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I

  :املقــدمة العـامة

أخذ النصيب األكرب من االهتمام  األخريةإن التطور احلاد يف أسعار النفط اخلام خالل السنوات     

فالنفط أصبح سلعة هامة يف حياة اتمعات بعدما كان يعتمد عليه . ا من خالل العام أو اخلاص سواًء

  .اخل....، كتزفيت الطرقات ألغراض ثانويةيف املاضي 

Aduinقام العقيد األمريكي حيث  ،األمريكيةن بداية اكتشاف النفط كانت يف الواليات املتحدة إ  

Drake حيث  ،فشكل ذلك حركة كبرية يف البحث عن النفط ،1859حبفر أول بئر بترولية عام

لكن سرعان ما ،وكانت هذه السوق تنافسية يف الواليات املتحدة األمريكية بدأت السوق البترولية

" روكفلر"أعمال أمريكي هو  يكية أسسها رجلحتولت إىل سوق شبه احتكارية قامت ا شركة أمر

بالنظر للقوانني املناهضة لالحتكار مت تقسيم هذه لكن  ،ر السوق خالل تلك الفترةالذي قام باحتكا

ه هذ انتهزت،إىل جمموعة شركات" أويل –ستاندار " اليت عرفت باالحتاد االحتكاري الشركة 

 اليت ظهرت ، وبالنظر للمنافسة الشديدةفقامت بتوسيع نشاطاا فرصة ظهور مناطق بترولية األخرية

حول عدة  بينها ، صدرت وثيقة تفاهمبينها خاصةً يف حتديد أسعار النفط و غزو املناطق النفطية

للنفط و توزيع  أما مبادئها فهي حتديد سعر واحد ،"أكناكري "االتفاقية باتفاقية  عرفت هذه ،مبادئ

  .اخل .....مناطق البترول و التسهيل يف عملية شحن و تفريغ البترول 

قامت هذه الشركات بغزو ،و مع اية احلرب العاملية الثانية و ما صاحبها من ايار اقتصاد أوربا    

 من عدة عوامل منها قرب املنطقة يف ذلك هاوقد ساعد ،ق وفرية البترول كالشرق األوسطاملناط

أمريكية  05، منهافتشكلت سبع شركات كربى احتكارية أوربا و سهولة استخراج البترول،

سيطرت و احتكرت السوق البترولية فرفت بالشقيقات السبع ، ع ،وواحدة بريطانية وأخرى هولندية

  .سعر النفط حسب الشروط اليت تضعهاحتدد  كانت حيث أا

مبحاوالت عدة  األخريةقامت هذه  ،لدى الدول النفطيةالقومي الذي ظهر  يو بالنظر للوع   

 هذه الشركات لكنها كانت دوماً تفشل بسبب السياسات اليت كانت تفرضها ،للسيطرة على ثرواا

  .فطية اليت كانت تعمل على أراضيهاو من أبرزها ما حصل إليران مع الشركات الن ،الدول تلك على

         مكونةً منظمة عرفت مبنظمة الدول املنتجة بلدان نفطية هذا الوعي أدى إىل مل مشل مخسة    

من بينها  ، ودولة 13حىت وصل العدد إىل أخرى مث انضمت إليها دول  ،"أوبك "و املصدرة للنفط  

  . 1969اليت انضمت إليها خالل جويلية  ،اجلزائر
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II

ة يالعرب 1973توبر مث جاءت حرب أك .ظمة وكخطوة أوىل تثبيت سعر النفطاستطاعت هذه املن

 و هولندا  و اليت اختذت فيها الدول العربية قراراً بوقف ضخ بتروهلا إىل أمريكا خاصةً ،اإلسرائيلية

أول أزمة نفطية يف تاريخ ذلك  شكالًم دوالر للربميل11دوالر للربميل إىل  03فارتفع سعر النفط من 

  .البترول

خاصة مع قيام ،يف تارخيها األحسنل فترة السبعينات تعترب النتائج اليت حققتها هذه املنظمة خالإن   

أدت بالدول املتقدمة إىل االستثمار يف جماالت  1973فأزمة  م الدول بتأميم ثرواا النفطية،معظ

اليت و ،ألا كانت ترى أنه ال بد من التقليل من تبعيتها للدول النفطية ،الطاقات البديلة و املتجددة

حيث انتقلت  ،خاصةً يف ظل التغري يف املوازين الذي أصاب السوق البترولية ،ةمعظمها دول نامي

أو هامشية خالل الستينات إىل قيم سفلى  %75حصة الشركات العظمى يف السوق النفطية من 

من  األكربإىل احتواء الدول املنتجة و املصدرة للنفط على النصيب  افة، باإلضخالل السبعينات

  .االحتياط للبترول

يف  اإليراينإىل توقف ضخ النفط  ذلك فأدى ،اإليرانية–و احلرب العراقية  اإليرانيةمث جاءت الثورة    

دوالر للربميل خالل عام 28دوالر إىل  17النفطية تقفز من  األسعارهذا ما جعل  ،السوق النفطية

  .لت االرتفاع مع بداية الثمانيناتو واص ،1980

عدة  بإجراء، فقامت ستراتيجياا جتاه السوق النفطيةاملستهلكة إىل تغيري اهذا الوضع أدى بالدول    

حيث  ،أخرى مسيت مبخازن النفط إستراتيجيةكذلك ، واستراتيجيات منها تقليل االعتماد على النفط

كان ، واألسعارترتفع  زون احتياطي لالعتماد عليه حنيمنخفضة تقوم بوضع خم األسعارعندما تكون 

  .الطاقة الدوليةطيط منظمة ذلك من خت

صول قامت هذه البلدان مبحاولة احل دة كبحر الشمال و النرويج،و مع ظهور مناطق بترولية جدي   

حيث تقلصت حصة  ،، فخلق ذلك نوع من الفائض يف العرض البترويلعلى مكانة يف السوق النفطية

1986خالل عام  30ت إىلخالل سنوات السبعينا 50النفطية من أكثر من يف السوق األوبك

سواءاً من حيث املداخيل أو من حيث حصتها يف  ،رت أول وأسوء أزمة وقعت فيها املنظمةـعتبفأ

  .السوق

خاصةً اليت يتميز تكاليف استخراج بتروهلا ، وو بالنظر لتأثري تلك األزمة على كل الدول املنتجة للنفط

من التعاون بني كل الدول املنتجة للنفط سواءاً نوع حدوث إىل الية كبحر الشمال، أدى ذلكالعب

اليت ارتفعت قليالً      ،أسعار النفط كانت يف منظمة األوبك أو خارجها ، هذا التعاون أنعش نوعاً ما
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 .دول الصناعية الكربىالمن طرف  نفطالطلب على ال ت تقريباً يف نفس املستوى بسبب تذبذبو بقي

و هذا بسبب اخنفاض ، دوالر12دوالر للربميل إىل  17من حوايل اارت  1998لكن مع اية عام 

لكن سرعان ما  ،أزمة ماليةاليت وقعت يف  ،الطلب على النفط و خاصةً من طرف دول شرق آسيا

وهذا بظهور الصني كقوى عظمى يف االقتصاد  ،بدأت يف االرتفاع بسبب الطلب املتزايد على النفط

  .من اإلنتاج العاملي  07ب حيث أا كانت تستهلك بالتقري

ال داخل هذه بحت عنصر فعأص،OPECفبعد انضمام اجلزائر ملنظمة الدول املنتجة واملصدرة للنفط 

حيث كانت دوماً تسعى للحرص على بقاء  ،وهذا بالنظر ألمهية احتياطاا يف احملروقات ،املنظمة

بنتها من اليت ت ،ء قواعد التنمية الشاملةأسعار النفط مرتفعة لالعتماد على مداخيل النفط يف إرسا

  .خالل املخططات التنموية

غلب موارد هذه املشاريع حركة أسعار النفط كان هلا تأثري كبري على هذه املخططات، ألن أإن 

  .الل فترة الثمانينات و التسعيناتاليت عرفت اهتزازات كربى خاصةً خ ،عائدات النفط الكربى هي

حيث بدأت التفكري يف فصل  ،ري فقد سعت الدولة لتغيري سياستها االقتصاديةا التأثذو بالنظر هل

 من خالل خلق موارد أخرى خارج احملروقات حركة أسواق النفط العاملية االقتصاد الوطين عن

  .ر الذي حتتويه البالدـلالحتياط الكبي اًنظراالهتمام بالغاز الطبيعي كذلك

بدأت تطبيقها خالل اية القيام بإصالحات اقتصادية،  لدولةعلى افالسياسة اجلديدة فرضت 

، حيث مع بداية التسعينات صدر قانون جديد و اليت مست كذلك قطاع احملروقات،الثمانينات

فحقق ذلك  ،اإلنتاجللمحروقات مت فيه فتح اال أمام الشركات األجنبية من أجل تنويع و توسيع 

  .ز الطبيعيجلزائر من بني الدول الرائدة يف إنتاج الغاث أصبحت ا،حيقفزة نوعية خاصةً يف إنتاج الغاز

  :غتها على النحو التايلو اليت ميكن صيا ،إشكالية البحثمح و على ضوء عرضنا السابق تظهر مال 

  "؟ ما هو تأثري حركة أسعار النفط اخلام على حمددات النمو اإلقتصادي يف اجلزائر "

  : ألسئلة الفرعية التاليةحاولنا جتزئة إشكاليتنا األساسية إىل ا ،عاإلملام باملوضوىت نستطيع و ح

  ر قرارات األوبك على أسعار النفط؟ ، و ما أثقوى يف السوق البترولية العامليةكيف تتغري موازين ال-1

ا وم ظل التطور احلايل ألسعار النفط، هي الرهانات احلقيقية اليت يواجهها االقتصاد اجلزائري يفما -2

أن السعر املرجعي يف امليزانية العمومية يبقى دون  عتبارالدور الذي تلعبه هذه األسعار بامدى 

  ؟ العشرين دوالر للربميل 
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ملرجعي يف ظل املناداة ما هي اإلجراءات اليت ستتخذها الدولة من خالل حتديد سعر النفط ا -3

  بتعديله ؟

  أسعار النفط اخلام؟الكبرية يف ظل التغريات أو التقلبات  كيف تتعامل الدولة مع اجلباية البترولية يف-4

واليت  ت يف أذهاننا الفرضيات املوالية،تبادر ،االقتصادية و السياسية للدولةفبعد اطالعنا على األدبيات 

  : هي الفرضياتهذه  احتمالية على أسئلتنا املطروحة ، قد تشكل إجابات

 -هذا ما قد األكرب حتتويه دول منظمة األوبك عامليتقول أن نسبة االحتياطي ال املعطيات ،

  .مؤثرة على االقتصاد العاملي ككل يساعدها على أن تكون قراراا

 - إن تبعية االقتصاد الوطين حلركة أسعار النفط تبقى قائمة يف ظل هشاشة االقتصاد الوطين و عدم

  .وجود قاعدة صناعية قوية 

 -ظل تزايد النمو  يف نفط اخلام سيبقى مدة طويلة مرتفعأن سعر ال )01(آراء اخلرباء بعدما أظهرت

هذا ما قد جيعل الدولة تفكر يف تغيري السعر  ا،وخاصةً من طرف دول آسيا و أورب االقتصادي

  .املرجعي و جتعله أكثر توافقاً مع املتغريات احلاصلة يف سوق النفط العاملية 

 -حدث التعديل اجلديد لقانون احملقد ياليت قد تتوافق مع  ،فيما خيص اجلباية البترولية اروقات جديد

  .معطيات سوق احملروقات اجلديدة

  : نسعى من خالل هذا البحث إىل حتقيق جمموعة من األهداف هي

  :العلميةاألهداف /1

مل املؤثرة يف أسعار النفط اخلامحماولة فهم العوا.

قياسيام على النمو االقتصادي اجلزائري من خالل منوذج حماولة فهم كيفية تأثري سعر النفط اخل.

 االقتصاديحماولة فهم الرابط األساسي بني سعر النفط و اجلباية البترولية و النمو.

  :ذاتيةالهداف األ/2

باعتبارها أصبحت حمل اهتمام ليس اخلاص فقط بل  ،حماولة فهم ما حيدث يف أسواق النفط العاملية

.العامحىت الرأي 

ا الدكتور  ،حماولة إضافة دراسة أخرى إىل الدراسات السابقة و اليت كانت من أبرزها دراسة قام

و تأثريها على االقتصاد السوق البترولية العاملية " هاشم مجال يف رسالة دكتوراه حتت عنوان 

                                                

  .2008-03-22ائري شكيب خليل خالل حصة منتدى التلفزيون ليوم حسب كالم اخلبري االقتصادي ووزير الطاقة اجلز–)01(
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قياسية لتأثري متغرية راسة حتتوي باإلضافة إىل اجلانب النظري، دا  سنقومسة اليت الدراف،"اجلزائري

.السعر على النمو االقتصادي 

  :هييعود اختيارنا هلذا البحث لعدة أسباب    

-كل الدراسات اليت خذه األسعار،ت أسعار النفط العاملية كانت كص عدم و لها تدور حول التنبؤ

.قتصاديبط أسعار النفط بالنمو االاليت تر ،توفر دراسات سابقة حول هذا ملوضوع

.االقتصادينيحيث أصبح هذا املوضوع حمل اهتمام كل  للموضوع،الطبيعة احلساسة -

  . االستقرائياملنهج لقد اتبعنا يف هذه الدراسة على مزيج من املنهج التارخيي و املنهج التحليلي و 

ر التارخيي لسوق تتبع التطو ، معتمدين عليه يفالثالثخيي يظهر خاصةً يف الفصل األول والتار فاملنهج

  .احلاضروهذا للخروج باستنتاجات لفهم  العاملية،النفط 

حتليل بعض النماذج  ، الذي اعتمدنا عليه يفالتحليلي فيظهر خاصةً يف الفصل الثاين أما املنهج

  .الظواهرحىت تساعدنا يف فهم بعض  ،االقتصادية للنمو االقتصادي

خدمه يف الفصل األخري من خالل قياس العالقة بني نستسأما املنهج الثالث و هو االستقرائي ف 

  .املدروسةاملتغريات 

  : املنهجية التالية  إتباعلىأجربتنا عإن إشكالية الدراسة 

  :كالتايلحمتوياا  ستكونو،سنقسم دراستنا هذه إىل أربعة فصول

" ل املؤثرة فيها سعار النفط و العوامألالتارخيي تطورال" حتت عنوان  سيكونالذي  الفصل األول

فيه تطورات السوق النفطية من بداية ظهورها حىت عام  اولن، األول سنتسمه إىل ثالث مباحثقسن

حركة أسعار النفط يف ظل إىل فيه  أما املبحث الثاين فسنتطرق .،أي قبل ظهور منظمة األوبك1960

.يف سوق النفط العاملية دثتحتدورها يف التغريات اليت مع إبراز أهداف هذه املنظمة و ،ظهور األوبك

  

اليت سنركز فيه على، ور على أسعار النفطأهم العوامل اليت تؤث فيه املبحث الثالث فسنعرض أما

  .وق ومها الطلب و العرض البترولينيالس يملعا

ه إىل ثالث قسمسن، "مفاهيم ونظريات النمو االقتصادي "عنوانسيكون حتت الذي أما الفصل الثاين

 أما ،و التنمية و االختالف بني املفهومني االقتصادي سنعرض فيه مفاهيم النمو ألول، امباحث

و الكينزية حول النمو االقتصادي املبحث الثاين فسنعرض فيه آراء املدرستني التقليديتني الكالسيكية 
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ملدرسة ، وهذه املدارس هي اارس اجلديدة حول النمو االقتصاديآراء املد ويف املبحث الثالث سنربز

  .اديللنمو االقتصاجلديدة الكالسيكية اجلديدة و النظريات

تأثريها على النمو اجلزائرية و تطور عائدات النفط" ون حتت عنوان الذي سيك الفصل الثالث

، األول سنتناول فيه مكانة قطاع بتقسيمه كسابقيه إىل ثالث مباحث فسنقوم" االقتصادي اجلزائري 

التوجهات اجلديدة بعد مت ا اجلزائر بعد االستقالل، واسة التنموية اليت قااحملروقات من خالل السي

يه بتحليل تطور قطاع احملروقات فسنقوم أما الثاين ف.ما خلفته على االقتصاد الوطين و 1986أزمة 

دور عائدات النفط يف دفع عجلة النمو فيه ز سنربوالثالث .وإيراداته املالية من إنتاج و تصدير

  . تصادي اجلزائرياالق

ط اخلام على االقتصاد منذجة قياسية لتأثري سعر النف"  الذي سيكون حتت عنوان أما الفصل الرابع و

عتمد فيها على متغريات اقتصادية خالل فترة زمنية متتد من ن ،سنقوم فيه بدراسة قياسية ،"اجلزائري 

املبحث األول سنتناول فيه مدخل . ثة مباحثلذا سيتم تقسيم هذا الفصل إىل ثال .2006إىل 1970

مناذج السالسل أما الثاين سنركز فيه على .از أنواع مناذج االقتصاد القياسيلالقتصاد القياسي مع إبر

بدراسة قاسية لتأثري متغرية سعر النفط  ويف الثالث سنقوم.الزمنية و باخلصوص مناذج االحندار الذايت

من املعايري اليت يقاس ا النمو  أن هذا األخري باعتبار، ام احلقيقياخلام على متغرية الناتج الداخلي اخل

و التوصيات و االقتراحات اليت  ،لنخلص يف اخلتام إىل تقدمي النتائج اليت سنتحصل عليها .االقتصادي

. ستقبلية املمكنةمث خنتم باآلفاق امل ،سنقدمها
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  :هيد ـمت

لة من الزمن من بينها الفحم الذي بقي وملدة طوي ،اعتمد اإلنسان منذ القدم على مصادر عديدة للطاقة    

أحدث ذلك   ،1859، لكن بظهور النفط ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية عام املصدر الرئيسي فيها

، فانتقلت هذه الضجة إىل خارج الواليات األخرى قةضجة نظراً للخصائص اليت متيز ا عن غريه من مصادر الطا

، فقد أستخدم منذ اكتشافه )كل القاراّت (يف كل بقاع العامل  فظهر مع بداية القرن العشرون ،املتحدة األمريكية

يف كل القضايا السياسية للنظام االقتصادي ، لذلك سوف نقوم يف فصلنا هذا بالتطرق إيل جمموعة نقاط مهمة يف 

  .السوق النفطية وأسعارها  تطور

وهذا حسب  ،كفسنتناول يف مبحثنا األول بداية ظهور النفط ومراحل تطور أسواقه قبل ظهور منظمة األوب     

من قبل شركة أمريكية ، و اليت بفعل القوانني  "شبه احتكار"التسلسل الزمين ، فالبداية كانت تنافسية مث ظهور 

خاصة –اليت قامت ا هذه الشركات  تإىل جمموعة شركات، و بالنظر للتوسعااملناهضة لالحتكار مت تقسيمها 

كرت السوق النفطية من خالل تقسيم مناطق النفط العاملية برزت سبع شركات احت –بعد احلرب العاملية الثانية 

  .و أصبحت تستوطن كل العامل 

، و متكنها من تثبيت أهدافها وبك و حتديدأما يف املبحث الثاين فسوف نتطرق فيه إىل بداية ظهور منظمة األ

مث  ،، و توليها مسؤولية حتديد اإلنتاج و تسعري النفطثرواا عن طريق التأميم استرجاعأسعارها النفطية من خالل 

مربزاً أسباا و نتائجها على أطراف السوق  1985نتطرق إىل خمتلف األزمات النفطية اليت وقعت قبل عام 

مربزاً 2006إىل  1985بعد ذلك سنقوم بعرض حركة أسعار النفط من سنة . هلكني تنتجني و مسالبترولية من م

  إعطاء بعض التوقعات و السيناريوهات املتوقعة لألسواق  مث خنلص إىل املرحلة،األزمات اليت وقعت خالل تلك 

  .املقبلةو األسعار النفطية يف ظل املرحلة 

  .عوامل املؤثرة يف أسعار النفط و اليت متثلت يف عاملي العرض و الطلبو يف املبحث األخري سنربز أهم ال

  

  
  

  

  
  

  

  

  



  التـطور التـارخيي ألسعـار النفط و العـوامل املـؤثرة فـيها      األول                         الفصل

3

  :أسعار النفط و مراحل تطور أسواقها /1-1

الذي هو عبارة عن كلمة التينية  ،"النفط"قبل اخلوض يف أسعار النفط البد من التطرق إىل شرح مصطلح       

"Petrleum " اليت تنقسم إىل قسمني" :Petr" والصخر و تعين ،"oleum " زيت " اليت تعين زيت أي

  )1("الصخر

للنفط أنواع ختتلف حسب درجة كثافتها و هي حمصورة بني   0.60 وهذه األنواع هي:  

  .درجة  35النفط اخلفيف ذو درجة كثافة نوعية تفوق / أ

  .درجة 35و   28النفط املتوسط ذو درجة كثافة نوعية تتراوح بني / ب

  .درجة  28النفط الثقيل ذو درجة كثافة نوعية أقل من / ج

فالنفط ذو الدرجة األعلى أغلى من ذو الدرجة األدىن منه  خر،اآلو كل نوع من هذه األنواع خيتلف سعره عن 

  .و العكس صحيح 

  :مفهوم سعر النفط و أنواعه /1- 1-1

سلعة البترولية يعرب عنها قيمة املادة أو ال" على أنه  عرف السعر النفطيي: مفهوم سعر النفط/1-1-1- 1

  .اخل....مناخية  وخالل فترة زمنية حمددة و حتت تأثري جمموعة عوامل اقتصادية ، اجتماعية ، سياسية )2("بالنقد

 حدد عندحيث كان يف بداية اكتشافه ي،  )3(لقد تطور السعر البترويل منذ اكتشافه جتارياً بتطور السوق البترولية 

      يف املوانئ حيث مت اكتشاف بعدها ساد السوق البترولية ، ليتحدد " احتكار قلة " بار النفط و هذا يف ظل آ

و اتساع صناعة النفط يف بلدان عديدة ، لكن سرعان ما حتول إىل سعر احتكاري و هذا نتيجة احتكار شركات 

         طور بعدها إىل سعر تنافسي خيضع لعوامل الطلب ها، ليتاليت سعت إىل تعظيم أرباح،قليلة السوق البترولية

  .وهذا لدخول عدة بلدان منتجة للنفط السوق البترولية  ،و العرض

كل هذا التطور يف مفهوم السعر أو يف كيفية حتديده يدل على أن للسعر البترويل عدة أنواع أو مصطلحات     

عتمد عليه يف قياس و املقياس الذي أُ ،ر كل نوع من هذه األنواعسوف نقوم بذكرها وفق التطور الزمين لظهو

  .السلعة البترولية

  

  

  
  

  

                                     
  .  01، ص  1981ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  - اجلزائر–تصنيع النفط سياسات يف : صالح حيياوي ، فاروق الصويف  –)1(

  .194ص، 1983ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  - اجلزائر –حماضرات يف اإلفتصاد البترويل : حممد أمحد الدوري  –)2(

. سوف نتطرق إىل السوق البترولية و مراحلها خالل املبحث املوايل –)3(
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  :أنواع أسعار البترول/1-2- 1-1

Posted:األسعار املعلنة  -أ Price  

-ستانداردبالواليات املتحدة األمريكية من قبل شركة1880يرجع تاريخ ظهور السعر املعلن ألول مرة عام" 

و عند     يه املتعددين يف السوق البتروليةشراء البترول من منتجاليت كانت حتتكر"Standard-oil"أويل 

 ،وبتزايد اكتشاف واستغالل البترول خارج الواليات املتحدة األمريكية وتزايد اإلنتاج العاملي،)1("فوهة البئر 

حلدة التنافس الذي وقع  ، ونظراًالتصدير للبترول ملعلنة يف موانئأصبحت الشركات البترولية تقوم بإعالن األسعار ا

بني هذه الشركات نتج )2(اتفاقية 1928بني الشركات البترولية االحتكارية الكربى حول األسعار عقدت عام

لألسعار املعلنة يف السوق البترولية ، و بتطور هذه األخرية و ظهور دول منتجة أخرى  و ثباتاً عنها استقراراً

املعلن للبترول من خالل تطبيق مبدأ مناصفة األرباح للفوائد النفطية بينها  رأصبحت هذه الدول تم بالسعللبترول 

و ألنه خالل فترة اخلمسينيات و بداية الستينيات أنشأت الدول  ،وبني الشركات البترولية العاملة على أراضيها

علنة، املنتج بتخفيضات معينة تقل عن األسعار امل اليت أصبحت تبيع بتروهلا اخلام، )3(املنتجة شركات مستقلة

ستعمل تإال أا استمرت تعلن كأسعار امسية للبترول اخلام  ،غري معربة عن السوق البتروليةأصبحت هذه األخرية 

  الحتساب الفوائد البترولية بني الشركات البترولية و الدول البترولية

Actual:األسعار املتحققة  -ب Price  

حيث عملت به الشركات البترولية املستقلة من خالل تقدمي  ،ظهر هذا النوع للوجود أواخر اخلمسينات   

. تسهيالت أو حسومات متنوعة يوافق عليها املشتري كنسبة مؤوية ختصم من السعر املعلن أو تسهيالت يف الدفع

حلسومات أو التسهيالت املختلفة املمنوحة عن السعر املعلن مطروح منه ا ةوميكن تعريف السعر املتحقق بأنه عبار

  .من طرف البائع للمشتري 

من خالل هذا التعريف نقول أن األسعار املتحققة تتأثر كثرياً بظروف السوق البترولية السائدة و العالقات     

) ملشتريا(سيستفيد أحدمها  فمثالً عند إجراء عقود بترولية طويلة األجل بني شريكني الدولية، االقتصادية

و هذا ما جيعل السعر املتحقق منخفض حسب مقدار هذه  ،حبسومات أكرب مما هو عليه يف العقود قصرية األجل

  .احلسومات 

Reference: سعر اإلشارة أو السعر املعول عليه -ج Price

          املنتجة  ، حيث أعتمد عليه الحتساب قيمة البترول بني بعض البلدان البتروليةظهر يف فترة الستينات    

و يتم احتساب سعر اإلشارة على  ،و الشركات البترولية األجنبية ألجل توزيع العوائد املالية البترولية بني الطرفني

مثال  و،و أخذت به العديد من البلدان البترولية ،أساس حتديد معدل بني السعر املعلن و املتحقق لعدة سنوات

                                     
  .196ص ،  1983-مرجع سابق ذكره –حممد أمحد الدوري  –)1(

.أكانكري بأسكتلندا و كانت سرية للغاية  إتفاقية–)2(

  .1963ديسمرب 31و شركة سونا طراك اجلزائرية يف 1951عام تاليت أنشأ(Nioc)مثل شركة إيران  –)3(
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بإدخال األسعار املعول عليها يف نظامها املايل مستبعدة  1966ا بادرت خالل عام عندم" فنزويالقامت به ذلك ما 

  .)1("بذلك قاعدة األسعار املتحققة 

Tax: سعر التكلفة الضريبية -د Cost Price

 إنتاج البترول اليت تقوم باستخراجه الشركات البترولية العاملة يف البلدان و مناطق هو السعر املعادل لكلفة    

، أو بتعبري آخر ة املعينةالعامل البترولية مضافاً إليه عائداً تدفعه هذه الشركات البترولية حلكومات البلدان البترولي

هذه األخرية بسعر  أراضيتقوم الشركات البترولية العاملة يف البلدان البترولية بشراء البترول الذي تستخرجه من 

 ى الدخل يذهب حلكومات تلك الدول داً أو ريعاً متمثالً يف ضريبة علمضافاً إليه عائ االستخراجيكافئ تكلفة 

  .ألن البيع بسر أقل منه يعين هذا البيع خبسارة ،لذلك يعترب السعر أساسي يف تعامالت السوق

Spot Price:السعر الفوري أو اآلين - هـ 

سعر الوحدة "ميكن تعريفه على أنه ،و )2(ظهر هذا النوع من األسعار مع وجود السوق احلرة أو التنافسية   

يتأثر  اآلينمن هذا التعريف نرى أن السعر الفوري أو ،)3("البترولية املتبادلة آنياً أو فورياً يف السوق البترولية احلرة 

علن  قصان باملقارنة مع السعر املوبالتايل فهو قابل للزيادة والن ،كثرياً إذا كانت هناك إختالالت يف السوق البترولية

  .و أقل إذا كانت هناك إختالالت قليلة  ،بني العرض و الطلب)4(إذا كانت هناك إختالالت كبرية فهو يزيد عنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .147ص ، 1974ية ، لبنان ، مطابع التجارة و الصناعة ، بريوت ، أوبك و الصناعة البترول: مانع سعيد العقيبة  –)1(

  .دد السعر فيها وفق الطلب و العرضالسوق التنافسية أو احلرة هي السوق غري احملتكرة و يتح –)2(

  .199ص ،  1983مرجع سابق ذكره  ، : حممد أمحد الدوري  –)3(

.البترول العريب من السوق البترولية  انقطاعالسبعينات عند مثال ذلك ما حدث للسوق البترولية خالل  –)4(
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  :التطور التارخيي ألسواق النفط العالية قبل ظهور األوبك/2- 1-1

  : إنقسمت هذه الفترة إىل مرحلتني مها 

  :1940ظهورها حىت عامالسوق البترولية من بداية /2-1- 1-1

عدة من العامل، إال أن عمليات احلفر عنه مل تكن بطريقة بالرغم من ظهور النفط حىت قبل امليالد يف مناطق     

  . )1(1859البترول من باطن األرض إال عام  الستخراجحيث مل يبدأ احلفر بطريقة منتظمة  منظمة،

من حفر أول بئر بعمق " Adwin Drake" أدويك دريك" كي متكن العقيد األمري (1859)فخالل هذه السنة 

  .بالواليات املتحدة األمريكية " بنسلفانيا " الواقعة مبدينة " Tutisville–تيتوسفيل " متر يف مدينة 23

بنوع من املنافسة بني الشركات البترولية  -خاصة بالواليات املتحدة األمريكية-لقد بدأت السوق البترولية    

" أويل - ستاندار" لكن سرعان ما ظهرت شركة أمريكية هي ،صغرية اليت دخلت ميدان إستغالل الثروة البتروليةال

"Standard-oil"،تحكم يف النصيب األكرب من الصناعة البترولية وهذا بعدما جنحت يف إفالس تأصبح  اليت

  .لة بذلك إحتكاراً على السوق النفطيةمشك ،لوحدها ربع الطاقة األمريكية فاحتلتالكثري من املنتجني ، 

يف أمريكا و خارجها ، أصدرت الواليات " Standard-oil"و بعد شدة االحتكار الذي فرضته شركة   

، فمنعت هذه الشركة من التوسع أكثر و التنقيب يف مناطق أخرى  لالحتكاراتاملتحدة األمريكية قوانني مناهضة 

  .)2(مؤسسة 34إىل1911عامهايف جمال االحتكار مت حل اليت أصبحت ترتكبهاظر لألخطاء و بالن،من أمريكا

، فوقع سوق يتنافس فيه املشترون إىلمن سوق يسيطر عليها حمتكر واحد نفطيةالالسوق  حتول إىلأدى هذا     

سكتلندابايكرأكناقلعة النفط، فاجتمعت ب أسعارحتديد حول 1926عامخاصة بعد بني هذه الشركات صراع

وتضمن  ،النوايا باتفاقومسي 1928سبتمرب18هذا االتفاق وقع يوم"واضعة إتفاق بينها حول عدة مبادئ، 

، التسهيالت يف الشحن أو حتديد أسعار البترولوجتميد  ،بينهاها أال تتنافس هذه الشركات فيما سبع بنود خالصت

  .)3("إخل ....الناقالت  أسعاروالنقل والتفريغ وحتديد 

وبعد هذه االتفاقية قامت الشركات النفطية الكربى بتحديد سعر موحد للبترول يف أي نقطة من العامل وفق   

هذه النقطة هي خليج املكسيك و جتمعت هذه .)4(أو األساس األحادي اجلانب " اخلليج الزائد"نظام أسعار 

  .والصني الشركات الكربى يف شكل كارتل مستوطنة يف استراليا ويف إفريقيا 

  
  
  

                                     
  .244، ص 1975بترول املسلمني و خمططات الغاصبني ، مصر ، دار املعارف ، القاهرة ، : أمحد إمساعيل حيىي  –)1(

نيويورك و اليت تدعى - ، ستاندارد أويل Socalاليت تدعى سوكال   كاليفورنيا و-و ستاندارد أويل Exxon.جريسي و اليت تدعى إكسون- ستاندارد أويل نيو: أمههامن  –)2(

  .Socany-Mobilموبيل  -سوكوين

.165، ص 1975مرجع سابق ذكره : حيي إمساعيلأمحد  –)3(

  .تكاليف النقل و التأمني من خليج املكسيك و إىل منطقة إسترادها + سعر منطقة اخلليج األمريكي = السعر املعلن  –)4(
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  :1960إىل عام1940السوق البترولية من/2-2- 1-1

اليت مت  ،"أكناكري"متيزت السوق البترولية خالل هذه املرحلة بنوع من االحتكار خاصة بعد عقد اتفاقية     

كربى أصبحت تعمل كتنظيم واحد  )1(فربزت سبعة شركات  ،توزيع مناطق النفوذ يف العاملخالهلا وضع مبادئ 

  : وأصبح أكثر اهتمامها على الشرق األوسط لعدة اعتبارات منها ، شكل كارتل مستوطنة يف كل العامليف

  ا من أوربا، ألنه بعد احلرب العاملية الثانية وقع دمار اقتصادي كبري فيهافقامت أمريكا بطرح مارشال   ،قر

  .أوربا الذي يتطلب كميات ضخمة من النفط  باقتصادللنهوض 

   من خالهلا الشركات الكربى أن  استطاعتاليت  ،زهيدة تالثروة مقابل أتوا استغاللاتفاقيات التنازل عن

اليت تضاعفت عن  ،طويلة املدى تتماشى مع قيمة األرباح استغاللتستغل القانون لصاحلها للحصول على رخص 

  .طريق رفع اإلنتاج

  باإلضافة إىل املخزون اهلائل من لواليات املتحدة األمريكيةا يف اتكلفة اإلنتاج املنخفضة مقارنة بنظري ،

  .البترول 

سعره نسبياً بالقياس إىل سعر البترول يف الواليات  اخنفضو بزيادة الصادرات من بترول الشرق األوسط "    

قطة األساسية العمل بنظام الن انتهىو  ،العالقة املباشرة بني السعرين انقطعت1946-1947ففي حوايل  ،املتحدة

  .)2("وحل حمله األسعار املعلنة 

خلام على أساس سط ا، فوفق هذا النظام يتم تسعري بترول الشرق األومت وضع نظام نقطة األساس املزدوجو   

ضاف إليه سعر أجور الشحن ت ،االعتبارالبترول املصدر من خليج املكسيك بعد أخذ عاملي الكثافة و النوعية يف 

  .أسعار بترول الشرق األوسط اخنفاضأدى إىل  االنفصالهذا ، )3(قية اليت يشحن عربها البترول فة احلقياللمس

اليت قامت يف أعقاب ذلك بإنشاء  ،شديدة من جانب حكومات الدول املنتجة انتقاداتفكانت هلذه التخفيضات 

سبتمرب  14ان ذلك يوموك ،املعتمد باخلصوص على عائدات النفط اقتصادهامنظمة أو جبهة موحدة حلماية 

" .   األوبك"ومسيت هذه املنظمة  1960

  
  

  
  

                                     
غولف ، ) Royal Deutsh(، وريال دوتش ) British Petroleum(الربيطانية للبترول، ) Texaco(تكساكو ،) Mobil(موبيل ، ) Exxon(إكسون: هذه الشركات هي  - )1(

)Golf ( ، و الشركة الفرنسية.  

  .78، ص  1999العربية ، بريوت ، مركز دراسات الوحدة  –لبنان  –املتبادل على جسر النفط  االعتماد: علي أمحد عتيقة  –)2(

.51، 50، ص ص    1974مرجع سابق ذكره :مانع سعيد العقيبة  –)3(
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  :السوق البترولية يف ظل ظهور منظمة األوبك/1-2

لقد كان لتخفيض أسعار نفط الشرق األوسط من طرف الشركات االحتكارية خالل فترة اية اخلمسينيات    

و هذا بالرغم من أن هذه الشركات كانت تقوم باقتسام ،أزمة حقيقية بني هذه الشركات و الدول املنتجة للنفط

االقتصاديهذا التخفيض يف األسعار عمل على حتسني املستوى  أناألرباح مناصفة بينها و بني هذه الدول ، إال 

على عكس الدول النفطية  ،مستويات عالية االقتصادياليت عرف منوها  ،للدول الصناعية الكربى االجتماعيو 

من هذه الشركات بإرجاع األسعار على ما كانت  هذه الدول ، فطالبتفضت عائداا املالية بشكل كبرياليت اخن

فخلق  ،فكانت هذه الشركات تومهها باملنافسة اليت كانت تعترضها خاصةً من طرف اإلحتاد السوفيايت ،عليه سابقاً

  .الدفاع عن مصاحلها و ثرواا  جلألتوحيد سياستها و مجع صفوفها من وعي لدى هذه الدول يدعوها 

  :نشاطااألوبك و ا/1- 1-2

  :ظهور منظمة األوبك و حتديد أهدافها/ 1-1- 1-2

ض على نفطها من طرف هذه الشركات و احلظر الذي فُر االحتكاريةلقد كانت ألزمة إيران مع الشركات     

انت الدعوة للتكتل من أجل شركات منفردةً ، فكاليت عرفت أنه يستحيل جماة هذه ال ،ثر على البلدان النفطيةأ

فتم عقد أول مؤمتر ،حتركات بني الدول العربية خاصةً ، فوقعتاالحتكاريةالوقوف يف وجه هذه الشركات 

 اجتماعاتمث تلتها ،يف عالقاا مع الشركات النفطية الذي مسح بإعادة النظر)1(1959للبلدان العربية عام 

  .وقعت مشاكل عديدة مع هذه الشركاتاليت ،نزوالاليت اتسعت وضمت حىت ف ،ء هذه الدولراطونية بني وزراام

 إيران ، الكويت لعراق،ا نزويال ،ف: لسوق النفط العاملية  األساسينياخلمسة املوردون أسس1960و يف عام     

بعاصمة سبتمرب 10كان ذلك يوم .)2("األوبك"املصدرة للنفط املنتجة وة البلدان ماململكة العربية السعودية منظ

باإلضافة إىل وضع  ،حيث مت من خالل هذا املؤمتر التأسيسي حتديد مقر املنظمة و أجهزا التنظيمية ،العراق بغداد

  .شروط العضوية يف هذه املنظمة

اإلمارات ،)1962جوان(اندونيسيا، ليبيا و )1961جانفي ( قطر :فأدى ذلك إىل انضمام كل من الدول التالية 

نوفمرب (  )3(اإلكوادور ) 1971جويلية (، نيجرييا) 1969جويلية ( ، اجلزائر )1967نوفمرب (العربية املتحدة 

و بذلك أصبح عدد أعضاء ، 1973بعدما كان عضو منتسب يف نوفمرب )1975جوان (، الغابون ) 1973

  .عضو  13منظمة األوبك 

ر العراق هو حتديد جمموعة أهداف تسعى لتحقيقها املنظمة يف املدى إن من بني النقاشات اليت دارت يف مؤمت   

  .القصري و البعيد 

                                     
.جرى بالقاهرة و ضم كذلك وفد إيراين  –)1(

.15ص ،  1985العاملي ، مصر ، دار املستقبل العريب ، القاهرة ،  االقتصاداألوبك يف : زهدى الشامي  –)2(

.1995سنة علق عضويته  –)3(
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 من  %67حتتضن  1960لقد كانت البلدان املؤسسة ملنظمة األوبك عام  :أهداف منظمة األوبك

تسعى إليها من إمجايل عمليات اإلنتاج ، فكل هذا جعلها تسطر أهدافاً  %38و متثل  ،النفط العاملية احتياطات

  : متثلت يف 

  إتباع أفضل الطرق حلماية املصاحل اجلماعية و الفردية للدول األعضاء.  

  االجتماعيةو  االقتصاديةضمان حصول الدول األعضاء على دخل ثابت ومستقر يتالءم مع متطلبات التنمية.  

 ار النفط إىل ما كانت عليه سابقاًسعوحماولة إعادة أ ،العمل على احلد من التقلبات املفاجئة ألسعار النفط.  

 1(توحيد السياسة البترولية خاصة من ضمنها تنظيم اإلنتاج(.  

  احلصول على اخلربة األجنبية و الطرق الفنية من الدول الصناعية.  

مواقف جادة و صارمة مع الشركات البترولية إلجراء تعديالت يف األسعار  اختاذ.  

