) :)Tax cost Priceيستعمل هذا السعر مع الشركات البرتولية العاملة على
أراضي البلدان املنتجة حيث تقوم ابستخراج البرتول ،ومن مث شرائه منها بسعر يعادل الكلفة اإلنتاجية مضافا إليها
عائد احلكومة ،واملتمثل يف الضريبة ،وتتحرك األسعار األخرى وفقا هلذا السعر يف السوق البرتولية (.األخضر

وبعلة ،2016 ،ص)76 :

ب .5.السعر الفوري ( :)Spot Priceالسعر الفوري هو سعر الوحدة البرتولية املتبادلة أنيا أو فوراي يف السوق
البرتولية احلرة ،وهذا السعر معرب أو جمسد لقيمة السلعة البرتولية نقداي يف السوق احلرة للبرتول املتبادل بني
األطراف العارضة واملشرتية وبصورة فورية أو آنية.

 .2.1األزمة النفطية :2014

أ .تطور أسعار النفط خالل الفرتة (جانفي  -2014أكتوبر  :)2017تتميز السوق النفطية ابلتذبذب وعدم
استقرار األسعار ،وقد عرفت هذه السوق من الناحية التارخيية ثالثة اخنفاضات كربى يف أسعار النفط قبل االخنفاض
احلايل :يف ( )1986 -1985ويف أثناء حرب اخلليج ( )1991 -1990ويف أثناء األزمة املالية العاملية (-2008
 .)2009ومنذ النصف الثاين من سنة  2014شهدت أسواق النفط العاملية تقهقرا يف أسعار النفط بعد أن وصلت
إىل مستوايت منخفضة مل تسجلها منذ  5سنوات ،وميكن توضيح تطور أسعار النفط خالل الفرتة (جانفي -2014
أكتوبر  )2017يف الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)1تطور األسعار الفورية لسلة خامات أوبك خالل الفرتة (جانفي  -2014أكتوبر )2017

الوحدة :دوالر أمريكي/الربميل
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املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على التقرير اإلحصائي السنوي  ،2017منظمة األقطار العربية املصدرة
للبرتول أوابك ،ص.112 :
من خالل الشكل رقم ( )1يتبني لنا أن أسعار النفط اخنفضت بشكل ملحوظ منذ جوان  2014حيث
انتقلت من  107.9دوالر للربميل إىل أن بلغت  44.4دوالر للربميل يف جانفي  ،2015وقد شهدت األسعار
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بعدها ارتفاعا تدرجييا إىل أن وصلت إىل  62.2دوالر للربميل يف ماي  2015لتنخفض األسعار مرة أخرى وتبلغ
أدىن مستوى هلا يف جانفي  2016بـ  26.5دوالر للربميل ،مسجلة بذلك نسبة اخنفاض تقدر بـ  %40.3مقارنة
جبانفي  .2015أما خالل الفرتة ماي  2016ونوفمرب  2016فقد شهدت أسعار النفط لسلة خامات أوبك نوعا
من االستقرار يف حدود  44دوالر للربميل ،وعلى الرغم من اخنفاض األسعار إىل  45.2دوالر للربميل يف جوان
 2017مقابل  53.4دوالر للربميل يف فيفري  2017إال أن األسعار ارتفعت من جديد وبلغت أعلى مستوى هلا
منذ جويلية  2015وذلك بـ  55.5دوالر للربميل يف أكتوبر .2017
ب .العوامل املؤثرة يف أسعار النفط خالل الفرتة (جانفي  -2014أكتوبر  :)2017خيضع النفط كغريه من
املنتجات للكثري من العوامل اليت تؤثر فيه بشكل مباشر وغري مباشر ،ومن بني العوامل اليت أثرت يف أسعار النفط
خالل الفرتة (جانفي  -2014أكتوبر  )2017ما يلي:

ب .1.العرض والطلب النفطي :يعرب العرض النفطي عن الكمية اليت ميكن للمنتجني توفريها عند سعر حمدد
وخالل فرتة زمنية حمددة ،ويعترب العرض النفطي استجابة ملا يطلبه املستهلكون عند األسعار السائدة يف السوق.
وللكمية املعروضة من النفط أثر كبري على أسعار النفط ،حيث هناك عالقة عكسية بني الكمية املعروضة
وسعر النفط ،فزايدة املعروض من السلعة النفطية يؤدي إىل اخنفاض األسعار ،بينما حيدث العكس يف حالة اخنفاض
الكمية املعروضة .ويتحدد العرض النقدي من قبل الدول املنتجة واملصدرة للنفط ،ويتأثر بعدة عوامل كالطلب
النفطي ،التوقعات املستقبلية ألسعار النفط ،االحتياطات النفطية وعمليات البحث والتنقيب عن النفط .وقد
شهدت السوق النفطية وفرة يف اإلمدادات العاملية خاصة بعد جناح استغالل مصادر النفط والغاز غري التقليدي يف
الوالايت املتحدة األمريكية .وميكن توضيح تطور إمدادات العامل من النفط وسوائل الغاز الطبيعي يف الشكل اآليت:
الشكل رقم ( :)2تطور إمدادات العامل من النفط وسوائل الغاز الطبيعي خالل الفرتة ()2017-2013

الوحدة:مليون برميل/يوم

املصدر :تقرير األمني العام السنوي  ،2017منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول أوابك ،العدد  ،44ص.33 :