  :صادفت ظهور األوبك و إستراتيجية نظام احلصص العقبات اليت/1-2- 1-2

 باعتبار،مبنظمة األوبك بعد إنشائها من طرف املؤسسني الرئيسيني اهتمامأي  ىمل تعطي الشركات الكرب      

  .من إنتاج هذه الدول خالل تلك املرحلة  %92أا متثل 

  .سة املؤسسة لألوبك إنتاج وحصة الشركات البترولية يف الدول اخلم) : 01-1(اجلدول 

  حصة الشركة من اموع  اإلنتاج اليومي بآالف الرباميل  إسم الشركة 

  %21,6  624,911  نيوجارسي-ستاندارد

  %18,6  536,632  بريـتش بتروليوم

%15,6  451,167  شــل

%13,8  397,768  غـولف

%7,1  205,803  تكساكـو

%6,5  188,105  كاليفورنيـا-ستـاندارد

%5,5  158,922  وبيلمـ

%3,7  107,439  الشركة الفـرنسية

%7,6  217,450  غيـرها

%100  2.888,197  امـوع

1974-بريوت-ك و الصناعة البترولية ،لبنان ،مطابع التجارة و الصناعةأوب: مانع سعيد العقيبة :املصدر  - 

  .29ص

                                     
.سيتم التطرق لسياسة تقنني اإلنتاج و نظام احلصص املعتمد من طرف األوبك يف املطلب املوايل  –)1(
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واا األوىل هو تثبيت األسعار عند معني، و تفادي لقد كان هدف املنظمة األساسي عند قيامها و خالل سن  

التقلبات يف مستوى تلك األسعار، فقامت املنظمة بعد تأسيسها بفترة قصرية بدراسة واسعة ألسعار البترول اخلام 

جانفي 20و 15و عوائده، و كان هذا القرار من بني جمموعة قرارات صدرت عن أول مؤمتر عقدته املنظمة بني 

انبثق عن " جنيف" يف 1962اجتمعت أعضاء األوبك ثانية خالل جوان ". Caracas"بكركاس 1961عام 

من بينها القضاء على فكرة املشاركة يف األرباح اليت استخدمتها الشركات النفطية    تهذا االجتماع عدة قرارا

  .بل تتم وضع نسبة معينة للريع اليت جيب أن تقتطع من الضرائب

ألجل تأمني ، بأن تبادر البلدان األعضاء بفتح باب املفاوضات مع شركات البترول املعنية رملؤمتكذلك أوصى هذا ا

دفع الضريبة  على البترول املنتج يف البلدان األعضاء على أساس أسعار معلنة ال تقل عن األسعار اليت كانت نافذةً 

  .1956  أو مطبقة قبل عام

ألن هذا السعر ساعد هذه  ،ساب الريع البترويل على أساس السعر املتحققكانت الشركات البترولية تقوم باحت   

أدى ذلك إىل زيادة العرض البترويل الذي استغلته  ،الشركات على رفع إنتاجها من خالل العقود طويلة األجل

ة صناعية منهارة اليت خرجت من احلرب العاملية الثانية بقاعد ،الدول الصناعية خاصةً منها الدول األوربية واليابان

  .حمققة بذلك معدالت منو متزايدةً خالل تلك الفترة 

فاجتهت إىل )اخنفاض األسعار(الحظت هذه النقطة  ،فبعد الدراسة اليت قامت ا أعضاء األوبك حول األسعار   

تبيع بتروهلا  اليت ،ورأت أن هذا يصدر خاصةً من طرف الشركات العاملة بليبياحماربة املبيعات بأسعار خمصومة ،

واضح من طرف األوبك ، فاستطاعت  مو كان بدع ،يف أوربا ، فبدأ كفاح احلكومة الليبية مع هذه الشركات

مث تلتها يف ذلك  ،أن تفرض على الشركات البترولية احتساب ريعها على أساس األسعار املعلنة1965ليبيا عام

  .و كذلك السعودية 1966فنزويال عام

نظام احلصص:  

العرض البترويل ألجل امتصاص  ،جاءت فكرة األوبك حول حتويل احتساب الريع على أساس األسعار املعلنة  

  :لكنها مل تفلح يف ذلك لعدة أسباب منها ،و لتدعيم هذه الفكرة وضعت قاعدة تقنني اإلنتاج،خالل تلك املرحلة

حتياطي الكبري أو الضخم تفضل زيادة اختالف السياسة البترولية داخل دول األوبك ، فالدول ذات اال

أما ذات االحتياط القليل ومثال ذلك السعودية و إيران ، ،وال يهمها سعر برميل البترول ،مداخيلها أو إيراداا

  .فيهمها سعر برميل البترول لزيادة دخلها

لة من اإلنتاجحتديد نصيب كل دو عدم اتفاق الدول األعضاء على املعايري املتخذة أو املستخدمة يف.  

قدرة أو سيطرة الدول األعضاء على الشركات الكربى العاملة على أراضيها، ألن هذه الشركات كانت  عدم

  .تربطها عقود مع شركاء آخرين

فازدادت  ،دول جديدة إىل األعضاء املؤسسني لألوبك 05إن من أهم أحداث فترة الستينيات هو انضمام   

و هذا راجع إىل قيام الدول ،1970عام %850,إىل1960خالل %38بترول من حصتها يف السوق العاملية لل
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قت كل دولة سيادا على فحق ،و إنشاء شركات نفطية وطنية ،املنتجة بتأميم مواردها الطبيعية البترولية خاصةً

الر للربميل دو 1,8قيمة 1960بلغ عام "حيث أن سعر النفط العريب اخلفيف  ،واستقرت أسعار نفوطها مواردها 

  .)1("1960دوالر للربميل عام  2,18و بقي ثابتاً إىل أن ارتفع إىل 

جنحت بقوة يف تثبيت األسعار املعلنة خالل فترة " رغم أن األوبك مل تستطع رفع أسعار نفطها إال أا   

راجع للضغوط اليت  وهو زيادة دخل أعضاء املنظمة، وهذا ، لكنها مل حتقق اهلدف من وراء نشأا)2("الستينيات 

، فأدى هذا إىل جتمع الدول العربية املصدرة و الدول الصناعيةكانت تعترضها من قبل الشركات االحتكارية 

اليت أُنشأت يف فيفري ،"OAPEC"منظمة األقطار العربية املصدرة للنفط " ـللنفط يف تنظيم جديد مسي ب

العربية السعودية ، الكويت " وها و كان مؤسس ،العربية–اإلسرائيلية "الستة أيام "بعد أشهر من حرب 1968

ومن أهدافها أن يصري أو يصبح البترول  .بو ظيب ،اجلزائر ، البحرين ،ديب و قطر مث انظم إليها كل من أ ،"ليبيا 

  .امصدراً رئيساً ملداخيله

  :األزمات البترولية و موقف األوبك/2-2- 1

:1985و1970أسعار النفط بني/ 2-1- 1-2

لقد حدثت تغريات كثرية خالل هذه املرحلة، خاصةً مع ظهور منظمة األوبك كقوة يف السوق البترولية     

خالل فترة الستينيات ، بدأت ترتفع أسعار اخلام -خاصةً أسعار نفط خام األوبك- فبعدما استقرت أسعار النفط

  .العريب 

فيفري  04و 03ش بعد اتفاقية طهران اليت جرت يوميكانت بدايتها بأسعار الشرق األوسط، اليت بدأت تنتع

  .بني الدول املنتجة و الشركات البترولية  1971

إىل %50بزيادة ضريبة الدخل من ) 1975ـ1971(و  من بني قراراا أن يلتزم الطرفان خالل مخسة سنوات 

ع تعديل فروق الكثافة على منط م 1971سنتاً للربميل ابتداءاً من جوان  33و أن تزيد أسعار البترول  55%

  .جديد على ما كانت عليه يف السابق، فكانت نتائج هذا القرار زيادة يف أسعار نفط اخلليج 

  

  

  
  

  

                                     
.12ص  1998مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتيجية أبو ظيب - اإلمارات" النفط العريب خالل مستقبل منظور " حسني عبد اهللا  –)1(

Taki Rifai , Les pris du petrole :Marche ou stratégie de puissance –France “Boudin”Paris 1974 p 09. -)2(
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  )الوحدة دوالر للربميل.(1973-1970تطور األسعار املعلنة لبعض أنواع بترول اخلليج خالل ): 02-1(اجلدول 

  .1974،158-بريوت- ك و الصناعة البترولية ،لبنان ،مطابع التجارة و الصناعةأوب: مانع سعيد العقيبة :ملصدر ا

  

    انتقلت األحداث إىل  ،رضي الطرفنيو بعدما مت التوصل بني دول اخلليج و الشركات البترولية إىل اتفاق ي

اجلزائر  ( البحر األبيض املتوسط بيا كممثلة لدول و بعد مفاوضات كثرية اتفقت لي ،البحر األبيض املتوسط

على نفس الشروط اليت طُرحت يف اتفاقية 1971مع الشركات البترولية يف مارس) السعودية ، العراق، ليبيا 

دوالر للربميل وهذا ابتداءاً 3.05بـ°40الفرق الوحيد بينهما هو حتديد سعر ليبيا ذي الكثافة ،طهران

  .20/03/71من

األوبك، لكن هذا مل يؤثر على الشركات الكربى اليت بقيت رغم هذا  بعد هذه االتفاقيات زاد دخل أعضاء  

  .حتقق أرباحاً، و اجلدول املوايل يبني ذلك

  

  

  
  

  

  

  

  املصدر

  

  الكثافة

السعر يف

أكتوبر

1971  

لسعر يفا

14/02/71  

السعر يف

15/02/71  
السعر يف

01/06/71  

السعر يف

20/01/73  

السعر يف

01/01/73  

  2,48  2,37  2,18  2,08  1,591,68  31  الكويت

  2,56  2,45  2,25  2,12  1,72  1,72  35  البصرة

  2,65  2,54  2,34  2,23  1,88  1,88  39  مربان

  2,59  2,47  2,28  2,18  1,80  1,80  34  السعودية
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  )مليون دوالر(.                 1973و  1968أرباح عشر شركات نفط أمريكية عاملية بني) : 03- 1(اجلدول

  72/73نسبة التغري عامي   1973  1972  1970  1968  الشركة

  %59  2440  1532  1310  1277  أكسون

  %45  1292  889  822  820  تكساسو

  %54  844  547  455  452  سوكال

  %79  800  447  550  626  غولف

  %47  843  574  483  431  موبيل

  %47  180  122  110  151  يونيون أويل أوف كاليفورنيا

  %28  333  260  237  312  شل أويل

  %40  270  194  210  206  أتالنتيك ويتشفيلد

  %36  511  375  314  310  ستاندار أويل أوف أنديانا

  %43  243  170  160  150  كونتينتال  أويل

  %52  7756  5110  4656  4734  جمموع أرباح العشر شركات

بية املصدرة للبترول ، مايمنظمة األقطار العر" تقرير يف أزمة الطاقة و تطوير بدائل النفط " جملة : املصدر -

  .79، ص  1974

اللتني حدثت بينهما تغيري أسعار النفط العريب    1972و  1970بسيط ومقارنة بني سنيت من خالل حتليل    

نرى أن اخلمس شركات األمريكية األوىل العاملة خاصةً يف الشرق األوسط كلها ازدادت أرباحاً، ما عدا شركة    

 3620أما إمجالياً فقد تطورت أرباح هذه الشركات من  ،1972فضت أرباحها خالل عام اليت اخن" غولف"

10أي تغريت بنسبة  1972ملني دوالر عام  3989إىل  1970ملبون دوالر عام  ,2%.  

  :1973أزمة النفط األولـى  -أ

  : األوبك و أول أزمة نفطية  منظمة /1-أ

تها الدول العربية عندما قامت بتقليص كمياا املعروضة يف السوق أزمة نفطية خلق 1973شهد العامل يف أكتوبر 

العربية، فأوقفت الدول  –الدولية كنتيجة ملوافقة الدول الكربى اليت حتالفت مع إسرائيل خالل احلرب اإلسرائيلية 

، فأدى هذا إىل  و بعض الدول األوربية و على اخلصوص هولندا ةالعربية نفطها املصدر للواليات املتحدة األمريكي

 11,5ديسمرب  24اخنفاض حاد يف العرض البترويل فالتهبت أسعار النفط ووصل سعر النفط العريب اخلفيف يوم 

  .دوالر خالل أكتوبر  3.01دوالر للربميل بعدما كان يساوي 
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  )دوالر للربميل(               1981إىل  1970تطور األسعار الرمسية للخام العريب اخلفيف من  )04-1(اجلدول 

  1981  1980  1979  1978  1976  1974  1973  1972  1971  1970  السنة

السعر 

  الرمسي

1,67  2,03  2,29  3,05  10,73  11,51  12,70  17,25  28,64  32,51

°Arab oil and gaz N                                   : املصدر 657. 01/02/1999 P04  

راجع عن توقف النفط العريب فقط، بل كان ناتج عن عدة أسباب  1973ة مل يكن تطور أسعار النفط خالل سن

  .نفطيةتبلورت فيما بينها مشكلةً أول أزمة

  :زمة النفط األولـى أأسباب /2-أ

  التنافس الكبري على الطاقة وخاصةً البترول من قبل الدول الصناعية الكربى و باخلصوص الواليات املتحدة

، حيث أن الواليات املتحدة األمريكية لوحدها كانت )اليابان وكوريا اجلنوبية (آسيا  األمريكية و دول شرق

مليون طن سنوياً  573,3مليون طن سنوياً من البترول اخلارجي، ألن إنتاجها ال يتعدى  299إىل  )1(حتتاج

  .مليون طن سنوياً خالل تلك الفترة 880واستهالكها يفوق 

 أثرهم بالضغوطات اخلارجية ، وبدخول أعضاء جدد أصبح إنتاج املنظمة ميثل تكتل أعضاء األوبك و عدم ت

  .من اإلنتاج العاملي 53%

 فتخلت احلكومة األمريكية عن قاعدة الذهب عام 1970التضخم الذي عرفه االقتصاد األمريكي سنة ،

لعمالت تداوالً يف خمتلف مناطق فاخنفضت قيمة الدوالر مقارنةً بالذهب، و باعتبار أن الدوالر من أكثر ا ،1971

  .العامل فاخنفاض قيمته يؤدي إىل ارتفاع أسعار النفط االمسية، وهذا حىت حتافظ هذه األسعار على قيمتها احلقيقية 

  :ة النفط األوىلنتائج أزم/3-أ 

  .لقد خلفت أزمة النفط األوىل نتائج متباينة على أطراف السوق البترولية        

 أهم ما حققته هو حتكمها يف اإلنتاج النفطي الذي كانت تسيطر عليه :كـاألوبعلى زمةاألنتائج

الشركات األجنبية، مثل ما حدث يف العراق عندما قامت احلكومة العراقية بتأميم حصص الشركات األمريكية   

على حصص و حصة هولندا يف شركة نفط البصرة، وكذلك تبعتها يف ذلك الكويت وقطر اليت استولت 

  .الشركات األجنبية يف شركاا الوطنية 

  إىلمليون دوالر7,528متحولة من1976إىل1970كذلك تضاعفت مداخيل البترول لدول األوبك من   

عام%53لكن باملقابل خسرت حصتها يف السوق العاملية عندما اخنفضت حصتها من .دوالر مليون192,3

  ).06- 1ل رقماجلدو( 1982عام%33إىل1973

                                     
  Chems Eddine Chitour (Geopolitique du pitrole et mondialisation ) algerie OPU Alger 1998 p 194      :أُخذت املعطيات من –)1(
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وهذا راجع لعملية التنقيب اليت قامت ا بعض الدول خاصةً حبر الشمال واملكسيك، اليت أفرزت عن اكتشاف 

  .حقول هامة للنفط 

  بعد أزمة النفط األوىل وما خلفته على اقتصاد هذه الدول، خاصةً  :الدول الصناعية نتائج األزمة على

  .شكل كبري، و اجلدول املوايل يبني ذلك عندما عرقلت منوها االقتصادي ب

  ).سنوي %PIB(معامل على النمو اإلقتصادي املتحقق و املتوقع :)05-1(اجلدول 

  10-04  04-03  03-93  93-83  83-73  73-63  63-53  البلد

  -  -  1,0  3,63,7  8,910,2  اليابان

  -  -  5,3  8,6  7,8  10,3  4,7  كوريا اجلنوبية

  8,0  8,5  8,8  10,7  -  -  -  الصني

Revenue de l’énergieعن جملة                    : املصدر /Janvier –Février 2005, P 06

أدى هذا بالدول الصناعية إىل وضع استراتيجيات جديدة، من بينها البحث عن مصادر الطاقة البديلة للنفط، مثل  

ت للنفط لالعتماد عليها يف حاالت الكوارث تنشيط مناجم الفحم و تطوير الطاقة النووية، كذلك وضع خمزونا

  .واألزمات

إن هذه األزمة مل تؤثر على كل الدول الصناعية، بل على العكس بالنسبة هلولندا، اليت كانت تستورد البترول   

العريب ليس الحتياجاا وإمنا إلعادة شحنه يف صورة خام، وحتقق من وراء ذلك رحباً من رسوم الشحن و التفريغ 

، أو إعادة الشحن يف صورة منتجات مكررة، و حتقق يف ذلك  )1(يف روتردام اى الناقالت اليت تستخدم مينائهعل

  .أكرب ربح

 177بلغ  1973مليون طن يف السنة، لكن ما استقبله ميناء روتردام عام  20و يبلغ استهالك هولندا حوايل   

  .كربى كان من ورائها النفط  ، هذا ما جعل اقتصاد هولندا يتلقى موارد )2(مليون طن

فعوض أن يصبح البترول نقمة على هذه الدولة أصبح نعمةً عليها، و هذا ما أصبح يعرف فيما بعد باملرض  

  .اهلولندي

  الشركات النفطية الكربىنتائج األزمة على:  

هذه الشركات ، نالحظ أن  1973و  1972و جنري مقارنة بني سنيت  )03-1(بالعودة إىل اجلدول رقم  

  .مستغلةً يف ذلك توقف اإلنتاج العريب  %52حققت أرباحاً طائلةً، فارتفعت أرباحها مبعدل 

ً بالنسبة للتنقيب خارج دول األوبك، و على عكس ذلك فقدت بعض كذلك رحبت  بعض التوسعات خاصة

  . االمتيازات يف الدول العربية النفطية كما جاء سابقاً

                                     
.يعترب هذا امليناء أكرب ميناء يف العامل  –)1(

.216ص ، 1975،مرجع سابق ذكره"أمحد إمساعيل حيي –)2(
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أسعار النفط قليالً، و ما كادت ختتفي آثار األزمة األوىل حىت ظهرت أزمة أخرى استقرت  1973بعد أزمة  

  .جديدة وبأسباب جديدة أخرى

  :1979أزمة النفط الثانـية -ب

  :األوبك و األزمة النفطية الثانية /1-ب

، وبوترية سريعة إن أزمة الطاقة الثانية حدثت بسبب عدم ارتفاع املنتجات الطاقية البديلة للنفط بشكل كايف    

بني الطلب الطاقوي الكامن     ئلتعويض النفاذ الطبيعي اهلائل للمواد الطاقوية املعروفة، اليت تسببت يف تغيري مفاج

نالحظ أن األسعار الرمسية قفزت من )04-1(و بالرجوع إىل اجلدول رقم  )1(و العرض النفطي الضروري

ذا مل حيدث صدفةً بل حدث نتيجة اختالالت بني العرض       و ه ،1979عام  17,25إىل  1978عام  12,07

  .1973بعد أزمة )  IEA(و الطلب، و هذا بالرغم من اإلجراءات اليت اختذا الوكالة الدولية للطاقة 

  :أسباب األزمة النفطية الثانية/2-ب

اإلنتاج العاملي فبدأت  بدأت تظهر مناطق جديدة للبترول ، أصبحت تنافس األوبك يف 1973بعد أزمة      

.تتقلص كميتها من سنة إىل أخرى

  

  )ألف برميل يومي(                 *1982و  1973إنتاج بعض دول األوبك بني سنيت : )06-1(اجلدول رقم 

  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  البلد

  5131  4054  4211  3167  5240  5663  5898  5350  6021  5863  إيران

  6484  9800  9928  9534  8301  9200  8600  7074  8480  7595  السعودية

  1011  898  2476  3472  2568  2348  2422  2263  1970  2019  العراق

  19003  22487  26953  30928  29805  31286  30827  27186  30728  31028  األوبك

  56562  59301  63175  65783  63380  61936  59865  55238  58205  58106  اإلنتاج العاملي

نسبة األوبك 

من اإلنتاج 

  العاملي

  

53%  

  

52%  

  

49%  

  

51%  

  

50%  

  

47%  

  

47%  

  

42%  

  

38%  

  

33%  

  .أعطيت األرقام سنوياً ومت حتويلها من طرف الباحث إىل معطيات يومية - *

ECONOMIST PETROLEUM –FEVERIER 1987 P 44عن جملة                : املصدر - 

  

  

  

                                     
)1( -    Antoine Ayoub ; « Pétrole :économie et politique » ed economica paris 1996  p 166
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ولكن  1979-1973نرى أن كمية إنتاج األوبك مل تتغري كثريا خالل الفترة ما بني  )06-1(من اجلدول رقم 

ظهور مناطق بترولية (من اإلنتاج العاملي، وهذا راجع إىل ما ذكر سابقاً   %47إىل %53نسبتها اخنفضت من 

  ) .أخرى كبحر الشمال 

         1978بني سنيت  –ثغرة يف اإلنتاج  –ت ا لكن بالتحليل الدقيق ألرقام دول األوبك، نرى أن إيران حدث

، وهذا بسبب الثورة اإليرانية، اليت حدثت خالل  %65و الذي  نتج عنه اخنفاض يف إنتاجها بنسبة 1979و 

  .تلك املرحلة 

وبالنظر للموقع اإلستراتيجي إليران يف الشرق األوسط وموقعها يف منظمة األوبك، ظهرت خماوف كبرية لدى 

لدول الصناعية مما زاد الطلب على البترول لوضع استراتيجيات التخزين خوفاً من الرجوع ألزمة أخرى مشاة ا

، وهذا بالرغم من التغطية اليت قامت ا السعودية العربية والعراق لتلبية الطلب املتزايد وهذا ضمن  1973ألزمة 

  .عاملي إستراتيجية األوبك للمحافظة على موقعها يف اإلنتاج ال

ا ذكر سابقاً ميكن اعتبار أن أسباب األزمة البترولية الثانية هي أسباب سياسية، خاصة يف ظل من خالل م   

  .جديدة منافسة له كالفرنك الفرنسياستمرار اخنفاض قيمة الدوالر وظهور عمالت 

  :نتائج أزمة النفط الثانية  -جـ

  33إىل %53ت حصة األوبك يف اإلنتاج العاملي من كما سبق ذكره تقلص: نتائج األزمة على األوبك% 

إىل  1973عام  %8وهذا الرتفاع عدد البلدان املنتجة خارج منظمة األوبك، اليت ارتفع إنتاجها من 1982عام 

  .)1()1979طن يف سنة  100جتاوز إنتاج اململكة املتحدة والنرويج (يف اية السبعينيات، ومثال ذلك  32%

نتاج األوبك كان ضمن إستراتيجية وضعتها األوبك للمحافظة على األسعار املرتفعة و الين بلغت إن ختفيض إ  

  . وهذا ما أدى إىل تضاعف عوائدها من سنة ألخرى ،1982دوالر اً للربميل عام  34

  )     مليون دوالر (:الفوائد البترولية للبلدان العربية العضوة يف األوبك                الوحدة : )07-1(اجلدول رقم 

العربية   قطر  ليبيا  الكويت  العراق  اجلزائر  السنوات

  السعودية

اإلمارات 

  املتحدة

1976  3700  8500  6869  7500  2092  30755  7000  
1980  12500  26100  17900  22600  4914  102212  19500  

د النفطية لبنان مؤسسة األحباث عرب بال نفط نظرة مستقبلية يف آثار هبوط الفوائ - عبد احلميد فريد :املصدر 

  .282،ص  1986العربية ، بريوت ، 

  

  

                                     
.65، ص  1999- 1998التنبؤ باسعار النفط املرجعية ، رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة اجلزائر  : الكرطار فائزة  –)1(
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  لقد قامت الشركات النفطية الكربى بإتباع إستراتيجية لتوسيع : )1(على الشركات النفطيةنتائج األزمة

يف مصادر الطاقة بعيداً عن النفط، وهذا بعد فقدان السيطرة على احتياطات منطقة اخلليج العريب وفنزويال 

كان ) 1981-1974(السبعينيات، و استثمرت يف الطاقة النووية و الفحم و الطاقة الشمسية، وخالل الفترة 

معدل استثماراا يف تلك املصادر ضعف معدل منو استثماراا النفطية على زيادة استثماراا يف الواليات املتحدة 

  .األمريكية 

 اً لتأثري ارتفاع أسعار البترول الذي اجنر وراء األزمة النفطية الثانية نظر :نتائج األزمة على الدول الصناعية

مليون  41,7اخنفض النمو االقتصادي العاملي  وهذا ما أدى بالدول الصناعية إىل ختفيض  استهالك الطاقة من 

ائض أما الف .%22أي أن التخفيض بلغ ،1983يومي عام  مليون برميل34.1إىل 1979برميل يومي سنة 

 ياملنافسة خاصة بني املنتجني اجلدد، فاعتمدت عليه الدول املستهلكة كمخزون بترويل إستراتيجالذي خلقته 

  .للضغط به على دول األوبك إلجبارها على ختفيض األسعار 

  :و مستقبل األوبك  1985أسعار النفط بعد / 2-2- 1-2

األوبك ، حيث سيطرت حكوماا من خالل هذه لقد صنفت فترة السبعينات بأا أعز فترة عاشتها دول    

املنظمة على قرارات التسعري و اإلنتاج ، و نتج هذا عن عمليات التأميم اليت قامت ا الدول املنتجة الرئيسية يف 

يف يد حكومات الدول  - مبا فيها ملكية االحتياطي-اخلليج و فنزويال ، حيث أصبحت معظم عمليات اإلنتاج 

      1973ا من خالل شركاا الوطنية ، فأدى هذا إىل ارتفاع األسعار حبوايل أربعة أضعاف بني املنتجة متارسه

إىل %53و الذي أعترب عادالً  لدى الدول املنتجة ، فأدى هذا السعر إىل اخنفاض حصة األوبك من ،  1975و

  .%2.8، واستمر منو الطلب العاملي للنفط مبعدل) 06- 1اجلدول رقم (يف السوق 47%

لعوامل سياسية بالدرجة األوىل و استمر يف هذه املستويات 1981و 1979وتضاعفت األسعار مرة أخرى خالل 

58.4مليون برميل يف اليوم إىل 62.7دوالر للربميل بالرغم من اخنفاض الطلب العاملي من 34و 30العالية بني 

  .فضل سياسة األوبك من خالل برجمة اإلنتاج باً  و كان هذا سنوي%1.7مليون برميل ، أي مبعدل 

نوفمرب 01قامت بعقد اجتماع طارئ يف فيينا يوم   1983فبعدما الحظت أن األسعار بدأت يف االخنفاض سنة 

مليون برميل ، وقد 16ملني برميل يف اليوم إىل 17.5متخذة قراراً بتخفيض مؤقت يف سقف اإلنتاج من 1984

  :اميل على النحو التايل حددت احلصص بآالف الرب

)  1200(، العراق ) 2300(، إيران ) 1189(، اندونيسيا ) 127(، الغابون) 183(، اإلكوادور ) 663(اجلزائر

)  950(اإلمارات العربية )  4350(، السعودية ) 280(، قطر ) 1300(، نيجرييا ) 990(، ليبيا ) 900(الكويت 

  ) .1555(فنزويال 

                                     
.20، ص 1990،  أزمة البترول ، املدرسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر: ضياء جميد املوسوي –)1(
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بك نفسها تتحكم يف متغريين، فهي حتدد أسعاراً ثابتة للنفط و حصصاً ثابتة لإلنتاج، و كل فبعد هذا وجدت األو

مشكلة 1986هذا مل يؤثر يف الوضع، حيث أخذت هذه األسعار يف التآكل سنة بعد أخرى مث اارت كلية عام 

  .ري األوبك أزمة خانقة أثرت بشكل كبري على الدول املنتجة للنفط سواءاً كانت من األوبك أو غ

  :1986األوبك و األزمة النفطية العكسية لسنة - أ

بعد العصر الذهيب الذي عاشته منظمة األوبك خالل فترة اية السبعينات و بداية الثمانينات وجدت نفسها عام   

 "األزمة النفطية العكسية " تتخبط يف فخ اخنفاض األسعار ملستويات مل تكن تتوقعها، فسميت باسم 1986

الختالفها بني األوىل و الثانية ، اللتان نتجتا عن نقص العرض البترويل أما هذه فتميزت بفائض العرض ، و هذا 

  .األخري نتج عن تبلور جمموعة عوامل داخل منظمة األوبك و خارجها 

  :1986أسباب األزمة النفطية لـ/1-أ

م عوامل و أسباب عديدة عرب عدة سنوات سبقتها   مل تأيت هذه األزمة صدفة أو مفاجئة، بل جاءت نتيجة تراك 

و كانت بدايتها من اية األزمة األوىل ملا قامت معظم الدول املستهلكة للنفط خاصة الواليات املتحدة األمريكية 

بوضع إستراتيجية خمازن البترول الستعماله عند ارتفاع األسعار، كذلك االجتاه حنو التنقيب يف دول خارج 

  .الذي مت خالله اكتشاف مناطق جديدة كبحر الشمال  األوبك و

دول (دول األوبك تقوم بتحديد حصص اإلنتاج حفاظاً على األسعار كانت هذه الدول و يف الوقت الذي كانت 

تنتهز الفرصة لزيادة إنتاجها من أجل أخذ حصص واسعة يف اإلنتاج العاملي، و ساعدها يف ذلك الدول  )1()اإليبك

  .كربى مثل أمريكا اليت كانت ختصص نسبة كبرية من وارداا من حبر الشمال ملخزوناا النفطية الصناعية ال

فالواقع أن اخنفاض أسعار النفط اخلام و خباصة منذ أوائل الثمانينات ، مث ايارها إىل ما يقارب النصف عام " 

تيجة خلطط وسياسات منسقة وضعتها مل حيدث نتيجة لظروف قدرية أو غري خمططة، بل حتقق االخنفاض ن1986

و كان ذلك ضمن . )2("و قامت بتنفيذها الدول الصناعية للنفط، اليت تنتمي بعضويتها إىل وكالة الطاقة الدولية 

سياسة ترشيد الطاقة من أجل احملافظة على استخدام البترول و إحالل مصادر بديلة له من أجل اخلفض من التبعية 

  .تجة و اليت يف غالبيتها دول نامية الطاقوية للدول املن

منظمة األوبك يف هذه األزمة متثلت بداية يف خروج بعض البلدان مثل نيجرييا عن قاعدة حتديد األسعار  رأما دو

ملا قامت بتخفيض سعر بتروهلا نتيجة ملا قامتا به كل من بريطانيا و النرويج بتخفيض أسعار بتروهلما املشابه 

و تبعت السعودية نيجرييا ملا خرجت عن قرارات األوبك، فكانت بدايتها بتغيري أسعارها معتمدة . لبترول نيجرييا 

مسي  )3(" حسبما تدره املنتجات " على قاعدة أسعار جديدة ، فتم اإلعالن عن بيع النفط السعودي على أساس 

1985م احلصص خالل مؤمتر ديسمرب باتفاقية عقود صايف العائد من الرباميل املكررة ، مث قررت اخلروج عن نظا

                                     
.دول اإليبك هي الدول اليت ال تنتمي ملنظمة األوبك املنتجة للنفط –)1(

.75ص،1996، 76عدد  ،22لد، ااألقطار العربية املصدرة للبترول، منظمة النفط و التعاون العريب: حسني عبد اهللا –)2(

.26ص، 1990،  مرجع سابق ذكره: ضياء جميد املوسوي - )3(
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ماليني برميل يف اليوم ، أي بزيادة مليوين برميل يف اليوم   05ألف برميل إىل 3385و هذا بزيادة إنتاجها من 

فأثر ذلك على الدول األعضاء اليت ضغط على األوبك ، فقررت هذه األخرية ترك السياسة القدمية، و هي احملافظة 

يار من خالل نظام احلصص، و حماولة استرجاع مكانتها يف السوق البترولية العاملية ، فتم على األسعار من اال

مليون برميل يف اليوم ، أدى ذلك إىل 16مليون برميل بعدما كان18خالل هذا املؤمتر زيادة سقف اإلنتاج إىل 

1985- 12-20انت بدايته من زيادة العرض الذي خلق فائض يف السوق ، و نتج عنه اخنفاض يف األسعار ، و ك

  . 1986واارت كلية عام 

  :1986األزمة النفطية لـ نتـائج/2- أ

 بالرغم من استرجاع منظمة األوبك حلصتها يف السوق العاملية تدرجيياً : نتائج األزمة على منظمة األوبك

ىل تالشيها، فاخنفاض أسعار ، إال أا كانت أسوء أزمة وقعت فيها، اليت كادت تؤدي إ) 11-1اجلدول رقم(

النفط أدى إىل تدهور اقتصاديات الدول األعضاء، فالتجأت الدول ذات الطاقة اإلنتاجية احملدودة إىل املديونية 

حيث حسب التقرير "، 1985مقارنة بسنة %50اخلارجية مثل اجلزائر، ألن العوائد النفطية اخنفضت بدرجة 

مليار دوالر سنة  100بلغت ) األوبيب(أكد على أن خسارة الدول املنتجة  السنوي الثاين عشر ملنظمة األوبيب

  .)1("وحدها1986

  )مليار دوالر: الوحدة (               1998إىل  1985العوائد النفطية لدول األوبك من ) : 08-1(اجلدول رقم 

  1998  1997  1996  1995  1993  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  السوات

عوائد ال

النفطية 

بدوالرات

1998  

  
  

144.09  

  
  

75.02  

  
  

93.64  

  
  

86.40  

  
  

107.52  

  
  

147.05  

  
  

127.36  

  
  

120.16  

  
  

132.16  

  
  

161.56  

  
  

161.59  

  
  

107.30  

العوائد 

النفطية 

بدوالرات

1974  

  

85.38  

  
  

43.29  

  
  

48.30  

  
  

43.10  

  
  

53.61  

  
  

67.21  

  
  

58.85  

  
  

57.33  

  
  

62.83  

  
  

80.29  

  
  

79.27  

  
  

52.16  
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.114ص ، 1997،  غري منشورة ، جامعة اجلزائر قتصاد اجلزائري ، أطروحة دكتوراهالسوق البترولية العاملية و انعكاساا على اال: هاشم مجال –)1(
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الشكل (01) : العوائد النفطية لدول األوبك من   1985 إىل 1998
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العوائد النفطیة بدوالرات 1974 العوائد النفطیة بدوالرات 1998

  من إعداد الطالب اعتماداً على اجلدول السابق : املصدر 

إال 1986عد عام نرى أنه بالرغم من زيادة العوائد ب، 1974و دوالرات 1998مبقارنة العوائد النفطية بدوالرات 

  .مل ترتفع كثرياً و هذا لتأثري التضخم على األسعار   1974أا باملقارنة بدوالرات 

، فخالل هذه 1981بل جاء هذا االخنفاض منذ سنة ، 1986و1985فاخنفاض العوائد مل حيدث خالل سنيت 

           1998دوالرات  مليار دوالر حسب279.309سنة وصلت عائدات النفط إىل أعلى مستوى هلا و هي 

  .1974مليار دوالر بدوالرات 158.368و 

 نتائج األزمة على الدول غري األعضاء يف األوبك:  

يف ظل إتباع منظمة األوبك سياسة تقنني اإلنتاج أو حتديد سقف اإلنتاج ، كانت الدول املنتجة غري األعضاء    

صة يف اإلنتاج العاملي ، فهذه الدول تعترب املسؤولة عن هذه يف األوبك تسعى إلغراق السوق البترولية ألخذ ح

األزمة، لكن هذا مل يشفع هلا بل تكبدت خسائر كبرية بالنظر للتكاليف املرتفعة جداً يف استخراج بتروهلا، و مثال 

  .1986مليون طن عام  607إىل 1983مليون طن سنة   616.3ذلك اإلحتاد السوفيايت الذي اخنفض إنتاجه من 

وهذا راجع الرتفاع تكاليف اإلنتاج، و نفس الشيء بالنسبة إلجنلترا، العتبار أن تكاليف استخراج البترول من 

  .حبر الشمال من أعلى تكاليف استخراج النفط يف العامل 

 على الشركات النفطية نتائج األزمة:  

بالنظر للتكاليف املرتفعة و اخلسائر احملققة  إىل ايار و اضمحالل الشركات النفطية الصغرية  1986لقد أدت أزمة 

تراجعت هوامش 1986فبعد االيارات الكبرية يف أسعار ." فاخنفضت االستثمارات يف جمال الصناعة النفطية 

، فهذا التراجع يف 1986ماليري دوالر عام 08إىل 1985مليار دوالر يف 18.4ربح الشركات البترولية من 
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05حيث أنفقت الشركات حوايل ، 1987و1986فيضات يف نفقات االكتشاف ألعوام املدخالت رافقه خت

  .)1("1985ماليري الدوالر سنة 

هذا الوضع جعل أصحاب القرار يف القطاع النفطي يراجعون إستراتيجيام خاصة يف ظل انضغاط املوازنات      

من أرباحها %29لزيادة قدرها  Exxonن فمثالً على الرغم من تسجيل أكسو" و تقليص عدد املوظفني، 

من موظفيها يف   %28موظف و عامل ميثلون 40000فقد أعلنت عن طرد ، 1986للفصل األول من عام 

  .)2("العامل بأسره و ليس يف الواليات املتحدة األمريكية فقط

ات اندماج بني شركات نفطية قامت الشركات البترولية بتغيري إستراتيجياا ، فحدثت عملي1986فبعد عام    

خاصة أمريكية فيما بينها، و بالنظر للتأثري الذي أصاب الدول املنتجة أدى ذه األخرية إىل فتح اال  بينها و بني 

  .هذه الشركات، اليت أصبحت تتهافت على هذه الدول خاصة اليت تتميز نفطها بتكلفة استخراج منخفضة

  . مضاعفة أرباحها فظهرت كقوى عظمى يف جمال النفطفساعد ذلك الشركات الكربى إىل 

  1997ترتيب الشركات البترولية العظمى يف عام ) : 09-1(اجلدول رقم 

الرتبة يف   الشركة

Fortune 500*

رقم األعمال 

  )مليون دوالر(

الربح الصايف  

  )مليون دوالر(

  الرتبة بالنسبة للربح

رويال دوتش 

Royal Deutsh
  هولندا- بريطانيا

  
05  

  
128142  

  

  
7758  

  
02  

  Exxon-أكسون

  األمريكية.امل.الو

  
07  

  
122379  

  
8460  

  
01  

PBبريتش بتروليوم

  بريطانيا

  
20  

  
71193  

  
3272  

  
04  

Mobil-موبيل

األمريكية.امل.الو

  
26  

  
59978  

  
2664  

  
05  

  Texaco-تكساكو

  األمريكية.امل.الو

  
40  

  
45187  

  
960  

  
10  

  .تنشرها جملة أمريكية 1998شركة عاملية سنة 500لـ ترتيب الشركات بالنسبة-*

Arab Oil and Gas N° 654عن                                     : املصدر -  , 01/02/1998    P36  

                                     
.16ص، 1998أغسطس ، 335املنخفضة على اإلنتاج ، عدد لأثر أسعار البترو: عة عن جملة أخبار النفط و الصنا- )1(

.118  117ص ص، 1997، مرجع سابق ذكره : هاشم مجال –)2(
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 املستهلكة للنفط على الدولنتائج األزمة:  

رجة قوة اقتصادها، فبالنسبة للدول لقد تباين تأثري اخنفاض أسعار النفط على الدول املستهلكة له من خالل د   

  :الصناعية الكربى كانت له آثار إجيابية متثلت يف 

اخنفاض قيمة الواردات النفطية، حيث حققت الدول الصناعية وفورات هامة تفاوتت من بلد آلخر حسب  - 

  .)1("ده لوح1983مليار دوالر عام 45مقدار " حققت OCDEدرجة اعتماده على النفط ، فبالنسبة لدول 

أما يف الواليات املتحدة فاخنفاض أسعار النفط جعل اتمع األمريكي يعيش الرفاهية من خالل اخنفاض تكاليف  

و قيمة البنزين، كذلك أجور النقل بالنسبة لشركات الطريان، ألن الواليات املتحدة باعتبارها منتج كبري للنفط 

م انتقال اخنفاض األسعار للمستهلك النهائي على عكس الدول فإن ذلك مل جيعلها تتخذ سياسات دف إىل عد

  .األوربية

اخنفاض معدل التضخم و زيادة معدل منو الناتج الوطين، فاخنفاض أسعار النفط تؤدي إىل رفع الناتج الوطين  - 

  .للدول الصناعية و خفض التضخم 

خاصة مع احتمال اخنفاض صادراا للدول  باإلضافة إىل كل هذه اإلجيابيات كانت هذه الدول تتوقع سلبيات   

النامية، اليت تعترب سوق تعرض فيها منتجاا، وهذا بسبب تدين عائداا و خاصة منها الدول النفطية، كذلك 

  .احتمال التخلي عن االستثمار يف مشروعات الطاقة البديلة يف ظل التكلفة الكبرية اليت تتميز ا هذه البدائل 

فاض أسعار النفط على الدول املستهلكة األخرى النامية فكان هلا األثر اإلجيايب من خالل اخنفاض أما تأثري اخن - 

فاتورة وارداا من الدول الصناعية و زيادة صادراا من املواد األولية، و هذا يف ظل األوضاع االقتصادية اجليدة 

كقوى مستهلكة للنفط حمققة معدالت ) و الصنياهلند (للدول الصناعية، وهذا ما أدى إىل بروز دول شرق آسيا 

  .منو عالية 

  :1986أسعار النفط بعد أزمة  -ب

أحلق أضراراً كبرية على دول األوبك، حيث قلت عوائدها النفطية مما  1986إن ايار أسعار النفط يف بداية    

أجرب بعضها و خاصة ذات الطاقة اإلنتاجية احملدودة اللجوء لالقتراض اخلارجي يف ظل العجز الذي أصبحت تعاين 

اإلنتاج و التسعري منه ميزانياا العمومية ، وحىت ال يؤثر ذلك على املنظمة ككل جلأت إىل تعديل نظامها القدمي يف 

و تبنت نظاماً مرناً لتسعري نفوطها وفق نظام األسعار 1986فقد قامت بالتخلي عن األسعار الثابتة بنهاية عام 

الفورية وهذا يف ظل املنافسة الشرسة اليت خلقها املنتجون اجلدد ، و هذا النظام ساعد منظمة األوبك يف معرفة 

  .وفق هذا الطلب حتديد اإلنتاج الطلب العاملي على النفط و بالتايل

مليون برميل يف اليوم مع حتديد حصة كل 16بتخفيض اإلنتاج إىل 1986أوت " جنيف"فقامت يف اجتماع 

  دوالر للربميل، هذا القرار لقي استحسان و قبول من دول األوبك وهذا بالنظر  18دولة و تثبيت سعر النفط عن 

  
                                     

.109، ص 1997،  مرجع سابق ذكره: هاشم مجال -)1(
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ث أن معظم مؤسساا النفطية كادت تشل بفعل هذه احلركة يف األسعار، وهذا ملا حلقها من اخنفاض األسعار، حي

  ) .خاصةً حبر الشمال (بالنظر للتكاليف املرتفعة يف استخراج وتكرير البترول 

ولفرض نضام احلصص على الدول األعضاء قامت منظمة األوبك باجتماع يف نوفمرب، و مت االتفاق على رفع    

ميل، هذا القرار أنعش للربدوالر18برميل يف اليوم مع التأكيد على تثبيت سعر النفط عند  مليون 18اإلنتاج بـ

دوالر  14دوالر للربميل، لكن سرعان ما بدأت تنخفض حىت وصلت  17.73إىل 1987األسعار فوصلت عام 

ذلك خالل اجتماع  هذا ما أدى إىل ضرورة التعاون بني دول األوبك، فتم ،1988للربميل يف الشهر األول لعام 

%10إىل %7حيث مت وضع أسس للتعاون بينهما تضمن خفض يف اإلنتاج مبقدار ،بفيينا 1988بينهما يف أفريل 

مع التزام الطرفني بتطبيق ذلك، فقامت دول األوبك بتطبيق االتفاقات خالل الشهرين املوالني وهذا بتخفيض 

للمشاكل السياسية اليت كانت تعانيها خاصةً يف ظل احلرب  ذلك نظراًأما األوبك فلم تستطع ، %5اإلنتاج بـ 

، و مت حتديد سقف جديد ) نوفمرب( جمدداً بفيينا  اأشهر بعد االتفاق األول، اجتمعو 7العراقية اإليرانية، لكن 

فارتفعت األسعار  ،1989مليون للربميل لليوم، فطبقته األوبك خالل النصف األول من عام  18.5لألوبك بـ 

  .1989دوالر للربميل حالل عام  17.31ن جديد حىت بلغت  م

شرق آسيا و أوربا الغربية، جعل دول األوبك و بزيادة الطلب العاملي على النفط خاصةً من قبل دول اجلنوب

مليون للربميل، و مع بداية اهلجوم  22، و مت خالله حتديد اإلنتاج بـ )1989نوفمرب ( تعقد مؤمتر يف فيينا 

خاصةً و الواليات املتحدة األمريكيةظهرت موجة خماوف يف الغرب1990أوت02قي على الكويت يف العرا

  ).10-1اجلدول (دوالر للربميل  22األسعار حىت ختطت حاجز    فارتفعت

  )دوالر للربميل: الوحدة (              1998إىل1988تطور سعر سلة خام األوبك من ) : 10-1(اجلدول رقم 

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  ةالسن

سعر 

سلة 

خام 

  األوبك

14.24  17.31  22.26  18.62  18.44  16.33  15.53  16.86  20.29  18.68  12.39  

Arab                             عن          : املصدر -  Oil and Gas N° 655 , 01/02/1999.P07

بصرف ) IEA(العراق املفقودة يف السوق البترولية، قامت الوكالة الدولية للطاقة  ولتغطية حصة الكويت و

ولكي ال تفقد األوبك حصتها يف السوق أعلنت . املخزونات اإلستراتيجية للتأثري على األسعار حىت تنخفض

اليوم، ليصبح  برميل يف 02مليون برميل يف اليوم مبقدار 6.4رفع إنتاجها من 1990أغسطس 08السعودية يوم 

ماليني برميل يف اليوم و هذا لتغطية نصف الكمية املفقودة و انظم إليها منتجون آخرون كفنزويال و عارض 08

  .آخرون مثل إيران و ليبيا 
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  )يوم/ألف برميل : الوحدة (                     1999و1990إنتاج دول األوبك من ) : 11-1(اجلدول رقم 

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

  7790  8370  8345  8150  8150  8185  8140  8405  8227  6410  السعودية

  1830  2080  2105  2050  2052  2035  1868  1048  65  1161  الكويت 

  2530  2110  1150  580  650  508  481  425  304  2010  العراق

  1290  1300  1360  1390  1340  1320  1340  1330  1410  1280  فنزويال

جمموع 

  األوبك

  

24101  

  

25446  

  

25619  

  

26118  

  

25109  

  

25505  

  

26040  

  

27200  

  

27850  

  

29350  

 جاإلنتا

  العاملي

  

64913  

  

64641  

  

65026  

  

65115  

  

661016  

  

67289  

  

69785  

  

72100  

  

73460  

  

72250  

نسبة 

األوبك 

  من العامل

  

  

37.1℅  

  

  

39.4℅  

  

  

39.4℅  

  

  

40.1℅  

  

  

38.0℅  

  

  

37.9℅  

  

  

37.3℅  

  

  

37.7℅  

  

  

37.9℅  

  

  

40.0℅  

Petroleumعن جملة : املصدر-  Economist Mars 2001 P 56                        

دوالر للربميل، واستمرت يف 18و16و بعد اية حرب اخلليج بدأت أسعار يف االخنفاض، حيث تراوحت بني 

  .1996دوالر سنة 20.29 مستوى ، مث ارتفعت قليالً حىت وصلت إىل1995هذا املستوى حىت عام 

الشكل رقم (02) : سعر خامات األوبك من 1990 إلـى 1998

0
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
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 (ا
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لقي

ا

سعر خامات األوبك 
  

  ) .10-1(من إعداد الطالب اعتماداً على اجلدول رقم : املصدر  - 

) 11-1اجلدول رقم (℅50تزامن هذا االرتفاع مع زيادة الطلب العاملي على النفط و ارتفاع إنتاج العراق بنسبة 

حىت اارت يف ديسمرب  ضأت األسعار يف االخنفا، مث بد)النفط مقابل الغذاء(ةوهذا يف إطار اتفاقية األمم املتحد

  .دوالر للربميل لسلة خامات األوبك متسببة يف ذلك أزمة أخرى 9.69حىت وصلت إىل مستوى 1998عام
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  :1998األزمة النفطية لسنة  -جـ

الر للربميل دو 14و 21بعد استقرار أسعار النفط خالل اية الثمانينات و بداية التسعينات، حيث تراوحت بني 

9.47إىل أدىن مستوى هلا و هو 1998حىت وصلت يف سبتمرب 1997بدأت تتآكل عام ) 10-1اجلدول رقم (

  .دوالر للربميل، وهذا راجع لعدة أسباب

  :1998أسباب األزمة النفطية لسنة / 1-جـ

نتجة، حيث كان الصني كقوى م) سابقا(إن من أسباب هذه األزمة هي عودة الصني و اإلحتاد السوفيايت      

أما االحتاد السوفيايت فوصل . ألف برميل يومي  3200، مث أصبح ينتج 1977ألف برميل يوميا عام  1738ينتج 

  .ألف برميل يومي بعد التعاون الذي كان قائماً بني الوكالة الدولية للطاقة و روسيا 7200إىل 1997إنتاجه عام 

ألف برميل يف  3280بـ  1997وبك كالنرويج الذي بلغ إنتاجها عام  خارج األ ىكذلك بالنسبة للدول األخر

  .اليوم 

كل هذا العرض مل يقابله طلب باملثل  بسبب اخنفاض استهالك النفط من طرف دول شرق أسيا، اليت عانت من 

  .أزمة مالية، كذلك أزمة روسيا الداخلية خالل تلك املرحلة 

  ) .1999-1996(سيوي على النفط ويف الناتج احمللي اإلمجايل النمو يف الطلب األ) 12-1(اجلدول رقم 

  معـدل النــمو  

1996-1997  1997-1998  1998-1999  
GDP PPP*6.30℅  3.90℅  5.86℅  
GDP XR**5.94℅  1.93℅  5.40℅  

  ℅5.85  ℅1.96-  ℅8.08  الطلب على النفط

  .1995والر عام معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل حبسب القوة الشرائية للد -* 

  .1995احلقيقي حبسب سعر صرف الدوالر لعام  معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل-**

اإلمارات العربية ، مركز اإلمارات للدراسات        " أسواق الطاقة األسيوية " آمي مايرز جاف :املصدر عن  - 

  .164،ص 2005و البحوث اإلستراتيجية ، أبوظبـي ،

وبك كانت يف كل مرة حتاول رفع األسعار بإستراتيجية خفض اإلنتاج، لكنها مل تستطع يف ما دول منظمة األأ

الذي تزامن مع انفتاح فنزويال لالستثمارات األجنبية مع جتاوزها حلصتها يف " ظل عودة العراق كمنتج قوي، 

  )1("1998ار عام ، لكنها مل تتردد يف خفض اإلنتاج عند ايار األسع)1998-1995(األوبك خالل فترة 

هذا ما أدى باألسعار إىل . أو احملدودة كاجلزائر و قطر  ةوخفض اإلنتاج ال يساعد الدول ذات الطاقة اإلنتاجي

 1973دوالر للربميل بدوالرات  3.6دوالر للربميل لسلة خامات األوبك و  12االخنفاض حيث وصلت إىل 

  .وهذا ما خلق أزمة أخرى للدول املنتجة للنفط 

                                     
.141، ص 2000جويلية ،141سة الدولية ، مطابع األهرام التجارية ، القاهرة ، العددالنفط و العوملة االقتصادية ، مصر ، جملة السيا: ماجد عبد اهللا املنيف –)1(
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  :1998نتـائج األزمة النفطية لسنة / 2-جـ

نرى أن اخنفاض عائدات النفط ) 08-1(بالرجوع إىل اجلدول رقم: عـلى األوبك نتـائج األزمة

مليار دوالر  390إىل  1998لدول األوبك أدى إىل تفاقم الديون عليها، حيث وصلت عام ) 1974بدوالرات (

التضخم ، كذلك عدم االستقرار الذي مرت به منطقة الشرق األوسط    وهذا راجع إىل تدين أسعار النفط تأثري 

  .و فنزويال بسبب إستراتيجيات التسلح اليت اعتمدت عليها هذه الدول 

بدأت بعض الدول يف تسوية ديوا مثل اجلزائر، اليت كانت ديوا  2000لكن بانتعاش أسعار النفط بعد عام 

  .2004مليار دوالر عام  16خنفضت إىل وا 1998مليار دوالر سنة  33تقارب 

  

 لقد الحظت الشركات البترولية الكربى التأثري اإلجيايب : شركات البترولية العاملية عـلى النتـائج األزمة

لعملية االندماج اليت قامت ا بعض الشركات األمريكية الصغرية وما حققته من أرباح فقامت باملثل ، وأهم 

  )1(:هي تو اليت كانت من ورائها تقوية مراكزها املالية ، أهم هذه االندماجا 1998عت عام االندماجات اليت وق

  .مليار دوالر  56000اندماج وقع بني شركيت أكسون و موبيل بقيمة  ●

  .دوالر  مليار26000أموكو و شركة آركو األمريكية بقيمة /اندماج وقع بني جممع بريتش بتروليوم ●

  .مليار دوالر  47000فينا مع إلف الفرنسية بقيمة/جممع توتال اندماج وقع بني ●

هذا االندماج أدى إىل قيام هذه الشركات بتنويع مصادر الطاقة و زيادة احتياطاا، خاصة يف ظل قيام الدول 

كات بفتح اال أمام هذه الشركات من أجل توسيع و تطوير إنتاجها، و اجلدول املوايل يبني طاقات و دخل الشر

  .الكربى خالل هذه األزمة 

                                     
.46ص، 2000،  مرجع سابق ذكره: ماجد عبد اهللا املنيف -)1(
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  1998إحتياطي و مبيعات الشركات الكربى ووضعها املايل لسنة : )13-1(اجلدول رقم 

  إلف /فينا /توتال   شــل  أركو/أموكو/BP  موبيل /أكسون  الشركات

اإلحتياطي من البترول 

  )برميل* بليون(

11.6  10.1  10.0  06.3  

اإلحتياطي من الغاز 

  )قدم مكعب** رليونت(

58.0  40.8  60.5  19.1  

إنتاج البترول وسوائل 

  )ي.ب.مليون (الغاز 

02.5  02.7  02.4  01.5  

مليون (طاقة التكرير 

  )برميل يومي

06.5  03.3  04.0  02.4  

مبيعات املنتجات 

  )ي.ب.م(

08.9  05.4  06.8  03.2  

إمجايل الدخـــل 

  )بليون دوالر (

20.3  08.10  12.8  94  

  لصايف الدخل ا

  )بليون دوالر (

12  08  08  04  

10= بليون  - *
12

10= ترليون  - **               
18

  

  .47، ص 2000جويلية  ،141جملة السياسة الدولية ، عدد : املصدر  - 

  حيث مل  –ترة التسعينات إن تذبذب أسعار النفط خالل ف :الدول املستهلكة للنفط عـلىنتائج األزمة

خلق رخاء لدى الدول املستهلكة للنفط  –)1998-1990(دوالر للربميل خالل الفترة  17.70تتجاوز معدل 

من خالل زيادة ريعها النفطي الذي حتصل عليه يف صورة ضرائب تفرضها على املنتجات النفطية،  فعلى سبيل 

دوالر  59،كما بلغ صايف الريع حنو 1995دوالر عام  116ي يف اليابان بلغ السعر للمستهلك النهائ"املثال 

نفس الشيء . )1("للدول املصدرة للنفط ℅26كضرائب حلكومة اليابان و ℅74للربميل وكان توزيعه بنسبة 

مليار دوالر ، و هذا يساوي 30.4حوايل 1998فقد بلغت واردات الضرائب النفطية عام " بالنسبة لفرنسا 

و يف جمموع الضرائب احملققة .)2("مليون برميل يف اليوم 2.7ن من النفط اخلام اليت تصدر حوايل ضعف دخل إيرا

  .)3(" حوايل ألف مليار دوالر   2000بلغت عائدات الضرائب عام "لدى الدول الصناعية 

                                     
.17ص، 1998،  مرجع سابق ذكره: حسني عبد اهللا –)1(

.64، ص 2004،  املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر العاصمةثورة أسعار النفط ، اجلزائر ، ديوان : ضياء جميد املوسوي -)2(

.64  ص، 2004،  مرجع سابق ذكره:ضياء جميد املوسوي -)3(
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اتفاقيات اجلات (تبادل و مع أن الدول الصناعية املتقدمة حبكم تبنيها و سيطرا على اتفاقيات حرية التجارة و ال   

GATT( ، منذ البداية كانت حريصة على عدم إدخال النفط يف تلك االتفاقيات ، و ذلك حىت تتيح لنفسها حرية

احلركة يف فرض الضرائب و القيود على وارداا منه، فبدل من اختيار أسلوب فرض الضرائب على النفط اخلام  

رة بعد خروجها من مصايف التكرير، و هذا ما يؤدي إىل رفع سعرها قامت بفرض الضرائب على املنتجات املتكر

عند املستهلك النهائي، و بالتايل يكون هناك تقييد لالستهالك مث لإلستراد و حرية التجارة كذلك، و هذا خالفاً 

الدولية، اليت  ، و جاء هذا بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقةGAATلالتفاقيات اليت تنادي ا اتفاقيات اجلات 

  .كانت دوماً تسعى إىل ختفيض أسعار النفط

  :2006إلـى 1999أسعار النفط من  -د

بدأت أسعار النفط يف االرتفاع من جديد، و هذا  ،1998بعد األزمة النفطية اليت وقعت يف الشهور األخرية لعام 

دوالر 9.82عدما كان يقارب دوالر للربميل ب15.36، حيث وصل سعر الربنت إىل 1999بداية من مارس 

لكن هذا االرتفاع مل يكن متوقعاً بالنظر إىل الوضع الذي كان قائماً، و عدم . 1998للربميل يف أفريل من سنة 

  .قيام أي طرف سواءاً  األوبك أو غري األوبك خبطوة ساعدت على رفع األسعار

الشكل رقم (03) : تطور سعر سلة األوبك من 1999 إلـى 2006
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السعر اإلمسي  السعر احلقيقي بدوالرات 2006
  

  .)01(من إعداد الطالب إعتماداً على امللحق رقم : املصدر  - 

فقد حدثت هذه القفزة يف أسعار النفط نتيجة لعودة ارتفاع الطلب العاملي على النفط، خاصة بالنسبة لدول شرق 

أزمة مالية ، كذلك عودة الصني ) 1998-1996(، اليت كانت تعاين خالل الفترة )12-1اجلدول رقم (آسيا 

فقد أصبح مستورداً أساسيا " ، 1993عام  كمستهلك قوي للنفط، بعدما فقد االكتفاء الذايت إلنتاجه النفطي

  .)1("مليون طن يف العام تقريبا30ًبلغ صايف الواردات 1999تقريباً ، وحبلول عام 1995للنفط عام 

                                     
  .227،ص2005،مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتيجية ، أبوظبـي أسواق الطاقة األسيوية ، اإلمارات العربية ،: دفيد فون هيبل - )1(
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قامت األوبك بوضع ما يعرف بآلية ضبط األسعار، اليت من مقتضاها حتريك اإلنتاج بالزيادة 2000و يف مارس "

، وقد )دوالر للربميل من سلة األوبك 28و  22(أسعار النفط بني حد أدىن و أعلى  أو بالتخفيض مبا حيافظ على

وإذا كان مل  2003و  2000دوالر للربميل يف املتوسط خالل الفترة 25ارتفع السعر يف ظل تلك اآللية إىل حنو 

  .)2(" دوالر يف صورته احلقيقية 6.85يتجاوز 

فقد كانت خالل  - 2001يف أسعار النفط بدأت تنخفض اية سنة 2000فبعد القفزة النوعية اليت حدثت سنة 

لكن  –دوالر للربميل و استقرت عند هذا املستوى حىت سبتمرب من نفس السنة 24.06تقدر بـ  2001جانفي 

دوالر للربميل و هذا بسبب التخوف الذي أصاب 19.64سبتمرب مباشرة اخنفض إىل مستوى 11بعد أحداث 

  .جمنطقة اخللي

بقيمة مليوين برميل يف ) 15-1اجلدول رقم ( و سعياً منها لزيادة رفع األسعار قامت منظمة األوبك خبفض اإلنتاج 

بسبب عدم التوازن بني الطلب 2002مث ارتفعت األسعار قليالً خالل عام . اليوم وهذا خالل مؤمتر نوفمرب بفيينا 

  .و العرض العاملي 

  )اليوم/مليون برميل:الوحدة(2006إلـى 2001لب و العرض العاملي للنفط من تطور الط): 14-1(اجلدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

  

الطلب 

  العاملي

دول التعاون  

  اإلقتصادي

48.0  48.0  48.6  49.5  49.7  50.1  

  22.8  22.1  21.4  20.4  20.2  19.7  الدول النامية

  06.9  06.5  06.5  05.6  05.0  04.7  الصني

جمموع 

  الطلب العاملي

77.1  77.7  79.3  82.3  83.5  84.5  

العرض 

  العاملي

عرض 

  األوبك

27.2  25.3  27.8  30.0  31.1  30.9  

العرض 

  العلمي

77.3  76.9  79.5  83.0  84.2  84.4  

نسبة األوبك 

  من العامل

35.2℅  32.9℅  35℅  36.2℅  37℅  36.7℅  

  -0.1  +0.7  +0.7  +0.2  -0.8  +0.2  الفرق بني العرض و الطلب

  OPEC Bulletin 12/2007 P91  &  OPEC Bulletin 01/02/2006   P77من إعداد الطالب إعتماداً على  : املصدر- 

                                     
38ص، 2006أفريل، 164أزمة الطاقة احلالية تداعياا و مستقبلها ، مصر، عن جملة السياسة الدولية ، مطابع األهرام ، القاهرة ، العدد: د اهللا حسني عب–)2(
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ارتفعت أسعار النفط بسبب الغزو األمريكي للعراق و توقف ضخ النفط العراقي، لكن 2003و يف سنة   

املفقودة يف السوق البترولية، خاصة يف ظل قدرة بعض بضغوط أمريكية قامت األوبك برفع إنتاجها لتغطية الكمية 

  .األعضاء على زيادة إنتاجها كالسعودية و إيران 

و هذا بالنظر للطلب املتزايد على النفط من 2004و بالرغم من ذلك واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع بداية سنة 

و خاصة الطلب األمريكي على النفط لتغطية  ،)14-1اجلدول رقم (قبل الصني و الدول النامية و حىت الصناعية 

  .العمليات العسكرية اليت تقوم ا الواليات املتحدة األمريكية خارج أراضيها خالل تلك املرحلة 

حتت ضغوط مارستها الواليات املتحدة األمريكية على منظمة الدول املنتجة و املصدرة للنفط مت اجتماع "و دائما 

مليون برميل يف اليوم 02.5و اختذوا قراراً برفع سقف اإلنتاج مبقدار 2004جوان 03خ األعضاء يف بريوت بتاري

ً من الشهر املقبل  جويلية، و مت االتفاق على زيادة رفع اإلنتاج 21مث جرى اجتماع استثنائي يف . )1(" إعتبارا

، ولكن هذا مل ℅36العاملية إىل ألف برميل يف اليوم و هذا ما جعل األوبك ترفع نسبتها يف السوق 500مبقدار 

دوالر للربميل يف بورصة  43إىل رقم قياسي بلغ 2004-07-28يؤثر إطالقاً على األسعار اليت وصلت يوم 

هذا راجع لإلنقطاعات املتكررة لنفط العراق، بسبب اهلجمات . عام 21نيويورك و هو أعلى مستوى وصلته منذ 

شاكل اليت أصابت شركة النفط الروسية العمالقة يوكوس، اليت أعلنت عن وقف املتزايدة على أنابيب النفط، و امل

إنتاجها من النفط بسبب مشاكل مع احملاكم، اليت كانت تلزمها بدفع ماليري الدوالرات كرسوم ضريبية، كذلك 

و أكتوبر  األعاصري اليت ضربت شرق املكسيك كإعصار إيفيان، و االضطرابات اليت وقعت بنيجرييا خالل سبتمرب

  من نفس السنة

فاألوبك تنتج بطاقتها القصوى ومل يعد هناك هامش واسع عند هذه الدول باستثناء دولة واحدة هي السعودية " 

مليون برميل إضايف 1.3العضو الوحيد القادر على حتقيق زيادة طاقتها اإلنتاجية، إذ تستطيع الرياض إنتاج 

بإعالن تأييدها لزيادة سقف اإلنتاج مبليون 2004-09- 15اجتماع فيينا يوم ، و قامت هذه األخرية يف  )2("يومياً

  .مليون برميل يف اليوم31من اإلنتاج العاملي مبجموع ℅37برميل إضايف، فأصبحت حصة األوبك 

إال أن 2005نرى أنه بالرغم من الفائض يف العرض الذي وقع خالل عام ) 15-1(من خالل اجلدول رقم    

ومن أهم األسباب التجارية و الصناعية اليت أدت إىل االرتفاع " نفط مل تنخفض بل واصلت الصعود، أسعار ال

نقص طاقة التكرير يف املصايف الغربية عن احتياجات االستهالك 2005-2004احلاد يف أسعار النفط خالل الفترة 

 )3("اع أسعار املشتقات النفطية بصورة حادة خصوصاً يف الواليات املتحدة األمريكية، و أدى ذلك تلقائياً إىل ارتف

وكما هو معروف أن عالقة البترول اخلام باملشتقات البترولية هي عالقة ترابطية ، فاخنفاض طاقة التكرير تؤدي إىل 

السبب اآلخر الذي أدى إىل االرتفاع احلاد لألسعار خالل . رفع أسعار املشتقات و بالتايل يرتفع سعر النفط اخلام 

                                     
.17، ص 2004،  مرجع سابق ذكره: ضياء جميد املوسوي –)1(

50-49، ص ص  2004،  مرجع سابق ذكره: ضياء جميد املوسوي -)2(

.43ص، 2006أفريل ،164تسعري النفط و آلية ضبط االسواق ، مصر، عن جملة السياسة الدولية ، مطابع األهرام ، القاهرة ، العدد: إبراهيم نوار–)3(
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و هذا بسبب تراجع "الذي نتج عنه عجز ) 14-1اجلدول رقم (هو نقص اإلمدادات يف العرض العاملي 2006م عا

اليت متثل مصاحل الدول الصناعية  –، وتشري إحصائيات وكالة الطاقة الدولية ااإلنتاج اإليراين و العراق و ليبي

  . )1("مليون برميل يف اليوم 29إىل أكثر من  2006) جانفي(إىل أن إنتاج األوبك هبط يف شهر يناير  –املتقدمة 

أن أسباب االرتفاع يف أسعار النفط مل تفرضها عوامل السوق، بل راجع لنزوح " فريى املسؤلون يف الطاقة 

املستثمرين يف البورصات املالية إىل أسواق الذهب و أسواق النفط، ألن األسواق املالية أصبحت حتقق اخلسائر 

فط اليت جيين فيها املضاربون أرباحاً طائلة، وكذلك اخنفاض قيمة الدوالر و تدهور االقتصاد عكس أسواق الن

  )2(" األمريكي 

  :توقعات مستقبل أسواق النفط العاملية-هـ

120مليون برميل يومي سريتفع إىل أكثر من 85إىل 2006يرى املراقبون أن الطلب العاملي الذي وصل عام     

، هذا حتقيقاً ملعدالت النمو االقتصادي الكبرية اليت سوف تشهدها مناطق العامل خاصة 2020ل مليون برميل خال

و منوها _ احمليط اهلادي_نظراً إىل القاعدة السكانية الضخمة ملنطقة آسيا " الصني و البلدان احمليطة ا، فإنه 

2020طاقة العاملية، و أن النمو الكبري املتواصل يف االقتصادي اهلائل فإا تصبح املنطقة األكثر تأثرياً يف أسواق ال

سيؤثر بصورة كربى على ظروف الطاقة العاملية و خباصة النفط، و تقترب مستويات استهالك النفط يف آسيا من 

  .)3("نظريا يف أمريكا الشمالية و هي أعلى بكثري من نظريا أوربا

31من حنو 2025إىل 2002ترتفع القدرة اإلنتاجية لألوبك من " توقعات الوكالة الدولية للطاقة أن و تشري

  .)4(" ℅54إىل ℅38مليون برميل يومي ، و بالتايل يرتفع نصيبها من 66مليون برميل يومياً إىل حنو 

مليار برميل حسب 897" و هذا راجع لالحتياطات النفطية الضخمة اليت حتويها الدول األعضاء اليت تقارب 

  .و خاصة منها دول اخلليج كالسعودية واإلمارات العربية و العراق و الكويت . )5(" 2004معطيات 

Merrillو قد أكد تقرير   Lynch)6(  أن الطاقة اإلنتاجية للنفط خارج األوبك 2004و الذي صدر يف أفريل

اع األسعار النفطية صار حقيقة أثبتت عدم قدرا على النمو بدرجة كافية فضالً على ارتفاع تكاليفها ، و أن ارتف

واقعة ، ولعل ما يؤكد اجتاهات اإلمدادات النفطية حنو النقصان املتزايد ما توقعته وكالة الطاقة الدولية يف تقريرها 

بأن اإلنتاج النفطي التقليدي سوف يبلغ ذروته خالل العقد الثاين من القرن الواحد و العشرون، ليبدأ  1998عام 

يقتصر على مواجهة الطلب عليه، حيث 2020لطبيعي تدرجيياً، و أن العرض العاملي حبلول عام مرحلة النضوب ا

                                     
.42  ، ص2006مرجع سابق ذكره ، أفريل: إبراهيم نوار –-)1(

.2008-03-22فزيون ، التلفزيون اجلزائري ، يومحصة منتدى التل: شكيب خليل وزير الطاقة اجلزائري –)2(

  .71،ص2005،مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتيجية ، أبوظبـي أسواق الطاقة األسيوية ، اإلمارات العربية ،: مجيس دوريان –)3(

.36، ص   2006أزمة الطاقة احلالية ، مرجع سابق ذكره ، أفريل: حسني عبد اهللا –)4(

www.opec.orgاملعطيات من موقع املنظمة على شبة األنترنت–)5(

  .بتصرف.36، ص   2006أزمة الطاقة احلالية ، مرجع سابق ذكره ، أفريل: حسني عبد اهللا -)6(
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مليون برميل يومي؟، و هو ما ينبغي توفريه من مصادر 19سيواجه العامل حبلول العام املذكور عجزاً يقدر بـ 

حتديد أسعار النفط مستقبالً   فمن خالل املعطيات املقدمة نرى أن دور األوبك يبقى كبرياً يف. طاقوية أخرى 

خاصة يف ظل التمركز األمريكي يف الشرق األوسط و إعالنه التخلي عن نفط اخلليج ، باإلضافة إىل التكتالت 

النفط و إتباع سياسة نضالية » تسييس«األخرية اليت حدثت بني إيران و فنزيال، و كذلك روسيا من خالل حماولة 

اخلليجي و خاصة يف جمال النفط و هذا يف –كذلك التقارب األخري األسيوي . ة ضد الواليات املتحدة األمريكي

الذي يدعو إىل التقليل من مصادر الطاقة امللّوِثة        » كيوتو  لبروتوكو« ظل التقارب اجلغرايف، باإلضافة إىل 

مة املنبعـثة من احتراق هذه و خاصة منها الفحم و البترول، اليت تؤدي إىل االحتباس احلراري بفعل الغازات السا

  .املصادر الطاقوية ، و من أبرز هذه الغازات ثاين أكسيد الكربون 

من إمجايل اإلنبعاثات العاملية لثاين أكسيد الكربون ℅20متثل إىل حد يقل عن " فدول مشال شرق آسيا أصبحت 

  .)1(" 2010لول عام حب℅23نتيجة نشاطات قطاع الطاقة، و من املتصور أن يرتفع هذا اجلزء إىل 

  :العوامل املؤثرة على أسعار النفط اخلام/1-3

إن من يالحظ حركة أسعار النفط منذ القدم حىت العصر احلايل، يرى أن هذه األسعار ترتبط و تتأثر بعوامل     

ريات أدت عرب عدة ، منها ما هي طبيعية و منها ما هي سوقية و منها ما هي سياسية، و كل هذه التغريات و التأث

إىل فرض نفسها على اقتصاد العامل ككل، فالدول املنتجة هلذه السلعة يتأثر منوها _ خاصة القرن العشرين_الزمن 

االقتصادي باخنفاض هذه األسعار، خاصة إذا كانت هذه الدول تعتمد يف ميزانياا على البترول باعتباره أهم 

أما الدول املستهلكة للنفط فارتفاع أسعار النفط يعرقل منوها . ائر مصدر مواردها، و ينطبق هذا احلال على اجلز

االقتصادي، العتباره املصدر الرئيسي للطاقة من خالل سهولة استخراجه و نقله، باإلضافة إىل وجوده أو توفره يف 

رول حىت و إن تعددت لذا سنقوم يف مبحثنا هذا بإبراز أهم العوامل املؤثرة يف أسعار البت. مناطق عديدة من العامل 

فإننا سنقتصر على أمهها و املتمثلة يف عوامل السوق أي العرض و الطلب، لكن يوجد عامل التضخم و الذي 

  .أبرزناه خالل تطرقنا لتاريخ أسواق النفط العاملية

  :العرض السوقي للنفط / 1- 1-3

النفطي على أسعار النفط تأثري متبادل، لذا من خالل دراستنا لتطور أسواق النفط العاملية الحظنا أن تأثري العرض 

  .سنقوم بتعريف العرض البترويل و العوامل املؤثرة فيه، و تأثريه على أسعار النفط

  :تعريف العرض البترويل/ 1-1- 1-3

هو تلك الكميات من السلع البترولية اخلام اليت تعرض يف السوق، من أجل تبادهلا و على ضوء " العرض البترويل 

  . )2(" ة اإلنسانية أو الطلب عليها خالل زمن معني احلاج

                                     
.64، ص 2004،  مرجع سابق ذكره: ضياء جميد املوسوي - )1(

.115، ص 1983،  مرجع سابق ذكره: حممد أمحد الدوري –)2(
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أو نقصانه يكون له تأثري مباشر على ) العرض(إن العرض البترويل يعد أهم عامل مؤثر يف أسعار النفط، فزيادته     

السعر، حىت و أن النظريات اإلقتصادية تقول أن عالقة العرض مع األسعار عالقة عكسية ، إال أن العرض و كأي 

شاط إقتصادي قابالً للتطور بالزيادة أو النقصان أو الثبات، و بالتايل فعرض السلعة البترولية يتميز مبرونة حمددة    ن

  :هذه املرونة ميكن النظر إليها وفق نظرتني 

و ميكن معرفتها من خالل قسمة التغري النسيب لكمية السلعة املعروضة ،حتديد درجة و نوعية مرونة العرض -1

التغري النسيب لسعر السلعة، و نتيجتها تكون مرونة متأثرة بالسعر أو غري متأثرة سواءاً كان التأثري كبرياً أو على 

صغرياً، فمرونة عرض السلعة البترولية اخلام تكون قليلة يف املدى القصري، ألن التغري يف الكميات  املعروضة يكون 

  . وسط و البعيد أقل من التغري يف سعرها، و مرنة يف املدى املت

  : إن قلة مرونة عرض السلعة البترولية يف املدى القصري راجع لعدة أسباب منها

 أسباب تقنية أو فنية، و تتمثل يف حمدودية أو عدم توفر قدرات إنتاجية أو ختزينية أو قدرات خاصة بالنقل.  

 دف احملافظة أو اإلستغال ل السليم للثروة البترولية أسباب سياسية متعلقة بالسياسة البترولية.  

  ا يتطلب أو يدوم عدة سنوات أسباب أو عوامل اقتصادية، مثل القيام باستثمارات جديدة، ألن القيام.  

من ناحية الكميات البترولية املكتشفة من البترول و املمكن استخراجها و عرضها حاضراً أو مستقبالً ، فاملدى -2

ليس ثابتاً بل هو متغرياً ، و بالتايل ميكن القول أن مرونة العرض يف هذه حلالة ترتبط  الزمين الستغالهلا أو عرضها

بالعمر الزمين الستغالل الثروة البترولية ، و مبا أن العمر الزمين الستخراج و عرض السلعة البترولية قصري، طويل  

القصري و املتوسط و معدومة املرونة يف و متوسط، فمرونة العرض البترويل وفق هذه النظرة تكون مرنة يف املدى 

  .املدى البعيد 

إن مرونة العرض البترويل تكون مرنة يف املدى القصري و املتوسط راجع لكون إستمرارية العملية اإلنتاجية         

فقلة  أما يف املدى الطويل. و بصورة متزايدة يؤدي إىل إمكانية تزايد العرض،  و يف نفس الوقت إمكانية تناقصه 

املرونة راجع إىل تعذر استمرارية العملية اإلنتاجية البترولية اليت تؤدي إىل إمكانية التناقص التدرجيي للعرض 

  : البترويل ، وكل هذا راجع لألسباب التالية 

  1(أسباب جيولوجية مثل تناقص االحتياطي البترويل(.  

  أسعار السلع البديلةأسباب اقتصادية مثل ارتفاع كلفة اإلنتاج و منافسة.  

  
  
  
  
  
  

                                     
.دقيقة لكن جزئية و غري ائية و ميكن استخراجها بوسائل اإلنتاج املتوفرة ةاالحتياطي البترويل هو الكمية املكتشفة علميا و املقدرة كمياا بصور–)1(
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  :العوامل املؤثرة على العرض البترويل  /1-2- 1-3

إن العرض البترويل كغريه من النشاطات االقتصادية يتأثر مبجموعة عوامل خمتلفة و متباينة، لكن هذا التأثري     

رويل يرى أنه كان حتت فاملالحظ حلركة أسعار النفط اخلام و اإلنتاج البت. يظهر عندما تكون السوق تنافسية

سوق احتكارية البترولية منسوقسيطرة الشركات البترولية الكربى ، لكن بعد ظهور منظمة األوبك انتقال ال

  :إىل تنافسية أصبح العرض البترويل خيضع و يتأثر بعدة عوامل أمهها 

رض البترويل، ألن الطلب هو من خيلق يعترب الطلب البترويل من أهم العوامل املؤثرة يف الع: )1(الطلب البترويل -أ

العرض ، فعندما يالحظ منتجوا النفط أن هناك زيادة يف الطلب على النفط سيتجهون ال حمالة إىل زيادة عرضهم 

  .العكس فسيعملون على تقليص عرضهم يف السوق ، أما إذا الحظوا

السوقي للسلعة البترولية، الذي تتحدد  من هذه النظرة نقول أن هناك عالقة قوية بني عاملي الطلب و العرض  

فعندما يكون هناك طلب يفوق العرض تتجه األسعار للزيادة، فتسعى الدول املصدرة للنفط إذا . وفقها األسعار

كان باستطاعتها عرض كميات إضافية من البترول للحصول على عوائد إضافية متول ا اقتصادها ، و إذا وصلت 

إىل االستثمار يف اال النفطي _ الناجتة عن ارتفاع األسعار _ مداخيلها املالية اإلضافية إىل أقصى إنتاجها توجه 

للمدى البعيد ، و عندما يكون هناك طلب يقل عن العرض تتجه األسعار لالخنفاض، فتحاول الدول املستهلكة 

  .رفع خمزوناا و زيادة استهالكها للنفط و العكس بالنسبة للدول املصدرة للنفط

أو  ةكبري على عرض السلعة البترولية سواء بالزياد هلذا العامل قوة تأثري :السياسة البترولية أو سياسة اإلنتاج -ب

و تتمثل السياسة البترولية أو سياسة اإلنتاج يف جمموعة إجراءات تتخذها جهة أو . بالنقصان أو بثبات العرض

  .حكم يف هذا األخري بصورة عامة و يف عرضه بصورة خاصة كيفية استغالل النفط من خالل الت جهات معينة يف

اً أختذ على عدة أشكال يف السوق البترولية  هامفتخفيض أو توقيف إنتاج النفط يعترب سالحاً إقتصادياً و سياسياً

عندما استعملت نفطها  ،1973و1967و مثال ذلك ما قامت به الدول العربية املنتجة للنفط خالل حريب 

ضد الدول االستعمارية املعادية و كان له تأثري على العرض البترويل العاملي، كذلك احملافظة على تنظيم كسالح 

العرض يكون له عدة أهداف، من بينها إطالة فترة استغالل البترول بصورة أفضل كما سعت إليه منظمة األوبك 

  .)2(من خالل تقنني اإلنتاج

فاهلدف منه زيادة العوائد املالية ألغراض تلبية متطلبات التنمية كما هو ،تاجأما من ناحية زيادة العرض أو اإلن   

احلال بالنسبة للسعودية و إيران، اللتان كانتا يف كل مرة تطالب األوبك برفع حصتيهما، ألن لكليهما احتياطي 

.ضخم من البترول 

                                     
.سيتم التطرق لتعريف الطلب البترويل يف الفرع املوايل–)1(

.يف ليبيا1965جويلية ك خالل املؤمتر املنعقد يفاختذت ذل–)2(
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فزيادة  ،يف أي سوق هي عالقة عكسية تقول النظريات االقتصادية أن عالقة العرض بالسعر :سعر النفط -جـ

عرض السلعة يؤدي إىل اخنفاض األسعار و العكس صحيح ، فعند زيادة أسعار النفط تسعى الدول املنتجة للنفط 

لزيادة إنتاجها املصدر و هذا للحصول على مداخيل إضافية لتغطية حاجياا االقتصادية، خاصةً إذا كانت هذه 

داخيلها على عوائد النفط ، أما إذا كانت من الدول الصناعية فتسعى لزيادة إنتاجها الدول تعتمد باألساس يف م

) لبحر الشمال(إىل التأثري على األسعار خلفضها مثل ما تفعله إجنلترا  ةمن أجل تقليل وارداا من النفط، باإلضاف

لت إىل مستويات ال تتالءم مع وإذا كانت األسعار منخفضةً  يسعى املنتجون لتقليص اإلمدادات، خاصةً إذا وص

تكلفة استخراج النفط، و هذا كما فعلت منظمة األوبك خالل الثمانينات ملا اخنفضت أسعار النفط إىل مستويات 

  .دنيا 

أما بالنسبة للمستهلكني فيسعون إىل زيادة استهالكهم و تكوين خمزون استراتيجي يعتمد عليه عند ارتفاع أسعار 

  . أن عالقة السعر البترويل بالغرض عالقة قوية النفط، فكل هذا يبني

قبل اكتشاف النفط كمادة يعتمد عليها يف احلياة البشرية كانت هنالك مصادر للطاقة : سعر السلع البديلة-د

أخرى مثل الفحم ، و بالنظر لتكاليفها الغالية وصعوبة استخراجها مت اللجوء للنفط باعتباره اقل مصادر الطاقة 

  .تكلفة 

لكن مع مرور الزمن ووقوع أزمات نفطية أصبح اهتمام الدول املصنعة التفكري يف مصادر طاقة جديدة مثل الطاقة 

مثل ( من قلة بعضها  مفأصبحت تنافس النفط و هذا بالرغ -بعدما مت إمهاله سابقاً - الشمسية و الذرة و الفحم

  .صادياً وصناعياًو اختالف خصائصها و فوائدها  و كذا استغالهلا إقت) الذرة 

  1995إىل  1990تركيبة اإلستهالك العاملي للطاقة من : )15-1(اجلدول رقم

  1995  1990  1975  1965  1960  1940  1920  1900  مصادر الطاقة 

  32.3  32.2  29.5  43.3  52.0  74.6  86.6  94.2  الفحم 

  41.4  41.4  49.0  36.7  31.2  17.9  9.5  3.8  البترول 

  21.7  21.4  18.5  17.8  14.6  4.6  1.9  1.5  الغاز الطبيعي 

الطاقة املائية   

  و النووية

0.5  2.0  2.9  2.1  2.1  3.0  5.0  4.6  

  100  100  100  100  100  100  100  100  اموع

  

  .Chems Eddine Chitour "Geopolitiquedu pétrole et Mondialisation,OPU Alger 1998 p 24: املصدر
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لسبب ارتفاع  ،دو من الوهلة األوىل غري مؤثرةً يف العرض البترويل يف املدى القصريفأسعار هذه السلع البديلة تب

تكاليفها و استحالة استبدال هياكل الصناعة البترولية، لكن يف املدى البعيد قد يكون هلا تأثري على العرض البترويل 

  .سعار النفط خالل تلك املرحلة كما حدث بعد األزمة النفطية الثانية، و هذا بالنظر لالرتفاع املفرط يف أ

توجد عوامل أخرى ظرفية مثل األزمات  ،هذه العوامل املذكورة املؤثرة يف العرض البترويل افة إىل كلإلضبا

كحرب اخلليج و الكوارث الطبيعية كاألعاصري اليت تضرب خليج املكسيك و الواليات املتحدة  ،السياسية

  .وغريها

  :الطلب السوقي للنفط  /3-2

يتكون من "الطلب البترويل على أنه ) IEA(عرفت الوكالة الدولية للطاقة :تعريف الطلب البترويل/1- 3-2

  .)1("التزامات املوزعني من مصانع التكرير و من كميات خاصة أو النفط غري املكرر املوضوع للتوزيع مباشرةً

بترويل على أنه ميثل تلك الكميات من و بالرجوع إىل تعريف العرض البترويل، ميكن إعطاء تعريف للطلب ال