من الشكل السابق نالحظ ارتفاعا يف إمجايل اإلمدادات النفطية العاملية عرب السنوات )نفط خام وسوائل
الغاز الطبيعي) ،فخالل عام  2016شهدت ارتفاعا بنحو  0.7مليون برميل/يوم أي بنسبة  %0.8مقارنة ابلعام
السابق ليصل مستواها إىل  96.5مليون برميل/يوم.
يف حني يقصد ابلطلب النفطي مقدار احلاجة اإلنسانية املنعكسة يف جانبها الكمي والنوعي على السلعة
البرتولية كخام أو منتجات نفطية ،عند سعر معني ويف خالل فرتة زمنية حمدودة هبدف إشباع وسد وتلبية تلك
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احلاجات اإلنسانية .ويتأثر الطلب على النفط بعدة عوامل كمتوسط دخل الفرد ،أسعار الطاقة ،النمو االقتصادي
العاملي ،هيكل الناتج القومي والعوامل البيئية كاملناخ السائد يف الدول( .دخلي ،2015 ،ص ص)56 ،55 :
ميكن إيضاح مستوى الطلب العاملي على النفط وفق معدل النمو االقتصادي العاملي يف اجلدول املوايل.
اجلدول رقم ( :)1الطلب العاملي على النفط اإلمجايل والتغري السنوي ومعدل النمو االقتصادي العاملي خالل
الفرتة ()2016-2012

الوحدة :مليون برميل /يوم

2013

2014

2015

2016

*2017

امجايل الطلب العاملي

90.4

91.4

93.7

95.4

97.0

نسبة التغري()

1 .6

1.1

2.5

1.8

1.7

معدل النمو االقتصادي العاملي

3.5

3.6

3.4

3.2

3.6

* بياانت تقديرية.

املصدر :تقرير األمني العام السنوي ،2017منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول أوابك ،العدد  ،44ص ص:

.48 ،44

لقد شهدت أسواق النفط العاملية تطورات مهمة من أبرزها الرتاجع الكبري يف أسعار النفط منذ بداية
النصف الثاين من  ،2014كمحصلة الستمرار حالة تباطؤ معدالت النمو االقتصادي العاملي خاصة يف منطقة
اليورو ويف الدول الناشئة وهو ما ساهم يف تراجع النمو يف الطلب العاملي على النفط (تقرير األمني العام السنوي،
 ،2014ص ،)24 :حيث منا الطلب مبعدل  %1.1مقارنة مبعدل منو بلغ  %1.4خالل عام  2013ليصل إىل
 91.4مليون ب/ي خالل  .2014أما يف  2017فقد ارتفع الطلب العاملي على النفط بـ  %7.1مسجال اخنفاضا
طفيفا عن املعدل احملقق يف  2016والبالغ  %1.8ليصل إىل  97مليون ب/ي ،ويعزى ذلك إىل تعايف النمو
االقتصادي العاملي ،وذلك للمرة األوىل منذ  2014حيث ارتفعت معدالت النمو إىل  %6.3يف  2017مقابل
 %3.2يف  ،2016ويرجع ذلك إىل النمو امللحوظ يف اقتصادايت دول منطقة اليورو والصني والياابن والو.م.أ وكندا
وإن كان بنسب متفاوتة( .تقرير األمني العام السنوي ،2017 ،ص)45 :
ب .2.تغريات سعر صرف الدوالر :خيلف التغري يف أسعار صرف الدوالر أثرا كبريا على صناعة النفط العاملية،
حيث عرف مؤشر سعر صرف الدوالر ارتفاعا مبا يزيد على  %15مقابل العمالت الرئيسية ابلقيمة املرجحة
أبوزان التجارة منذ يونيو  ،2014وعادة ما يؤدي إرتفاع سعر الدوالر على نطاق واسع إىل إرتفاع تكلفة النفط
ابلعملة احمللية يف البلدان اليت تستخدم عمالت غري مربوطة ابلدوالر ،مما يؤدي إىل ضعف الطلب يف هذه
البلدان ،ويؤدي ذلك أيضا إىل زايدة املعروض من البلدان املنتجة اليت تستخدم عمالت أخرى خبالف الدوالر،
مثل روسيا واليت تقوم تكاليف مدخالهتا غالبا ابلعمالت احمللية (ابفس وآخرون ،2015 ،ص ص)21 ،20 :؛
كما أن قيام جملس االحتياط الفيدرايل األمريكي برفع أسعار الفائدة على الدوالر إىل  %0,5يف هناية سنة 2015
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قد ساهم يف خفض أسعار النفط خوفا من ارتفاع معدالت التضخم .ويف هذا السياق وصل الدوالر األمريكي يف
هناية سنة  2016إىل أعلى مستوى له منذ  14سنة(.تقرير األمني العام السنوي ،2016 ،ص.)50 :

ب .3.التنظيمات الدولية :من أهم املنظمات الدولية اإلقليمية واليت هلا أتثري على أسعار النفط هي منظمة الدول
املصدرة للنفط ،الشركات النفطية الكربى والوكالة الدولية للطاقة .لقد شهدت الفرتة األخرية تغريا يف السلوك
اإلسرتاتيجي ملنظمة الدول املصدرة للنفط ،وذلك برتكيزها على حصتها السوقية على حساب األسعار .ففي
الوقت الذي كانت األسواق تتوقع أن ختفض أوبك  -وهي تنتج  %40من اإلنتاج العاملي -إنتاجها لتعادل
العرض العاملي للطلب ،مل تفعل املنظمة شيئا يف إجتماعها الشهري يف نوفمرب  2014بفيينا ،وامتنعت اململكة
العربية السعودية  -وهي املنتج املرجح يف األسواق -عن التخلي عن حصتها يف األسواق ،وأبقت أوبك على
سقف إنتاجها عند  30مليون برميل يوميا ،وكان ذلك مفاجئا لألسواق ،وهو ما أدى إىل هتاوي األسعار (بن