السلعة البترولية، اليت حيتاج إليها اإلنسان عند مستوى معني وخالل فترة زمنية حمددة، لغرض إشباع حاجيات 

  .متنوعةً، سواءاً كانت استهالكية كالبنزين أو لإلنارة ، وألغراض إنتاجية مثل املنتجات البتروكمياوية

ب البترويل نقول أن استهالك البترول ال يكون خاماً مباشرةً، بل خيضع لعملية للطل )IEA(من خالل تعريف 

  .اخل... الصناعة البتروكمياوية تكرير تنتج عنه منتجات بترولية كالبنزين، و أخرى مستخدمة يف

ون إذاً فالطلب على النفط يكون على نوعني، طلب على النفط اخلام، وطلب على املنتجات البترولية، فال يك 

و بالتايل ميكن القول أن هناك تأثري . هناك طلب على املنتجات البترولية ما مل يكن هناك طلب على البترول اخلام

  .متبادل بني الطلب على البترول اخلام و املنتجات البترولية

اشرةً بل تتوزع فتغري سعر البترول اخلام يؤثر على السلع البترولية، لكن بصورة قد تكون قليلة، ألا ال تظهر مب

بني املنتجات البترولية، أما التغري الذي حيصل يف سعر سلع املنتجات البترولية يؤثر مباشرةً على سعر البترول سواءاً 

  .زيادة أو النقصان، و هذا لالرتباط الوثيق بني املنتجات البترولية واملصدر الوحيد هلا، أال وهو البترول اخلام لبا

، فمرونة الطلب يف هو التغري احلاصل يف الطلب البترويل على التغري احلاصل يف السعر إن مفهوم مرونة الطلب

املدى القصري معدومة، ألن زيادة يف السعر ال تؤدي بالضرورة إىل تقليص الطلب ، وهذا راجع لكون املستهلك 

يف حالة اخنفاض األسعار يف املدى القصري مرتبط بإشباع حاجياته الضرورية، فال يستطيع التقليص يف طلبه، و 

  .يسعى املستهلك لزيادة طلبه، لكن ليس بكمية كبرية بل حمدودة،  ألن طاقته التخزينية حمدودة و تكلفتها كبرية 

أما مرونة الطلب يف املدى الطويل فهي مرنة، ألنه بزيادة األسعار يف املدى البعيد يسعى املستهلك إلنقاص طلبه 

ن مصادر أخرى، و إذا اخنفض السعر حياول املستهلك زيادة طلبه و ختزينه على على النفط من خالل البحث ع

  .شكل احتياطي يعتمد عليه مستقبالً

                                     
Oel Maurle "Prix du pétrole "France ,"PAO-Paris" 2001 p 16.-)1(
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  :العوامل املؤثرة على الطلب البترويل /3-2-2

إال أننا سنختار إال العوامل ذات التأثري  ،يتأثر الطلب البترويل كالعرض مبجموعة عوامل ذات درجات تأثري متفاوتة

  .ملهما

يعد أهم عامل مؤثر يف الطلب البترويل و يرتبط به إرتباطاً وثيقاً وفق عالقة طردية، فببلوغ  :النمو االقتصادي-أ

اإلنسانية مراحل متقدمة من التطور االقتصادي و االجتماعي، خاصةً مع بروز القطاع الصناعي كقطاع اقتصادي 

ك و بصورة فاعلة على تطور وتزايد الطلب على الطاقة وخاصةً هام و قائد جلميع النشاطات االقتصادية ، أثر ذل

  .البترول منها 

ففي الوقت احلاضر تأيت الزيادة يف الطلب العاملي النفط لتلبية حاجيات النمو املتحقق يف اقتصاديات الدول " 

اليات املتحدة خارج حدودها األوربية و الواليات املتحدة، إضافةً إىل العمليات العسكرية الكبرية اليت تقوم ا الو

اجلغرافية، واليت تزيد من طلبها على النفط، و هناك أيضاً األسواق اجلديدة متمثلةً يف الرأمساليات الناشئة يف الدول 

  )1(."األسيوية و الصني، وهي حتقق معدالت منو متزايدة و يزداد طلبها على النفط 

  2010و 1973بني " PIB"معدل النمو السنوي لـ  :16-1اجلدول رقم  

  *2010-2005  *2005-2000  1995-1985  1985-1973  البـــلد

  1.9  1.9  1.6  1.6  الدول الصناعية

  4.6  4.6  5.2  5.0  الشرق األقصى

الدول النامية 

  األخرى

0.3  0.7-  2.0  2.0  

اإلحتاد السوفيايت 

  و أوربا الوسطى

2.2  5.5-  4.5  3.6  

  1.7  1.7  1.5  1.0  العامل

  تتوقعا - *

,Chems Eddine Chitour "Géopolitique du pétrole et Mondialisation,OPU 1998      :املصدر  P 24  

أي ) 01(و اليت كانت يف حدود الواحد  ،1973إن العالقة بني النمو االقتصادي و الطلب النفطي تكونت سنة "

  .)2("يادة يف االستهالك النفطي من الز )℅01(أن لكل واحد من النمو االقتصادي يتطلب واحد باملائة 

                                     
  .31، 30ص ص  2004اجلزائر "الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية "اجلزائر " ثورة أسعار النفط "ضياء جميد املوسوي –)1(

  Antoine Ayoub "Pétrole :economie et politique " France  "ed economica" Paris 1996 , p16.-)2(
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نرى أن معدل النمو االقتصادي اخنفض من املرحلة األوىل إىل املرحلة الثانية   ،)16-1(فبالرجوع إىل اجلدول

ومبقارنة ذلك مع ما ذكر سابقاً يف حتليل السوق البترولية، نرى أن الطلب فعالً اخنفض خالل تلك املرحلة، و هذا 

  .، و اليت نتجت عن كثرة العرض و قلة الطلب النفطي 1986ة نفطية خالل عامما أدى إىل وقوع أزم

يعترب من العوامل املؤثرة يف الطلب البترويل، وهذا التأثري ناجم عن مقدار تغري درجات احلرارة على : املناخ -ب

 فصل الشتاء و يقل يف مدار السنة سواءاً كان باالخنفاض أو االرتفاع، فعادةً ما كان يزيد الطلب على النفط يف

الصيف، لكن نرى اآلن أن املناخ قد ال يؤثر كثرياً على الطلب العاملي للبترول، ألنه كان قدمياً يعتمد عليه يف 

  .التدفئة و الصناعة ، أما اآلن بدأ حيل حمله الغاز الطبيعي خاصةً يف التدفئة

ترويل للسلعة البترولية، سواءاً كانت خاماً أو يعترب من أهم العوامل املؤثرة على الطلب الب :السـعر -جـ 

منتجات نفطية، فكما سبق ذكره أن البترول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلع  أو املنتجات البترولية ، فارتفاع السعر 

ويبقى  يقل الطلب على البترول اخلام، البترويل يف املدى القصري قد ال يؤثر على أسعار املنتجات البترولية، و بالتايل

  .الطلب على املنتجات البترولية كما هو، ألن ذلك االختالف يف األسعار ال يظهر ، ألنه يتوزع بني هذه املنتجات

أما يف املدى البعيد، فارتفاع أسعار اخلام يؤثر يف الطلب على البترول اخلام ، ويف الطلب على املنتجات البترولية 

  .اليت تبدأ أسعارها يف االرتفاع

هو أحد العوامل املؤثرة يف الطلب البترويل، حيث كلما تزايد عدد السكان أدى ذلك إىل : السكان  عدد -د

تزايد الطلب، لكن تأثري السكان قد ال يكون مهماً و قد يكون مهماً ، وهذا إذا ارتبط بالعوامل األخرى ومن 

عايل  ) الدخل القومي( ن النمو االقتصادي أمهها عامل النمو االقتصادي ، فيكون تأثريه كبرياً يف حالة ما إذا كا

  . و يكون تأثريه قليل أو حمدود إذا اخنفض الدخل القومي العام وللفرد
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  :  الفصل الصــةخ

إن التطور التارخيي ألسعار النفط و العوامل املؤثرة فيها ترتكز أساساً على دراسة أطراف السوق النفطية من     

  .ول نفطية و أخرى مستهلكةشركات نفطية، د

كان يعتمد عليه يف السابق ألغراض تكاد تكون  ،فالنفط قبل أن يصبح مادة هامة يف حياة اتمعات االقتصادية

كرب ذه املادة أثانوية كتزفيت الطرقات، لكن مع اكتشاف اإلنسان خلصائصه األساسية املتميزة، أصبح اهتمامه 

  .ملصدر الرئيسي للطاقةفانتشرت سوقه حىت أصبح ميثل ا

إن السوق النفطية بدأت بنوع من املنافسة فرضتها شركات أمريكية ، مث انتقلت إىل سوق احتكارية من طرف قلة 

، اليت قُسمت بفعل القوانني املناهضة لالحتكار إىل شركات، و بفعل  Standard-oilأبرزها الشركة األمريكية 

و بالنظر لـتأثري الوعي القومي الذي خلقته األوضاع االقتصادية . طية توسعها استطاعت أن حتتكر السوق النف

للبلدان النفطية غري الصناعية بدأت هذه األخرية يف تشكيل منظمة تدافع عن حقوقها مسيت مبنظمة األوبك، و اليت 

.  ضوع13شكلتها مخسة دول نفطية، مث فتحت باب العضوية للدول النفطية األخرى حىت وصل العدد إىل 

استطاعت هذه املنظمة أن حتفظ حقوق أعضائها من خالل تأثريها على السوق النفطية، و كان ذلك خاصة 

خالل السبعينات، لكن مع بروز بلدان أخرى منتجة للنفط خارجها بدأت املنافسة الشرسة يف اإلنتاج، فأدى ذلك 

نها استطاعت أن تتخلص منها بفعل اعتربت األسوأ يف حياة هذه املنظمة، لك1986إىل حدوث أزمة عام 

لكن مع ظهور إستراتيجيات معاكسة من طرف الدول الصناعية الكربى . إستراتيجياا اخلاصة باإلنتاج و التسعري 

وخاصة من  -، لكن بفعل تزايد الطلب العاملي 1998و هي بناء خمازن للنفط جعل األسعار النفطية تنخفض عام 

أدى ذلك إىل حتسن األوضاع . ت هذه السوق، و بدأت األسعار يف االرتفاعحتسن -طرف بلدان شرق آسيا

االقتصادية للدول املنتجة و املصدرة للنفط، اليت استطاعت تقليل مديونيتها اخلارجية املتفاقمة و املتراكمة بعد 

  .1998و   1986أزميت 

لنمو االقتصادي املتزايد ، هذا ما يؤكد فالتوقعات ترى أن الطلب العاملي على النفط سيزداد مع الزمن بفعل ا

حتمية بقاء األسعار مرتفعة، لكن إمكانية التحكم يف سوق األسعار النفطية يف املدى الطويل غري مضمونة العتبار 

  . هي سياسية ، اقتصادية و مناخية أنه تتحكم فيه عوامل عديدة، منها ما
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  :متهيد

ة القدمية واحلديثة االقتصادي من أهم املواضيع البارزة من خالل الدراسات االقتصادييعترب موضوع النمو       

حلة لكن مل يوضع خالل تلك املر ،)الطبيعية ( حيث بدأ االهتمام ذا املوضوع منذ قيام املدرسة الفيزيوقراطية 

اوالً فيها تطبيقها صاحب املدرسة الكالسيكية بقوانني طبيعية حم ، فجاء آدم مسيثقوانني طبيعية حتكم االقتصاد

، و ركز يف حتليالته على االقتصاد، فنادى ببعض األفكار و اليت من بينها عدم تدخل الدولة يف على االقتصاد

  .االدخارعملية تراكم رأس املال الذي يتوقف حسبه على رغبة األفراد يف 

، مث جاء بعده مفكرين جدد االقتصاديو تراكم رأس املال عامل مهم يف النمو  ،لاملا رأسخيلق تراكم  فاالدخار

 اهتمالذي  ،، مث جاء بعدهم روبرت مالتوساهتمامه على القطاع الزراعيمن مدرسته منهم ريكاردو الذي ركز 

كن بعد األزمة ، و هذا من خالل نظريته حول السكان، للالقتصادال بالنسبة يف دراسته على أمهية الطلب الفع

حلوالً هلذه األزمة برز مفكر جديد هو  ينيو بالنظر لعدم إجياد املفكرين الكالسيك ،خالل الثالثينيات االقتصادية

الكلي على  باالقتصاداهتمامه، حيث كان االقتصاد حمكوم من قبل قرارات املستهلكنيأن  ادعىالذي " كينز"

، و الذي نادى بتدخل الدولة من خالل توجيه النشاط اجلزئيباالقتصاداهتمواالذين  ينيعكس الكالسيك

يكون ) التشغيل التام(ليه ، على عكس سابقيه الذين يرون أن الوصول إاالقتصادي حىت يصل إىل التشغيل التام

  " .دومار" و " هارود"كينز مفكرين جدد  قاموا بإكمال ما بدأه كينـز ، منهم ، مث جاء بعد تلقائي

، فقد برزت مدرسة كالسيكية جديدة االقتصاديزية مل تسيطر كثرياً على الفكر ـدرسة الكينلكن أفكار امل

" ميد"و " سولو"، و اليت من أبرز مفكريها السيكية من خالل أفكارها اجلديدةشكلت ثورة على املدرسة الك

احلديث و أعطوا  قتصاداالفسيطروا على  ،و عدلوا أخرى بعض أفكار زمالئهم من الكالسيكيةوالذين ختلوا عن 

حول النمو  ، ركزت اهتمامها، لكن مع اية الثمانينات و بداية السبعينات برزت مدرسة حديثة جديدةمثاراً وفرية

  .لذا سنحاول خالل هذا الفصل تقسيم عملنا إىل ثالثة مباحث . الطويل األمد 

  .وتكاليفهالنمو، باإلضافة إىل عناصر هذا ق بينهماو الفر االقتصاديةاألول سنربز فيه مفاهيم حول النمو و التنمية 

، مث نقوم يف الثالث املوجهة إليهم االنتقادات، و تقليديتني الكالسيكية و الكينزيةأما يف الثاين سنهتم باملدرستني ال

نظرية النمو اجلديدة و  ، و اللتان مها املدرسة الكالسيكيةاالقتصاديبإبراز دور املدارس اجلديدة يف دراسة النمو 

.الداخلية
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  :االقتصاديمفاهيم و عوامل النمو / 2-1

ن و األوضاع املفكريباختالف، و هذا االقتصاديحول موضوع النمو  قدمياً االقتصاديةالكتابات  اختلفتلقد     

هرت مـع قيـام   اليت ظ ،لدى الدول الصناعية االقتصاديأكثر حول النمو  االهتمام، فكان اليت مرت ا الشعوب

، و الذي ال يستدعي تغـيري  االقتصادي التلقائي غري املتعمديعين التوسع  االقتصادي، فالنمو بأورباالثورة الصناعية 

 د اية احلرب العاملية الثانيـة  ، لكن بعكالدخل الوطين اقتصادية، و يقاس بوحدات للمجتمع االقتصادييف اهليكل 

و اليت تعين التوسع  ،أكثر بالتنمية االهتمام، أصبح و أخرى متخلفةىل دول متقدمة العامل إ انقسمو اليت على إثرها 

  .االقتصاديتغيري اهليكل ، و الذي يقتضي بالضرورة و الذي ال حيدث إال بتدخل الدولة، االقتصادي املقصود

بالـدول  الثاين يرتبط  ة، أماطلق على الدول املتخلف، فاألول يوثيقاًلحي التنمية و النمو يرتبطان إرتباطاً طإن مص

بينـهما  و الفرق  االقتصاديةللمفاهيم املتعددة للنمو و التنمية التطرق احملور  لذا سنحاول من خالل هذا.ة املتقدم

و مقـاييس   االقتصـادي ، أما يف املطلب الثاين فسوف نتطرق إىل عناصر النمو هذا يكون يف املطلب األول وكل

  .ف اليت تترتب عليهنستعرض التكالي، مث ياسهق

  :و التنمية االقتصاديالنمو / 2-2-1

سـنقوم   ،تقارب املفهومنيطلح النمو هو نفسه مصطلح التنمية، و بالنظر لالكثري من الناس أن مص العتقادبالنظر 

  .، باإلضافة إىل الفرق بني املفهومني التعاريف لكل من النمو و التنميةبإعطاء بعض 

:ادياالقتصالنمو/ 2-2-1-1

  :، فمنهم من يعتربه فيهآراء املفكرين اختالفحسب  االقتصاديتعددت تعاريف النمو       

  .)1("احلقيقي يف دولة ما خالل فترة زمنية معينة عبارة عن معدل زيادة اإلنتاج أو الدخل  "-

  .)2("هو الزيادة احملققة يف املدى الطويل إلنتاج بلد"-

حيقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد مـن  مبا الناتج احمللي أو إمجايل الدخل القومي هو حدوث زيادة يف إمجايل"-

  .)3("الدخل احلقيقي 

  :النقاط الثالثة التاليةوفق  االقتصاديحتليل مفهوم النمو  ميكنمن خالل التعاريف الثالثة

 احلقيقي يف دخل الفرد عليه زيادة بل البد أن يترتب  ،يعين حدوث زيادة يف إمجايل الناتج احمللي فقطالنمو ال

  :البد أن يفوق معدل النمو السكاين، و على ضوء ذلك يكونأن معدل النمو  أي

  معدل منو السكان –معدل منو الدخل الوطين = االقتصاديمعدل النمو 

  .عاين من التخلففالدول اليت يزيد عدد سكاا مبعدالت كبرية ت،و حسب هذا املعيار

                                                
.373ص ، 1999، األردن ، دار وائل ، عمان ،  االقتصادية يف علم مفاهيم أساس: إمساعيل عبد الرمحان ، حزيب حممد موسى عريقات –)1(
)2( -Longatte et Vanhove : Economie Generale , Paris 1998 , P53      
.71ص ، 2003جامعة اإلسكندرية  االقتصاد، مصر، قسم  االقتصاديةالتنمية : حممد عبد العزيز عجمية ، إميان عطية ناصف - )3(
 - يف دولة ما مستويات الدخول و املعيشة فاضاخنيشري هذا املصطلح إىل : لفالتخ.
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و هذا من خالل  ،، بل يتعني أن تكون حقيقيةدخل الفرد ليست زيادة نقدية فحسباليت حتدث يف  أن الزيادة

  :استبعاد أثر التضخم، و منه، أي استبعاد أثر التغري يف قيمة النقود

  عدل التضخمم –معدل الزيادة يف دخل الفرد النقدي = احلقيقي  االقتصاديمعدل النمو 

  و ليست زيادة مؤقتة ،املدى الطويلالبد أن تكون على الدخل أن الزيادة اليت تتحقق يف.  

  )1(: يعين  االقتصاديمن خالل النقاط التالية ميكن القول أن النمو 

  .حتقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل- 

.كون الزيادة حقيقية و ليست نقديةأن ت- 

.دى البعيدأن تكون الزيادة يف امل- 

  :، فمنهم يعتربهــاايفهتعارتعددت : تعريف التنمية / 2-2-1-2

" إسـتناداً إىل قـواه    االقتصادي، و تؤدي إىل زيادة معدالت النمو السياسات اليت يتخذها جمتمع معنيجمموع

، و حتقيق أكرب قدر ممكن مـن العدالـة   يده لتلبية حاجيات أفراد اتمعمع ضمان تواصل هذا النمو و تزاالذاتية 

  .)2("االجتماعية

 " و اليت من الدخل احلقيقي على مدار الزمنهي العملية اليت من خالهلا حتقيق زيادة يف متوسط نصيب الفرد ،

، إضافة إىل إحداث تغيري يف و نوعية السلع و اخلدمات املنتجةاإلنتاج حتدث من خالل تغيريات يف كل من هيكل 

  .)3("هيكل توزيع الدخل لصاحل الفقراء 

 " ا يتوقف النموهي سلسلة من4("التغريات و التأقلمات اليت بدو(.  

تتضمن باإلضافة إىل  هذه التعاريف يتضح أن مفهوم التنمية هو أمشل من مفهوم النمو، حيث أن التنميةفمن خالل 

فرد مـن  دى البعيد لنصيب اليف إمجايل الناتج احمللي مبا حيقق زيادة حقيقية يف املو املتمثلة يف الزيادة  عناصر النمو

  .الدخل ، عناصر أخرى

  : ا التنمية تتمثل يفعوامل أخرى تنفرد 

، و إعادة توزيـع  االقتصاديةمن خالل تصحيح اإلختالالت يف القطاعات  االقتصاديتغيري يف اهليكل و البنيان  -

  .عناصر اإلنتاج بني هذه القطاعات 

  .ق هلم احلياة الكرميةطبقات اتمع، مما حيقتعمل على إعادة توزيع الدخل بني  - 

االجتماعية ه الطبقات يات لتلك األساسيات اليت حتتاجاالهتمام بنوعية السلع و اخلدمات املنتجة، و إعادة األولو-

، وهـذا  لالستثمارت األفراد املوجه ق الفائض املتبقي بعد تلبية حاجيااإلنفا استمرارو حماولة ضمان  بصفة عامة،

  .القتصاديالضمان استمرارية النمو 

                                                
.75ص ، 2003مرجع سابق ذكره  : حممد عبد العزيز عجمية ، إميان عطية ناصف - )1(
.44، ص 1999ع الفتية ، اإلسكندرية ، ، مصر ، مكتبة اإلشعا االقتصاديةالنماذج الرياضية للتخطيط و التنمية : مدحت مصطفى ، سهري عبد العزيز أمحد - )2(

.76ص ، 2003مرجع سابق ذكره  : حممد عبد العزيز عجمية ، إميان عطية ناصف - )3(
)4(–Salles et Wolff :Croissance et Développement ,2000 Page 34             
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    :و التنمية االقتصاديالتمييز بني النمو / 2-2-1-3

  :بني املفهومني يكمن يف النقاط التالية  االختالفنقول أن  ،و التنمية االقتصاديتعاريف النمو  استعراضبعد 

  ـ ثاب اجتماعية، تتم يف ظل تنظيمات تلقائي اقتصاديهو سوى عملية توسيع  االقتصاديالنمو  و حمـددة ة تـ

، أي إجراء تغيريات يف التنظيمـات  مية تفترض تطوراً فعاالً وواعياً، أما التنس حبجم املتغريات الكمية احلادثةوتقا

  .االجتماعية للدولة

  ي إىل زيـادة  الـيت تـؤد   ،املدخرات و تغيري التوليفات استخدامالنمو يعين إنتاجاً أكثر عن طريق التوسع يف

  .االقتصاديةيف هيكل اإلنتاج و ختصيص املوارد بني القطاعات ريات ـغي، أما التنمية فهي تاإلنتاجية

 كامالً أو شبه كامل  استغالالًا مواردهباستغالل، و اليت تتميز اقتصادياًبق على الدول املتقدمة مفهوم النمو ينط 

  .مواردها باستغاللم بعد اليت متتلك إمكانيات التقدم و لكنها مل تق ،أما التنمية فينطبق على البلدان املتخلفة

  :و كيفية قياسه االقتصاديعناصر النمو /2-1-2

ن تتوفر مكونـات أساسـية   بل جيب أ ،، نرى أن هذا النمو ال يتحقق صدفةاالقتصاديمن خالل تعاريف النمو 

  .، و تكاليف تنتج عنه ، و خصائص أو مسات يقاس ا ينطلق ا

  :االقتصاديعناصر النمو  /2-1-2-1

  )1(: هييف أي جمتمع البد أن تتوفر مكونات أساسية  االقتصادييتحقق النمو  لكي

-اد منو حىت يزد استثمارهلكي يتم  كادخار،ختصيص جزء من الدخل احلايل ينتج عنها : تراكم رأس املال

أال وهي  االستثمارى ، فهي تلك اليت تؤثر علملعدل تراكم رأس املال، أما العوامل احملددة الدخل و الناتج املستقبلي

  .االستثمارتوقعات األرباح و السياسة احلكومية جتاه 

ينفق على و الذي يعادل نسبة دخل اتمع الذي ال االدخار،فتراكم رأس املال يتعلق بصورة مباشرة حبجم إذن 

  .، لكن تأثري هذا العامل خيتلف من بلد ألخراالستهالك

-يف إنتاج السلع  استخدامهااليت ميكن لإلنسان من  ،ائية و الثقافيةهو جمموعة القدرات الفيزي: العمل        

  .تهو اخلدمات لتلبية حاجيا

، فزيادة قوة العمل تعين االقتصاديإن النمو السكاين و الزيادة يف قوة العمل عامل موجب تقليدي يف حث النمو 

خالل  السكان تعين زيادة يف القوى الشرائية من زيادة، و من ناحية أخرى نيـزيادة أكرب يف عدد العمال املنتج

 االقتصاديتأثري سالب على النمو و رغم ذلك فالنمو السكاين له تأثري موجب . زيادة حجم األسواق احمللية

يف إستعاب االقتصاديذلك على قدرة النظام  قفليت تعاين من فائض يف عنصر العمل، ويتواخاصة يف الدول ا

و مدى توافر  ،لرأمسايل، وهذه القدرة تتوقف بدورها على معدل و نوع التراكم اضافيةوتوظيف العمالة اإل

  .كمهارة التنظيم رتبطة العوامل امل

                                                
.174-169: ، ص2006اململكة السعودية ، دار املريخ ، " االقتصاديةالتنمية " مود حممود حسن حسين و حممود حامد حم: ميشيل توارو ترمجة  /أنظر   - )1(
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-من أجل زيادة مستوى  ،السرعة يف تطوير و تطبيق املعرفة الفنية" يعرف على أنه : التقدم التكنولوجي

  .)1(" املعيشة للسكان 

، فهو يعين اجلهود االقتصاديأن التقدم التكنولوجي هو أهم عنصر لعملية النمو  االقتصادينيعدد من يعترب 

موارد أخرى  اكتشافو تطوير و  ،املتاحة االقتصاديةاملوارد  استغاللكله يف زيادة املستمرة اليت يبذهلا اتمع 

  .االقتصادي اإلنتاج و حتقيق النموإىل زيادة  اليت ستؤدي حتماً ،العملية اإلنتاجية جديدة يف

  :االقتصاديمقاييس النمو  /2-1-2-2

يف الدخل هو حدوث زيادة يف إمجايل الناتج احمللي أو الدخل القومي مبا حيقق زيادة  االقتصاديمبا أن النمو 

، فمنه نستنتج أن قياس النمو يعتمد على مؤشرين كميني مها معدل منو الناتج الوطين اإلمجايل احلقيقي للفرد

  .و معدل منو متوسط الدخل الفردي احلقيقي ،و الناتج الوطين الصايفاحلقيقي أ

الناتج الوطين :و يتم حسابه حبساب الناتج املتحقق يف ذلك ا املقياس لقياس التوسع اإلنتاجيستخدم هذي ،

   ا نقدية ، لكن يعاب على هذه املعدالت على أالسنوات السابق مبعدالتمع مقارنته  ،البلد و بعملة نفس البلد

أما على املستوى العاملي فغالباً ما تستخدم عملة دولية  .، و هذا على املستوى احملليتستبعد أثر التضخم و ال

و هذا حىت يسهل يف عملية املقارنة بني معدالت النمو ،يتم من خالهلا حساب الناتج الوطين لبلدان خمتلفة ،واحدة

  .ولاليت حققتها هذه الد

طـر  يف قُيستخدم هذا املقياس للتعبري عن مستوى تطور مستوى املعيشة املادي لألفـراد  : " ديالدخل الفر

      ، و يعتمد عليه كذلك ملعرف العالقة بني منو اإلنتـاج  )2("يف األقطار األخرى ، و مقارنته مبستويات املعيشة معني

  .قهينفث زيادة ما، حيث يقيس النمو املتحقق على مستوى كل فرد من حيو تطور السكان

  :االقتصاديتكاليف النمو  /2-1-2-3

املتزايد لعوامـل   االستخدامأن  ، إالاصة بالنسبة للدول الناميةخاالقتصاديبالرغم من أولويات زيادة معدل النمو 

تضحيات اليت ال، و ميكن النظر إىل تكاليف النمو على أا ية أحدث أضرار باإلنسان و البيئةاإلنتاج و املوارد الطبيع

  : هي  تمع مقابل معدالت عالية للنمو، و هذه التضحياتيتحملها ا

يف الـدول املتقدمـة بصـورة     لواسع و ارتفاع معدالت النمو االقتصاديإن نتائج التصنيع ا: تردي الطبيعة

الطبيعـة  تلوث اجلو أو تلـوث امليـاه ، و تلـوث    ، سواءاً ة من التلوث، أدى إىل حدوث أنواع عديدخاصة 

  ).املساحات اخلضراء(

إىل نضوب ، و هذا ما يؤدي طبيعية ضخمة استخدام مواردإن النمو املتزايد يتطلب : نضوب املوارد الطبيعية

  .و هذا على حساب األجيال القادمة ، كالبترول و الغاز مثالًالعديد منها

                                                
.374ص ، 1999مرجع سبق ذكره، : حزيب حممد موسى عريقات الرمحان،إمساعيل عبد - )1(

.380ص ، 1999مرجع سبق ذكره،  : إمساعيل عبد الرمحان، حزيب حممد موسى عريقات- )2(
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تمعات الغربية املتقدمة اإلجنازات املاليةإن املبالغة يف توسيع : التكاليف اإلنسانيةأدت إىل ظهور موجة  ،يف ا

، و أيضاً على نفسـية األفـراد   اليت أخذت تتردى يف املدن الكربى، بل املعنيني بشؤون احلياة العامةمن قانتقادات

  .االجتماعيةعالقام و

يرة هذا التوسع ، و منـهم  فئة من اتمع بسبب عدم قدرا على مساالكبري أدى إىل ميش  االقتصاديفالتوسع 

التقدم التقين الذي صاحب تزايد معدالت النمو التجار الصغار و احلرفيني بسبب حمدودية رحبية مشاريعهم يف ظل 

  .االقتصادي

  :التقليدي االقتصادييف الفكر  االقتصاديالنمو  /2-2

ام يف تعدد نظرياتـه  وجتلى هذا االهتم، ذ القدم هي حمور اهتمام املفكرينلقد كانت مشكلة النمو االقتصادي من  

يف متأثراً ببيئته اليت تصون وتصنع  ،حسب تصورهو ،يفسره على الشكل الذي يراه، فكل مذهب من مذهب آلخر

مـن طـرف املدرسـة    يني، حىت وأن االهتمام بنظرية النمو جاء قبل الكالسيكنفس الوقت أفكاره و انطباعاته

أول ، إال أن املدرسة الكالسيكية تعتـرب  يف اية القرن الثامن عشر" تاي نسوا كيسفرا" الفيزوقراطية اليت أنشأها 

"Adam Smithآدم مسيـث  "، واليت متثلت يف أداء رائـدها  قوانني طبيعية حتكم علم االقتصادمدرسة جاءت ب

لسياسـة الـيت   االقتصادي و ا إىل كيفية حدوث النمو" ثورة األمم " بـ املشهورالذي تطرق من خالل كتابه 

  .تعيقه

البدايـة  ففـي  .تقليديتني الكالسـيكية و الكينزيـة  املدرستني ال نظرةالتطرق إىل  لذا سنحاول خالل هذا احملور

ريكاردو و نتبعهم  ، مثمن آدم مسيث البداية،مو االقتصاديحول الن سنستعرض آراء أشهر املفكرين الكالسيكيني

  .اليت وجهت هلا االنتقاداتمو و ، مث نربز نظرة الكالسيكية للنمبالتوس

مـن   ، مث نعرض مناذج"جون ماينارد كينز" منشئها سوف نتطرق إىل املدرسة الكينزية من خالل آراء بعد ذلك 

  .إىل االنتقادات اليت وجهت هلمباإلضافة  ،النمو االقتصادي حول" دومار"و " هارود"تبعوه 

  :دياالقتصا نظرة املدرسة الكالسيكية للنمو/2-2-1

 ينيالشغل الشاغل لدى االقتصـاديني الكالسـيك  و توزيع الدخل بني األجور و األرباح  وكانت نظريات النم"

  .)1("وغريهم  Marxو  Malthusو   Adam Smith ،Ricardoأمثال آدم مسيث 

 سـة التامـة   نافو امل ثلت يف احلرية يف ممارسة النشـاط مت ،و قد استند حتليل كل من هؤالء على فرضيات عديدة

  .اخل...األمثل و الكامل للموارد  واالستخدام

إال أن تعدد أفكار كل مفكر خلق بعض االختالفـات   ،رغم من االتفاق حول عدة مبادئ أو خطوط عريضةفبال

  .عراض أبرز أفكار كل مفكر على حدىسنحاول استلذا  ،بينهم

  
  

                                                
.55، ص 2007، األردن ، دار وائل ، السلط ،  االقتصاديةالتنمية : مدحت القريشي –)1(
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  :ينيكالسيكاملفكرين الالنمو االقتصادي يف وجهة نظر بعض / 2-2-1-1

-  آدم مسيثAdam Smith.  

، و ذلك بعد عدة حماوالت فظة من عدد من االقتصادكان آدم مسيث أبرز من أكد وجود قوانني طبيعية يف علم " 

الذي صـدر  " دراسة يف طبيعة و مسببات ثروات األمم" ، كان ذلك من خالل كتابه املشهور )1(" االقتصاديني

  .االقتصاديةي أحدث ثورة عند دارسي وواضعي السياسة الذو، 1776ألول مرة عام 

، و ماهية السياسـة الـيت تعيقـه و تقـف يف     االقتصاديحدوث النمو التعرف على كيفية " و كان هدفه هو 

بوضع جمموعة أفكار أساسية كقوانني تـتحكم يف التحليـل    Adam Smith، و لذلك قام آدم مسيث )2("طريقه

طبيعية ، و متثلت  اقتصاديةتركيبة عجيبة من األهواء ، و لكنه حمكوم بقوانني ليس  قتصاداالأن  باعتباراالقتصادي

  :هذه األفكار يف 

يعتقد آدم مسيث : تراكم رأس املالAdam Smith  ًللنمـو  أساسـياً   أن التراكم الرأمسايل يعـد شـرطا

ايل الذي يتوقف على قدرة األفراد علـى  الوطين هو حباجة إىل التراكم الرأمس االقتصادأن  يرى، حيثاالقتصادي

بدالً من  االدخار، فبعبارة أخرى التراكم الرأمسايل يتوقف على رغبة األفراد على  االستثمارو بالتايل على االدخار

  .االقتصادي، وهذا األخري عامل مهم يف النمو رات عامل مهم يف تراكم رأس املال، فاإلدخاكل دخلهم استهالك

مسيثيعترب: ملتقسيم العSmith مبفردها مصدر للقيمـة عكـس املدرسـة    اعتبارهاأن األرض ال ميكن

إىل تضافر جهود اإلنسان املترمجة يف صورة اجلهد املبذول للعمل مع تضافر قـوى  بل رأى أن ينظر . )3(الطبيعية

  .لة يف األرض كإحدى حمددات القيمةالطبيعة متمث

و أيضاً  ت سوف يؤدي إىل زيادة عدد السلع،ل و تعدد املهن ووضوح التخصصاتقسيم العم" آدم مسيث أن يرى 

externals(خارجية  وفوراتفتقسيم العمل يوفر . )4("حتسني جودا  économies (   و حتسـن املسـتوى ،

أس و هذا يساهم يف زيادة تـراكم ر من الدخل التكنولوجي يرفع من الطاقة اإلنتاجية ، ومن مث يزيد نصيب الفرد 

  .املال 

فلما يكـون  يضيف مسيث إىل الشرطان السابقان شرط آخر متثل يف حجم السوق : حرية التجارة الدولية ،

و هذا من خالل  ،السوق ضيقاً يف ظل أسلوب اإلنتاج الكبري البد من توسيع حجم األسواق بالنسبة ملعظم السلع

توزيـع  ، و التجارة احلرة تقود إىل توسع األسواق أداة مهمةول األخرى، فإجياد عمالء للسلع املنتجة حملياً يف الد

صـاحل اخلاصـة إىل منـافع    اليت حتول امل) اليد اخلفية(كفء للموارد خاصة يف ظل تنظيم السوق نفسها بنفسها 

  االدخـار و بالرجوع إىل القواعد الثالثة نقول أا تشكل بينها حلقة ، فزيادة الدخل يؤدي إىل تزايد . اجتماعية 

  .أكرب للعمل ، و هذا يؤدي إىل منو الدخل ، و هذا يؤدي إىل توسع حجم السوق يف ظل تقسيم  االستثمارو 

                                                
.07، ص 1989يف القرن العشرين ، العراق ، دار الثورة للصحافة و النشر ، بغداد ،  االقتصاديالفكر : كالوديو نابوليوين ، ترمجة نعمان كنفاين –)1(

.69، ص 2004، مصر ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  االقتصاديةية التنم: العزيز عجمية و حممد الليثي حممد عبد–)2(

.وقراطيون إىل أن مصدر القيمة هو مصدر وحيد هو األرض حاب املدرسة الطبيعية و هم الفيزيينظر أص–)3(
.112، ص 2000جلامعة ، اإلسكندرية ، ، مؤسسة شباب ا االقتصاديةتطور الفكر و الوقائع : أمحد فريد مصطفى و سهري حممود السيد حسن –)4(
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إىل احلـدود   االقتصادصل للتنمية ، و هذا عندما يغري أن آدم مسيث يرى أنه توجد حدود هلذه العملية التراكمية 

إىل موقع مناخ الدولة بالنسبة للدول األخرى ، وهذا افة الكامل لألرض املتوفرة ، باإلض باالستخداماليت تسمح لنا 

ففي رأي آدم مسيث أن ندرة املوارد الطبيعية هو عامل يوقف عملية النمـو  . اقتصادييؤدي إىل حدوث ركود 

ـ اصعوبة التغلب علـى قيـد   من خالل التراكم الرأمسايل و منو السكان ، فإنه تتزايد  االقتصادفمع تقدم " وارد مل

اليت حيصل عليها أصحاب رأس املال حىت الت تتالشى احملفزات و الوسـائل  ية و تتناقص معدالت الدخول الطبيع

  )1("لتراكم رأس مال جديد 

-اردودفيد ريكDavid Ricardo.  

هـي   األرض" فحسبه ،طاع الزراعياهتمامه على القكية، ركزاب املدرسة الكالسيـّتبرز كُيعترب ريكادو من أ

إالذاء للسـكان  تساهم يف توفري الغ ألاالقطاعات االقتصادية أهمن الزراعة تعترب وأ )2("اقتصاديو منأي  أساس

The)3(الغلة املتناقصة ختضع لقانون  أا Low of Diminishing Returns.  

لعملية النمـو  ، حيث يقوم من خالل حتليله لطبيعة النمو اإلقتصادييعترب ريكاردو توزيع الدخل هو احملدد احلاسم 

  :مت تقسيم اتمع إىل ثالثة جمموعات 

و يف النمـو   الـوطين هؤالء يلعبون دوراً رئيسياً و أساسـياً يف اإلقتصـادي   حسب ريكاردو : الرأمساليون

لإلنتاج ، و يوفرون مستلزمات العمل و يقومـون بـدفع   ، دورهم يتمثل يف توفري رأس املال الثابت اإلقتصادي

  :و هدفهم دائما أجور العمال 

  .نتاجية اليت حتقق أعلى ربح ممكنو الطرق اإلعن أحسن الظروف  املستمر البحث- 

.هذه األرباح من أجل توسيع رأس املال  استثمارإعادة - 

موعة الكربى من السكان و يعتمدون على : العمالأجـر  (، ويتقرر تبعاً ملسـتوى األجـر   األجورميثلون ا

يؤدي إىل زيادة السكان و زيادة عرض العمل من خالل حتسـن   -حسب ريكاردو–ور فزيادة األج) . الكفاف

  .األجور إىل مستوى الكفاف الغذاء و الصحة مما خيفض مستوى 

يقومـون  باعتبـارهم ، ألن وجودهم مرتبط ؤالء الرأمساليون العمال أقل أمهية من الرأمساليونكاردو فحسب ري

  .بعملية اإلنتاج فقط

ّاسـتخدامها قاضون الريع يف مقابـل  و يت ،املتاحةو هم الذين ميتلكون كمية األراضي الثابتة : رضك األمال 

أراضي أقل  استخدام، فيدفع بالعمال إىل و تكوين رأس املالفاألراضي اخلصبة تصبح نادرة و هذا بتزايد السكان 

و هو يف الواقع أرض حرة ميكن ، Marginal Lendاحلدية  ييعرف هذا النوع من األراضي باألراضو، خصوبة

                                                
.71، ص 2004مرجع سبق ذكره ، : العزيز عجمية و حممد الليثيحممد عبد- )1(

.63، ص 1997التنمية ، اجلزائر ، دار هومة ، اجلزائر العاصمة ،  اقتصادمقدمة يف : إمساعيل شعباين   - )2(

أنه عند إضافة جرعات متساوية : و الذي يعين ) 1727-1781" ( Anne Robert Jacanes Turgot-آن روبرت جاك تريجو" ي صاغ هذا القانون ألول مرة املفكر الفرنس-)3(

ني كمية اإلنتـاج  ، فإن كمية اإلنتاج الناجتة عن كل جرعة من رأس املال  سوف تزداد على التوايل إىل حد تبلغ عنده النسبة بإىل كمية ثابتة من األرض من رأس املال بصورة متزايدة

يف إضافة جرعات متساوية من رأس املال إىل األرض سوف يقترب بزيادة تنازلية يف اإلنتاج حىت تصـل   االستمرار، و بعد هذا احلد فإن و الزيادات يف رأس املال حد أقصىاإلضافية 

.هذه املتتالية يف النهاية إىل الصفر
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األراضـي األجـود    اسـتخدام و نتيجة لتنافس الرأمساليون على . ، أي دون دفع أي ريع دون مقابل استخدامها

أكرب من األراضي احلدية أن حيصلوا على ريع يعادل الفرق بني قيمـة   )ثمرت(يستطيع أصحاب األراضي اليت تغل 

  .اج من كمية أرض مماثلة لألرض احلدية اإلنتاج من هذه األرض و قيمة اإلنت

، و عدم تدخل سيادة املنافسة و احلرية الفردية، كينيلقد كان لريكاردو رؤى مشتركة مجعته بغريه من الكالسيك

ينظر ريكاردو لتراكم رأس املال على أنه عامـل   يني، و كغريه من الكالسيكإخل...االقتصاديالدولة يف النشاط 

حيث أن العملية اإلنتاجية ال تتم إال بوجود رأس املال ، حيـث أن الـربح و الريـع    ، تصادياالقمهم يف النمو 

حسـب   –يشكالن اإليراد الصايف الذي يعترب املصدر يف عملية تراكم رأس املال ، فبندرة األراضـي اخلصـبة   

   تزايد السـكان نتيجة  األقل جودة و هذا بالنظر لزيادة الطلب على الطعاماألراضي  استصالحيزداد -ريكاردو

الريع بالنسبة لألراضي األجود أو اخلصبة بالنسبة ملالكيها و ينخفض نصيب الرأمسـاليني   ارتفاعو يترتب عن هذا 

  .العمال من األرباح و مستويات األجور على التوايل و

زايد عدد السكان يصـبح  ، و بترب من الصفرطاملا معدالت الربح مل تقتمر الرأمساليون يف عملية التراكم يستو 

فإنه يتحـتم   ،مساحة األرض عائقاً هلذه العملية طاملا أن إنتاجية العامل تتناقص مع التوسع يفعدم توفر األراضي 

و يهبط إىل أدىن مستوى يقبل . ور فيه حىت تصل إىل مستوى الكفافزل األجـأن تن -حسب ريكاردو-التوجه 

، و بالتـايل  راكمةاليون أي حوافز إضافية للمهذا الوضع ال يوجد أمام الرأمس، و يف ولة نشاطهمبه الرأمساليون ملزا

  .سيسقط يف حالة سكون أو ركود االقتصادفإن 

- روبرت مالتوسRobert Malthus.  