راشد اخلاطر ،2015 ،ص .)4:ويف  30نوفمرب  2016وعقب االجتماع العادي الثاين للمنظمة بفيينا ،مت
اإلتفاق على خفض اإلنتاج وذلك للمرة األوىل منذ عام  2008بنحو  1.2مليون ب/ي على أن يفعل هذا القرار
من شهر جانفي  2017ومدة هذا اإلتفاق  6أشهر قابلة للتمديد ملدة  6أشهر أخرى بعد األخذ يف اإلعتبار
الظروف السائدة يف السوق .كما اتفقت دول منظمة أوبك مع  11دولة منتجة للنفط من خارجها يف -12-10
 2016على خفض انتاجها مبعدل  558ألف ب/ي ،اعتبارا من  ،2017-01-01تزامنا مع دخول اتفاق دول
أوبك حيز التنفيذ (تقرير األمني العام السنوي ،2016 ،ص ص .)36 ،35 :و يعد اتفاق خفض اإلنتاج بني
دول منظمة أوبك ومنتجي النفط من خارجها ،والذي دخل حيز التنفيذ بدء من جانفي  ،2017مع ارتفاع نسبة
االلتزام هبذا االتفاق ،وقرار متديد العمل به حىت هناية  ،2018من أبرز األسباب اليت أدت إىل ارتفاع أسعار
النفط ،وخباصة مع توجه دول منظمة أوبك حنو التوازن يف سوق النفط العاملية ،وهو ما أدى إىل تراجع يف
اإلمدادات النفطية لدول اجملموعة الذي ميثل إنتاجها حنو  %40من إمجايل اإلمدادات العاملية عام ( 2017تقرير
األمني العام السنوي ،2017 ،ص.)58 :

ب .4.العوامل اجليوسياسية :تعترب العوامل اجليوسياسية من بني أسباب تدهور أسعار النفط ،ويف هذا اإلطار يرى
العديد من اخلرباء واحملللني االقتصاديني والسياسيني أن ما جيري يف أسواق النفط اليوم ،يعد “عقااب مجاعيا”؛ إذ
اتفق منتجو النفط الكبار يف العامل والوالايت املتحدة األمريكية ،رغم خسارهتا من النفط الصخري ،على خفض
األسعار من أجل معاقبة إيران اليت مت ختفيف العقوابت املفروضة عليها ،وأصبح لديها قدرة أكرب على بيع نفطها
يف اخلارج (العمران ،اخنفاض أسعار النفط … األسباب والعواقب)؛ كما أن هناك دورا لنظرية املؤامرة ،حيث يرى
الرئيس فالدميري بوتني أن الرتاجع احلادث يف سعر النفط مسبباته سياسية ابلدرجة األوىل أكثر منها اقتصادية،
والذي يعزوه بوتني إىل تعاون أمريكا وحلفائها ضد موسكو لرتكيع روسيا أمام ضغوط الغرب حول مشكلة
أوكرانيا ،وقد بدأت روسيا تشهد ابلفعل تراجعا يف قيمة عملتها مع تزايد الضغوط عليها يف سوق الصرف األجنيب
بسبب ضغوط تراجع اإليرادات النفطية .وابلرغم من املخاطر اجليوسياسية احمليطة ابلسوق خالل  ،2014بصفة
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خاصة يف الدول املنتجة للنفط يف املنطقة وابلتحديد العراق وليبيا ،إال أن إنتاج النفط مل يتأثر هبا؛ حيث استمرت
هذه الدول يف الضخ عند مستوايت مرتفعة ،ما أدى إىل تزايد العرض يف السوق يف الوقت الذي يرتاجع فيه
الطلب ،فقد تضاعف اإلنتاج اللييب منذ يونيو  2013حبوايل ثالثة أضعاف تقريبا إىل  900ألف برميل يوميا ،وهو
ما ميثل حنو  %60فقط من اإلنتاج الطبيعي لليبيا ،كما أن الصراع مع تنظيم "داعش" مل يؤثر يف تدفقات النفط
من العراق ،وهو ما أدى إىل تالشي التهديد من أتثر العرض العاملي للنفط نتيجة هلذا النوع من املخاطر ،وابلتايل
هدوء الضغوط على األسعار حنو االرتفاع وبدء تراجعها( .السقا ،ملاذا ترتاجع أسعار النفط؟) .أما يف  2017فقد
أدت التوترات اجليوسياسية بني السعودية وإيران -ويف أعقاب إطالق مجاعة احلوثيني صاروخا ابليستيا من اليمن
على العاصمة الرايض ،مما اعتربته السعودية عدواان عسكراي ومباشرا من النظام اإليراين يف النزاع ابليمن -إىل توسع
أسعار النفط يف مكاسبها ألعلى مستوى يف عامني ونصف ،وذلك ابعتبار أن السعودية أكرب مصدر للنفط
ابلعامل(.خليل ،أسباب سياسية تقف خلف ارتفاع أسعار النفط)
 .2أثر تقلبات أسعار النفط على بعض املتغريات االقتصادية للدول العربية
ختتلف اآلاثر اليت تنجم عن التقلبات املفاجئة يف أسعار النفط ابلنسبة للدول املصدرة واملستوردة له على
حد سواء ،وميكن توضيح أثر تقلبات أسعار النفط على الدول العربية من خالل بعض املؤشرات االقتصادية التالية:

 .1.2أمهية النفط يف الدول العربية:
يلعب النفط دورا كبريا يف اقتصادايت الدول العربية ،حيث يعترب العنصر األساسي يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية هلذه الدول .وميكن تبيان هذه األمهية من خالل حجم وتطور االحتياطي واإلنتاج النفطي ،وكذا نسبة
مسامهة الصادرات النفطية يف إمجايل الصادرات.
أ .حجم وتطور االحتياطي واإلنتاج النفطي :متتلك الدول العربية احتياطيات كبرية مؤكدة من النفط اخلام ،بلغت
يف هناية عام  2016حوايل  716مليار برميل ،وهو ما يشكل  %56من االحتياطي العاملي املؤكد املقدر بـ
 1278.2مليار برميل ،استأثرت منها الدول األعضاء يف أوابك حوايل  706.2مليار برميل وهو ما ميثل نسبة
 %55.2من االحتياطي العريب املؤكد .ووصل إنتاج الدول العربية من النفط اخلام يف هناية عام  2016حوايل
 24.6مليون برميل يوميا ،وهو ما يشكل  %31.2من اإلمجايل العاملي املقدر بـ  9.78مليون برميل يوميا ،وقد
بلغ إنتاج الدول األعضاء يف أوابك حوايل  23.55مليون برميل يوميا أي حوايل  %29.8من اإلنتاج العريب
للنفط( .التقرير اإلحصائي السنوي ،2017 ،ص)28 ،8 :