ية من بينها حر ،بني مالتوس و من سبقوه يف الفكر الكالسيكي حول عدة أفكاربالرغم من تقارب وجهات النظر 

 نظريته حـول السـكان   حيث ركز على جانبني مهاعن سابقيه،  اختلفت، إال أن دراساته املنافسة السوق و مبدأ

  .لالقتصادبالنسبة وأمهية الطلب الفعاَّل 

 علـى عكـس املفكـرين     ،الكالسيكي الوحيد الذي يؤكد أمهية الطلب لتحديد حجم اإلنتاجمالتوس يعترب

. "جون باتسـت سـاي   " ون املنافذ لـ إىل قان استنادالق الطلب الذين يعتربون أن العرض هو من خي،اآلخرين

ال أن ينمو بالتناسب مع إمكانيات اإلنتاج إذا أراد احلفاظ على مسـتوى  الفعفحسب مالتوس جيب على الطلب 

رات فعدم التوازن بني املدخ،و االستثمار املخطط للرأمساليني مالك األراضيكما ركز مالتوس على ادخار  ،الرحبية

  .خفض االستهالك الذي يعيق التنميةميكن أن يقلل الطلب على السلع و ين و االستثمار

  بأن السكان يزدادون مبتوالية هندسـية و اإلنتـاج مبتواليـة    فهو القائل "أما خبصوص نظريته حول السكان

لسكان مبا يتجـاوز  يكون هناك تزايد يف ا –حسب هذا األمر -Malthusو حبسب اعتقاد مالتوس  )1("حسابية

ـ و الذي جيعل دخل الفرد يصـل إىل   ،معدل زيادة الغذاء مما ينتج عنه جماعات و تتناقص عوائد الزراعة توى مس

     و القـرارات اإلنتاجيـة  الكفاف، حيث اعتمد يف حتليله على مبدأ الندرة من خالل الفارق بني حاجيات الفـرد  

                                                
64ص  1977–مرجع سابق –شعباين  إمساعيل–)1(
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و اجيابياً بتخفيض تكـاليف  ،الذي يتأثر سلبياً بزيادة السكان ،ديوال شيء يقلل من الفارق سوى النمو االقتصا

، فنمو املوارد حبسب مالتوس يساهم يف زيادة السـكان  أرباح و زيادة يف االستثماراإلنتاج الذي ينتج عنه حتقيق 

  يـادة املواليـد  ألن أي زيادة يف دخل الفرد الناجتة عن التقدم التكنولوجي تقوده إىل ز،وليس يف زيادة رأس املال

  .الفرد و تعيده إىل مستوى الكفاف بالتايل تقلل من معدل دخلو

، ألن هؤالء ال ميلكون اإلمكانيات املادية أكثر من الفقراء ءلذا يرى مالتوس أن هذه الزيادة جيب أن ختص األغنيا

  .اليت متكنهم من حتفيز اإلنتاج 

و اليت  ،حوهلا اجتميع أفكارهم اليت اتفقوال بد من  لكالسيكينياوبعد التعرض أو استعراض أفكار هؤالء املفكرين  

  .عرفت مببادئ املدرسة الكالسيكية

       :درسة الكالسيكية للنمو االقتصادينظرة امل/1-2- 2-2

إال أم اتفقوا حول آراء عديدة مـن خـالل   رغم بعض االختالفات اليت ظهرت يف آراء املفكرين الكالسيكيني 

  :م االقتصادي و اليت متثلت يفحتليلهم للن

ألن التـوازن التلقـائي    حترير التجارة و عدم تدخل الدولة،بضرورة فيعتقد الكالسيكيون  :حرية التجارة- أ

  .اليت من شأا أن تعظم الدخل الوطين و هذا يف ظل املنافسة التامة  ،حيدث بفعل اليد اخلفية

هو السبب الرئيسي للنمو ، و الذي ينتج عن  رأس املال أن تراكم  يون أمجع الكالسيك :تراكم رأس املال - ب

على عكس العمال الذين متيل أجورهم  ،)وحدهم(اليت حيققها الرأمساليون و مالك األرض  ،زيادة املدخرات

، فزيادة رأس تراكم رأس املال و النمو السكاينوفق التأثري املتبادل بني إىل االستقرار عند حد الكفاف وهذا 

.، و زيادة معدل األجر يزيد يف حجم السكان يد يف الرصيد الكلي لألجورال يزامل

      ، رأس املال و التقدم التكنولـوجي و هي العمل  ،أن اإلنتاج هو دالة لعدد من العوامل يونعتقد الكالسيكا- ت

مل ثابـت  عا ، أما املوارد الطبيعية فهيو الذي ال يتم إال من خالل تكوين رأس املال و كلها عوامل متغرية

).النمو(، و أي تغري يف كل هذه العوامل أو إحداها سيؤدي إىل تغري يف اإلنتاج خيضع لقانون تناقص الغلة

يتصورون ظهور حالة الركود و الثبات كنهاية للتـراكم  الكالسيكية  املدرسةفكل مفكري : حالة الثبات- ث

  .املوارد الطبيعيةني و ندرة الرأمسايل ، و هذا نتيجة للمنافسة بني الرأمسالي

  :االقتصاديللنمو  ينيلنظرة الكالسيك املوجهة االنتقادات/1-3- 2-2

  :يف النقاط التالية االقتصاديللنمو  ينياليت وجهت ألفكار الكالسيك االنتقاداتميكن حصر 

  جيل و تفعيـل  أمهلت الدور الذي تلعبه الدولة يف تعفيؤكد البعض أن النظرية :إمهال النظرية لتدخل الدولة

  .كومة دوراً هاماً كوكيل للتنمية يف هذه البلدان التراكم الرأمسايل خاصة يف البلدان النامية ، حيث تلعب احل

  ألجور مل تبقى عند مستوى الكفاف جتربة النمو أن احيث أظهرت : تصورات خاطئة يف األجور و األرباح 

  .يف معدات األرباح  اخنفاضاتول يادات مستمرة يف األجور و دون حصبل كانت هناك ز
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 السـريعة  االقتصاديةعلى التنمية  لوجياوفشلت النظرية يف تصور أمهية تأثري التكن: تأثري التطور التكنولوجي

  .للبلدان املتقدمة حالياً

نتيجة لتمسكهم بكل من قانون تناقص الغلة و النظرية السـكانية :بأخطاء علمية  ينيآراء الكالسيك اتسام 

    االنتعـاش مراحل مـن  اليت تؤدي حسبهم إىل ركود النمو، بينما أثبت الواقع أن النمو الرأمسايل يتم عرب  ،ملالتوس

    االقتصـادي ختيلهم لنظرية النمو  يفو مفكريها  و كتعقيب على ما قيل حول املدرسة الكالسيكية.االنكماشو 

حىت اليوم ، و يكفـيهم فخـراً   ال أن نظريام يف النمو مازالت املوجهة إليهم ، إ االنتقاداتو بالرغم من جمموع 

  . يعلى أم أول من كتب عن النمو االقتصاد

  :زينيـعند الكين االقتصاديالنمو /2-2-2

ه أي مشكالت حـىت  ، و مل تتخللثالثينيات من القرن العشرينقبل ال منتظماًسريعاً و  االقتصاديلقد كان النمو " 

و الفترة اليت تلـت احلـرب   ) 1939-1930(الذي مسي بالكساد العظيم خالل الفترة  ،القتصادياجاء الركود 

ء تفسري هلذه ، و هذا نتيجة عجزه عن إعطاالكالسيكي االقتصاديهذا ما أوقع أزمة  يف الفكر .)1("العاملية الثانية 

  .األزمة اإلقتصادية

  :عند كينـز االقتصاديالنمو /2-2-2-1

سألة النمو اإلقتصادي ، و كانـت  من جديد مب االهتمامبدأ اليت وقعت خالل الثالثينات، مة اإلقتصادية نظراً لألز

ل حمكوم من طـرف  كك االقتصادبإدعاء أن " جون ماينارد كينـز"، عندما جاء 1939عام   االهتمامهذا بداية 

 Macro(التجميعية أو الكليـة  القتصادياتانظرية يف العمالة ، كانت مبثابة ثورة يف " فقدم  ،رات املستهلكنياقر

Economics" ()2(  ا معاجلة الوضع الراهن يف تلـك  ، حيثوضع فيها عدداً من األسس اجلديدة و اليت من شأ

  :املرحلة ، وترتكز هذه األسس و القواعد يف النقاط التالية 

  قتصاد الكلي كينز باال اهتمامكان)Macro Economic ( عكس سابقيه)اهتمـوا الـذين  ) ينيكالسيكال

معتربين يف ذلك أن األرباح هي مصـدر   ،بتكاليف و أرباح الوحدة املنتجة االهتماممن خالل ،اجلزئي باالقتصاد

  .احملرك الرئيسي للنمو اإلقتصادي ، ألن هذا األخري هوللتراكم الرأمسايل 

  و الدخل ، و لـيس  ) العمل(خداماالستمن يرى كينـز أن مستوى الطلب ميكن أن حيدث عند أي مستوى

  .)Say(الكامل ، منتقداً بذلك النظرية الكالسيكية و قانون ساي  االستخدامبالضرورة عند مستوى 

 ا النظام الرأمسايل ليس بسبب العرض من السلع و اخلدمات ، بل تكمـن يف  يرى كينـز أن املشكلة اليت م ر

االسـتهالك جلزء من الدخل الوطين أو القومي ، الـذي ينفـق علـى    ا" فه على أنه الطلب الفعاَّل و الذي عر          

  .و القصور أو الضعف الذي وقع عليه أدى إىل هذه املشكلة  .)3("و التراكم

                                                
.73، ص 2007  مرجع سبق ذكره ،  :مدحت القريشي - )1(

99، ص 2004مرجع سبق ذكره ، : العزيز عجمية و حممد الليثيحممد عبد- )2(
.70، ص 1988التنمية ، العراق ، مديرية دار الكتاب للطباعة ، بغداد ،  اقتصادياتمقدمة يف : النجفي و حممد صاحل تركي القريشي  سامل توفيق- )3(
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الـذين يعتـربون أن    ،دالة يف الدخل على عكس سابقيه–االستهالكو من مث  –االدخار،حسب كينـز

 -حسب كينــز  -للدخل أما املستوى التوازين . ، و يف مستوى الدخل ثانياً أوالًالدخل دالة يف معدل الفائدة 

الذي يتوقف بدوره على معدل الفائدة السائد يف السـوق مـن خـالل     االستثمار،فإنه يتحدد وفق الطلب على 

  : وفق املعادلة التالية " االستثمارمضاعف " اسم العملية املشهورة عنده ، و اليت يطلق عليها

  االستثمارالزيادة يف  xاملضاعف = تغري يف الدخل ال

  .يؤدي إىل زيادة مقدار الدخل الوطين مبقدار املضاعف  االستثمارفالزيادة يف اإلنفاق على 

 يؤدي  -حسبه-، ألن التدخل النشاط اإلقتصادي من أجل التوجيهـز بضرورة تدخل الدولة يف لقد نادى كين

  .بقوهلم أن التشغيل التام حيدث تلقائياً يونالكالسيك اعتقدهم ، على عكس ما من التشغيل التا االقترابإىل 

 يتعـرض كـثرياً  ال الطلب الكلي أو التجميعي ، و مليف جم االستثمارركز كينـز على اآلثار املترتبة على لقد " 

 ، اليت مل يعطها اهتمامـاً )1("القومي  االقتصادأو ينشأ عن زيادة الطاقة اإلنتاجية يف يتمخض  االستثمارحلقيقة أن 

، و الـذين سـوف    من أمثال هارود و دومار و جون روبرسون ،الكينـزيني اسم فترك ذلك ملن يطلق عليهم

  .نتطرق لنماذجهم الحقاً بإدماج هذه اآلثار ضمن مسامهام يف حتليل النمو اإلقتصادي 

  :مناذج املفكرين الكينـزيني/2-2-2-2

، و جهـد  يف اية الثالثينات) Harrod)1939بدافع احلركية بداية من هارود  اجلدد بدأ إن حتليل الكينزيني" 

من الفرضيات اليت  انطالقاًلذا سنقوم بدراسة كل منوذج )Domer)1946" ()2تواصل خاصة من طرف دومار

  .إقترحها و النموذج الذي بناه ، و النتائج اليت خلص إليها 

-النمو املتوازن هارود بكيفية حتقيق النمو املتوازن يف جمتمع حركي يصعب حتقيق هذا انشغل: منوذج هارود 

مث طور ذلك املوضوع ،)3("1939مقال يف النظرية احلركية عام " وقام بنشر أول حماولة يف هذا املوضوع بعنوان 

فيها هارود  اعتقدفكار جديدة مربزاً فيه أ، 1948، و الذي قام بنشره سنة " حركية  اقتصادياتحنو " كتاب  يف

  . متتايلسوف يؤدي إىل ركود  االستقرار، و أن حتقيق ذلك دم ال حيقق منواً مستقراً دائماًالرأمسايل املتق االقتصادأن 

يف النمو اإلقتصـادي إىل وضـع   ، لذا قام قبل طرح منوذجه االقتصاد الرأمسايل نفسهكامنة يف _ حسبه_األسباب 

  :لية الفرضيات التا

االستثمار الفعلي عند التوازنيعادل الصايف هو نسبة ثابتة من الدخل الذي  االدخار.  

ا الناتج ،يتوقف على معدل الزيادة يف الدخلاالستثمار أو السرعة اليت ينمو.  

و أن الطلب يساوي العرض ،دالة ملعدل الزيادة يف الدخلاالدخار.  

  )4(:هي دل النمو ملعلقد وضع هارود ثالث تصورات 

                                                
102، ص 2004مرجع سبق ذكره ، : العزيز عجمية و حممد الليثيحممد عبد- )1(
102، ص 2004مرجع سبق ذكره ، : العزيز عجمية و حممد الليثيحممد عبد- )2(
)3( -Abd ElKader SidAhmed :Croissance et Développement , Algérie , OPU , Alger1981 , P 188   
.137-133:  ص، 1999مدحت مصطفى ، سهري عبد العزيز أمحد - للمزيد من اإلطالع أنظر –)4(
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Theمعدل النمو الفعلي -أ Actual Growth Rate: و الذي يتحدد إستناداً إىل فهو معدل النمو اجلاري ،

مـن   انطالقـاً إىل هذا التعريف أو النموذج لقد توصل هارود ) . الناتج/رأس املال(و نسبة  االدخاركل من نسبة 

  :حسب اخلطوات التالية الفرضيات املذكورة ، و اليت وضعها بعد ذلك 

مغلق  االقتصادأن  افترض.  

التام  االستخدامأن هناك توازن يف  افترض.  

أي  لالدخاريساوي امليل احلدي  لالدخارأن امليل املتوسط  افترض ، :  

)01........................(
y

s

y

s
s 


'

  

s
  االدخارمعدل  -'

s-االدخار  

y- اتج ـالن  

  

 ًأن املستوى العام لألسعار ثابتا.  

 أن األسعار تبقى ثابتة ، و كذلك أسعار الفائدة.  

  أن معدل رأس املال الناتجYC ًيبقى ثابتا.  

  .االستثماريساوي  االدخارففي حالة التوازن 

)02(....................IS   

  :هو  iاالستثمارو بالتايل معدل 

)03......................(
Y

I
i   

  .و التغري الذي حيصل يف رأس املالهI)(االستثمارو أن 

)04.......(.............CI   

  :و املعدل احلدي لرأس املال هو 

)05...............(......    
Y

C
c 


'  

  :جنـــد ) 05(و ) 04(من املعادلتني 

)06.............(     ...
Y

I

Y

C
c 





'  

  جند ) 06(و من املعادلة 

)07...................(    
c
I

Y
'

  

  :جند أنyعلى ) 07(و بقسمة املعادلة 
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)08................(    
c
Y

I

Y

Y
'



  

  :جند أن معدل النمو هو ) 02(و حسب املعادلة 

)09...............(     
c
s

Y

Y
G

'

'




  

مقسوم على املعدل ) االدخارأو معدل (االستثمارفإن معدل النمو الناتج هو معدل ) 09(و منه حسب املعادلة 

  .تعريفه للنمو الفعليو هي املعادلة اليت توصل إليها هارود يف ). الناتج/ رأس املال (احلدي 

يفترض بقاء الطلب ،و هو املعدل املرغوب فيه و املستخدم لكامل خمزون رأس املال: معدل النمو املضمون -ب

  :يتمكن املنتجون من بيع منتجام ، واملعادلة املمثلة هلذا النمو هي اإلمجايل مرتفع بدرجة أن 

)10........................(    
C

G
r

s
W

'

  

  .YYمعدل النمو املضمون خالل الفترة احملددة و يعادل  - WG    :مع أن

            cr
  .معدل رأس املال الذي ميكن من حتقيق معدل النمو املضمون -

s
  .YSممثالً بـ  لالدخارامليل املتوسط  - '

         و حجـم السـكان   به التطورات الفنيـة أو التقنيـة    معدل منو تسمحفهو أقصى :معدل النمو الطبيعي -جـ

  :ملعادلة املمثلة هلذا النموذج هي، و ابافتراض عمالة كاملة، وهذا اكم الرأمسايلرو الت

)11................................(    orcc rn
.  

sor
'   et  

cn: و 
  .YYزمنية احملددة و يقابل هو معدل النمو الطبيعي خالل الفترة ال

      cr
  .ميكن أن حيقق معدل النمو الطبيعيهو معامل رأس املال الذي  

    or  يساوي و ال لالدخاراملتوسط هو امليلs
  .YSو يعادل  '

  :العالقة بني املعامالت -د

  :WGو املرغوب فيه  Gالعالقة بني معدل النمو الفعلي -1

 يتحقق النمو املتوازن عندما يساويG   وWG.  

  إذا كانG)أكرب من املضمون أو املرغوب فيه  )النمو الفعليWG   تمع يعاين حالة تضخم ، و السـببفا ،

من معدل تزايد الطاقة اإلنتاجية ، فتصبح كمية السلع املعروضة أقل من هو أن الدخل احلقيقي يزداد مبعدل أسرع 

  .املطلوبة 

  إذا كانG)املضمون أو املرغوب فيه  أقل من )الفعليWG   تمع من حالة كساد، و السـبب هـو أنفا ،

أكرب من الكميـة  ، فتصبح كمية السلع املعروضة من معدل تزايد الطاقة اإلنتاجية الدخل احلقيقي يتزايد مبعدل أقل

  .املطلوبة 
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  :الطبيعي nGاملرغوب فيه  WGالفعلي و  G: العالقة بني املعدالت الثالثة -2

إذا كان معدل النمو املرغوب فيهWG  أكرب من الطبيعيnG:  

GGWالفعلي ، أي  Gأكرب من  WGمتتايل ، و سيكون معدل النمو املرغوب فيه  انكماشحيدث -  .  

ألن ،اجلديدة االستثماراتسيكون هناك فائض يف السلع الرأمسالية مما يؤدي إىل خفض الطلب على - 

rCC ') ضمونمعامل رأس املال الذي ميكن أن حيقق معدل النمو امل >معامل رأس املال الفعلي.(  

  : و كل هذا وفق الشكل املوايل 

  .nGأكرب من الطبيعي WGمنوذج هارود يف حالة ما يكون معدل النمو املضمون) : 01-2(الشكل رقم 

  معدل النمو

                                                    WG  

                                                     nG  

                                                                                  G  
  

  الزمن                                  

 ، مصـر  "النماذج الرياضية للتخطيط و التنمية اإلقتصادية "العزيز أمحد  ، سهري عبدت مصطفىمدح: املصدر -

  .138ص، 1999، مكتبة اإلشعاع الفتية ، اإلسكندرية

إذا كانnGالطبيعي أكرب من املرغوب فيهWGأي)nW GG (  

GGWن معدل النمو املرغوب أقل من الفعلي حيدث تضخم متتايل و سيكو-  .  

املطلوبة أكرب من الفعلية ألن  االستثماراتمما جيعل ) نقص العرض(ستعجز السلع عن مواجهة الطلب - 

rCC ') معامل رأس املال الذي ميكن أن حيقق معدل النمو املضمون <معامل رأس املال الفعلي.(

  :يبني ذلك الشكل املوايل  و

  .فيه منوذج هارود يف حالة ما يكون معدل النمو الطبيعي أكرب من معدل النمو املرغوب) : 02-2(الشكل رقم 

  معدل النمو                                                                                                     

                                                       nG       

                                                                         G  

                                                           WG  

  

  الزمن                                      

 ، مصـر  "النماذج الرياضية للتخطيط و التنمية اإلقتصادية "ت مصطفى ، سهري عبد العزيز أمحد مدح: املصدر  -

  .139ص، 1999، مكتبة اإلشعاع الفتية ، اإلسكندرية
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- دومار يف حبوثه حول كيفية الوصول إىل معدل منو للدخل الوطين حيافظ فيـه علـى    اهتم: منوذج دومار

ذلـك كتـب   و بعد ، 1947عام " التوسع و العمالة "أول حبث حتت عنوان ، فكان له العمالة الكاملةمستوى 

  .1957سنة " مقاالت يف نظرية النمو اإلقتصادي " و نشرها يف كتاب موضوعات عديدة حول نفس الفكرة 

 جتعـل الزيـادة يف الـدخل    اليت ،املطلوبة االستثماراتإشكالية دومار كانت تدور حول قيمة الزيادة الالزمة يف 

      الدخل من جهة  ولدي االستثمارأن  باعتبار، و بالتايل حتقيق التشغيل التام ، وهذا اوي الزيادة يف الطاقة اإلنتاجيةتس

  .و يزيد الطاقة اإلنتاجية من جهة أخرى 

  )1(: دومار من جمموعة فرضيات وضعها  انطلق

.االقتصاد مغلقيفترض أن »

.عني من الناتج يف ظل عمالة كاملةمستوى م تكلم على»

.اقتصادي بأحكام و قرارات آلية و فوريةتكلم عن نظام »

.االستثمار ثابتةو  االدخارمجيع مفاهيم الدخل و »

.لالدخاريساوي امليل احلدي االدخاريفترض أن متوسط »

.ثابتةو امليل احلدي لرأس املال  االدخاريفترض أن عالقة »

.م لألسعار ثابتاًاملستوى العا»

من خالل اإلشكالية اليت وضعها دومار نرى أنه طرح منوذجه من خالل التوازن بني الزيادة احملققـة يف جانـب   

ـ و الزيادة احملققة يف جانب الطلب، و اليت متثلت يف زيادة الدخلاالستثمارت يف زيادة العرض ، و اليت متثل ذا ، ل

  )2(:سنحاول عرض كل جانب بالتفصيل 

تتساوى مع نسبة الزيادة يف أن قيمة الطاقة اإلنتاجية السنوية احملققة  افتراضدومار من  انطلق: جانب العرض

  .Sالدخل احلقيقي الناجتة عن زيادة رأس املال 

SIY     )...............................12:                    (فالطاقة اإلنتاجية هي t *  

).(البد أن تقل عن  ةاإلنتاجي، فإن الزيادة احلقيقة يف الطاقة استثمارية متت يف املاضيإنفاقاتلوجود و بالنظر  SI

SIY    )................................13:                                    (أي  .  

  :الكامنة و الذي ميثل باملعادلة التالية  االجتماعيةا الفرق يطلق عليه دومار الطاقة وهذ

                                       )14.................................(      .IY   

  . هي الطاقة اإلنتاجية الكامنة  و 

SII   )........................ ..........15(                :يكون و على ذلك  t .  

  .يف الناتج اليت يستطيع اتمع حتقيقها متثل الزيادة Iو منه 

                                                
)1( -Abd ElKader SidAhmed:op-cit ,1981,PP 192-193
  .141-140، ص ص 1999مرجع سبق ذكره ، : مدحت مصطفى ، سهري عبد العزيز أمحد- )2(
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يف بتـأثري امليـل   اإلضا االستثماردومار أن زيادة الناتج أو الناتج اإلضايف هو نتيجة  افترض: جانب الطلب

  : و ذلك وفق املعادلة التالية لالدخاراحلدي 

                                      )16    ...............................(
Y

I




  

 : لالدخارامليل احلدي.  

I :خلالزيادة السنوية يف الد.  

Y : االستثمارالزيادة السنوية يف.  

  .و هي النظرية الكينـزية آللية املضاعف 

يتساوى إمجايل العرض و إمجايل الطلب وفق العالقة التالية ففي حالة التشغيل التام : التوازن العام :  

                           )17  ..........................(        


.I
I

I   

  :حنصل على املعادلة التالية  مث نضرب يف  Iعلى ) 17(و بقسمة طريف املعادلة 

                          )18...........................(          

I

I  

        االستثمارحالة مستمرة من العمالة الكاملة البد و أن ينمو ادلة األخرية نقول أنه للمحافظة على و من املع    

، و أي لالستثماريف اإلنتاجية املتوسطة  لالدخاريعادل حاصل ضرب امليل احلدي  ،و الدخل مبعدل سنوي ثابت

  :، فإذا كان النمو املستقريفقد معدل  االقتصادعل التصاعدي أو التنازيل جي االجتاهيف  االستقراريف شروط  احنراف

ينتج عنه عجز يف املعدات اإلنتاجية ، فيـزداد   ،عنها يف الطاقة اإلنتاجيةخيلق زيادة أكرب يف الدخل  االستثمار

  .يؤدي إىل زيادة الدخل الذي  االستثمار

  ـ ، و تعى تعمل يف اإلجتاه التنـازيل لق قو، كخيف الطاقة اإلنتاجيةالزيادة يف الدخل أقل من الزيادة رب هـذه  ت

بتسـمية النمـوذج بإسـم     الشائع االستخدامو من هنا جاء التشابه و . "هارود نفسها اليت توصل إليها النتيجة 

  )1(" دومار-هارود

  :لنماذج الكينـزينياملوجهة  االنتقادات/2-2-2-3

يف حتليـل   "دومار"و  "هارود"ـ كينـز و من تبعوه كبالرغم من اإلسهام الكبري الذي جاء به املفكر اإلقتصادي

  )2(: منها  االنتقاداتو معاجلة النشاط اإلقتصادي ، إالً أن أعماهلم لقيت بعض 

يف جمال الطلب الكلي ، و مل يتعـرض كـثرياً حلقيقـة أن     االستثمارعلى املترتبة  اآلثارأن كينـز ركز على  »

  .الوطين  االقتصادنتاجية يف طاقة اإليتمخض يف زيادة ال االستثمار

املـال   لـرأس الكامل للعمل و  االستخداماألساسي لكينـز منصباً يف التحليل على مشكلة  االهتماملقد كان »

  .االستثمارخلق الطاقات اإلنتاجية الناجتة عن ملسألة  اهتماماًالقائم ، و من مث مل يعطي 

                                                
.143، ص 1999ق ذكره ، مرجع سب: مدحت مصطفى ، سهري عبد العزيز أمحد- )1(

102، ص 2004مرجع سبق ذكره ، : العزيز عجمية و حممد الليثيحممد عبد- )2(
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  )1(: ر هي دوما–اليت وجهت لنموذج هارود  االنتقاداتأما 

ثبـات نسـب   ، مثل فرضية استنتاجات تعتمد على فرضيات غري واقعيةاختاذهالنموذج غري واقعي من خالل  »

  .، و هي غري مقبولة بسبب إمكانية اإلحالل فيما بينهما و تأثري التقدم التقيناستخدام كل من رأس املال و العمل

  :من خالل األسباب التاليةالنامية تطبيق النموذج على البلدان عدم مالءمة  »

حالـة  ، فالدول املتقدمة تسعى لعدم الـدخول يف  لدان النامية و البلدان املتقدمةالظروف بني الب اختالف- 

  .تصنيعالنامية دف إىل تطبيق برامج  ركود أما

.كون عادة مفتوحاًالنامي ي االقتصادمغلق ، يف حني أن  اقتصادالنموذج يفترض - 

بينمـا يف الـدول الناميـة     الناتج،و معدل رأس املال  االدخارمعدل  بارتفاعصف مثل هذه النماذج تت- 

.باالخنفاضفاملعدالت تتميز 

.بعدم الثبات يفترض النموذج ثبات األسعار ، يف حني أن األسعار تتميز يف البلدان النامية- 

أو  االدخارفأي زيادة يف معدل  .د ال يؤثر بالنسبة للنمو طويل األم االستثماروجه للنموذج هو أن  انتقادأهم  »

)(يتم تعويضها من خالل الزيادة يف معدل رأس املال الناتج  االستثمار YC ،دل النمو الطويل األجـل  تاركاً مع

  .ل الفروع املواليةصدر عن نظريات النمو اجلديدة اليت سوف نتطرق إليها خالاالنتقاد، فهذا دون تغيري

  :ماذج اجلديدة للنمو اإلقتصاديلنا/ 2-3

خالل وضع نظريـات للنمـو   املدارس التقليدية يف حتليل النشاط اإلقتصادي من بعد الدور الكبري الذي لعبته   

  .إخل...متمثلة يف أفكار آدم مسيث ، ريكاردو و مالتوس ، و اليت كانت بدايتها باملدرسة الكالسيكية اإلقتصادي

و اليت يبدأ من  ،)االستقرارعدم (اتمع من حالة الرواج  انتقالاعتقدموذج نقول أنه و كتصور عام حول هذا الن

حلبة اإلنتاج ، فترتفع أجور العمال ، فيزداد عـدد  خمزون رأس املال و األرباح ، يدفع باملشترين لدخول  ارتفاع

 ) لـة التكـاليف  مج(جور و الريـع  املشترين ترتفع األالسكان و يزداد الطلب على الغذاء ، وبالنظر للتنافس بني 

و كله يؤدي إىل حالة  ،األجور و التراكم الرأمسايل اخنفاض، و يؤدي إىل  االستثمارو ينخفض فتنخفض األرباح 

جاءت بعدهم املدرسة الكينزية بأفكـار  . ، حيدث هذا يف ظل عدم تدخل الدولة يف النشاط اإلقتصادي انكماش

ـ من ركود خالل فترة الثالثيناتالعاملي  قتصادلالجديدة ، خاصة بعد الذي حدث  ة مـن  ، و نادوا بتدخل الدول

منصب علـى   اهتمامهممن التشغيل التام ، فكان  االقترابعلى ، ألن ذلك ساعدأجل توجيه النشاط اإلقتصادي

  .يالكلي ، و على كيفية حتقيق النمو املتوازن يف جمتمع حرك االقتصاد

ظرية الكينزيـة  ، شكلت ثورة على النت يف املدرسة الكالسيكية اجلديدةديدة متثلجاءت بعد ذلك أفكار و أراء ج

 اقتصادينيمعارضة هلا من خالل أفكار جاءت من طرف مفكرين  افتراضات، و هذا بتقدميها يف النمو اإلقتصادي

  .خالل املطلي املوايل سوف نتطرق لنماذجهم و آرائهم حول النمو اإلقتصادي 
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     شرح النمو يف املدى البعيد بواسطة مـتغريات داخليـة   نظريات جديدة اقتصرت يف البحث على بعدها ظهرت 

  .و اليت سوف نستعرضها خالل املطلب الثاين ،و اصطلح على تسميتها مناذج النمو الداخلي

  :السيكية اجلديدة للنمو االقتصادينظرة املدرسة الك/2-3-1

وآراء رواد هذه املدرسة من ال بد من أخذ أفكار للنمو االقتصادييكية قبل التطرق إىل نظرة املدرسة الكالس

ومها  ،يعتربان أكثر انتشاراً و شهرةًن اللذادها إال أين اقتصرت على النموذجني ، و اليت بالنظر لتعدخالل مناذجهم

  ".مــيد"ذج وو من "سولو"منوذج 

  : سيكية مناذج النمو االقتصادي عند املدرسة النيوكال/ 2-3-1-1

  .)Solow )1956منوذج سولو-أ

و الذي يقـوم   ،)1("محل بذور التطوير للنظرية النيوكالسيكية يف النمو  إسهاماًيعترب منوذج سولو النيوكالسيكي "

و كان  ،إدخال عنصر إنتاجي هو العمل إىل معادلة النمو االقتصادي خالل دومار من–على توسع منودج هارود 

عة فرضيات وو كغريه من املفكرين انطلق من جمم، )2("1956ثه نظرية النمو االقتصادي عام حب" ذلك من خالل 

  :هي

    .االقتصاد مغلق و تسوده منافسة كاملة داخل أسواقه ●

.نتاج سلعة واحدة قابلة لالستهالكافترض وجود قطاع واحد و يقوم بإ ●

  .ل وجود حالة التشغيل الكامل للعملة و خمزون رأس املا●

  .هناك مرونة يف األسعار و األجور ●

معترباً إمكانية اإلحالل بني هذه  ،)دومار  –هارود ( بثبات خمرج عناصر اإلنتاج التخلي عن االقتراض اخلاص  ●

  .العناصر، خاصةً العمل و رأس املال

  .لكل من عنصري العمل و رأس املال بشكل منفصل) أو العوائد( افتراض فكرة تناقص الغلة  ●

  .كل مستقل عن باقي العوامل األخرىالتقدم التكنولوجي عامل يتحدد خارج إطار النموذج و بش●

  :، و اليت متثلت يفخصت النموذج الذي وضعهمن فرضيات  ،إىل الفرضيات السابقة باإلضافة "سولو"لقد انطلق 

العمل باستخدام عنصرين فقط  yواحد  منتجهناك - L و رأس املال K،  للفتـرة   اإلمجـايل و الناتج t
  : يتعادل مع الدخل اإلمجايل لنفس الفترة وقت املعادلة التالية 

            …………………… (19)                     lky .                          

هو tاملال يف الفترة  و أن خمزون رأس tK و معدل االستثمار الصايفk
 يلي وفق ما :  

                )20........(......................        
dt

dk
k *         
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  :        عادلة تصبح من الشكل التايل هذه امل ،و بافتراض ثبات معدل االدخار

              )21.......................(       syk *  

s :  امليل املتوسط لإلنتاج

y : إمجايل اإلنتاج  

و يستثمر يف دالة الذي ميكن أن يدخر  ،الصايفو هنا نقول أن امليل املتوسط لالدخار يوضح القدر من املنتج 

  :جند) 21(املعادلة  يف) 19(و بتعويض املعادلة  اإلنتاج،

                )22(.........................             ).(
*

lksfk 

tن مة للزو كالمها دالlو  kو هي معادلة تفاضلية ذات متغريين 

تزايد مبعدل منو ي ،و بالنظر العتبار أن معدل منو السكان متغري خارجي ،ثبات معدل منو السكان "سولو"افترض 

: و معادلة عرض العمل تصبح كالتايل ،nنسيب ثابت 

       …………………(23)                              ell
nt

t 0
                                

   l t
و ميثل معدل منو قوة العمل من الفترة عرض العمل املتاح :  0  إىل الفترة t  استخدم " سولو"أي أن

  .ل املعروضكام

العمل  اإلنتاج سوف تتكيف حبيث حتقق التشغيل الكامل لكل من رأس املال و و منه فالفوائد احلقيقية لعناصر 

، و بتعويض املعادلة اج اجلاري باستخدام دالة اإلنتاجأي معدل اإلنت ،ميكن حتديد مسار اإلنتاج عرب الزمن وإنه

: حنصل على ) 22(يف املعادلة ) 23(

         ……………….(24)                   elkfsk
nt

0

*

.                                             

كل من الصايف، و مبعرفة أي معدل االستثمار مكن هذه املعادلة من حتديد خمزون رأس املال ت l t
و   tK  ميكـن

زمن ال حساب اإلنتاج عرب
 y t

.  

الذي يرمز لـه   ،بإدخال نسبة رأس املال إىل العمل" Solow"و لكي ميكن حتديد النمو املمكن للنمو قام سولو

  : هي rإىل معادلته و rبالرمز 

………………..…… (25)                          

l

k
r

t

t

)(

                                         

  :املالنقوم ببناء معادلة لرأس ) 24(يف املعادلة  )22(و بتعويض املعادلة 

       …………………. (26)                           elrk
nt

t 0
       

  : بالنسبة للزمن فنجد )26(ق نقوم مبفاضلة املعادلة وللوصول إىل معرفة قوة العمل املستخدمة و رأي املال املتحق

             ……………….. (27)                 elrnelrk
ntnt

t 0

**       

k
r، معدل االستثمار الصايف  *

، و بالتعويض لعمل املتحققةيعرب عن قوة ا rnمعدل رأس املال إىل العمل ،  *

  : جنــد  )24(املعادلة يف 
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                            …………… (28)       elkfselrnelr
ntntnt

000

*
,      

  : جنــد  )28(يف املعادلة  kو بتعويض قيمة 

         …………. (29)                         )0000

*
, elelrfselrnelr

ntntntnt   

على  و بقسمة الطرفني el
nt

0
  : جنــد  

              ………………. (30)                  1,
*

rfsrnr   

nrrfr)..........................      31(           ومنه  s  )( 1,
*  

r : نسبة رأس املال على العمل lk.  

r
  .معدل رأس املال إىل العمل : *

n : املعدل النسيب للتغري يف قوة العملlln
*  

)( 1,rf : تعرب عنه الناتج اإلمجايل عند قيم متزايدة ملخزون رأس املالr قدرها وحدة واحدة من  و عند عمالة

  .عن رأس املال املتحققالعمل ، و منه نقول أن هذا يعرب أيضاً 

nr : يعرب عن قوة العمل احملققة.  

املعادلة  استعراض، و بعد  "سولو"و نعترب هذه املعادلة هي املعادلة األساسية لتحقيق النمو املمكن حسب منوذج 

  ."سولو"املمكن عند ميكن شرح هذه املعادلة من خالل املخطط الذي يبني منط النمو"سولو"ـ األساسية ل

  .منط النمو املمكن عند سولو ) : 03-2(الشكل رقم 

                                                                                                           r  

                                                     )( 1,rf  

  

  

  

                   r                                                       r
'

  

Dominique G: املصدر  -  ,Pierre Ralle « les nouvelles théories de la croissances » ,édition « la 

découverte » Paris 1995 , P 36                                   
  : ح النمط املمكن على النحو التايلمن خالل املنحىن ميكن توضي

rعند  - 
)(مع) قوة العمل احملققة(nrيتقاطع  ' 1,rf)عندها جند أن و  ،)الناتج اإلمجايل احملققr

يعادل  *

يكون هناك حل للنموذج عند نقطة التقاطع ، و بالتايل رأس املال إىل العمل يساوي ثابت ، أي أن معدلالصفر

  : متمثلة يف النمو املتوازن املصحوب بالعمالة الكاملة وفق املعادلة التالية

                                          )32(……………        nrrsf )( 1,  
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التـوازن يكـون   قبل نقطة  ،بني معدل األجور و ربح رأس املالفعند النقطة التوازنية يكون هناك ثبات النسبة 

nr  أقل من)( 1,rf  وr
من الصـفر  ذات قيمة موجبة ، و بالتايل يكون معدل رأس املال إىل العمل متزايد  *

rإىل
*.  

فالناتج  أي أنه بغض النظر عن خمزون رأس املال ،و كخالصة ميكن القول أن حل النموذج حيقق منط النمو املستقر

  .فس نسبة تزايد قوة العمــلبناإلمجايل يتزايد

يتميـز بدالـة إنتـاج     اقتصـاد النتائج اليت توصل إليها سولو أثبتت أن كل  انطالقاً مما سبق، ميكن القول أنو  

، مبعىن أن كل املتغريات سترتفع بنفس اإليقـاع  ليد العاملة يؤول إىل حالة ثابتةو بالتشغيل الكامل  ،نيوكالسيكية

                        .مع عدد السكان 

  . J.Meadeميد  جوهانمنوذج  -ب

النمو املتوازن من أنصار مدرسة النيوكالسيكية ، قام بتوضيح مدى إمكانية حتقيق  J.Meadeيعترب جوهان ميد 

ميد منوذج  باسمقد نشر حماولته تلك اليت عرفت بعد ذلك "وفقاً لفرضيات النموذج اإلقتصادي الكالسيكي ، و 

نظرية  افتراضات، منطلقاً من )1("كتابه الصادر بعنوان النظرية النيوكالسيكية للنمو اإلقتصادي يف 1961عام 

  : منوذجه ، و أضاف بعض الفرضيات هيسولو يف  اعتمدها

  .االقتصاداآلالت هي الشكل الوحيد لرأس املال يف - 

.الطويلنسبة العمل لآلالت ميكن أن تتغري يف الزمن القصري و الزمن - 

  .و السلع اإلستهالكية فيما بينها  ،ناك إمكانية إحالل كامل بني السلع الرأمسالية فيما بينهاأن ه- 

  : من دالة اإلنتاج التالية  انطلقو 

                              )33   ........................(T).N.L.f(Ky   

y :يف أو الدخل الوطينالناتج الصا.  

K : اآلالتلرأس املال و املتجسد يف املخزون الصايف.  

L : القدر املتاح من قوة العمل.  

N :ثابت  "ميد"الفعلي لألرض و املوارد الطبيعية، و يفترضه  االستخداماملتاح من  القدر.  

T:عامل الزمن املؤثر يف التقدم التكنولوجي.  

  :صر الثالثة وفق املعادلة التاليةمن سنة ألخرى بتغري العنا )2(يرى ميد أن الناتج الصايف ميكن أن يزداد 

)34    .................................('YLWK.VY    

V :الناتج احلدي لرأس املال.  

W : الناتج احلدي لقوة العمل.  
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'Y : حجم اإلنتاج نتيجة لتغري املستوى التكنولوجيT .  

K : التغري يف عنصر رأس املال.  

L : التغري يف عنصر العمل.  

  :  عنه بصيغة معادالت منو كالتايليعربو منه فالنمو حسب هذا النموذج 

        )35       ................................(
Y

Y

L

L
.

Y

WL

K

K
.

Y

VK

Y

Y '
  

YY :معدل النمو السنوي للناتج.  

YVK :الذي يدفع كأرباح ملالكي اآلالت لرأس املال، و هي متثل اجلزء من الدخل الصايف الناتج احلدي.  

KK:ل النمو السنوي ملخزون رأس املالمعد.  

LWL : العملو الذي يدفع كأجور لقوة  القومي،الناتج احلدي لعنصر العمل و اليت متثل الدخل.  

LL :معدل النمو السنوي لقوة العمل.  

YY ' :نمو السنوي يف التقدم التكنولوجيمعدل ال.  

مبعدل منو الناتج   االقتصادي املمثلمعدل النمو  اليت توضح أن، و" ميد"هذه املعادلة األساسية لنموذج  و تعترب

    و مرجح بالناتج احلدي لرأس املال لة النمو ملخزون رأس املال معاد معادالت مرجحة للنمو هيهو حمصلة لثالث و

  .و معدل منو السكان املرجح بالناتج احلدي لقوة العمل و معدل النمو التكنولوجي 

، وأن و معدل النمو التكنولوجي كثوابت اعترب معدل منو السكاننقول أنه "ميد"و كاستعراض عام حول منو 

ناتج احلدي لقوة و حجم االدخار و التحقق وفق سلوك كل من اإلنتاجية احلدية لرأس املال التغري يف معدل النمو ي

  .العمل عرب الزمن

إىل رفع ، فهذا سيؤدي تكنولوجي مع زيادة معدل املدخراتففي حالة ثبات معدل منو السكان و معدل النمو ال

و هذا االخنفاض ميكن احلد منه يف حالة زيادة  ،خفض اإلنتاجية احلدية لرأس املالنصيب الفرد من رأس املال و تن

 ، و إذا كان املستوى التكنولوجي ملموساًكل من العمل و املوارد الطبيعية إمكانية إحالل رأس املال حمل

  .احلدية لرأس املال ستأخذ يف االرتفاع  بدالً من االخنفاض فاإلنتاجية

    :ملدرسة الكالسيكية اجلديدة للنمونظرة ا/ 1-2- 2-3

حينما  ،على االقتصاد احلديث خاصةً بعد احلرب العاملية الثانيةطر منطق املدرسة الكالسيكية اجلديدة يلقد س   

و سارت أحباث مفكري  ،مسألة النمو و مشكلة التراكم الرأمسايل تشكل اهتمام احلكومات و االقتصادينيباتت 

      : )1(لكينزية و اليت متثلت يفخاصةً املدرسة اهذه املدرسة وفق أفكار عارضت 

أن االرتباط التقليدي بني توزيع الدخل و حجم االدخار يف  يرى أصحاب املدرسة الكالسيكية اجلديدة ●

  .تصاد قد تالشىاالق

                                                
  .131-127ص2006عامل الكتاب احلديث عمان" قتصاديالتنمية والتخطيط اال" فليح حسن خلف  •  :أنظر–)1(

        .82-77ص2004مرجع سابق–حممد علي الليثي -حممد عبد العزيز عجمية•               
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.حوال مع التغري يف الدخل الفرديبأي حال من األأن السكان ال يتغريون  ●

تفاؤهلم بعاملني اثنني مها  او أسسو،حالة السكون أو الركودرفض معظم النيوكالسيكيني قبول فكرة سيادة ●

  .وجي و مرونة الطلب على االستثمارالتقدم التكنول

أيضاً مشجعاً  يعتربو التقدم التكنولوجي ، املوارد يزيد من تكوين رأس املالأن التقدم التكنولوجي و معرفة  ●

    . املنتجني على زيادة اإلنتاججع يش، ألن التحسن يف معدات اإلنتاج لنمو الدخل الوطين

جتعل املستثمرين يستجيبون ) مرونتها(ة كاملة، و التغريات يف األسعار أن املنافسة التامة داخل االقتصاد هلا سياد●

  .خال تغيريات يف األسلوب اإلنتاجيهلذه التغريات بفضل إد

) دومار  -هارود(ني ، على عكس الكينزياملالالعمل و رأس حالل بني عناصر اإلنتاج ومها اإليرون إمكانية  ●

  .ين يرون بثبات مزج عناصر اإلنتاجالذ

خاصةً مع إمكانية االستبدال بني رأس املال و العمل يف  ،للنموأن عملية تكوين رأس املال تعترب هامةً بالنسبة  ●

و بالتايل  ،رة لزيادة العملظروف زمنية معينة ، وهذا يعطي إمكانية تكوين رأس املال دون أن تكون هناك ضرو

  .ظرية السكان اليت نادى ا دومارنظرية رأس املال من نحتررت 

  .و ليس العكس االستهالك يعترب هدف لإلنتاج  ، و أنافترض أن االقتصاد يعتمد على بضاعة واحدة ●

هـي التطـور    ميكن احلفاظ عليه يف األجل الطويل من خالل توفري عوامـل خارجيـة  أن النمو االقتصادي  ●

  .التكنولوجي و معدل النمو السكاين 

                        :االنتقادات اليت وجهت هلذه املدرسة/ 1-3- 2-3

إال أا لقيت بعض  ،بالرغم من املسامهة القوية اليت قامت ا املدرسة النيوكالسيكية يف نظرية النمو االقتصادي

، و هذه االنتقادات يت سنتطرق هلا يف املطلب املوايلال، )الداخلية ( يدة النظريات اجلداالنتقادات خاصةً من قبل 

  :هي 

  .على النمو و التركيز فقط على نسبة اإلحالل بني رأس املال و العمل غري واقعي أن إمهال تأثري االستثمار ●

  .تخلفة عن الواقع خاصةً يف البلدان امل االقتصاد املغلق و سيادة املنافسة أمر بعيد افتراض ●

التكنولوجي و إبقائه خارج النموذج غري منطقي ، خاصةً يف ظل  ملدى تأثري التغري" Solow" إمهال سولو  ●

  .ما حيدث حالياً يف البلدان املتقدمة

  : نظرية النمو الداخلية / 2- 2-3

لى مصادر النمو طويل يف إلقاء الضوء ع) يكية سالنيوكال( اجلديدة داء الضعيف للنظريات الكالسيكية إن األ" 

حيث مل تفلح  ،خاصةً يف اية الثمانينات وبداية التسعينات )1("ا على تلك النظريات األمد قد قاد إىل عدم الرض

، هذا ما دفع إىل ظهور نظرية جديدة هي بني خمتلف البلدانيف تفسري االختالفات الكبرية يف األداء االقتصادي 

كتابات عديدة قامت بوضع دراسات حول معدالت النمو يف اإلنتاج متثلت يف  ،)ة الداخلي( نظرية النمو اجلديدة 

                                                
.155ص2007-مرجع سابق ذكره –مدحت القريشي –)1(
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ملعدالت دخل األفراد يف هذه البلدان و هذا و اليت أظهرت عدم االلتقاء ،و مستوي دخل الفرد بني بلدان خمتلفة

Romer"باول رومر"ما أهلم فضول بعض املفكرين أصحاب نظرية النمو الداخلية من بينهم  1986Paul        

، و مبا أن هؤالء أخذوا أفكاراً عن املدرسة الكالسيكية اجلديدة فنماذجهم حتمل يف طياا ) R.Lucus1988(و 

          و لكنها ختتلف عنها بالنسبة لالفتراضات  ،نوعاً من التشابه يف اهليكل املوجود يف النماذج النيوكالسيكية

  .االستنتاجاتو 

    :اخليةج النمو الدمناذ/2-1- 2-3

و النظريات النيوكالسيكية هو أن املفيد والواضح للتفرقة بني نظرية النمو الداخلي الطريقإن : " AKمنوذج 

  )AKy")1أن نعرب عنها باملعادلة البسيطة اليت نستطيع ،نتعرف على العديد من نظريات النمو الداخلي

    فمن خالل العالقة 

                                                                          AKy  

                 )36.................................(              SYK   

y :متثل اإلنتاج .  

A :إىل عامل يؤثر على التكنولوجياتشري .  

K : رأس املال املادي و البشري.  

S : االدخارمعدل.  

و ثابتة ، مع إثبات Aـميكن الوصول إىل مردودية حدية لرأس املال غري معدومة يف املدى البعيد و هي مساوية ل

  .أن رأس املال هو عامل وحيد يف دالة اإلنتاج 

و هلذا فوجود إمكانية أنه ال يوجد تناقص للعوائد على رأس املال يف هذه املعادلة ) Robelo 1991(فقد الحظ 

 تميكن أن حتدث وفرات خارجية و التحسينا –Robeloحسب - لالستثمار يف رأي املال املادي و البشري

تزداد  ه، وبالتايل فمردوديتارجية اليت تزيد من املكاسب اخلاصة مرةً أخرى بكمية كافية تعوض تناقص العوائد اخل

  .بزيادته

  : كالتايل gميكن استخراج معدل النمو ) 36(و انطالقاً من املعادلة 

                               )37(........................                 SA
k

k*

g   

و كذلك اإلنتاجية ، سلوك داخلي Robeloفالنمو مرتبط بتصرفات العائالت من خالل االدخار الذي اعتربه 

  .أما العوامل األخرى فال دور هلا يف عملية النمو ،احلدية لرأس املال بشقيها البشري و املادي

و يرى أن احلل هو إجياد حل ملشكلة  ،الشكل العتبار أنه ظهر بسيطاً جداً منوذجه يف هذاRobeloمل يقدم 

                                                            : م رأس املال وفق املعادلة املواليةتراكتعظيم دالة املنفعة املقدمة يف قيود 

                                                
. 155ص - مرجع سابق - حممود حامد حممود و ميشيل تودارو ترمجة حسن حسني ــ )1(
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                                )38(             ........................
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                                                                               SYCAKk
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: مرونة التبادل للظرفية الداخلية.  

p :فضلية من أجل احلاضرنسبة األ.  

c :االستــــهالك.  

                                                          : ازن لنمو منتظم و هذا التوازن هود على إجياد التوو حلها يكمن يف املرور عرب تكوين هاملتون الذي يساع

                        )39.(     ............................
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  .الك و اإلنتاج يزداد بنفس املعدلمع أن رأس املال و االسته 

 Robeloحسب احلدية لرأس املال اليت ال متيل  باإلنتاجيةمرتفع مقارنةً يتبني أن معدل النمو ) 39(فمن العالقة 

  .االدخاريترجم من طرف ارتفاع معدل ضر ضعيف من أجر احلا األفضليةلالخنفاض و معدل 

       هو حمتمل ومستواه حمدود مبعدل االدخار األجلهي أن النمو املتواصل طويل  AKإن نتيجة هذا النموذج 

  .البشريو االستثمار يف رأس املال 

  Romer 1986  منوذج/2-2- 2-3

عترب يRomerداخلية ، فقد استعمل لتفادي اجتاهات املردودية لنمو المن أبرز املفكرين االقتصاديني لنظريات ا

  "املعرفة و األرباح اإلنتاجية ختلق االستثمار و اإلنتاج " التمرن عن طريق التطبيق انطالقاً من املُُسلمةقصة املتنا

  .بفعاليةفكل مؤسسة ترفع من رأس ماهلا العيين تعرف أن من أجل نفس الفرصة كيف تنتج 

ألن املؤسسات تريد أن تقلل التكاليف عن طريق ميكانيزمات نقل  ،نولوجية لكل مؤسسة هي سلعةفاملعرفة التك

  .املعلومة 

  : منوذجه كالتايلRomerمن خالل هذا املفهوم صاغ 

غالص من نوع كوب دو  اإلنتاجهلا نفس دالة  ، أي أنالنموذج حيتوي على مؤسسة منفصلة عن بعضها البعض- 
Cobb-Douglas  

  

              )40                  ....................................(   B
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itit lAky  1  

y
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املؤسسة  إنتاج:  i  يف الفترة t.  

l it
kitو  

  .املال املستعمل من طرف كل مؤسسة أسكمية العمل و ر

A : رأس املال املرن أو املعرفة لكل املؤسسات و املرتبطة برأس املال اإلمجايلkt
.  

  :أنمع 
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  : يلي كما) 40(و منه تصبح املعادلة 

               )42                     .................................( 















 





lkAky itit
B

B

itit

n

i 1

11  

 )امع( الكلي  ،ذا ما كان العمل و رأس املال موزعني حبصص متساوية بني املؤسسات فاإلنتاجو يف حالة إ

  : لالقتصاد ككل هو
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  : تصبح ) 43(و العالقة 
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  : كما يلي ) 44(فتصبح العالقة 

            )45............................(                   B
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  : و منه فاملردودية اخلاصة هي 

            )46........(....................                   BkAkBr itt

B

itit

 1  

  : حنصل على) 46(يف املعادلة ) 41(املوجودة يف املعادلة  Aنقوم بتعويض 

            )47            .............................(   11  B

t

B

tit klABr  

  بح كما يلي و املردودية االجتماعية تص

            )48        ................................(     1
1

  BB

tt klABBr  

  .تظهر أن املردودية اخلاصة أقل من االجتماعية و هذا ما يفسر باخلارجية )48(و ) 47(انطالقاً من املعادلتني

  .لدالة املنفعةن نقوم اآلن بدراسة مشكل النمو من خالل املرور عرب تكوين هاملتو

              )49(                  ............................dt
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  :منه1افترض أن عدد السكان ثابت و 

              )50...........................(                     BAklkf   

                                                                        kckfk*   

 : نسبة اخنفاض رأس املال.  
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  : هاملتون  شروطوحسب 
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ل على معدل النمو و حنص، Inter Temporelleمن أجل التعظيم داخل الزمن عمل تقنيات ملراقبة املثلى و تست

  : يليللمجتمع كما

              )52       ..............................(           pAl
c

c
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  : و معدل النمو لكل رأس مال هو 

              )53..............................(                 
k
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k B
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  : معدل النمو غري املمركز وهو إىل حساب  تؤديناو نفس الطريقة 

             )54.........................(                ......  pAlB
c

c
g B
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e   1  

eggيتضح أن  0 ا الفردية اخلارجية املتسببة من طرف و هذا باعتبار أن األعوان ال تأخذ بعني االعتبار قرارا

  .مسامهة رأس املال اإلمجايل

Lucasمنوذج/ 2-3- 2-3 1988 :  

  : من الفرضيات التاليةLucasانطلق 

  .األول إلنتاج السلع و الثاين تكوين رأي املال البشري ،االقتصاد مشكل من قطاعني فقط ●

  .تباين يف املردود الفردي املبذولمبعىن ال يوجد  ،و كلها أحادية Nاألعوانعدد ●

  :  ود هو منه تراكم الرأمسال البشري للفر ،بنفسه يتعلم أي أنه ،الرأمسال البشري منتج انطالقاً من نفسه●

                    )55.................................(                  i

*

i hUBh  1  
*

ih: رأس املال البشري للفرد خمزونi.  

ih : رأس املال البشري للفرد تغري خمزونi.  

 U1 : الدراسة ( الوقت املبذول من طرف الفرد للتعلم.(  

B : مقدار الفعالية.  

  : بالشكل التايل  غالص يكون-دو- اج السلع وفق دالة كوبإنت

                  )56................................(                  B

i

B

ii UhAky
 1  

iy : منتوج الفردi.  

ik : رأس ماله العيين.  

 إنتاجخل يف ذج يرتكز على فكرة أن لكل عنصر يديظهر أن هذا النمو Lucasاليت متثل منوذج ) 56(من املعادلة 

  .ية متراكمة دالة اإلنتاج له مردودسلعة 
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  : وفق العالقة التالية  اإلنتاجيف اجلزء غري املستهلكLucasإن االستثمار يف رأس املال العيين يعترب يف منوذج 

                   )57(................................                   ii

*

i cyk   

و ال املردودية السلمية املتزايدة ، فمعدل  Externalité توجد خارجية ال) ) 56(املعادلة رقم ( يف هذا النموذج 

  .Bالنمو للمتوازن غري املمركز هو أمثلي ، فاملردودية احلدية لالستثمار تساوي 

Kegnesقاعدة نطبق  Romseyأننجد ف:  

                  )58...................................(             . Bgge 0  

و رمز لشدة اخلارجية  ،بدمج اخلارجية الناجتة من مستوى رأس املال البشري على اإلنتاج يف منوذجه Lucasقام 

  : ، و أصبحت دالة اإلنتاج كما يلي ب 

                  )59....................................(                a

B

i

B

ih hUhAky
 1  

 :ا ت59(عطيها الشكل اجلديد املمثل باملعادلة حبساسية دالة اإلنتاج لت غريالشدة اخلارجية ودورها أ(.  

ah :أس املال البشري لألفراد اآلخرينمتوسط ر.  

aiية نطلق من فرضو كل هذا النموذج ي hh ، مث حنله بالطرق املعتادة فنحصل على املعادلة التالية :  

           )60                    .................................( 
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  : املعادلتان األخريتني يتضح لنا أنمن 

  .يبقى دائماً سلعة خاصةعدد األفراد ال يدخل ضمن حجم اإلقتصاد و هذا ألن رأس املال البشري - 

 -0gge   تكاليف التربيةو هو ما يربر تدخل الدولة مثل ما تقوم به الدولة من األخذ على عاتقها.

ن تراكم رؤوس األموال العينية أكثر حركة يف الدول املتقدمة على ما هو موجود بالنسبة فالنموذج يرى أ

  . للدول النامية
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  :الفصل خــالصة

، اليت بدأت باملدرسة من خالل دراستنا هلذا الفصل ميكن القول أنه رغم تعدد آراء أفكار املدارس      

ت كل مدرسة تسعى لتحسني ، حيث كانة، إال أن عملها كان متكاملمو الداخليمبدرسة الن انتهتو الكالسيكية 

  .إجيادها  تفلح سابقتها يف و هذا من أجل إجياد احللول اليت قد السابقتها 

، طورت أفكارها املدرسة االهتمام بتركم رأس املالفاملدرسة الكالسيكية اليت نادت حبرية التجارة و ركزت   

هي األخرى كذلك  اهتمت، و ل من أجل توجيه النشاط اإلقتصاديالدولة التدخب اليت رأت من واج ،الكينزية

لكن عندما تقع أي مدرسة يف فخ عدم إجياد أي حلول لألزمات اإلقتصادية تربز أفكار . رأس املال  مبتراك

، فتساعد هذه احلالة على بروز و سيطرت هذه األفكار أو تطرح بعض احللول هلذه املشاكلجديدة تساعد 

، اليت برزت كثرياً عندما مل تقدم املدرسة الكينزية على املدرسة الكالسيكية اجلديدة وتنطبق هذه احلالة ،اجلديدة

تدخل الدولة يف النشاط خاصة و أن األفكار اجلديدة كانت تنادي بتقليل ،1974حلول لألزمة اإلقتصادية لعام 

، مث جاءت مدرسة جديدة بأفكار جديدة تصادي املتوازنالنمو اإلق على اهتمامها، و اليت ركزت يف اإلقتصادي

، و الذي يعرب عن AKركزت يف حتليلها على كيفية الوصول إىل النمو الدائم ، فهذه املدرسة عرفت بنماذج 

  .عامل التكنولوجيا و رأس املال املادي و البشري 
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  :متهيد

       على الدول املستهلكة و املنتجـة  انعكاساابعد تطرقنا خالل الفصل األول ملراحل تطور أسعار النفط و       

 نه من الواجب ربط الفصلني السـابقني رأينا أ ،االقتصادينماذج النمو ل، و يف الفصل الثاين و الشركات النفطية 

  . يف اجلزائـر   اإلقتصادي زائر النفطية و على دورها يف دفع عجلة النموفيه تطور إيرادات اجل لنتناوبفصل ثالث 

االقتصاد اجلزائري بداية تأثريها على و العامليةو لتوضيح هذا الدور البد من العودة تارخيياً إىل حركة أسعار النفط 

على هذا  االعتمادو درجة ، داالقتصامن التخطيط اإلقتصادي يف اجلزائر و هذا إلبراز مكانة قطاع احملروقات يف 

  .عوائده املالية من العملة الصعبةوهذا من خالل دراسة  ،الفرع يف دفع عجلة التنمية الشاملة

، و مبا أن هذه األخرية تعترب من أهـم مـوارد   ايتنا البترولية كان تأثري مباشرأسواق النفط العاملية على جبإن تأثري 

و من هـذه  . إىل حركة النمو اإلقتصادي يف اجلزائر  انتقلو الذي  ،ا ذلك التأثريالعامة للدولة فقد أصاامليزانية 

  : مت تقسيم هذا الفصل على النحو التايل العالقات املترابطة بني هذه العناصر 

، و الـذي تطرقنـا فيـه إىل     مكانة قطاع احملروقات من خالل السياسة التنموية يف اجلزائرية: املبحث األول   -

الـيت ـدف إىل    ،مادات املالية املخصصة لفرع احملروقات من خالل املخططات التنموية و السياسة اجلديدةاإلعت

  .ظل الظروف الراهنةتنويع احملروقات يف 

نتطرق من خالله إىل تطور إنتاج و صادرات سو الذي  املالية،تطور قطاع احملروقات و إيراداته  :الثايناملبحث  -

  .اجلزائريةتطور إيرادات النفط ة إىل تتبع مراحل باإلضاف احملروقات،

مسـامهة  ، و الذي سنتناول فيه عجلة النمو اإلقتصادي يف اجلزائردور عائدات النفط يف دفع : املبحث الثالث  -

  .اجلباية البترولية يف ميزانية الدولة ، مث إبراز العالقة بني هذه اجلباية و الناتج الداخلي اخلام 
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  :مكانة قطاع احملروقات يف تطور سياسة التنمية للجزائر/ 3-1

الذي ورثته على االستعمار  ،حاولت بسط نفوذها على االقتصاد1962باستعادة اجلزائر الستقالهلا عام          

 ، وبـالنظر شاط الفالحي على القطاعـات األخـرى  و الذي كان يتميز يف تركيبته اهليكلية بسيطرة الن ،الفرنسي

جلأت القيـادة   لالقتصاد الفرنسي، للتوجه السياسي يف استرجاع السيادة الوطنية لالقتصاد الوطين الذي كان تابعاً

  .، كانت البداية باملخطط الثالثيبرامج وطنية للتنمية االقتصادية الوطنية إىل وضع سياسة إمنائية من خالل

، وكـل  ع إبراز مكانة قطاع احملروقات يف كل برنامجاستعراض هذا املخططات م لذا سنحاول خالل هذا املبحث

علـى  السـوق    ، أما يف املطلب الثاين فسوف نتطرق فيه إىل انفتاح االقتصاد الوطينهذا يكون يف املطلب األول

  .احلرة ومكانة احملروقات يف هذا التوجه

  :مكانة قطاع احملروقات يف برنامج التنمية االقتصادية /3-1-1

1967-1962أن اجلزائر قبل تطبيقها املخططات االقتصادية التنموية عاشت مرحلة مهمة خالل الفترةيف الواقع   

  :ولــنصباً حوكان اهتمامها م ،أوضاع صعبة عاشت فيها

  .يف تشريد السكان و انتشار الفقر واليت متثلت ،اليت خلفتها احلرب التحريرية ةحل املشاكل االجتماعي/1

يف  سـواءاً  ،ةاملؤسسات االقتصادي مس وهذا بفعل التخريب الذي ،ملايل الذي خلقه االستعمارمواجهة العجز ا/2

  .األساسية  أمواهلا أو  دمي قاعداريب 

  .حماولة تعويض اإلطارات األجنبية اليت حاولت فرض البلبلة و فرض واقع سياسي معادي لالستقالل الوطين /3

اليت كانت متقلبة من سنة ألخرى باعتبار أن هذه االستثمارات  ،تنفيذ االستثماراكل هذا مل يعرقل الدولة يف ت   

لكن بعد  ،وهذا يف ظل انعدام خمطط تنموي للدولة ،كانت معتمدة يف متويلها على املوارد اخلارجية بصورة كبرية

     ة مبخططـات تنمويـة   حيث قامت فيها الدول ،اية هذه املرحلة برزت مرحلة جديدة متيزت بنوع من االستقرار

  .رتيبها على النحو الزمين املوايلو جاء ت

  :1969-1967املخطط الثالثي للتنمية/ 3-1-1-1

أن مدتـه كانـت    مهذا املخطط يعتربه بعض االقتصاديني أرضية استثمارية لبناء املخططات اليت تبعته رغ      

حصل فيه قطاع الزراعة و الـري علـى  " ،ديناررمليا9.06فقد كان مبلغ االعتماد املايل املخصص له ،قصرية

، و القطاع القطاعني يعتربان قطاعان منتجان وهذين ،مليار دينار5.40مليار دينار جزائري و الصناعة على1.62

  .)1(" مليار دينار1.58، و قطاع االستثمارات األساسية بقيمةمليار دينار0.46شبه املنتج بقيمة

مـن  % 60تهحيث كانت نسـب  ،بقة تبني أن القطاع الذي أخذ االهتمام األكرب هو قطاع الصناعةفاألرقام السا

مث ، % 17.5مث قطاع االستثمارات األساسية بنسبة، % 18مث تاله القطاع الفالحي بنسبة  ،جمموع االعتمادات

  % .04.5القطاع شبه املنتج بنسبة

                                                
1999اجلزائر –ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزء األول" سياسة ختطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر " حسن لول  محممد بلقا س: ت املعطيات من كتابخذأُ–)1(

.190ص 
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  ظي فيه فرع احملروقات باالهتمام البالغ من خالل نسبه يف هذا القطاعالذي ح ،فاالهتمام كان حنو قطاع الصناعة

مث تالمها فرعا الصناعات التحويلية بنسـبة ،%40ها فرع الصناعات األساسية بنسبةمث تال،%42و اليت بلغت 

ثالثي و مكانة و الشكل املوايل يبني مكانة الصناعة يف استثمارات املخطط ال،%8بـ  واملناجم و الطاقة،10%

        .احملروقات يف قطاع الصناعة

  .نصيب قطاع الصناعة يف املخطط الثالثي و مكانة فرع احملروقات يف هذا القطاع) : 01-3(الشكل رقم    

  
  .على املعطيات املذكورة سابقاً اعتماداًمن إعداد الباحث : املصدر  - 

كان اهلدف منـه   ،)الزراعة و الصناعة ( هلذه املعطيات نرى أن اهتمام الدولة بالقطاع املنتج وبتحليل دقيق      

فرط يف لكن كل هذا مل جيعل الدولة ت ،الذي كما ذكر سابقا كان يتميز بتبعية للخارج ،هو تطوير جهاز اإلنتاج

.ألخرى وهذا بالنظر لألرقام املالية اليت صخرا للقطاعات ا ،القطاعات األخرى

 مدى اهتمام الدولة ـذه الفـروع    نرى أن نسبة الفروع يف هذا القطاع تبني ،بالرجوع إىل القطاع الصناعي   

للعملة الصعبة ويشكل بالنسـبة   هاماً اًويرجع ذلك كونه مصدر ،ففرع احملروقات كان االهتمام به بدرجة كبرية

هتمام فيه على توسيع البحوث اجليولوجية الكتشاف حقول جديدة ، وهلذا كان تركيز االهاماً مالياً للتنمية مورداً

.للمستهلك األجنيب أو املستهلك الوطين  و إنشاء شبكة نقل قوية لتوزيع هاتني املادتني سواءاً ،للبترول أو الغاز

عـدة صـناعية   رغبة اجلزائر يف إنشاء قالكان  افاالهتمام ، %40أما الصناعة األساسية و اليت كان نصيبها    

و من جهة أخرى  تزويد فروع اإلنتاج باملـادة األوليـة الـيت تلـيب      يل املواد األولية احمللية،تقوم من جهة بتحو

  .إذ هو فرع صناعي خيلق شرط التكامل االقتصادي  ،حاجياا

اية هذا املخطـط  فقد بلغت قيمة االستثمارات يف  ،بالنظر لنقص الفعالية اليت حدثت يف تسيري بعض املشاريع   

والذي كان خاصة يف قطاعي الزراعـة و الرعـي و قطـاع    ، %1.10أي بنمو قيمته  ،مليار دينار 9.16إىل 

إال أن أمهيـة املخطـط    ،فرغم أن أرقام االستثمارات قليلة مقارنة باملخططات الالحقـة  ،االستثمارات األساسية

جتربة التخطيط و الدروس الثمينة اليت اكتسبتها اإلطارات خالل من ،مهمة للتخطيط الرباعي حمطة الثالثي كانت

  .  وسائل التخطيط للمخططات الالحقة من أجل حتسني ،اجلزائرية أمام املسؤوليات الكبرية

مكانة احملروقات يف قطاع الصناعة

املناجم و الطاقة

9%

الصناعات 

التحويلية

9%

الصناعة 

األساسية 

40%

احملروقات

42%

مكانة احملروقات يف قطاع الصناعة

املناجم و الطاقة

9%

الصناعات 

التحويلية

9%

الصناعة 

األساسية 

40%

احملروقات

42%

مكانة الصناعة يف إستثمارات املخطط الثالثي

اإلستثمارات 

األساسية

17%

القطاع شبه 

املنتج

5%

الزراعة 

18%

الصناعة

60%

مكانة الصناعة يف إستثمارات املخطط الثالثي

اإلستثمارات 

األساسية

17%

القطاع شبه 

املنتج

5%

الزراعة 

18%

الصناعة

60%
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  :املخططات الرباعية /1-2- 3-1

  التخطـيط  حيث مكن اجلزائر من حتسني أداة  اجلزائر،لقد شكل املخطط الثالثي بداية أسلوب التخطيط يف      

  .الثاينكانت البداية باملخطط الرباعي األول مث  ،و شجعها على وضع برامج أخرى

-1973- 1970(:املخطط الرباعي األول(  

أعلنت عـن خمطـط    الثالثي،فبعد التجربة القصرية و األوىل اليت قامت ا السلطات اجلزائرية من خالل املخطط 

  )1(:مهارباعي ركزت فيه على نقطتني أساسيتني 

 اإلقتصادي للبالد االستقاللو تعزيز  االشتراكيالوطين  االقتصادتقوية و دعم بناء.  

رجة األوىل من بني عوامل التنميةجعل التصنيع يف الد.

قطاعات اإلقتصادية بالنحو التايلكان توزيعه على ال ،مليار دينار27.75صص هلذا الربنامج مبلغ مايل قدر بـخ:  

  )مليار دينار: الوحدة (  الرباعي األول املخطط  الستثماراتاملايل املخصص  االعتماد) : 01-3(قم اجلدول ر

  قطاع اهلياكل األساسية  القطاع شبه املنتج  القطاع املنتج

  القطاع الفالحي  القطاع الصناعي

  املبلغ  الفرع  املبلغ  الفرع  املبلغ  الفرع  املبلغ  الفرع

  01.14  شبكة النقل  0.7  السياحة  02.92  حةالفال  04.57  احملروقات  

  01.52  السكـن  0.8  النقل  0.12  الصيد البحري  05.21  األساسية الصناعات

 الصناعات 

  التحويلية

املواصالت   01.90  الري  01.19

  السلكية

  03.31  التربية و التكوين  0.37

التخزين و   -  -  01.43  املناجم و الطاقة 

  التوزيع

 االستثمارات  -

  األخرى

02.57  

  08.54  املبلغ  01.87  املبلغ  04.94  املبلغ  12.40  املبلغ اإلمجايل

  .251ص، 1999حممد بلقاسم حسن لول مرجع سابق ذكره ، اجلزء األول ،  :املصدر  - 

  : على النحو التايل كان املايل  االعتمادتوزيع  أن من خالل اجلدول نرى

  45جمموع اإلعتمادات املالية بنسبة القطاع الصناعي يأخذ النصيب األكرب من%.  

  من جمموع اإلعتمادات%31قطاع اهلياكل األساسية أخذ نسبة.  

 من جمموع اإلعتمادات%18قطاع الزراعة و الري  الذي أخذ نصيب.  

  من جمموع اإلعتمادات  %06قطاع شبه املنتج أخذ نصيب.  

27.75مليار دينـار إىل   9.06من  انتقلو الذي  ،املخطط الثالثيبالنظر للمبلغ املخصص هلذا املخطط مقارنة ب

فيـه   اهتمـت ، بل هو برنامج متوسط املدىالرباعي ال يعترب قصري املدى يدل ذلك على أن املخطط ،مليار دينار

                                                
.195-194صص ،1999اجلزء األول ذكره،مرجع سبق  :لولحسن  محممد بلقا س- )1(
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لـدول  عكـس ا  ،ألنه يف نظرها اتمعات النامية أو املتقدمة هي اليت تعتمد على الصناعة ،الدولة بقطاع الصناعة

  . تعتمد على الزراعة بشكل أساسياملتخلفة اليت

       من جمموع إعتمـادات القطـاع    %37رى أن قطاع احملروقات أخذ نصيب بتحليل أرقام قطاع الصناعة ن     

مـن  %12و املناجم و الطاقة بنسبة ، %10، و الصناعات التحويلية بنسبة %41و الصناعة األساسية بنسبة 

  .و الشكل املوايل يوضح أكثر ،إلعتمادات املخصصة للقطاعموع اجم

.من املخطط الرباعي األول و مكانة قطاع احملروقات فيها نصيب القطاع الصناعي) : 02-3(الشكل رقم

  

  
  .)01-3(على معطيات اجلدول رقم  اعتماداًمن إعداد الباحث : املصدر - 

الدولة حنو الصناعات األساسية كان السعي من ورائه تطوير الصناعات الكبرية و خاصـة منـها   اهتمامفتوجه    

  .امليكانيكيةمثل صناعة احلديد و الصلب و الصناعات  ،الثقيلة

ألنه املصدر الذي يكاد يكون الوحيد  ،يف هذا املخطط االهتمامخر أخذ نصيبه من أما فرع احملروقات فهو اآل    

صصت فيه للبحث فقط يف مادة احملروقات خ" حيث  ،املخطط و احلصول على العملة الصعبة اراتاستثملتمويل 

اليت أضيفت إليها بـرامج   ،و كان تطوير شبكات نقل الغاز و البترول ضمن األولويات، )1("مليار دينار  1.31

الغازي  االحتياطذا راجع حلجم متثلت يف إنشاء مركبني أحدمها يف أرزيو و األخر يف سكيكدة ، كل ه استثمارية

  .خالل تلك املرحلة متر مكعبمليار 6000و الذي قدر بـ  ،الذي حتويها البالد

و هذا من  ،االهتمامهي األخرى أخذت نصيبها من  بالصناعة إال أن القطاعات الباقية الكبري االهتمامبالرغم من   

صص له على النحو التـايل املخ االعتمادل األساسية مت توزيع ، فبالنسبة لقطاع اهلياكهلا صدتخالل املبالغ اليت ر :

األخـرى نسـبة    االستثماراتو ، %39نسبة ، التربية و التكوين %18و السكن نسبة %13شبكة النقل 

30%.  

                                                
212ص،1999اجلزء األول ذكره،مرجع سبق  :لولسن ح محممد بلقا س- )1(

مكانة القطاع الصناعي من اإلعتمادات املخصصة للمخطط الرباعي 

األول

القطاع الشبه 

املنتج

7%

القطاع 

الصناعي 

44%

القطاع الفالحي

18%

قطاع اهلياكل 

األساسية

31%

مكانة القطاع الصناعي من اإلعتمادات املخصصة للمخطط الرباعي 

األول

القطاع الشبه 

املنتج

7%

القطاع 

الصناعي 

44%

القطاع الفالحي

18%

قطاع اهلياكل 

األساسية

31%

مكانة فرع احملروقات يف قطاع الصناعة

الصناعات 

األساسية

41%

احملروقات

37%

املناجم و الطاقة

12%

الصناعات 

التحويلية

10%

مكانة فرع احملروقات يف قطاع الصناعة

الصناعات 

األساسية

41%

احملروقات

37%

املناجم و الطاقة

12%

الصناعات 

التحويلية

10%
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يـد  و هو نقص ال البالد، الذي كانت تعاين منهو هذا بالنظر للوضع  ،نصيب األكربإذاً التكوين و التربية أخذ ال

  .الصناعةذا القطاع كان ألجل دفع قطاع  فاالهتمامالفرنسي،العاملة املؤهلة و األمية اليت خلفها االستعمار 

أي بنسبة منو وصـلت   ،مليار دينار36.31الفعلية للمخطط الرباعي األول إىل قيمة  االستثماراتلقد وصلت    

ذا بسـبب صـعوبة   همليار دينار ، %20.80إىل  يف قطاع الصناعة اليت وصلتو كانت هذه الزيادة،31%

  .%39، كذلك قطاع شبه املنتج بنسبة زيادة بلغت  االستثماراتبعض 

أسـعار   ارتفاعبسبب  اإلضافية و اليت كانت االستثماراتارتفاعالفعلية يعود كذلك إىل  االستثماراتفارتفاع

و هو تسيري غري عقالين و بعيد عن  ،باالندثارو احملاسبة نظام التسيري  اهتمامضعف " و إىل عامل آخر هو النفط، 

  .بأس ا بالرغم من ذلك إال أن املخطط الرباعي األول حقق نتائج الف،  )1(" الرشادة اإلقتصادية 

-1977-1974(:املخطط الرباعي الثاين(  

مليار 110.22لالستثمارايل املعتمد ، حيث كان حجمه امللثالث يف تاريخ اجلزائر املستقلةيعترب هذا املخطط ا    

  : ة على النحو املوايليدينار و كان توزيعه على القطاعات اإلقتصاد

  )مليار دينار: الوحدة (           .املخصصة للمخطط الرباعي الثاين االستثماراتمبالغ ) : 02-3(اجلدول رقم 

  الفعلية االستثمارات  املايل االعتماد  القطاعات

  08.91  16.72  لزراعة و الري قطاع ا

  74.15  48.00  قطاع الصناعة

  36.00  19.50  فيها احملروقات نصيب - 

  28.46  21.86  فيها الصناعات األساسية نصيب - 

  10.22  10.50  قطاع شبه املنتج

  05.27  06.49  النقلنصيب  - 

  01.24  01.50  السياحةنصيب  - 

  24.50  32.27  قطاع اهلياكل األساسية

  08.55  08.30  السكننصيب - 

  05.95  09.95  التربية و التكوين نصيب- 

  06.77  10.23  األخرى االستثماراتنصيب- 

  121.23  110.22  جمموع املبالغ

  .341ص  ،1999حممد بلقاسم حسن لول مرجع سابق ذكره ، اجلزء األول ، : املصدر - 

                                                
.246ص  ،1999مرجع سبق ذكره، اجلزء األول: حسن لول محممد بلقا س- )1(
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و الذي يتحقق برياد قطاع واحد و هو احملرك  ،ملتوازنواصلت الدولة يف تطبيق إستراتيجية النمو غري ا لقد     

، هذا القطاع هو الذي كانت تعتمد عليه الدولة االشتراكيو هو يعرب عن املنهج  ،بالنسبة للقطاعات األخرى

 %30، مث تاله قطاع اهلياكل األساسية%30قطاع الصناعة الذي أخذ النصيب األكرب يف املخطط بنسبة 

من خالل املبالغ املعطاة يف هذا املخطط . %10، مث القطاع شبه املنتج بنسبة %15بنسبة حي فالقطاع الفال

حيث بلغت نسبة  ،األساسية الصناعاتالدولة كان حنو فرعني أساسيني مها فرع احملروقات و فرع  اهتمامنرى أن 

فرع الثاين حصل على نسبة من جمموع اإلعتمادات املالية املخصصة للمخطط ، و ال%17.7الفرع األول 

، مث السكن %09، مث التربية و التكوين بنسبة %10.9مث فرع الزراعة بنسبة ،من جمموع االعتمادات19.9%

من %30الفعلية فقد حقق فرع احملروقات النسبة األكرب و اليت قاربت  االستثماراتأما يف . %07.5بنسبة 

  .املوايلوكل هذه املعطيات يبينها الشكل .للمخططالفعلية  االستثماراتجمموع 

.الفعلية للمخطط الرباعي الثاين االستثماراتاحملروقات بالنسبة للفروع األخرى يف  مكانة:)03-3(الشكل رقم 

  .)02-3(من إعداد الباحث إعتماداً على اجلدول السابق رقم : املصدر  - 

  .1979-1978ميلي املخطط التك/ 1-3- 3-1

وهذا  ،األولبل جاء ذلك نتيجة لتأجيل املخطط اخلماسي  ،من قبل مل يكن يف الواقع املخطط التكميلي مربجماً   

  .سياسيةسباب أل

فقد حرصت الدولة على تشغيل  ،األولعترب مرحلة انتقالية بني املخطط الرباعي الثاين و اخلماسي فهذا املخطط أُ

  .1978لى إجناز املشاريع االستثمارية الباقية و مت إعادة تقييم بعض املشاريع سنة ع 1979و  1978سنيت 

  

  

  

  

  

  

  

  

30%

70%

احملروقات فرع األخرى الفروع
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  )مليار دينار: الوحدة (                       .1979و  1978االستثمارات الفعلية لسنيت  ) :03-3(اجلدول رقم 

  1979  1978  القطاعات

  3.71  4.25  الزراعة

  الصناعة

  احملروقات

  ساسيةالصناعة األ

32.50  34.10  

14.70  17.53  

11.79  16.75  

  2.67  2.93  القطاع شبه املنتج

  12.84  11.98  قطاع اهلياكل األساسية

  54.78  52.65  اموع

  .342ص ،1999حسن لول مرجع سابق ذكره، اجلزء األول،  محممد بلقا س: املصدر - 

  

و اليت  ،من االستثمارات الفعلية %62دة مبتوسط بلغ نسبة حصة الصناعة تبقى دائما يف الريانرى أن من اجلدول 