ب .تطور نسبة مسامهة الصادرات النفطية يف إمجايل الصادرات :بلغ إمجايل الصادرات العاملية من النفط اخلام
حنو  44.18مليون برميل يوميا يف عام  ،)Annual Statistical Bulletin 2017, p: 60( 2016وشكلت
الصادرات النفطية من الدول العربية حوايل  %40.7من إمجايل الصادرات النفطية العاملية ،إذ قدرت بـ  18مليون
برميل يوميا يف عام  ،2016مع اإلشارة إىل أن السعودية؛ العراق؛ اإلمارات والكويت قد سيطرت على %84.8
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منها ،فيما بلغت حصة الدول األعضاء يف أوابك  %94.4من الصادرات النفطية العربية( .التقرير اإلحصائي
السنوي ،2017 ،ص.)92 :

 .2.2املؤشرات االقتصادية يف الدول العربية:
لقد انعكس االخنفاض الذي شهدته أسعار النفط خالل الفرتة ( )2016-2014بشكل سليب على قيمة
الصادرات النفطية اليت تعد احملرك الرئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدول العربية املنتجة للنفط ،والداعم
الرئيسي الحتياطيات بنوكها املركزية من العملة األجنبية ،واملعزز األساسي للفوائض يف ميزانياهتا.
أ .اإليرادات البرتولية :لقد أدى االخنفاض الكبري الذي شهدته أسعار النفط يف األسواق العاملية  -حيث تراجع
املتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوبك من  96.2دوالر للربميل يف عام  2014إىل  40.7دوالر للربميل يف
عام  -2016إىل تراجع اإليرادات البرتولية للدول العربية جمتمعة بـ  ،%60.6لتصل إىل حوايل  259.3مليار دوالر
يف عام  2016مقارنة بـ  658.15مليار دوالر يف عام  .2014فعلى الرغم من زايدة الدول العربية جمتمعة
إلنتاجها من النفط اخلام والذي بلغ  24.6مليون برميل يف اليوم مقابل  22.67مليون برميل يف اليوم يف 2014؛
وزايدة الكميات املصدرة واليت بلغت  18.05مليون برميل يف  2016مقابل  17مليون برميل يف  ،2014إال أن
معدل الرتاجع احلاد ألسعار النفط العاملية كان كفيال أبن يؤدي إىل اخنفاض قيمة صادرات الدول العربية من النفط
لتصل إىل حوايل  308.07مليار دوالر يف عام  2016مقارنة حبوايل  614.22مليار دوالر يف عام .2014
(التقرير االقتصادي العريب املوحد ،2016 ،ص)172 :

ب .السيولة احمللية  :واصلت وترية التوسع النقدي يف الدول العربية تباطؤها للعام الثاين على التوايل خالل عام
 ،2015حيث اخنفض معدل منو السيولة احمللية على مستوى الدول العربية كمجموعة ليصل إىل  %5.64مقابل
 %10.26يف عام  2014متأثرا بشكل رئيسي ابالخنفاض الكبري املسجل يف صايف األصول األجنبية يف الدول
العربية املصدرة للنفط مع تراجع أسعار النفط بنحو  %50خالل العام مقارنة مبستواها املسجل يف  ،2014وكذلك
برتاجع املتحصالت من النقد األجنيب يف عدد من القطاعات الرئيسية املولدة له ومن أمهها قطاعات السياحة
والتصدير واالستثمارات األجنبية املباشرة يف بعض الدول العربية املستوردة للنفط (التقرير االقتصادي العريب املوحد،
 ،2016ص .)197:وعلى عكس سنة  2015فقد ارتفع معدل منو السيولة احمللية يف  2016إىل  %7.88نتيجة
أتثري التغريات يف أسعار صرف بعض العمالت العربية واليت وإن مت استبعادها يتضح استقرار معدل منو السيولة يف
الدول العربية خالل هذه السنة عند نفس املستوى املسجل تقريبا خالل ( .2015التقرير االقتصادي العريب

املوحد ،2017 ،ص.)122 :

ج .االحتياطيات اخلارجية الرمسية :أدى اهنيار أسعار النفط يف منتصف عام  2014إىل تراجع االحتياطيات
اخلارجية الرمسية اإلمجالية للدول العربية يف عام  2016وذلك للعام الثالث على التوايل ،حيث اخنفضت من
 1354.6مليار دوالر يف  2014إىل أن بلغت  1034.6مليار دوالر يف  2016أي ما يعادل  %30.9من
االحتياطيات اخلارجية الرمسية اإلمجالية للدول العربية .حيث شهدت جمموعة دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
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(واليت تتضمن كل من اإلمارات والبحرين والسعودية وعمان ،قطر والكويت) اخنفاض ملموس يف قيمة االحتياطيات
اخلارجية الرمسية لديها بلغ حوايل  %9.6ليصل إىل حنو  705مليار دوالر يف  2016مقارنة مع  780.3مليار دوالر
احتياطيات حمققة يف  .2015أما فيما يتعلق مبجموعة الدول العربية األخرى املصدرة للنفط (واليت تتضمن كل من
اجلزائر والعراق وليبيا واليمن) ،فقد سجلت االحتياطيات اخلارجية يف تلك الدول كمجموعة خالل عام 2016
اخنفاضا بنسبة  %19.8مقارنة بسنة  .2015يف حني حققت الدول العربية املستوردة للنفط (واليت تتضمن كل من
املغرب وتونس واألردن ،السودان ومصر ،القمر ،جيبويت ،موريتانيا ولبنان وسوراي) ارتفاعا بلغت نسبته حوايل
 %10.9يف إمجايل االحتياطيات اخلارجية هلا كمجموعة نسبته خالل عام ( .2016التقرير االقتصادي العريب
املوحد ،2016 ،ص ص)265 ،264 :
د .رصيد امليزان التجاري :ابلرغم من اخنفاض الواردات اإلمجالية للدول العربية بـ  %20.7ما بني  2014و
 ،2016إال أن اخنفاض الصادرات العربية بـ  %63نتيجة االخنفاض امللموس يف األسعار العاملية للنفط أدى إىل
اخنفاض فائض امليزان التجاري للدول العربية كمجموعة يف  2016إىل أدىن مستوى له مل يتحقق خالل العقدين
األخريين ،فقد بلغ فائض امليزان التجاري للدول العربية كمجموعة حوايل  71.15مليار دوالر مقارنة بـ 410.65
مليار دوالر يف  2014وهذا حسب ما يوضحه اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( :)2تطور رصيد امليزان التجاري للدول العربية خالل الفرتة ()2016-2014