هـا  مث تال ، %49مليار دينار أي بنسبة  16.11كانت فيه االستثمارات الفعلية لفرع احملروقات تبلغ يف املتوسط 

هذا يدل على حدوث توسع استثماري نشيط ، %23قطاع اهلياكل األساسية بنسبة متوسط بني السنتني بلغت 

  .طاع الصناعة و اهلياكل األساسيةيف ق

4.15أين وصلت االستثمارات الفعلية قيمـة  ،1978أما قطاع الفالحة فكان تطوره حمسوس خاصة خالل عام 

  .%86أي أن هذه الزيادة قدرت بنسبة ، %2.22بـ  بعدما كانت خالل الرباعي الثاين تقدر سنوياًمليار دينار 

  :ظل تغيري سياسة التنمية يف اجلزائرمكانة قطاع احملروقات يف /2- 3-1

عادت مرة أخـرى إىل التخطـيط    ،بعد فترة سنتان من التقييم اليت قامت به السلطة حول سري املخططات الثالثة

الصناعة ل وضع توازن قطاعي بني الزراعة ووهذا من خال ،تعديالتحيث قامت بوضع جمموعة من ال ،االقتصادي

عـدم   عنـها  واليت أعيب ،اجلديدة لتخطيط التنمية املعتمدة اختلفت عن سابقتها فالسياسة ،والقطاعات األخرى

التوازن يف توزيع االستثمارات ذات احلجم الرأمسايل الكبري وذات التكنولوجيا الراقية على حسـاب القطاعـات   

نظريـة النمـو   ة اجلديدة حتوي أفكاراً جديدة تقترب مـن  هذه السياس .قطاع الفالحة هابينواليت من ،األخرى

         .القطاعاتمن خالل االعتماد على االستثمار يف جبهة واسعة و على كل  ،املتوازن

وانتـهت عـام    1980بفترة زمنية بدأت عام  و اليت مرت،برزت هذه السياسة من خالل املخططات اخلماسية

ـ   ،صة هلاطبق فيها خمططني مخاسيني هامني من حيث حجم االعتمادات املالية املخص، 1989  950ـقـدرت ب

    )1(:تنظيم االقتصاد الوطين حسب احملاور التالية  إعادةحيث مت التركيز فيها على  ،مليار دينار

                                                
  .5ص1999- اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزء الثاين" سياسة ختطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها يف اجلزائر : بقاسم حسن لول حممد - )1(
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  .بني مناطق البالد متوازناً االقتصادية واالجتماعية توزيعاً األنشطةتوزيع  إعادةدف  اإلقليميةالتهيئة  - 

  .ر دف التحكم األفضل يف التسيريوحدات اصغ إىلية بتجزئتها هيكلة املزارع واملؤسسات االقتصاد إعادة- 

االقتصادية  األساسيةقطاع اهلياكل أولوية االستثمارات يف اعتماد  أساسالتنمية على  إستراتيجيةمراجعة  - 

  .%51واالجتماعية بنسبة تفوق 

 املتاحة بدالً اإلنتاجيةثمني الطاقات الصناعي حتت عنوان ت اإلنتاجيسي يف القطاع اعتماد سياسة االستثمار الرأ -

  .األفقيمن التوزيع 

 إعـداد كالواليات واملؤسسـات يف   ،االقتصاديني األعوانخمططات  إىلتطبيق ال مركزية التخطيط بالرجوع  -

  .ةالتنموياملخططات 

  :)1984-1980(األولاملخطط اخلماسي / 2-1- 3-1

لك احلزبية و االس املنتخبة، وكذ مسامهة اهلياكل :مهاأساسيتنييزتني لقد متيز هذا املخطط عن سابقيه مب         

   مـايل قـدر    اترخيصبإعطائههذا جعل السلطة تقوم  كل.سنواتأربعةجتربة ختطيطية لفترة تزيد عن  أوليعترب 

  :مت توزيعه على القطاعات على النحو التايل  ،مليار دينار 400.6بـ 
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  ية باألسعار اجلار               .1984- 1980األولاستثمارات املخطط اخلماسي  ) :04-3(رقم  جدول

  )مليار دينار (الترخيص املايل   القطاعات 

  الفالحة والري 

  منها الري                       

47.10  

23  

  الصناعة

  منها احملروقات                        

  األساسيةمنها الصناعات                         

  منها الصناعات التحويلية                         

        الطاقة و املناجممنها                          

155.46  

63  
32  

43.4  
17  

  20  العمومية واألشغالمؤسسات البناء 

  القطاع شبه املنتج

  منها النقل                             

  منها التخزين والتوزيع                            

35.40  

13  
13  

  األساسيةجمموع قطاع اهلياكل 

  منها شبكة النقل    

  منها السكن

  منها التربية و التكوين          

143.64  

17.50  

60  
42.20  

  400.60  اموع

جلزائـر ديـوان   ا  "تنظيم مسارها يف اجلزائر إعادةو  سياسة ختطيط التنمية "حممد بلقاسم حسن لول: املصدر 

  .97ص ،1999، املطبوعات اجلامعية، اجلزء الثاين

فاالعتماد املايل  ،أكثرالفئات االجتماعية  إىلاالهتمام انتقل خالل هذه املرحلة  أناجلدول يتبني  أرقاممن خالل    

خالل املخطط اخلماسي من جمموع %15إىلاين خالل املخطط الرباعي الث%7.5املخصص للسكن انتقل من 

إىل%09.5الـيت انتقلـت مـن     ،و نفس الشيء بالنسبة للتربية و التكوين ،االعتماد املخصص لالستثمارات

  .من جمموع االعتمادات املخصصة للمخططني % 10.5

ملايل االستثماري خـالل هـذا   خذ جزء هام من ميزانية االعتماد اأ األساسيةقطاع اهلياكل  أنالقول ميكن و منه 

خذ نصيب مـن اهتمـام   لك قطاع الزراعة و الري أكذ ،االعتمادمن جمموع %36حيث نال نسبة  ،املخطط

وهـذا   ،من جمموع االعتماد املخصص للقطاع %48.8بنسبة  األكربحيث نال فيه فرع الري النصيب  ،الدولة

%09خذ نسبة بالنسبة للقطاع شبه املنتج الذي أنفس الشيء و أو وسيلة رئيسية لتحديث الزراعة،أداةباعتباره 
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 األكـرب حيث نال فيه اجلزء  ،املواصالت السلكية و الالسلكية ، التخزين و التوزيع توزعت بني السياحة والنقل،

  .من جمموع االعتماد املخصص للقطاع%36.7فرع النقل 

لكـن  ، %38.8قطاع الصناعة بنسبة  أخذههلذا املخطط من مبلغ االعتماد املايل املخصص  األكربالنصيب  أما

حيث نـال فيـه فـرع    . %44اليت كانت تقارب نسبة  ،مقارنة باملخطط الرباعي الثاين اخنفضت هذه النسبة

  .%40.5مليار دينار بنسبة قاربت  63حيث قدر املبلغ املخصص له بـ  األكرباحملروقات النصيب 

  .مكانة احملروقات يف قطاع الصناعةو األولصناعة يف استثمارات املخطط اخلماسي مكانة ال): 04-3(الشكل رقم 

  
  ).04-3(على اجلدول رقم  اعتماداًمن إعداد الطالب : املصدر 

رقات اخنفاض نسبة احمل إىلباألساسمقارنة بني هذا املخطط و املخطط السابق يعود اخنفاض نسبة الصناعة إن   

من جمموع االعتماد % 17.7حيث كانت يف املخطط السابق تقارب  ،يف االعتماد املايل املخصص هلذا املخطط

التوجه اجلديد  إىلباألساسوهذا راجع % 15.7حنو  إىللكن هذه النسبة اخنفضت  ،املخصص هلذا املخطط

اليت تعترب املورد  ،مداخيل الدولة من العملة الصعبةالنفط العاملية على  أسواقلتأثريحيث بالنظر  ،للسياسة التنموية

وثيقا  الذي ارتبط ارتباطاً ،تقليل مسامهة قطاع احملروقات إىلاجتهت السياسة التنموية  ،الرئيسي هلذه االستثمارات

  .النفط العاملية بأسواق

  رورة االستجابة القتصاد ما بعد فالفترة اليت يشملها املخطط القادم ستشهد بداية النهاية لعهد البترول وض    

  .و بالتايل تنخفض عائداته إنتاجه،تكاليف ومع الزمن سوف ترتفع ،االحتياطي البترويل قليل الن، )1(البترول 

البد إمكانياا يف جمال التقدير غري مضمونة، ن أل غري قادرة على جلب العملة الصعبة األخرىالقطاعات  أنومبا 

  .اخلارجيةاألسواقاليت جتعلها منافسة يف كل  ةوتوفري مجيع الشروط الالزم،هذا الدور على الصناعة لعب

  

  

  

                                                
.202، صمرجع سابق -هاشم مجال   –)1(

مكانة الصناعة يف إستثمارات املخطط اخلماسي األول

مؤسسات البناء

5%

الفالحة و الري

12%

الصناعة 

38%

قطاع اهلياكل 

األساسية

36%
القطاع شبه املنتج

9%

مكانة الصناعة يف إستثمارات املخطط اخلماسي األول

مؤسسات البناء

5%

الفالحة و الري

12%

الصناعة 

38%

قطاع اهلياكل 

األساسية

36%
القطاع شبه املنتج

9%

مكانة احملروقات يف قطاع الصناعة

احملروقات

40%

الصناعات  

األساسية 

21%

الصناعات  

التحويلية

28%

الطاقة و املناجم

11%

مكانة احملروقات يف قطاع الصناعة

احملروقات

40%

الصناعات  

األساسية 

21%

الصناعات  

التحويلية

28%

الطاقة و املناجم

11%
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  :)1989-1985(الثايناملخطط اخلماسي / 2-2- 3-1

دفع قوى لتطبيق سياسة التهيئة  إىليتطلع  حيث،يعرب هذا املخطط بوضوح عن السياسة التنموية اجلديدة    

من تلك الوضعية  و انطالقاً صعب،اصطدم مبحيط اقتصادي دويل لكنه  ،ي سبقهعلى غرار املخطط الذ اإلقليمية

  : )1(على حمورين مهامت حتديد برامج استثمارية تقوم 

و اهلدف من ورائها  اإلنتاج،وهي عملية مرتبطة بالتسيري و  ،طاقات االقتصادية املتاحةاستثمار وتثمني ال

و االجنـاز الـيت تشـكو مـن     لوطنية يف الزراعة والصناعة ااإلنتاجيةحتسني مستوى استغالل الطاقات 

  .االخنفاض

االقتصادية و االجتماعيـة   األساسيةعن طريق تنمية قطاع اهلياكل  اإلنتاجيالقطاع  أسنادوط تدعيم شر  

.السكن و التكوين و الصحة و غريهابكات النقل و و املتمثل يف ش

  : )2(ول هذه النقاط هذا املخطط تتمحور ح أولوياتفقد كانت  إذن

  .تنظيم االقتصاد الوطين- 

.الريتطوير قطاع الفالحة و - 

.على اخلارج املايل تقليل االعتماد- 

ات االقتصادية بالشكل الذي وزع على القطاع،مليار دينار 550: ذلك مت وضع ترخيص مايل قدر بـ  ألجلو 

  :يبينه اجلدول املوايل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
.139، 138ص ص، 1999اجلزء الثاين  مرجع سبق ذكره ،: حممد بلقاسم حسن لول - )1(
140ص،1999اجلزء الثاين ، مرجع سبق ذكره: حممد بلقاسم حسن لول- )2(
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  )الوحدة مليار دينار(             اجلارية  باألسعاراستثمارات املخطط اخلماسي الثاين     ): 05-3(اجلدول رقم 

  الترخيص املايل  القطاعات

  الفالحة و الري 

  منها الفالحة - 

  منها الري - 

79  

30  

41  

  الصناعة

  منها احملروقات-            

  األساسيةالصناعات منها  -            

  ويليةمنها الصناعات التح -            

  ةــاملناجم و الطاقمنها  -          

174.2  

39.8  

44.6  

58.5  
31.3  

  القطاع شبه املنتج

         منها النقل-       

40.65  

15  

  األساسيةقطاع اهلياكل 

  منها السكن و التهيئة العمرانية- 

  منها التربية و التكوين- 

237.15  

86.45  

45  

  19  العمومية األشغالمؤسسات البناء و 

  550  اموع   

  .223ص ،1999، "اجلزء الثاين " ، مرجع سبق ذكره،حممد بلقاسم حسن لول : مشتق من : املصدر 

النصـيب   أخـذت و اليت  األساسية،حول قطاع اهلياكل  االهتمام كان منصباً أن اجلدول نرى أرقاممن خالل   

مث تالمهـا   ،%14بنسـبة مث قطاع الفالحة ،%32الصناعة بنسبة طاع قمث،%44بنسبة ط يف املخط األكرب

  .مؤسسات البناء و األشغال العمومية املنتج،القطاع شبه 

  ، هذا األخري )و الصناعة الزراعة(هو كما ذكر سابقاً دعم للقطاع املنتج بقطاع اهلياكل األساسية  فاالهتمام   

من جمموع  %12من نسبة  انتقلحيث  ،عرف تطوراً باملقارنة باملخطط اخلماسي األولو يف شقه الزراعي 

حنو تطوير هذا  اجتاه الدولةو هنا يربز  ،يف الثاين% 14.36املايل املخصص للمخطط اخلماسي األول إىل  االعتماد

من ℅ 37.7ى نسبة حيث حصل عل ،نسبته مقارنة باملخطط السابق اخنفضتفقدأما قطاع الصناعة  ،القطاع

  .يف املخطط السابق  ℅39املخصص هلذا املخطط بعدما كان يقارب  االعتمادجمموع 
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فبعـدما   ،)الصناعة( أما فروعه فقد عرفت نوع من التغريات اهلامة يف قيمة كل فرع بالنسبة للقطاع اإلمجايل     

     ثالث بعد كل من الصـناعات األساسـية   أصبحت حتتل الصف ال ،القطاعيفاألول كانت احملروقات متثل الرقم

  .التحويليةو الصناعات 

املخطط اخلماسي الثاين و مكانة  استثماراتمكانة الصناعة بالنسبة للقطاعات األخرى يف : )05-3(الشكل رقم 

  .احملروقات يف هذا القطاع 

  
  ).05-3(دول رقمعلى اجل اعتماداًمن إعداد الطالب : املصدر 

    إن تقليص حصة احملروقات راجع كما سبق ذكره إىل السياسة اجلديدة اليت طبقت فعالً خالل هـذا املخطـط      

ينبغي " ، و يف ظل هذه املعطيات ل كبري على سري املخططاليت أثرت بشك ،و هذا بالنظر ملعطيات السوق النفطية

و كـذا مضـاعفة    ،بصفة أحسن االستثمارو  االستهالكات من حيث على جهاز اإلنتاج أن يقوم بتلبية احلاجي

  .)1("و احلصول على املزيد من الفائض للتصدير  ،مشاركته يف متويل اإلنتاج

ميثاق وطين خالل نفس السنة مت  أدى إىل صدور ،1986الوطين عام  االقتصادإن تأثري السوق العاملية للنفط على 

املايل للجزائر يف ظل الضـغوط الـيت    االستقاللخاصة فيما خيص  ،تنمية بأكثر دقةتوضيح فيه السياسة اجلديدة لل

إحـداث  و من هنا كـان الـتفكري يف    ،أسعار النفط ، فإنتاج احملروقات أصبح ال خيلق املداخيل اخنفاضفرضتها 

  .موارد مالية بالعملة الصعبةوسائل أخرى كفيلة خبلق املداخيل و تراكم 

فقد بقيـت نسـبة صـادرات     ،الرامية من السلطة إىل تنويع الصادرات جللب العملة الصعبة فبالرغم من اجلهود

  .من جمموع الصادرات %90احملروقات تفوق نسبة 

  

  

  

  

                                                
.203مرجع سابق ذكره ، ص: هاشم مجال –)1(

مكانة الصناعة يف إستثمارات املخطط اخلماسي الثاين 

الفالحة و الري

14%

الصناعة 

32%

القطاع شبه املنتج

7%

قطاع اهلياكل 

األساسية

44%

مؤسسات البناء

3%

مكانة الصناعة يف إستثمارات املخطط اخلماسي الثاين 

الفالحة و الري

14%

الصناعة 

32%

القطاع شبه املنتج

7%

قطاع اهلياكل 

األساسية

44%

مؤسسات البناء

3%

مكانة احملروقات يف قطاع الصناعة 

احملروقات

23%

الطاقة و املناجم

18%

الصناعات  

التحويلية

33%

الصناعات  

األساسية 

26%

مكانة احملروقات يف قطاع الصناعة 

احملروقات

23%

الطاقة و املناجم

18%

الصناعات  

التحويلية

33%

الصناعات  

األساسية 

26%
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  )الوحدة مليار دوالر(            وزن احملروقات يف صادرات السلع و اخلدمات          ) : 06-3(اجلدول رقم 

  1985  1986  1987  1988  1989  

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة

  90  9.10  88  7.21  91  8.81  90  7.82  94  12.83  احملروقات

  10  0.98  12  0.95  9  0.86  10  0.88  6  0.83  األخرى

9.671008.1610010.08100  100  8.70  100  13.66  اإلمجايل

Smail Khennas "Le Défi: املصدر -  Energétique en Méditerranée , édition l'harmattan Paris , 

1992 Page 62.  

لكن بالرغم من  ،واضحة على صادرات احملروقات1986فمن خالل أرقام اجلدول نرى أثار أسعار النفط سنة   

  .مليار دوالر خالل مدة هذه املخططالصادرات خارج احملروقات إال أا مل تتخط قيمة  ،سياسة تنويع الصادرات

% 12إىل %9نسبة الصادرات غري احملروقات مننرى أنه بالرغم من زيادة 1988و  1987قارنة بني سنيتاملوب

ألن تناقص قيمة احملروقات أثره أكرب باعتبار أن هلا وزن كـبري  ،لكن هذا مل يوقف تناقص إمجايل قيمة الصادرات

  .تيف جمموع الصادرا

    :ت احملروقاتديدة يف تنويع صادراالسياسة اجل/2-3- 3-1

الذي اعتمد يف موارده علـى   ،ضعف نظام التخطيط املركزيتأكد موطن  1986البترولية لسنة ثر األزمة على إ

سوق احملروقات العاملية لصاحل املشترين أثر بشكل ، فتحول فيه عوامل خارجية هو احملروقاتمورد رئيسي تتحكم 

فقد كشف تقلص اإليرادات اخلارجية عن الضـعف  " لذا ،جزائركبري على موارد احملروقات من العملة الصعبة لل

اختاذ سلسلة من اإلصالحات املتعلقـة  و لقد مت  ،العميق اإلصالحو من مث تبني ضرورة ،اهليكلي لالقتصاد الوطين

 خيل ملحيث  ،)1("1988من سنة  و بتسيري املؤسسات العمومية و النظام املصريف و ذلك انطالقاًباإلطار القانوين 

  .اإلصالحاتقطاع احملروقات من هذه 

األجنبيـة   و الذي يدعو الشـركات   ،1991نوفمرب  30الذي صدر يف  ،فالبداية كانت بصدور قانون احملروقات

. نتاج و تنويعـه بغية زيادة حجم اإل ،لمسامهة يف عملية البحث و التنقيب عن البترول و الغاز الطبيعي يف الوطنل

و باعتبارها تتحكم يف جزء هـام مـن اإلنتـاج     ،كانت تقوم لوحدها بعملية التنقيبكطراامبا أن شركة سونو

" Petro Canada" و " Anadarco" استطاعت استقطاب عدد من الشركات العامليـة مثـل شـركة    

إبـرام من1991عام عليه  أجريتحيث استطاعت منذ صدور القانون املذكور و التعديالت اليت "، "Agip"و

خاصة و فاهلدف من هذه الشراكة هو تنويع هيكل صادرات احملروقات، )2("مع شركات أجنبية  عقداً 30حوايل 

كالغاز املميع و الغاز املكثف يف ظـل قلـة احتيـاط     ،املستخرجة من حقول الغازمضاعفة إنتاج بعض املنتجات 

                                                
.03، ص 1994الوطين و سياسة إعادة اهليكلة الصناعية ، ديسمرب االقتصادتصحيح : هليكلة الصناعية و املسامهةوزارة إعادة ا–)1(
. 186مرجع سبق ذكره ص: هاشم مجال–)2(
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و االجتاه  ،تباره أصبح من املصادر امللوثة للبيئةالبترول و القوى اليت تنادي بتقليل دور البترول كمصدر للطاقة باع

  .الكهرباء كمصادر بديلةو حنو الغاز الطبيعي

يف  اإلنتـاج لتوسيع البحث و زيـادة   كطراسوناتدخل مع Anadarcoشركةفإن  ،ودائما يف جمال الشراكة" 

ترب ثاين أهم منطقة بتروليـة  ، فهذا احلوض يع )1("مليار دوالر  01منطقة حاسي بركني جنوب باستثمار قدر بـ 

  .1997و 1996رفعت اإلنتاج خالل سنوات  االكتشافات، فهذه بعد حاسي مسعود 

خاصة مع  ،و التركيز على مشتقاته و الغاز الطبيعي ،تسعى لتقليص إنتاج البترول اخلامفسياسة اإلنتاج اجلديدة   

و الذي حقق قفزة نوعية يف اإلنتاج عـام   ،"اليابان –ئر اجلزا"ميع بأرزيو عن طريق الشراكة إنشاء مركز للغاز امل

  .)07-3أنظر الشكل رقم ( 1999

ففـي عـام   " .حيث ظهرت عدة عقود شراكة ،األكرب مع بداية القرن اجلديد االهتمامع احملروقات أخذ فتنوي   

يف منطقة عني صـاحل  حقول الغاز استغاللقطاع الطاقة بتوقيع عدة عقود تتضمن تطوير و مسؤولو قام  2001

) GNL , GPL , GN(، كل هذه العقود أدت إىل زيادة املنتجات الغازيـة   )2("مليار دوالر 2.5مببلغ إمجايل قدره 

  .من بترول خام و مكثفاتاليت أصبحت تنافس املنتجات السائلة و

  )ن معادل بترولالوحدة ألف ط(.2006إىل  2000تطور هيكل صادرات احملروقات من : )07-3(اجلدول رقم 

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  الصادرات

  57318  58792  60392  52336  44315  39550  41065  بترول خام و مكثفات

  9647  9535  10745  13553  13781  15843  14749  بترولية منتجات

  37822  39829  33075  29714  29075  28731  32622  غاز طبيعي

  38748  40728  24012  27672  26242  25326  26281  غاز طبيعي مميع

  7010  7482  8609  9376  9511  9506  9315  غاز البترول املميع

  على  اعتماداًمن إعداد الطالب : املصدر  - 

  .ن موقع وزارة الطاقة و املناجمع )2004إىل  2000(السنوات من                                           

  .61ص  2006من التقرير السنوي لسوناطراك  2006و 2005السنتني                                            

 االسـتثمارات بلغت حيث " ،يف القطاع االستثماريف صادرات احملروقات سببه تزايد عمليات  امللحوظفالتطور 

خـالل سـنيت   و تطورت ، )3(" 2003مليار دوالر عام 4.612مليار دوالر مقابل 4.965مبلغ  2004لسنة 

  .)4(مليار دينار 285مليار دينار إىل 207من  انتقلتحيث   2006و  2005

                                                
)1(–Algérie : Stabilisation et transition a l'économie de marché FM , 1998, Page111                                                  
.149ص، 08عدد2001للسداسي األول و الثاين لسنة االجتماعيتقارير حول الظرف اإلقتصادي و " االجتماعيالس الوطين اإلقتصادي و –)2(
.73ص26الدورة ،2004الثاين لسنةللسداسي األول و  االجتماعيتقارير حول الظرف اإلقتصادي و " االجتماعيالس الوطين اإلقتصادي و –- )3(
.200ص، 2006السنوي لشركة سوناطراك التقرير–)4(
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اإلقتصـادي  و الذي ساعد يف ذلك النمـو  ، 1998صادرات احملروقات عرف تطوراً ملحوظاً بعد أزمة فتنويع 

بالنظر  ، و هذاصة منها الغازم الدول الصناعية إىل تنويع مصادر الطاقة و خامعظ اجتاهباإلضافة إىل  ،املتزايد العاملي

مصادر  استعمالاليت تدعو إىل تقليص ، Kyotoكاتفاقيات كيوتو ،للقيود اليت أصبحت تفرضها منظمات البيئة

  .و خاصة منها النفطالطاقة امللوثة 

  :يف اجلزائر احملروقات و إيراداته املالية عتطور قطا/ 3-2

وهذا لوزنه الكـبري يف  ، 1971فيفري  24ة كبرية منذ تاريخ تأميمه لقد حضي القطاع النفطي يف اجلزائر بعناي  

  :اقتصاد اجلزائر من خالل اعتباره 

و اليت تتمثل يف إيرادات التصدير املعتمدة يف إثراء التجهيزات الصناعية و السـلع   ،املورد األول للعملة الصعبة

  .ت هذه الديونيون اخلارجية و خدماباإلضافة إىل تغطية الد ،االستهالكية

زانية من خالل اجلباية البتروليةاملصدر األهم إليرادات املي  .  

مصدر هام للطاقة يف السوق الداخلية.  

استرجاع السيادة بفالبداية كانت ،إن القطاع النفطي اجلزائر مر عرب الزمن مبراحل عديدة يف تاريخ اجلزائر املستقلة

اتفاقيات يف  إىلمث التوصل مع فرنسا ، 1963سنة  كأسيس شركة سونا طرااليت انطلقت بت ،الوطنية للمحروقات

   علـى حصـة    كسونا طـرا فحازت ،"AS.COOPاجلمعية التعاونية"و اليت على إثرها أنشأت ،1965جويلية 

ـ . احملصلمن الشركات الفرنسية يف جمال البحث البترويل و تقييم اإلنتاج  50% نة فقررت احلكومة اجلزائرية س

و هلا كل الصالحيات للتفاوض  ،للتحكم يف كل النشاطات الغازية والبترولية كطرامنح كل السلطة لسونا 1966

لذا أصـبحت تعـرف    ،نتاج و النقل و التحويل البد أن متر عربهافكل مسائل اإل، "اجلمعية التعاونية  "يف جمال 

فقد أصبحت األمور تسري يف  ، و منه" يق احملروقاتل و حتويل و تسوالشركة الوطنية للبحث و اإلنتاج والنق"بـ

  .صاحل الطرف اجلزائري من خالل استغالل املوارد يف التنمية احمللية

  )مليون طناملخطط(                             تطور حصة سوناطراك يف إنتاج البترول :)08-3(رقم اجلدول 

  72  1971  1970  1969  1968  1967  1966  السنوات

  11.5  12.0  33.0  37.0  37.1  34.4  30.0  سوناطراك

  38.5  26.0  14.8  8.0  5.9  4.6  3.9  الشركات األجنبية

  50.0  38.0  47.8  45.0  43.0  39.0  33.9  اموع

  %77  %69  %31  %17.75  %13.7  %11.8  %11.5  نسبة سوناطراك من اإلنتاج

Marc Ecriment "Indépendance:املصدر  Politique et Libération Economique ,Paris 1985 , P 33  

يف اجلمعيـة   األعضـاء ع احملصل من الشركات الفرنسية كانت دوما تسعى للمحافظة على الريومبا أن فرنسا      

الذي كان يعتمد يف  ،دخلت يف مفاوضات مع الطرف اجلزائري من خالل حتديد سعر البترول ،التعاونية و محايته

           السـعر الضـرييب للبتـرول اجلزائـري     "مت حتديـد  األوبك على قرار لكن بناءاً ،للييبحتديده على سعر النفط ا
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مت امتالك سوناطراك حلصص 1971فيفري  24و يوم  ،فأوقفت فرنسا املفاوضات،  )1("للربميلدوالر 2.85بـ 

حتـول  فهذا التاريخ يعترب أكرب  .و أصبحت اجلزائر تتحكم يف أهم ثرواا الوطنية  ،و الفرنسية األجنبيةالشركات 

التطرق لتطورات إنتاج و تصدير النفط يف ظـل   املواليني ، لذا سنحاول خالل املطلبنييف تاريخ االقتصاد اجلزائري

  .، كذلك العائدات النفطيةاالستثمارات الضخمة يف القطاع

  :يف اجلزائر احملروقات و تصدير إنتاجتطور / 1- 3-2

فبعدما مت تأميم احملروقات أعطت الدولة االهتمام الكبري ذا ،عرب الزمن للجزائر النفطي اجاإلنتلقد تغريت سياسة 

  .خالل خمططات التنمية اليت وضعتهاالقطاع من 

  )مليار دينار: الوحدة (                       .نصيب قطاع احملروقات يف خمططات التنمية) : 06-3(الشكل رقم 

2,52

9,78

36

63

39,8

6,64

26,53

85,23

337,6

510,2

املخطط الثالثي

املخطط الرباعي األول

املخطط الرباعي الثاين 

املخطط اخلماسي األول

املخطط اخلماسي الثاين 

الفروع األخرى

فرع احملروقات

  
  .السابقة على معطيات جداول خمططات التنمية اعتماداًلطالب من إعداد ا: املصدر 

كون ذلك ملة الصعبة لرفع قطاع التنمية، و ياهلدف من ورائه زيادة الع ام الكبري بفرع احملروقات كانفاالهتم   

  .طرف املستهلك الداخلي و اخلارجي من خالل تطوير القطاع لزيادة حجم اإلنتاج املستهلك من

  :إنتاج احملروقات يف اجلزائر تطور/3-2-1-1

فعندما ترتفع  ،نرى أن إنتاج اجلزائر تطور وفق منحى هذه األسعار ،بالرجوع قليال إىل حركة أسعار النفط العاملية

، فمنذ بداية وضع الربامج الوطنية للتنمية و قطـاع احملروقـات   وهذا راجع لسياسة الدولة ،اجنتاألسعار يرتفع اإل

ها زيـادة الطاقـة اإلنتاجيـة    و اليت كان من ورائ ،من االعتمادات املالية املوجهة لالستثمار األكربيأخذ النصيب 

  .للنفط

  

  

                                                
)1(-      Marc Ecriment "Indépendance Politique et Libération Economique ,Paris 1985 , P 26  
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  :2006-1970تطور إنتاج احملروقات ما بني ) : 07-3(الشكل رقم 
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إنتاج الغاز الطبيعي إنتاج البترول اخلام و املكثفات
  

  ) 02(على امللحق رقم  اعتماداًمن إعداد الطالب : املصدر 

نرى أن سياسة إنتاج النفط مرت عرب مراحل، فالبدايـة كانـت   ) 02(بتحليل أرقام هذا املنحىن و امللحق رقم    

فيفـري   24وهذا بسبب الظروف اليت سبقت تأسيس احملروقات يف ،الذي اخنفض فيها قيمة اإلنتاج 1970بعام 

و كان التركيز خالهلا على  ،و باسترجاع زمام السيادة على احملروقات بدأ إنتاج النفط اخلام يف االرتفاع.1971

لكن مع ارتفاع ،GNLأو الغاز الطبيعي املميع GPLو ليس على املنتجات النفطية كغاز البترول املميع خلام نفط لا

وهذا  ،حيث قامت بتنويع املنتجات النفطية ،اإلنتاجيةبدأت سوناطراك تغري من سياستها  1973أسعار النفط عام 

مليار  1.31و اليت بلغت  ،عمليات البحث و التنقيب راءإلجبالنظر للقيمة اليت خصصتها الدولة لقطاع احملروقات 

  .از الطبيعي يف أرزيو و سكيكدةكذلك الربامج االستثمارية اليت كان من ضمنها إنشاء مركبني لتمييع الغ، دينار

   اإلنتـاج كان االهتمام أكثر بزيادة حجـم   ،خالل فترة اية السبعينات األسعارارتفاعاستمرارلكن يف ظل   

  ) الربنامج الرباعي الثـاين  ( اليت كانت ختطط هلا الدولة ضمن برامج التنمية  ،وهذا بالنظر لالستثمارات الضخمة

بلغ إنتاج النفط اخلـام أعلـى    ،دوالر للربميل18وصلت أرقام أسعار النفط إىل مستوى  عندما 1979عام  و يف

وهذا بالنظر لتغري سياسة الدولة االقتصـادية   ،اخنفضنتاجاإلإال أن  األسعارارتفاعوبالرغم تواصل  .مستوى له

و يبينه ذلك نسبة احملروقات يف االعتمادات املاليـة املخصصـة    ،حيث كانت تسعى لوضع توازن بني القطاعات

  .مقارنة بالرباعي الثاين %14إىل  %30الذي اخنفض من  األولللمخطط اخلماسي 

والذي  ،الغازي الذي يصل إىل إيطاليا من اجلزائر األنبوبروع ضخم وهو اجلزائر حتقق مش 1983و يف عام     

وهذا بالنظر لظهـور   ،الذي أصبح إنتاجه ينافس إنتاج النفط اخلام ،اعترب نقطة حتول كربى يف إنتاج الغاز الطبيعي

الغاز ، كـذلك زيـادة   البترول اخلام يف اجلزائر قليل مقارنة باحتياط  احتياطعدة عوامل سياسية و بيئية منها أن 

  .الطلب على مادة الغاز الطبيعي باعتباره من منتجات الطاقة غري امللوثة 
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مليـون   109ـب و اليت قدرت أولياً، % 49آبار مبعدل  07قامت سوناطراك باكتشاف 1997ويف عام "    

وقد حقـق فـرع احملروقـات    " الطبيعي على إنتاج النفط اخلام ، أدى ذلك وألول مرة تفوق إنتاج الغاز)1("طن

سببه ختفيض احلصص  االخنفاض، هذا 2000مقارنة بعام 2001خالل عام %0.6يف اإلنتاج قدر بـ  اخنفاض

  .)2("سعر برميل النفط  استقرارألجل اليت قررته منظمة األوبك 

خلام والغاز الطبيعـي  فارتفع إنتاج كل من البترول ا ،قامت الدولة برفع استثمارات القطاع 2002ويف عام      

إنتاج النفط اخلام الذي أصبح ينافس إنتاج الغـاز   فازداد،وقد ساعد ذلك ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية

  .الوطين يف ظل تزايد الطلب عليه بسبب تزايد النمو االقتصادي العاملي و االستهالك

  :تطور صادرات اجلزائر من احملروقات / 3-2-1-2

ه املنظمة أن تتقيـد  و من بني شروط االنضمام هلذ، 1969انضمت اجلزائر إىل منظمة األوبك يف جويلية لقد     

و كأي فاجلزائر.واليت من بينها االلتزام حبصص اإلنتاج و حتديد األسعار  ،بقوانني املنظمة الداخلية الدولة العضوة

  .ية صادراا وفق حصتها يف األوبكحتدد كم عضو كانت دوماً

كانت الدولة اجلزائرية بعد استرجاع سـيادا علـى    ،األعضاءلنظام احلصص على الدول  األوبكقبل تطبيق     

ويـل  أجـل مت من  ،من ورائها زيادة العائدات النفطية اهلدف واليت كان ،ثروة النفط تتبع سياسة التصدير املكثف

  .صاعديية تصدير احملروقات تأخذ منحىن تعمل مشاريع التنمية ، فبدأت

  .2006- 1971تطور صادرات احملروقات يف اجلزائر من  ):08-3(الشكل رقم 
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صادرات احملروقات

  
  )02(على امللحق رقم  اعتماداًعداد الطالب من إ: املصدر 

فيـه   اخنفضـت هو العام الوحيد الـذي   1974نرى أن عام  ،ملنحىنهذا او) 02(رقممن خالل امللحق     

و هو نفس  ،بشكل كبري ارتفاعهاراجع إىل حترير أسعار النفط و هذا  ،صادرات النفط خالل فترة السبعينات

  )3(:وهذا راجع لسببني مها ، 1981و 1980احلال بالنسبة لسنيت 

                                                
)1(-Algérie Stabilisation et Transition à L'économie de Marché,  1998 , Page 110   
)2( -Ministère des Finances " Rapport de Présentation de L'avant Projet de La Lois de Finance pour 2003" , Ref N°29023/FM , Page 07
.179مرجع سابق ذكره ، ص: هاشم مجال   - )3(
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ذا هلو ،)دوالر للربميل 40(الرتفاع سعر البترول اخلام اجلزائري  األقصىعرفتا احلد  1981و 1980أن سنيت -1

  .النفطيةاإليراداتعلى نفس مستوى  حيافظأن  بنسبة خفيفة من شأنه اإلنتاجفإن ختفيض 

و اليت دف إىل احملافظة أكثر علـى مـوارد    ،السياسة البترولية اجلديدة اليت بدأ تطبيقها يف بداية الثمانينات-2

  .الغاز الطبيعي  احتياطيضئيل باملقارنة مع  احتياطيهألن  ،البترول اخلام

حيث ، 1985حىت عام % 10و  07رتفاع بزيادة قدرت نسبتها بني بدأت الصادرات يف اال 1982فبعد عام   

، لكـن  مليون طـن  68قيمة الصادرات عند مستوى  استقرتبالنظر لألزمة النفطية اليت أصابت السوق البترولية 

، لكن بعد ذلك بدأت يف  1988واستقرت عام  -بالنظر الرتفاع أسعار النفط-ارتفعت قليالً 1987حبلول عام 

لكن حبلول  ،مث أخذت يف االرتفاع، % 05حيث اخنفضت كمية الصادرات بنسبة ، 1994تفاع حىت عام االر

وبك حصص كذلك لفرض األ ،دوالر للربميل 09ما بسبب نزول أسعار النفط إىل مستوى  استقرت نوعاً 1998

  .من بينها اجلزائرو اليت  ،األعضاءإنتاج على 

من سـنة   االرتفاعيف بدأت صادرات اجلزائر -خاصة على النفط-الطلب  بسبب تزايد األسعارلكن بعد حتسن 

آبار  06اكتشافحيث أنه مت  ،و قد ساعد ذلك عملية االكتشاف اليت قامت ا سوناطراك وشركائها ،ألخرى

أبـار للبتـرول مـن اكتشـاف      02،للغاز الطبيعي و املكثفات 03للبترول اخلام و 03منها ، )1(2001عام 

وحـدها   كطراأبار للغاز من طرف شركة سونا 02و  ،)agip(طراك وحدها وواحد بالشراكة مع شركة سونا

مت اكتشـاف   )2(2005فخالل عام  .، مث تواصلت عمليات االكتشافagipوواحد بالشراكة دائما مع شركة 

لسوناطراك وحدها 09بئر منها  17مت اكتشاف  )3(2006وخالل عام  .وحدها كطرالسونا 05منها، أبار 08

  .للبترول و املكثفات 02للغاز مع املكثفات و  01للغاز و 05،للبترول اخلام 09:هذه اآلبار. مع الشراكة 08و 

  :يف ظل حركة أسعار النفط العاملية اجلزائرية تطور إيرادات النفط/2- 3-2

لدول املنتجة واملصدرة و الدول املستهلكة لقد مرت السوق البترولية العاملية مبراحل عديدة اختلفت تأثرياا على ا

، ومبا أن اجلزائر عضو يف األوبك راحل أخرى لصاحل الدول املستهلكةو م األوىلكانت فيها مراحل لصاحل الدول 

لذا سنحاول تقسيم تطور إيرادات اجلزائـر   ،بتغريات هذه السوق األخرىأصيبت هي  ،املنتجة و املصدرة للنفط

  :املراحل  البترولية على هذه

  :اإليرادات البترولية للجزائر يف ظل تزايد أسعار النفط العاملية/ 2-1- 3-2

دوالر للربميل بعدما كـان   12و اليت قفز خالهلا سعر النفط إىل ، 1973لقد بدأت هذه املرحلة من بداية عام    

 1974و اليت وصلت عام  ،ترولفأحدث ذلك قفزة كبرية يف تطور إيرادات اجلزائر للب ،دوالر للربميل 04يقارب 

استمرت هذه الزيادة سنة بعـد  مليون دوالر سنة قبلها ، و  977مليون دوالر بعدما كانت تقارب  3239قيمة 

  .أخرى

                                                
)1( -Rapport Annuel 2001 "Sonatrach "Page 10  
  .21ص2005كوي لسونا طراالتقرير السن- )2(
  .22ص2006كالتقرير السنوي لسونا طرا- )3(
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  )ن دوالر والوحدة ملي(            1981- 1970البترولية للجزائر  اإليراداتتطور  ):09-3(اجلدول رقم 

  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  السنة 

  10700  12500  7514  4589  4254  3699  3262  3239  977  700  350  170  اإليرادات

  .41ص ، 01،1986البترول و الغاز العريب رقم  :جملةاجلدول مشتق عن  : املصدر- 

 1971لـة احملروقـات عـام    نه عندما استرجعت الدونرى أ،)05-1(من معطيات هذا اجلدول و اجلدول رقم 

الذي تـزامن مـع    1973و يف عام  اإلنتاج، ألا أصبحت تتحكم يف اجلزء األكرب من  ،ارتفعت عائداا النفطية

و ظلت ، %236قفزت العائدات بنسبة  -عنها من ارتفاع يف أسعار النفط ترتبو ما-احلرب العربية االسرائلية 

 18و اليت بلغ سعر النفط خالهلـا سـعر    ،النفطية لتلك السنة األزمةوبسبب.1979يف تزايد مستمر حىت عام 

و بالنظر لتواصل أسعار النفط يف االرتفـاع فقـد وصـلت    ، %63.7ارتفعت العائدات بنسبة  ،دوالر للربميل

  .1980مليون دوالر عام  12500عائدات النفط ألعلى مستوى هلا و هو 

ومبـا   ،دوالر للربميل 32.42رجعية لألوبك ألعلى مستوى هلا وهو وصلت أسعار النفط امل 1981وخالل عام   

كان سعره يفـوق السـعر    فقد ،)°41و° 44(أن بترول اجلزائر يصنف ببترول الصحاري اخلفيف ذي الدرجة 

، فقد قامت خبفض اإلنتاج عتبار احتياطيه قليللدولة حنو احملافظة على البترول البالنظر لتوجه سياسة او ،املرجعي

 باخنفـاض و من هنا بدأت مرحلة جديدة متيزت ، %14.1النفطية بنسبة  اإليراداتإىل اخنفاضو هذا ما أدى 

  .أسعار النفط

  :ظل اخنفاض أسعار النفط العامليةالنفطية للجزائر يف  تاإليرادا/ 2-2- 3-2

فـأدى    ،سنة بعد أخـرى  ضنرى أا بدأت يف االخنفا 1982حركة أسعار النفط العاملية بعد عام  بالرجوع إىل

 مث ارتفعـت قلـيالً   ،ة اليت سبقتهامقارنة بالسن %20.7بنسبة  1982ذلك إىل اخنفاض اإليرادات النفطية سنة

هذا راجع للتطـور الـذي حصـل يف كميـة      ايار أسعار النفط ورغم تواصل  1984و 1983خالل سنيت 

  .يف قيمة برميل البترول االخنفاضغطت لزيادة فهذه ا ،%10.8الصادرات البترولية اليت ارتفعت بنسبة 

  )الوحدة مليون دوالر (         1985إىل  1981تطور إيرادات النفط اجلزائرية من  ):10-3(اجلدول رقم 

  1985  1984  1983  1982  1981  السنة

  9200  9700  9700  8500  10700  اإليرادات

  41ص  1986،  01العريب رقم  البترول و الغاز: املصدر اجلدول مشتق عن جملة  - 

زول، لكن ـوهذا بسبب تدين أسعار النفط اليت واصلت الن، %5.2اخنفضت العائدات بنسبة  1985ويف عام    

و اليت اخنفضت ، 1986بعد هذا العام اخنفضت اإليرادات النفطية بشكل كبري بسبب األزمة النفطية العكسية لـ 

  .دوالر للربميل 14ربميل إىل دوالر لل 29فيها أسعار النفط من 
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ومن أجل مواصلتها جلأت  ،)املخطط اخلماسي الثاين ( وبالنظر للمشاريع التنموية القائمة خالل تلك املرحلة    

املخطـط  ( د االستثمارات الضخمة يجتس تتراكم من بداية السبعينات بسببواليت بدأت  ،الدولة للديون اخلارجية

فالتمويـل  ".ت النفط بسبب تذبذب أسعار الـنفط اليت مل تستطع تغطيتها من طرف إيرادا ،)الثالثي و الرباعي 

يف املخطط الربـاعي  % 25.8حبيث انتقل هذا التمويل من  ،يف متويل االستثمارات املخططة اخلارجي كان هاماً

جمموع الديون يف سنة "غ حيث بل ،خلق ذلك تراكم للمديونية، )1("يف املخطط الرباعي الثاين%31.8إىل  األول

1985وقد قدرت سنة  1984مليون دوالر سنة  18931مث ارتفعت إىل مليون دوالر ، 17924حوايل 1983

دوالر وهذا االرتفاع يف الديون يفسر بعجز امليزانية العامة نتيجة اخنفاض إيرادات العملة الصـعبة   مليار 20حبوايل 

على عائدات النفط اجلزائريـة صـدر   1986وبالنظر لتأثري أزمة  .)2("عاملية النامجة عن تدهور السوق البترولية ال

ترتكز على ضـرورة قيـام    ،جديدة للتنمية و الذي كان اهلدف منه وضع سياسة ،ميثاق وطين خالل نفس السنة

الذي  ،عائدات العملة الصعبة للنفط و ارتفاع االستهالك الوطين اخنفاضالصناعة بدورها كمركز للتراكم يف ظل 

 سعار النفط متدنية و أثر التضـخم  منها بقاء أ ،و بالنظر لتأثري عدة عوامل، 1988عام  اجتماعيأدى إىل انفجار 

  .1994بقيت إيرادات النفط يف حالة نزول سنة بعد أخرى حىت سنة 

  )ليون دوالر الوحدة م(          1998–1992تطور إيرادات البترول للجزائر خالل ): 11-3(اجلدول رقم  

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  السنة

  5900  8800  9164  6938  6335  6902  7885  اإليرادات

             Arab Oil and Gas N° 657 01/02/1999  Page 05:        اجلدول مشتق من: املصدر  - 

زول شاركت فيه عدة عوامل ـالن ، فهذامليار دوالر63.35بلغت عائدات النفط ) 1994(و خالل هذه السنة 

لذا كان التأثري مزدوج هـو اخنفـاض    ،منها تدهور قيمة الدوالر أمام العمالت األخرى و اخنفاض أسعار النفط

 الـنفط  أسـعار بسبب ارتفاع  ارتفعت قليالً 1996، لكن خالل عام ر النفط واخنفاض سعر صرف الدوالرأسعا

ن بعد ذلك واصـلت االخنفـاض   لك، 1996دوالر عام  21إىل  1995دوالر للربميل عام  16اليت قفزت من 

فأدى إىل اخنفاض العائدات إىل أدىن مستوى هلا وهـو   ،1998بدأ يف النزول مث اار عام الذي سعر النفط بسبب 

فـأدى   ،وهي أدىن قيمة وصلت إليها خالل فترة التسعينات% 33أي أا تقلصت بنسبة  ،مليون دوالر5100

بعنوان الديون اخلارجية  1999تنشر املذكرة الصادرة عن بنك اجلزائر يف فيفري "  تفاقم املديونية حيث ذلك إىل

مليـار دوالر أمـا    30.973ما مقـداره  31/12/1998للجزائر  أن حجم الديون اخلارجية للجزائر بلغت يف 

  .)3("من قيمة الصادرات 47.5خدمات الديون مثلت 

  

                                                
.58ص، 1983، 03عدد ،09جملة النفط و التعاون العريب ، الد رقم ،"اجلزائرياملثال " النفط و التنمية : سيد أمحد عبد القادر- )1(
.219-218صص مرجع سابق ذكره ، : هاشم مجال - )2(
.47ص، 1999،  ، اجلزائر ، دار اآلفاق االقتصادالكامل يف : حرفوش مدين –)3(
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  :املديونية أسباب هذه بني منو  

 "1("من صادراتنا وعدم تنويعها % 95الكلي على تصدير احملروقات  داالعتما(.  