الوحدة :مليار دوالر

2014

2015

2016

الصادرات السلعية

1250.04

852.81

766.84

الواردات السلعية

839.38

759.56

695.68

امليزان التجاري

410.66

93.25

71.16

املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على التقرير االقتصادي العريب املوحد  ،2017صندوق النقد العريب،
اإلمارات العربية املتحدة ،العدد  ،2017 ،37ص ص.381،382 :
 .3أثر تقلبات أسعار النفط على على االقتصاد اجلزائري
لقد خلف اهنيار أسعار البرتول آاثرا ابرزة على ال:جانب االقتصادي يف اجلزائر نظرا لتبعية االقتصاد الوطين
إىل قطاع احملروقات ،حيث ميكن توضيح ذلك من خالل بعض املؤشرات االقتصادية التالية:
 .1.3ميزان املدفوعات:
من خالل الشكل رقم ( )1-3يتبني لنا أن ميزان املدفوعات اجلزائري يرتبط أبسعار النفط وفق عالقة
طردية ،فارتفاع أسعار النفط يؤدي إىل حتسن رصيد ميزان املدفوعات والعكس؛ حيث يؤدي اخنفاض أسعار النفط
إىل تراجع هذا الرصيد ،وقد أدت األزمة النفطية الراهنة إىل تسجيل أول عجز يف ميزان املدفوعات منذ سنة
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 1997قدر بـ  5.87مليار دوالر سنة  2014ليسجل سنيت  2015و 2016عجزا بـ  27.54و 26.03مليار
دوالر.
الشكل رقم ( :)3تطور رصيد ميزان املدفوعات ومتوسط أسعار النفط خالل الفرتة ()2016-2010
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املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على:
_http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/balances_paiements/balance
paiement_2016.pdf
_http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/principaux_indicateurs/principaux
indicateurs_2016.pdf

وابلتدقيق يف العناصر املكونة مليزان املدفوعات يالحظ أن احلساب اجلاري أتثر بشكل كبري ابهنيار أسعار
النفط مقارنة حبساب رأس املال ،إذ سجل هذا األخري عجزا يف  61-( 2015مليون دوالر) مقابل فائض
قدره  3.40مليار دوالر يف  ،2014يف أعقاب حتويل  2.34مليار دوالر إثر عملية بيع من قبل غري املقيمني
للمقيمني حلصصهم يف شركة خاضعة للقانون اجلزائري (بنك اجلزائر ،2015 ،ص ،)64 :ليسجل فائضا بـ 281

مليون دوالر سنة  .2016أما احلساب اجلاري فقد سجل عجزا منذ سنة  2014قدر بـ  27.9مليار دوالر مث
 27.49و  26.32يف سنيت  2015و 2016على التوايل ،وهذا على خلفية التدهور الكبري يف امليزان التجاري الذي
سجل عجزا للمرة األوىل منذ  1995حسب ما يوضحه الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)4تطور رصيد امليزان التجاري ومتوسط أسعار النفط خالل الفرتة ()2016-2010
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املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على:
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/balances_paiements/
balance_paiement_2016.pdf
_http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/principaux_indicateurs/principaux
indicateurs_2016.pdf
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من الشكل ( )4يتبني أن الرتاجع احلاد يف الصادرات واليت اخنفضت بنسبة  29.05( %51.69مليار
دوالر سنة  2016مقابل  60.13مليار دوالر سنة  )2014هو الذي يفسر عجز امليزان التجاري رغم تراجع قيمة
السلع املستوردة بـ  49.44( %17.14مليار دوالر سنة  2016مقابل  59.67مليار دوالر سنة  ،)2014هذا
الرتاجع يف الصادرات يعود أساسا إىل تراجع صادرات احملروقات بنسبة  27.66( %52.69مليار دوالر سنة
 2016مقابل  58.46مليار دوالر سنة  )2014والناجتة عن تدهور أسعار النفط بـ  44.70( %54.89دوالر
للربميل سنة  2016مقابل  99.10دوالر للربميل سنة  ،)2014أما فيما خيص الصادرات خارج احملروقات فقد
تراجعت هي األخرى بـ  %16.77حيث بلغت  1.39مليار دوالر سنة  2016مقابل  1.67مليار سنة .2014
 .2.3احتياطي الصرف األجنيب:

الشكل رقم ( :)5تطور احتياطيات الصرف ومتوسط أسعار النفط خالل الفرتة ()2016-2010
200,00
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
-

150,00
100,00
50,00
)(50,00
2016

متوسط أسعار النفط

2015

2014

2013

احلساب اجلاري

2012

2011

2010

إحتياطيات دولية (مليار دوالر)

املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على:
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/balances_paiements/
balance_paiement_2016.pdf
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/principaux_indicateurs/
principaux_indicateurs_2016.pdf

من خالل الشكل رقم ( )5يتبني لنا أتثري الصدمة البرتولية على احتياطي الصرف اخلارجي ،فبعد ارتفاع
مستمر وحمسوس بدأت احتياطيات الصرف اجلزائرية يف الرتاجع منذ سنة  ،2014فقد أدى كل من العجز القياسي
يف ميزان املدفوعات املسجل يف  2015والذي بلغ  27.54مليار دوالر ،واألثر السليب للتعبري عن جممل
احتياطيات الصرف ابلدوالر ،الناجم عن اخنفاض قيمة األورو مقابل العملة األمريكية ،إىل انكماش حاد يف هذه
االحتياطيات لسنة  ،2015حيث تراجع مستواها من  178.94مليار دوالر يف هناية ديسمرب  2014إىل 144.13
مليار دوالر يف هناية ديسمرب  ،2015أي ابخنفاض قدره  34.81مليار دوالر خالل سنة واحدة( .بنك اجلزائر،
 ،2015ص)66 :
ويف الوقت احلايل تقدر احتياطيات الصرف حسب ما صرح به حمافظ بنك اجلزائر حممد لوكال -على
هامش ملتقى االقتصاد اإلفريقي املنعقد ابجلزائر العاصمة يف الفرتة املمتدة بني  29جوان و 1جويلية -بـ  108مليار
دوالر بعد أن كانت تبلغ  1.114مليار دوالر هناية ديسمرب  2016وهي مستقرة منذ بداية السنة اجلارية بعد تراجع
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رهيب سجلته بسبب ارتفاع الواردات واهنيار أسعار النفط ،حيث ساهم هذان العامالن بقوة يف آتكل العملة

األجنبية اليت تغذي احتياطيات الصرف (الفجر ،احتياطي اجلزائر من العملة الصعبة يفقد قرابة  14مليار دوالر يف
أقل من سنة) .ويتوقع أن يعرف االحتياطي مستوى اخنفاض حاد خالل  ،2017ابلنظر إىل غياب آليات التغطية

مع نضوب صندوق ضبط املوارد الذي كان يشكل ضماان وغطاء للعجز يف امليزانية ابخلصوص(.صواليلي،
احتياطي الصرف اجلزائري يفقد  1.9مليار دوالر شهراي )
 .3.3سعر الصرف:

الشكل رقم ( :)6تطور متوسط أسعار النفط وسعر صرف الدينار اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي واألورو
خالل الفرتة ()2016-2010
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املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على:
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/taux_change/
taux_de_change2016.pdf
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/principaux_indicat
eurs/principaux_indicateurs_2016.pdf

لقد أدى تراجع أسعار النفط ،وتفاقم العجز يف امليزانية العامة ويف ميزان املدفوعات وكذا توسع فارق
التضخم بني اجلزائر وشركائها التجاريني الرئيسيني ،يف سياق اخنفاض حاد لعمالت الشركاء التجاريني للجزائر مقابل
الدوالر األمريكي ،إىل بقاء مستوى سعر الصرف الفعلي احلقيقي للدينار فوق مستواه التوازين (بنك اجلزائر،
 ،2015ص .)72 :أمام هذا الوضع ،مسحت اجلزائر ابخنفاض سعر الصرف ،كإجراء لرفع حصيلة مداخيل النفط
املقومة ابلدوالر األمريكي عند حتويلها إىل الدينار اجلزائري ،والغرض من وراء ذلك هو احلد من الطلب على
الواردات وتقليل الضغوط على االحتياطيات الدولية (مرغيت ،تداعيات إخنفاض أسعار النفط على اإلقتصاد
اجلزائري والسياسات الالزمة للتكيف مع الصدمة) .فمن خالل الشكل رقم ( )3-3يتبني لنا أبن سعر الدينار
اجلزائري مقابل الدوالر األمريكي تراجع بـ  109.47( %35.89دينار للدوالر الواحد سنة  2016مقابل 80.56
دينار للدوالر الواحد سنة  ،)2014وبـ  %13.35مقابل األورو ( 121.18دينار لألورو الواحد سنة  2016مقابل
 106.91دينار لألورو الواحد يف سنة .)2014
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 .4.3امليزانية العامة:

الشكل رقم ( :)7تطور رصيد امليزانية العامة ومتوسط أسعار النفط خالل الفرتة ()2015-2010
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املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على:
La banque d’Algérie. Rapport (2004, 2007, 2010, 2014, 2015), Evolution Economique et
Monétaire en Algérie.
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/principaux_indicateurs/
principaux_indicateurs_2016.pdf

من خالل الشكل رقم ( )7يتبني لنا أن املالية العامة يف سنة  2015سجلت عجزا يف امليزانية بلغ 2553.2

مليار دينار مقابل عجز بـ  1257.3مليار دينار يف سنة  .2014وترجع أسباب االرتفاع الكبري للعجز يف امليزانية
العامة والذي قدر بـ  %103يف سنة  2015مقارنة بسنة  2014إىل:

 اخنفاض إيرادات امليزانية بـ  5103.1( %11.1-مليار دينار يف سنة  2015مقابل  5738.4مليار دينار يف
سنة  )2014نتيجة الخنفاض إيرادات اجلباية البرتولية بـ ـ 2373.5( %30مليار دينار يف سنة  2015مقابل
 3388.4مليار دينار يف  )2014وذلك ابلرغم من االرتفاع املعترب لإليرادات خارج احملروقات بـ %16.2
( 2729.6مليار دينار يف  2015مقابل  2349مليار دينار يف )2014؛
 ارتفاع نفقات امليزانية بـ  7656.3( %9.4مليار دينار يف  2015مقابل  6995.7مليار دينار يف )2014

نتيجة ارتفاع النفقات اجلارية بـ  %2.7لتبلغ  4617مليار دينار سنة  ،2015وقد نتج هذا االرتفاع عن الزايدة يف
نفقات املستخدمني يف وضع اتسم برتاجع طفيف للتحويالت اجلارية مبا يف ذلك اخلدمات اإلدارية .كما استمرت
نفقات التجهيز يف اجتاهها التصاعدي ولكن بوترية أقوى من حدة وترية ارتفاع النفقات اجلارية ،حيث ارتفعت بـ
 %21.5يف  2015مقارنة بـ  2014لتبلغ  3039.3مليار دينار ،هذه الزايدة انجتة يف األساس عن االرتفاع يف
نفقات البنية االقتصادية واإلدارية ( 214.2مليار دينار) وقطاع السكن ( 187.4مليار دينار) فيما ارتفعت نفقات
قطاع املناجم والطاقة (التوزيع العمومي للكهرابء والغاز) قليال خالل  2015لتبلغ  114.7مليار دينار مقابل
 111.7مليار دينار يف ( 2014بنك اجلزائر ،2015 ،ص ص.)83 ،82 :
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 .5.3صندوق ضبط اإليرادات:

الشكل رقم ( :)8تطور وضعية أسعار النفط وصندوق ضبط اإليرادات خالل الفرتة ()2016-2010
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املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على:
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/frr/frr2016.pdf
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/principaux_indicateurs/
principaux_indicateurs_2016.pdf

فمن خالل الشكل رقم ( )8يتبني لنا أن احلكومة قد جلأت إىل هذا الصندوق يف سبيل مواجهة االخنفاض
يف املداخيل النفطية والوفاء ابلنفقات العامة ،األمر الذي أدى إىل اخنفاض موارده بشكل حاد (مرغيت ،تداعيات
إخنفاض أسعار النفط على اإلقتصاد اجلزائري والسياسات الالزمة للتكيف مع الصدمة)؛ إذ اخنفض فائض قيمة
اجلباية البرتولية بـ  98.55( %94.56مليار دينار سنة  2016مقابل  1810.32مليار دينار سنة  ،)2014ومت
متويل عجز اخلزينة العمومية بقيمة  7240.12مليار دينار خالل الفرتة ( ،)2016-2014وهبذا فقد تراجع رصيد
صندوق ضبط املوارد إىل  784.45مليار دينار سنة  2016مقابل  4408.16مليار دينار سنة  2014أي
ابخنفاض قدره .%82.20
جتدر اإلشارة إىل أن الرصيد األدىن النظامي املرخص من طرف القانون هلذا الصندوق بلغ يف هناية جوان
 2016وألول مرة منذ إنشاءه  740مليار دينار وهذا تبعا لالقتطاعات املوجهة لتغطية عجز امليزانية خالل
السداسي األول من سنة  .2016ومن أجل السماح بتغطية ابقي العجز يف امليزانية الذي قدر أبزيد من 2450
مليار دينار جململ سنة  ،2016فقد مت إلغاء احلد األدىن لصندوق االحتياط العمومي -يف قانون املالية لـ-2017
وهذا للتمكن من السحب من كل ما هو متوفر(.وكالة األنباء اجلزائرية :2016 ،منوذج اقتصادي جديد وترشيد
امليزانية ملواجهة األزمة املالية)

 .6.3التضخم:
من خالل الشكل رقم ( )9نالحظ أنه وعلى الرغم من أن الوضعية النقدية اجملمعة متيزت بنمو شبه منعدم لـ
 M2يف  2015بـ  - %0.13نتيجة تقلص اجملمع النقدي  M1بـ  %3.6وارتفاع السيولة شبه النقدية بـ -%8.8؛
وابرتفاع طفيف يف  2016قدر بـ  - %1.76نتيجة ارتفاع  M1بـ  %3.03واخنفاض نسيب يف الودائع ألجل بـ
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 ،- %0.90إال أن املتوسط السنوي للتضخم عاد إىل االرتفاع ليبلغ  %4.78يف  2015وهذا بعد توقف تراجع
التضخم املسجل يف سنة  2013و ،2014وهو ما يعكس نوعا ما التأثري الناجم عن اخلفض االمسي لقيمة العملة
حبوايل  %20هبدف تصحيح اختالل ميزان املعامالت اخلارجية .ويف النصف األول من عام  ،2016مسحت
السلطات النقدية مبزيد من االخنفاض يف قيمة الدينار ،إذ حاولت تفادي حدوث هبوط حاد يف احتياطيات النقد
األجنيب واالحتفاظ ابالحتياطيات عند  100مليار دوالر أو أكثر ( .)http://pubdocs.worldbank.orgويف
هناية  2016ارتفع معدل التضخم إىل  .%6.40حسب ما يوضحه الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)9تطور معدل التضخم يف اجلزائر خالل الفرتة ()2016-2010
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املصدر :من إعداد الباحثة ابالعتماد على:
http://www.dgpp-mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/principaux_indicateurs/
principaux_indicateurs_2016.pdf

اخلامتة:

حاولنا من خالل هذه الدراسة حتليل آاثر تقلبات أسعار النفط على اقتصادايت الدول العربية وعلى اجلزائر
بصفة خاصة ،من أهم النتائج املتوصل إليها:
 أن تراجع أسعار النفط يف األسواق العاملية أدى إىل تراجع إيرادات الدول العربية من هذا القطاع وكذا تراجعمعدل السيولة احمللية واخنفاض االحتياطات اخلارجية الرمسية ،واخنفاض فائض امليزان التجاري يف هذه الدول؛
 تنويع االقتصاد اجلزائري ضرورة البد منها يف ظل االعتماد الكلي على الصادرات من احملروقات؛

 تسبب االعتماد املفرط على النفط يف االقتصاد اجلزائري واخنفاض أسعاره يف تسجيل تراجع يف العديد من
املؤشرات االقتصادية على غرار ميزان املدفوعات ،تقلص احتياطات الصرف واخنفاض سعر صرف الدينار
اجلزائري وارتفاع معدل التضخم إىل  6.4يف هناية .2016
ويف ضوء النتائج املتوصل إليها ميكن وضع جمموعة من التوصيات:
 oضرورة االنتقال إىل االقتصاد املتنوع يف اإلنتاج والصادرات ،والرتكيز على القطاعات األخرى احملققة للقيمة
املضافة كالقطاع السياحي والصناعي وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة والقطاع الفالحي واملوارد البشرية ،إذ
أصبح خلق اقتصاد جزائري متنوع خارج احملروقات ضرورة ملحة.
 oالتوجه حنو الطاقات املتجددة كالطاقة الشمسية واملائية وطاقة الرايح واالهتمام مبجال احملروقات الصخرية ...
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 oتنشيط وتشجيع اجلهاز اإلنتاجي احمللي من خالل دعم وتقدمي التسهيالت الضرورية للمستثمر احمللي،
واستقطاب أكرب قدر من االستثمارات األجنبية.
قائمة املراجع:
 األخضر مالك وبعلة الطاهر ( ،)2016إنعكاسات وحتدايت تغريات أسعار البرتول على حصيلة اجلباية البرتولية
واالقتصاد اجلزائري ،جملة إدارة األعمال والدراسات االقتصادية ،العدد الرابع.
 العمران عامر ( ،)2014اخنفاض أسعار النفط… األسباب والعواقب ،شوهد بتاريخ  2018-09-17على
الرابط االلكرتوين التايلhttp://rawabetcenter.com/archives/901:
 العمري علي ( ،)2008دراسة أتثري تطورات أسعار النفط اخلام على النمو االقتصادي-دراسة حالة اجلزائر
( ،)2006-1970رسالة ماجيستري ،جامعة اجلزائر.
 الفجر ( ،)2017احتياطي اجلزائر من العملة الصعبة يفقد قرابة  14مليار دوالر يف أقل من سنة  ،شوهد
بتاريخ 2017-08-04 :على الرابط اإللكرتوين التايلhttps://www.djazairess.com/alfadjr/364174:
 ابفس جون وآخرون ( ،)2015أسفل املنحدر ،جملة التمويل والتنمية ،صندوق النقد الدويل ،الوالايت املتحدة
األمريكية ،ديسمرب  ،2015العدد  ،52الرقم .4
 بن راشد اخلاطر خالد ( ،)2015حتدايت اهنيار أسعار النفط والتنويع االقتصادي يف دول جملس التعاون ،املركز
العريب لألحباث ودراسة السياسات ،قطر ،أغسطس .2015
 بنك اجلزائر ( ،)2015التقرير السنوي  2015التطور االقتصادي والنقدي للجزائر ،نوفمرب .2016
 التقرير اإلحصائي السنوي ( ،)2017منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك) ،الكويتOPEC .
Annual Statistical Bulletin 2017.
 التقرير االقتصادي العريب املوحد ( ،)2016صندوق النقد العريب ،اإلمارات العربية املتحدة ،العدد .36
 التقرير االقتصادي العريب املوحد ( ،)2017صندوق النقد العريب ،اإلمارات العربية املتحدة ،العدد .37
 تقرير األمني العام السنوي ( ،)2014منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول أوابك ،العدد .41
 تقرير األمني العام السنوي ( ،)2016منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول أوابك ،العدد .43
 تقرير األمني العام السنوي ( ،)2017منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول أوابك ،العدد .44
 حسني البصام سهام وفوزي شهاب شريدة مسرية ( ،)2013خماطر وإشكاليات اخنفاض أسعار النفط يف إعداد
املوازنة العامة للعراق وضرورايت تفعيل مصادر الدخل غري النفطية-دراسة حتليلية ،-جملة كلية بغداد للعلوم
االقتصادية ،العدد .36
 دخلي عبد الرمحان ( ،)2015أثر تذبذابت أسعار النفط على بعض متغريات االقتصاد الكلي يف اجلزائر-دراسة
اقتصادية قياسية خالل الفرتة  ،2014-1986رسالة ماجيستري ،جامعة حيي فارس املدية ،اجلزائر.
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السقا حممد إبراهيم ( ،)2014ملاذا ترتاجع أسعار النفط؟ ،شوهد بتاريخ  2018-09-17على الرابط االلكرتوين
التايلhttp://www.aleqt.com/2014/12/12/article_914128.html :
شذى خليل ( ،)2017أسباب سياسية تقف خلف ارتفاع أسعار النفط ،شوهد بتاريخ  2018-09-17على
الرابط االلكرتوين التايلhttp://rawabetcenter.com/archives/54745 :
شليحي الطاهر وآخرون ( ،)2017واقع االقتصاد اجلزائري يف ظل األزمة النفطية  ،2014مداخلة مقدمة ضمن
فعاليات امللتقى الدويل األول حول :أزمة النفط سياسات االصالح والتنويع االقتصادي15/14 ،
أكتوبر ،2017عنابة ،اجلزائر.
صواليلي حفيظ ( ،)2016احتياطي الصرف اجلزائري يفقد  1.9مليار دوالر شهراي ،شوهد بتاريخ-08-04 :
 2017على الرابط اإللكرتوين التايل:
خلدميي عبد احلميد ( ،)2011آاثر تغريات سعر النفط على االستقرار النقدي يف االقتصادايت النفطية (دراسة
حتليلية قياسية) ،رسالة ماجيستري ،جامعة تلمسان ،اجلزائر.
ماضي حممد ( ،)2016تذبذابت أسعار النفط وأتثرياهتا على اقتصادايت دول منظمة األوبك ،أطروحة
دكتوراه ،جامعة اجلزائر  ،3اجلزائر.
مرغيت عبد احلميد ( ،)2015تداعيات اخنفاض أسعار النفط على االقتصاد اجلزائري والسياسات الالزمة
للتكيف مع الصدمة ،شوهد بتاريخ 2017-08-04 :على الرابط اإللكرتوين التايل:
وكالة األنباء اجلزائرية :2016 ،منوذج اقتصادي جديد وترشيد امليزانية ملواجهة األزمة املالية ،شوهد بتاريخ-04 :
 2017-08على الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.djazairess.com/aps/437760:
 http://pubdocs.worldbank.org/en/888891475673524626/Algeria-MEM-Fall2016ARA.pdf

تداعيات-اخنفاض-أسعار-النفط-على http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2015/12/-
.pdfاالقتصاد-اجلزائري-ل
/احتياطي-الصرف-اجلزائري-يفقد-19-مليار http://www.elkhabar.com/press/article/110227-
sthash.CUAqaC1t.dpbsدوالر-شهراي#/