 املودعـة يف   لألمـوال األوربيةاليت أعطتها الدول الوطنية للخارج بسبب االمتيازات األموالهروب رؤوس

  .بنوكها

 احلكومية نتيجة ارتفاع الواردات ارتفاع النفقات.  

  :ت النفط اجلزائرية يف ظل احلركة اجلديدة ألسعار النفطعائدا/ 2-3- 3-2

خاصة مـع  -جزائر فأدى ذلك إىل ارتفاع عائدات النفط لل ،بدأت أسعار النفط يف االرتفاع 1998بعد عام      

بسـبب   2001عام  لكنها اخنفضت قليالً،2000و 1999فكان هذا االرتفاع سنيت  -تطور حجم الصادرات

 )2("2004مليار دوالر سنة 31.5بلغت اإليرادات " حىت  واصلت الصعود سنوات متتالية ، مثطنزول أسعار النف

صـادرات   ارتفاعو  ،دوالر للربميل 61إىل  2006اليت بلغت عام  ،أسعار النفط الرتفاعبسبب التأثري املزدوج 

  .احملروقات 

  .گـو اجلدول املوايل يبني ذلة إن حركة تزايد إيرادات النفط أدت إىل تقليص املديونية اخلارجي

  )الوحدة مليون دوالر (        2004إىل  1999تطور الديون اخلارجية للجزائر من ): 12-3(اجلدول رقم  -

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  نةـــالس

  21411  23203  22540  22311  25088  28140  ديون متوسطة و طويلة األجل

  410  150  102  260  173  175  ديون قصرية األجل

  21821  23353  22642  22571  25261  28315  اموع

Annuaire Statistique de l'Algérie                 :املصدر «ONS», édition 2006 , N° 22 , P313  

بنسـبة   ارتفعـت مث ، 2002حىت عـام  التنازيل  االجتاهاجلدول نرى أن حركة الديون بدأت يف  ذامن خالل ه 

مث  ،مليـار دوالر 21.82إىل 2004حىت وصلت عام  االخنفاضو بعدها بدأت يف ،2003خالل عام % 3.25

عائدات  الرتفاعذا راجع و ه، )3(2006مليار دوالر عام 06و إىل  2005عام مليار دوالر 17.9تقلصت إىل 

الدولـة   اجتاهباإلضافة إىل  ،حجم صادرات النفطارتفاعأسعار النفط و  ارتفاعبسبب  ،النفط خالل تلك املرحلة

  .و ختفيض عبء املديونية اخلارجيةخن

  
  
  
  

                                                
.45ص، 1999،  مرجع سبق ذكره: حرفوش مدين-)1(

 ة السادسة و العشرون الدورة العادية العام، 2004للسداسي الثاين من سنة االجتماعيالظرف اإلقتصادي و : تقرير حول مشروع " االجتماعيالس الوطين اإلقتصادي و -)2(

.21ص
.معطيات من وزارة املالية  –)3(
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    :يف اجلزائراالقتصادي دور عائدات النفط يف دفع عجلة النمو / 3-3

، حيث ظل هذا األخري أول مـورد  وثيقاً بفرع احملروقات ارتباطاًاالستقاللاجلزائري منذ  االقتصادارتبطلقد    

يت وضعتها الدولة التنمية يف اجلزائر من خالل املخططات التنموية ال ةد عليه لدفع حركو الذي كان يعتم ،للدخل

أكثر بتقليل دور هذا املورد علـى   االهتمامبدأ ، لكن بالنظر لتأثر هذا املورد بأسواق النفط العاملية قبل الثمانينات

  .من خالل خلق منابع أخرى للتراكم االقتصاد

، لذا من جمموع الصادرات اجلزائرية% 98و  90بنينسبة ظلت منذ السبعينات متثل  احملروقات صادرات إن     

رجعي للميزانية تكون هناك مشاكل يف حتديد قيمة الربميل امل ،السنويكان يف كل مرة يتم فيها وضع قانون املالية

يتم اللجوء فملرجعي للميزانية خاصة إذا قل السعر األساسي عن السعر ا ،و عندما يكون هناك تغري يف أسعار النفط

  .فينتج عن ذلك خلل يف امليزانيات العمومية  ،لقانون مالية تكميلي

اليت تعترب عادة من أهم موارد امليزانية العمومية ، لذا  ،البترولية ترتبط بشكل أساسي باجلباية البتروليةفاإليرادات    

، لذا فبعدما تناولنـا  و بالتايل على امليزانية العمومية  ،بتروليةفأي تغري يف اإليرادات ينعكس مباشرة على اجلباية ال

سـنتطرق إىل عالقـة هـذه     ،اخنفاضو  ارتفاعحركة اإليرادات النفطية للجزائر عرب املراحل اليت مرت ا من 

ـ   ،و تأثري هذه األخرية على امليزانية العمومية ،اإليرادات باجلباية         ة التسـيري  و كيفية إنفاقها على كل مـن ميزاني

أثريها على النـاتج  ربز تطور اجلباية البترولية و ت، أما يف املطلب الثاين فسوف نو التجهيز من خالل املطلب األول

  .الداخلي اخلام

  :يرادات الكلية مليزانية الدولةاجلباية البترولية و تأثريها على اإل إيرادات/ 1- 3-3

الذي كان  احملروقات يف التخطيط اإلقتصادي، تطرقنا خالهلما إىل مكانة فرع و اليت ،السابقني من خالل املبحثني 

اآلثار ، ومث املراحل اليت مرت ا اإليرادات النفطية يف ظل حركة النفط العاملية ،املورد األساسي لدفع عجلة التنمية

عالقة بني البد من البحث عنال ،زائري وخاصة يف جانب املديونيةاجل االقتصاداليت ترتبت عليها هذه احلركة على 

  .هذه اإليرادات و امليزانية العامة 

ككل من خالل املبالغ املعتمدة  االقتصاداملصاحل العمومية و صريورةصورة و مبا أن ميزانية الدولة تتمثل يف 

 يتكون أساساً يزانية العموميةاملجانب اإليرادات يف ف. فأرقامها تعطي صورة واضحة عن سياسة الدولة اإلمنائية 

منها ضرائب  الرسوم،حيث هذه األخرية تتكون من جمموعة من الضرائب و  العادية،من اجلباية البترولية و اجلباية 

  .بعض الرسوم املختلفة على األعمالو ) حقوق مجركية(باإلضافة إىل احلقوق  ،مباشرة و أخرى غري مباشرة

  .يف إيرادات امليزانيةكبري  غري و هي تساهم بقسط ،كما توجد مصادر أخرى لإليرادات غري اجلبائية

فهذا يرجع لسبب واحد و هو مسـامهته الكـبرية يف تنميـة     ،الدولة كان كبري بقطاع احملروقات اهتمامو مبا أن 

كانت مسامهتها يف ميزانية الدولة ال متثل سوى  االستقاللغداة " اليت  ،من خالل اجلباية البتروليةالوطين  االقتصاد
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كبرية للشـركات   امتيازاتو هذا راجع للسياسة الفرنسية اليت كانت تعطي ، )1(" من جمموع اإليرادات% 03

  .اليت ال أساس هلا من الصحة   التصرحيات الومهية يف األرقامباإلضافة إىل ،الفرنسية و األجنبية العاملة

زانية الدولة ترتفع سنة بعد تها يف إيرادات ميبدأت مسامه 1971فيفري  24احملروقات يف استرجاعال أنه بعد إ   

أما نسبتها يف اإليرادات الكلية فقـد   .1971مقارنة بعام % 99بنسبة  1972سنة خالل ، حيث تطورت أخرى

أسعار  ارتفاعو مع  .1973عام % 37.17مث إىل  ،1972عام % 35.71إىل 1971عام% 23.8من  انتقلت

  .النفطاجلباية يف الزيادة وفق أسعار  أخذت قيم1973النفط بعد عام 

  .1981إىل  1970تطور حصيلة اجلباية البترولية و اإليرادات الكلية من  ):09-3(الشكل رقم 
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قيمة اجلباية البترولية  قيمة اإليرادات الكلية
  

  ) 03(على امللحق رقم  اعتمادامن إعداد الطالب : املصدر 

لذي أدى إىل زيـادة  ا ، أسعار النفط ارتفاعبسبب % 225.7قفزت اجلباية البترولية بنسبة 1974فخالل عام 

  .% 57.16فوصلت نسبة اجلباية البترولية بالنسبة لإليرادات الكلية  ،اإليرادات النفطية

قيمة اجلباية خالل فترة السبعينات إال أن نسبتها يف جمموع اإليرادات الكلية بقيت ثابتـة بـني    ارتفاعبالرغم من 

  .مليزانيةتنويع موارد ا عى إىلو هذا بسبب سياسة الدولة، اليت كانت تس،%57و 53%

ب بقاء أسعار النفط تقريباً عند نفس املسـتوى  بسب ،اً يف قيمة اجلباية البتروليةاستقرارعرف  1978لكن عام    

إىل  1977عـام  % 53.82نسبتها يف اإليرادات الكلية من  اخنفاض، فأدى ذلك إىل ) 05-1أنظر اجلدول رقم (

  .نسبتها السابقة يف اإليرادات الكلية استرجعتاألسعار  اعارتف، لكن مع 1978عام % 47.21

دوالر لربميل نفط  40(خلامات األوبك دوالر للربميل بالنسبة 32.28مستوى  و بسبب وصول أسعار النفط إىل 

مـن جممـوع   % 64.18مليار دينار بنسبة  50.954وصلت اجلباية ألعلى مستوى هلا و هو  ،)صحاري اجلزائر

الـذي   ،أسعار النفط اخنفاضقيمة اجلباية البترولية تتناقص بسبب  بدأت 1981لكن بعد عام كلية،اإليرادات ال

صلت قيمة اجلباية يف مليون دوالر ، ووا 8500مليون دوالر إىل 10700اإليرادات البترولية من  اخنفاضأدى إىل 

  .ر دينار مليا21.439إىل مستوى  1986التناقص حىت وصلت خالل األزمة العكسية لـ 

                                                
.88،ص  2001-2000الة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم اإلقتصادية ، جامعة اجلزائر ، سبناء منوذج تنبئي للجباية البترولية ، ر: شرقي جوهرة –)1(
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  .1988إىل  1981تطور اجلباية البترولية و اإليرادات الكلية من  ):10-3(الشكل رقم 
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قيمة اجلباية البترولية قيمة اإليرادات الكلية
  

  ) 03(على امللحق رقم  اعتماداًمن إعداد الطالب : املصدر  - 

حىت وصـلت  ،و بقيت خالل هذه املرحلة نسبة اجلباية البترولية بالنسبة لإليرادات الكلية للميزانية يف حالة تناقص

 20.479حيث بلغت قيمتها  ،)1970منذ سنة ( سنة  17و هو أدىن مستوى هلا قبل  %22.20إىل  1987عام

  .مليار دينار

، جلأت الدولـة إىل  %15.26بنسبة  اخنفضتاليت  ،على اجلباية و اإليرادات الكلية 1986و بالنظر لتأثري سنة 

صـوص  و اليت مست على اخل ،اجلبائيةبعض اإلجراءات باختاذإجراء بعض اإلصالحات اليت مست اجلباية العادية 

فقامت بتخفيضها و إعفـاء بعـض   ، %60و  %50اليت كانت تتراوح بني  الضريبة على أرباح الشركات،

الشـكل  (اإليرادات الكلية  اخنفاضكما سبق ذكره إىل و أدى هذا ، ة من دفع بعض الضرائب ملدة حمددةنشطاأل

كبري يف قيمـة   حصل حتول-) 1991(خاصة خالل حرب اخلليج -سعار النفط ، لكن مع حتسن أ)10-3رقم 

مـن   %64.88جعلها متثل نسبة و هذا ما ، 1990مقارنة بسنة  %112بنسبة  ازدادتاليت  اجلباية البترولية،

ظـر  أن(أسعار الـنفط   اخنفاضقيمتها بسبب  اخنفضت1993، لكن خالل سنة موع اإليرادات الكلية للميزانيةجم

أخذت اجلباية البترولية يف الصعود ) 08-3الشكل رقم(لصادرات البترولية ، لكن مع زيادة ا) 11-1اجلدول رقم 

و هذا  ،من جمموع اإليرادات %64.74مليار دينار حمققة نسبة  570.765إىل مستوى  1997حىت وصلت سنة 

  .دوالر للربميل 20و  19بالرغم من بقاء سعر النفط عند مستوى 
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  .2006إىل  1988تطور اجلباية واإليرادات البترولية من ) : 11-3(رقم الشكل 
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قيمة اجلباية البترولية قيمة اإليرادات الكلية
  

  .)03(على امللحق رقم  اعتماداًمن إعداد الطالب : املصدر  - 

اإليرادات الكليـة بنسـبة    اخنفضتحيث  ،أثرت بشكل كبري على اإليرادات الكلية للميزانية 1998إن سنة     

و هـذا راجـع    ، %33.7بنسبة اخنفضتاليت  ،اجلباية البترولية الخنفاضع و السبب يف ذلك يرج، 16.4%

و أهم مالحظـة  . دوالر سنة قبلها  19دوالر للربميل بعدما كان يقدر بـ  12سعر الربميل إىل مستوى  اليار

امليزانية منـذ   على احملروقات كمصدر رئيسي ملوارد االعتماديف ميكن قوهلا هو أنه بالرغم من تغري سياسة الدولة 

من خالل بقاء نسبة اجلباية بالنسبة لإليرادات الكلية تتراوح يف املعدل مل نرى ذلك  ال أنه عملياً، إبداية الثمانينات

فأدى ذلك  ،االرتفاعبدأت أسعار النفط يف  2000و مع حلول سنة  .%51بني الثمانينات و التسعينات نسبة 

للقـرن  حيث بقيت خالل السنوات السـتة األوىل  ،جلباية البتروليةابالتايل زادت ، وإىل زيادة اإليرادات البترولية

بتقليل دور موارد  عودة املناداة بالرغم ، وهذادات الكلية للميزانيةمن جمموع اإليرا %60اجلديد متثل نسبة تفوق 

  .ألن البترول يعترب من الثروات الزائلة،البترول يف موارد امليزانية

ومبا أن امليزانية تتكون باإلضافة  يزانية،تبعنا حلركة اجلباية البترولية و نسبتها يف اإليرادات الكلية للمفمن خالل ت

ز مسامهة هذه اجلباية البترولية يف البد من إبراف نفقات التسيري و نفقات التجهيز، نفقات تنقسم إىلإىل اإليرادات 

  .امليزانيةهذه 

  :يف ميزانية التسيريولية مسامهة اجلباية البتر/ 1-1- 3-3

و الـيت تتضـمن    ، قصد إستمراريتها ملختلف األنظمةتعرب ميزانية التسيري عن تلك النفقات اليت ختصصها الدولة

  .فقات العتاد الالزم هلذا التسيريو كذا ن،)نفقات املستخدمني(أجور املستخدمني 

ذا هلارتباطكان البد من فك أي  ،بأسواق النفط العاملية الكبري ارتباطهاو حسب معاجلة حركة اجلباية البترولية و 

  .للتغريأن ميزانية التسيري البد أن تعتمد على مورد ثابت و حمدد غري قابل  باعتبار،املورد و نفقات التسيري
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كم باالسـتقرار و تـتح  ألن مداخيلها تتصف  ،إذا كانت ميزانية التسيري متول بصفة خاصة من اجلباية العادية     

ألنه عادة ما يـتم ضـمان   ،، لكن هذا ال يعين عدم مسامهة اجلباية البترولية يف هذه امليزانيةفيها الدولة كما تشاء

  .متكن اجلباية العادية من تغطيتهاخاصة يف حالة عدم  ،تغطية نفقات التسيري قبل حتديد نفقات التجهيز

    ألن هذه امليزانية متثل بالتقريب ضعف ميزانيـة التجهيـز    ،ائمةفمسامهة اجلباية البترولية يف ميزانية التسيري تكون د

  .لوحدهاتغطيتها  ميثل عجز اجلباية العادية عنو هذا ما

  :ة البترولية يف ميزانية التجهيزمسامهة اجلباي/ 1-2- 3-3

االسـتثمارات و املنتجة كاملصـانع   لالستثماراتإن ميزانية التجهيز تعرب عن تلك النفقات اليت ختصصها الدولة 

  .أخرىاستثماراتكاملستشفيات أو  االجتماعية

كان اهلدف منه كما هو معلوم احلصول  ،الدولة خالل املخططات الثالثة األوىل بفرع احملروقات اهتماماتإن 

هلذا الفرع من أجل  االستثماراتكل  اجتهت، و دفع عجلة التنميةاليت يعتمد عليها من أجل  ،على العملة الصعبة

م قفزت اجلباية بنسبة 1974، فمثالً خالل عام أسعار النفط ارتفاع، خاصة يف ظل االستثماراتزيادة حجم 

من نفقات  %99اجلباية البترولية لوحدها تغطية نفقات التجهيز كاملة باإلضافة إىل نسبة  فاستطاعت، 225%

  .التسيري 

) املخطط الرباعي(ألنه خالل تلك املرحلة  ،ميزانية التجهيز كل اإليرادات البترولية متولمنذ تأميم احملروقات و    

قيمة اجلباية  ارتفاع اليت أدت إىل ،و قد ساعد ذلك حركة أسعار النفط العاملية ،كبري االستثماراتكان حجم 

ية بدا وطوال فترة السبعينات %100هذه األخرية أن تغطي نفقات ميزانية التجهيز بنسبة  استطاعت، و البترولية

  .الثمانينات

إىل  1983فيها عام  االخنفاضو اليت وصلت نسبة  ،1983و  1982قيمة اجلباية البترولية سنيت  اخنفاضوبسبب 

 أسعار النفط خالل الثمانينات و مبا أن حركة اجلباية البترولية كانت وفق منحىن،)1(1981مقارنة بعام  26%

 تزداد اليت كانت قيمتها،باية البترولية عن تغطية هذه امليزانيةفقد عجزت اجل، )1981عام أخذت منحىن تنازيل (

   .فقط %51نسبة تغطيتها  ، حيث وصلت1987هلا يف هذه امليزانية كانت عام و أقل نسبة مسامهة  ،باستمرار

إال أن نفقات التجهيز  - بالرغم من أنه كان هناك خمطط مخاسي للتنمية-1987و  1986وخالل سنيت 

  .%10.5متوسطة خالل السنتني قدرت بـ بنسبة  اخنفضت

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .مة هلا منذ تأميم احملروقاتخالل هذه السنة وصلت اجلباية البترولية ألعلى قي - )1(
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  :تأثري اجلباية البترولية على الناتج الداخلي اخلام/2- 3-3

خالل الفروع السابقة إىل التطورات اليت حصلت يف اإليرادات البترولية و تأثريهـا علـى اجلبايـة    بعدما تطرقنا 

، سـنحاول  ى نفقات التسيري و نفقات التجهيـز العمومية و تأثريها علمث مسامهة هذه اجلباية يف امليزانية  ،البترولية

احملروقات يف الناتج الداخلي اخلام ، مث نقوم مبقارنة نسبة مسـامهة فـرع   خالل هذا املطلب دراسة مسامهة فرع 

بـني  عالقة الربط ، و هذا من أجلاحملروقات يف الناتج الداخلي اخلام مع نسبة مسامهة اجلباية يف اإليرادات الكلية

  .اجلباية البترولية مع الناتج الداخلي اخلام 

  :مسامهة فرع احملروقات يف الناتج الداخلي اخلام/ 2-1- 3-3

إن الناتج الداخلي اخلام يف مفهومه العام يعرب عن جمموع السلع و اخلدمات اليت ينتجها اتمع خالل فترة زمنية   

  .ماد اجلغرافية لدولة داخل احلدو ،عادة ما تكون سنة ،معينة

الوطين ، فمسامهتها يف الناتج الوطين اخلام عرفت  االقتصادو مبا أن فرع احملروقات هو إحدى فروع اإلنتاج يف    

  .العاملية أنه فرع مرتبط كثرياً بأسواق النفط  العتبارعدة مراحل و هذا 

من خالل القيمة املضافة هلذا القطاع بالنسبة للنـاتج   إن مسامهة قطاع احملروقات يف الناتج الداخلي اخلام تربز     

بدأت املسامهة غداة تأميم احملروقات بنسـبة  حيث  النفط،و اليت مرت عرب التطور التارخيي ألسعار  ،الداخلي اخلام

    %37.37إىل  ، مث قفـزت 1973سـنة  %21.13و إىل ، %16.78سنة بعدها إىل  ارتفعتمث  ،10.59%

بسـبب   اليت حـدثت  ،األزمة النفطية األوىل صادفتو اليت  ،أسعار النفط خالل تلك املرحلة فاعالرتهذا راجع 

  .احلرب العربية اإلسرائيلية

  .ناتج الداخلي اخلامنسبة الناتج الداخلي لقطاع احملروقات إىل ال) : 12-3(الشكل رقم 
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نسبة الناتج الداخلي لفرع احملروقات بالنسبة للناتج الداخلي اخلام
  

  )04(على امللحق اعتماداًداد الطالب من إع: املصدر  - 

الذي  االستقرارباإلضافة إىل ،أسعار النفط اخنفاضو هذا بسبب ، %29.01نزلت النسبة إىل  1975خالل عام 

بسبب تزايد أسعار النفط حىت وصلت خالل العام  1977و 1976سنوات  ارتفعت، مث حصل يف عملية اإلنتاج

، مث قفزت سنة لنفطأسعار ا استقراربسبب  1978عام  %26.58، مث نزلت إىل نسبة %30.68نسبة األخري 

.دوالر للربميل 40إىل قيمة ) 44°(و هذا راجع لوصول نفط صحاري اجلزائر ، %35.71إىل نسبة  1980
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حىت وصلت إىل  ،)13-3أنظر املنحىن رقم (أسعار النفط مث أخذت هذه النسبة تتناقص وفق نفس منحىن 

 %31.39إىل مستوى  1991عام  ، مث تطورت هذه النسبة بشكل كبري حىت وصلت1986عام  15.60%

     و هذا راجع باألساس إىل التطور الذي حصل يف عملية اإلنتاج و التصدير،كمسامهة يف الناتج الداخلي اخلام

  .ليج عل أسعار النفطباإلضافة إىل تأثري حرب اخل ،بنوع من التنوع اتسمالذي و

 1993و  1998، حيث وصلت سنيت لتسعيناتطوال فترة ا% 35و % 25بني  حتتراووظلت هذه النسبة    

قلت  ، حيثو الذي نتج عن تدين أسعار النفط ،على التوايل% 26.61و %26.10إىل نسب دنيا قدرت بـ 

دوالر للربميـل   28إىل مستوى  2000عام أسعار النفط  ارتفاعلكن مع  .دوالر للربميل خالل السنتني 17عن 

حيث وصـلت عـام    ،، مث تراجعت خالل السنوات الثالثة اليت تلتها%43.7إىل  %30.53قفزت النسبة من 

تني احيث قلت خالل ه ،2002و  2001و هذا راجع لتراجع أسعار النفط سنوات ،%35.6إىل نسبة 2003

  .دوالر للربميل 04إىل03السنتني حبوايل 

وفق منحىن  االرتفاعاخلام يف الداخلي  سبة الناتج الداخلي للمحروقات بالنسبة للناتجبدأت ن 2003لكن بعد عام 

% 46و عندها وصلت هذه النسبة إىل ،دوالر للربميل65.14إىل 2006و الذي وصل خالل عام  ،أسعار النفط

  .احملروقاتو هي أعلى نسبة وصلتها منذ تأميم 

لكن ميكن إبراز  خلام،امن خالل كل هذه املعطيات ميكن القول أن وزن قطاع احملروقات كبري يف الناتج الداخلي 

  .اخلامعالقة اجلباية البترولية بالناتج الداخلي هذا الدور بإيضاح من خالل 

  :عالقة اجلباية البترولية بالناتج الداخلي اخلام/ 2-2- 3-3

البتروليـة يف اإليـرادات الكليـة     لعالقة اجلباية باإليرادات الكلية ظهرت أن مسامهة اجلباية من خالل دراستنا   

  .احملروقاتتأثري أسعار النفط و تأثري إنتاج  :مهاو هذا راجع لسببني  ،عرب السنوات ختلفتا

، فمسـامهتها يف األوىل  عن مسامهتها يف ميزانية التسـيري  اختلفتإن مسامهة اجلباية البترولية يف ميزانية التجهيز   

كاملـة   انت يف بعض السنوات تكونأي أن تغطية ميزانية التجهيز ك، % 100كانت تقارب يف بعض احلاالت 

  .غطى من طرف اجلباية العادية ري اليت كانت تـعلى عكس ميزانية التسيمن طرف اجلباية البترولية، 

رب عن جمموعة املبالغ الـيت ختصصـها الدولـة    ـعاليت تو مبيزانية التجهيز،و مبا أن للجباية البترولية عالقة وطيدة 

رب عن الناتج الـداخلي  ـو هذه األخرية تع ،السلع و اخلدماتع اليت تؤدي إىل خلق املنتجة كاملصان لالستثمارات

  .بالناتج الداخلي اخلامغري املباشر للجباية البترولية  االرتباطو منه يظهر  ،اخلام

ـ "أكثر البد من ربط عالقة بني  االرتباطو لتوضيح هذا  ات بالنسـبة للنـاتج   نسبة القيمة املضافة لفرع احملروق

  ".الكليةنسبة اجلباية بالنسبة لإليرادات "و " الداخلي اخلام
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نسبة اجلباية البترولية بالنسبة لإليرادات الكلية و عالقتها بالنسبة لإلنتاج الداخلي لفرع ) : 13-3(الشكل رقم    

  .النفط اخلام احملروقات بالنسبة لإلنتاج الداخلي اخلام و أسعار

  
  )04-03-01(على املالحق  اعتماداًداد الطالب من إع: املصدر  - 

  :ىن سوف نتوقف على النقاط التاليةمن خالل حتليلنا هلذا املنح

  اخلامنسبة مسامهة اجلباية بالنسبة لإليرادات الكلية أكرب من نسبة مسامهة قطاع احملروقات يف الناتج الداخلي.  

 النفطأسعار  منحىن اجتاهنفس  اان أخذاملنحني.  

  و اليت من بينـها سـنة    ،أخذ نفس مسار أسعار النفط إال يف بعض النقاطاملنحىن األول اخلاص بنسبة اجلباية

بعد أزمة الـنفط   اختذتو هذا راجع لسياسة الدولة اليت ،نسبة اجلباية اخنفضتسعر النفط  ارتفع، فبينما 1987

ه األزمـة علـى الشـركات    تقليل قيمتها بالنظر لتأثري هذو اليت من بينها ،بعض اإلجراءات اجلبائية 1986لعام 

  . البترولية

حـدث  ، و مثال ذلك ماالتنازيل االجتاهيف ار النفط مستقرة يكون هناك تأثري على النسبتني عندما تكون أسع

ر للربميل أدى دوال 18سعر النفط عند مستوى  استقرحيث خالل هذه السنتني عندما ، 1992و  1991سنيت 

  .النسبتني  اخنفاضذلك إىل 

  عكس النسبة الثانية اليت تتأثر  ،عندما تتغري أسعار النفطتتأثر نسبة اجلباية بالنسبة لإليرادات الكلية بشكل كبري

  ).1986و1974(و بالضبط عند حدوث األزمات ،بشكل كبري إال عندما حتدث تغريات كبرية يف أسعار النفط
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  :فصـلال صةالخــ

فيفـري  24منذ تأميم هذا القطـاع يف  اجلزائري  االقتصادلقد برزت العالقة الكبرية بني قطاع احملروقات و      

يف كل  االستثماراتاليت متيزت بتوسيع ،حيث أعتمد عليه خالل فترة السبعينات يف متويل التنمية الشاملة، 1971

 باعتبـار -بأسواق النفط العاملية و تأثريه على دفع عجلة هذه التنمية ع هذا القطا الرتباط، لكن بالنظر القطاعات

السياسة التنموية عند بداية الثمانينات إىل  اجتهتفقد  -ملالية على حساب وظيفته الصناعيةأوكلت له الوظيفة اأنه 

البتـرول   احتياطأن أخرى منها  اعتباراتباإلضافة إىل ، 1986خاصة بعد األزمة النفطية لـ تقليص هذا الدور 

جذرية مع اية  اقتصاديةفأدى كل هذا إىل قيام الدولة بإصالحات . قليل مقارنة بأنواع احملروقات األخرى اخلام 

ـري سياسة احملروقـات يف اجلزائـر   ، فأدى ذلك إىل تغيتها ظروف سوق احملروقات العامليةو اليت أمل،الثمانينات

و الذي كان اهلـدف منـه فـتح القطـاع علـى       ،1991لعام روقات كان ذلك خاصة من خالل قانون احملو

  .أكثر على الغاز الطبيعي و التركيزاألجنبية من أجل تنويع احملروقات  االستثمارات

مليار  33حيث وصلت إىل  ،و الذي أدى إىل تراكم املديونية ،الوطين االقتصادعلى  1998بالرغم من تأثري أزمة 

 ارتفـاع اإلقتصادي يف ظـل   االستقراراجلزائر أن حتقق بعض  استطاعتسياسة اجلديدة ، إال أنه بفضل الدوالر 

الدولة من  استطاعتليت ، و او اجلباية البتروليةبشكل كبري على عائدات النفط  انعكسالذي  ،أسعار النفط العاملية

يف اجلزائر يتجه حنـو  صادي فالفكر اإلقت. 2006مليار دوالر عام  06تقليص حجم املديونية إىل مستوى  خالهلا

و يظهر ذلك من ،خارجي سواءاً بالنسبة للمحروقات أو املديونية اخلارجية ارتباطحترير النمو اإلقتصادي من أي 

  .و تقليص حجم املديونية اخلارجية ،دوالر للربميل 19خالل إبقاء السعر املرجعي للميزانية العامة عند مستوى 
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  :متهيــد

بداية من  االقتصاديبعدما قمنا خالل الفصل املاضي بدراسة نظرية حول تأثري أسعار النفط اخلام على النمو       

 اختلفتاليت  ،اليت وقعت يف ظل األزمات النفطية االقتصاديةو املشاكل ، ) خمططات التنمية(االقتصاديالتخطيط 

من  االقتصادية، فأدى ذلك إىل تغري السياسة اجلزائري االقتصادلى عباإلجياب أو السلب  تكان سواءاتأثريا

هذه السياسة متثلت يف  .الوطين حبركة أسواق النفط العاملية االقتصادفصل العالقة اليت كانت تربط حماولة خالل 

فبدأت  ،ل اخلامبدال من البتروأكثر على الغاز الطبيعي  االعتمادباإلضافة إىل  ،تنويع الصادرات خارج احملروقات

  .هذه السياسة تأيت بثمارها خاصة مع بداية القرن اجلديد

من خالل هذا الفصل سنقوم بدراسة قياسية و حتليلية لكل هذه املعطيات النظرية معتمدين يف ذلك على    

إذا ا فيم ، و سنحاول معرفةببعضبعضها  الرتباطنرى أنه من الواجب دراستها و هذا ،إحصائيةجمموعة معطيات 

  .االقتصاديةالدراسة اإلحصائية تتوافق مع النظرية  كانت هذه

دراسة يف حث، سنقوم يف األول بعرض الطريقة املنهجية املتبعة اسنحاول تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مب لذلك    

مناذج  ثر علىمع التركيز أك ،، مث نربز أنواع هذه النماذجالقياسي االقتصادمن خالل مناذج  اقتصاديةأي ظاهرة 

ركيز أكثر على مناذج ، مع التالذايت االحندارأما يف الثاين فسنقوم بعرض النموذج العام لنماذج . السالسل الزمنية

 االقتصاديبدراسة تطبيقية لتأثري سعر النفط اخلام على النمو  هأما يف البحث األخري فسنقوم خالل. تصحيح اخلطأ

        .ج االحندار الذايتمناذاجلزائري وهذا باالعتماد على
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  :النماذج القياسية/ 4-1

بالتنبؤ  و القيام ،االقتصاديةالقياسية هي وسيلة ذات أمهية بالغة يف تفسري بعض الظواهر  االقتصاديةإن النماذج 

إبراز ع ه الفرو، لذا سنحاول خالل هذاالقتصاديعليها يف عملية التخطيط  االعتمادهلدف  بسلوكها املستقبلي

  .القياسي االقتصادمث نقوم بعدها بعرض أنواع مناذج ،القياسي االقتصادمراحل البحث يف 

  :القياسي االقتصادمناهج البحث يف / 4-1-1

مث تليها مرحلة تقدير معلمات  النموذج،تكون البداية بتعيني  متسلسلة،إن أي حبث قياسي البد أن مير مبراحل 

  .التنبؤمقدرة النموذج يف عملية  اختبارو يف األخري يتم  تقييمها،النموذج و 

  :تعيني النموذج و تقدير معلماته /4-1-1-1

 باستخدامحىت يتم قياس معامالا  ،إن تعيني النموذج يتم وفق صياغة املتغريات حمل الدراسة يف صورة رياضية

  .الطرق القياسية

  :هيإن تعيني النموذج يتم وفق مراحل متسلسلة و 

 اليت ،القياسيةو الدراسات  االقتصاديةمنها النظرية  مصادر،عدة  يتم حتديدها وفق :النموذجحتديد متغريات 

  .بالظاهرةتدور حول نفس اال و املعلومات اخلاصة 

 و معرفة درجة خطية  النموذج،فالشكل الرياضي يقصد به عدد املعادالت اليت حيتويها  :الرياضيحتديد شكله

  .معادالتهذج و درجة جتانس النمو

بعد التقدير البد أن مير عربها حتديد توقعات نظرية مسبقة إن األمر املهم ملرحلة ما: حتديد التوقعات القبلية

للمعلمات  االقتصادياملدلول  اختبارمن خالل حمل القياس، وهذا  االقتصاديةعن إشارة و حجم معلمات العالقة 

  .قبلية، من حيث حجمها و إشاراملستمقارنتها مع ا املقدرة و

  .فبعد حتديد متغريات النموذج و حتديد شكله الرياضي تأيت مرحلة مهمة هي مرحلة تقدير معلمات النموذج

 النموذجتقدير معلمات:  

، و اليت من بينها يتم اختيار طريقة قياس مالئمة - يةاليت تكون واقع-عد جتميع بيانات متغريات النموذجب

  :تخداماًاس

  .طريقة املعادلة الواحدة - 

.طريقة املعادالت اآلنية - 

  :تقييم معلمات النموذج و قدرا على عملية التنبؤ /2- 1- 1- 4

يتم اللجوء إىل بعض املعايري اليت يتم وفقها معرفة إذا ما  ،مرحلة تقدير القيم الرقمية ملعطيات النموذج انتهاءفبعد 

  .التنبؤيف عملية  االعتماد عليهاو إمكانية  ال،أم  االقتصاديةمن الناحية  ليهمدلوكانت هذه املعطيات هلا 

  :النموذجتقييم معلمات  -أ

  :هيإحصائية و قياسية  ،اقتصاديةوفق معايري ا سبق ذكره تقييم معلمات النموذج ميتم ك 
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تضع  االقتصاديةن النظرية و هي تتعلق بإشارة املعلمات املقدرة و حجمها ، حيث أ: االقتصاديةري ـاملعاي

، فإنه االقتصاديةشروطاً حول حجم و إشارة هذه املعلمات ، فإذا كانت هذه املعلمات ال تويف شروط النظرية 

  .مربراً كافياً لرفض هذه املعلماتباإلمكان أن يكون ذلك 

 ستيودنت  اختبارمن هذه املعايري : ري اإلحصائية ـاملعاي)Student ( و فيشر)fisher(دف إىل ، و اليت

  .لتقديرات اخلاصة مبعلمات النموذجمدى وجود ثقة إحصائية يف ا اختبار

 دف إىل التأكد من أن الف تعترب من أهم املعايري املعتمد عليها، و :القياسيةري ـاملعاي رضية اليت تقوم عليها اليت

فاملعلمات ستكتسب صفات مهمة، هي عدم  فإذا حتققت هذه الفرضيات .الواقعاملعايري اإلحصائية منطقية مع 

 ، و يؤدي ذلك إىلعلمات ستفقد بعض الصفات السابقة، و إذا مل تتحقق هذه الفرضيات فاملاالتساقالتحيز و 

     الذايت  االرتباطاختباراتو اليت من بينها  ،ةقياس مدى ثقة املعلمات املقدر ، يفعدم صالحية املعايري اإلحصائية

  .تعدد اخلطيلا اختباراتو 

  :قدرة النموذج على التنبؤ -ب

، ويفترض أن سلوك مستقبل بناءاً على معطيات املاضيإن التنبؤ هو تقدير كمي للقيم املتوقعة للمتغريات التابعة لل

لسلوكها يف املاضي ، لكنه قد يتأثر حبدوث تغريات  امتداديف املستقبل القريب ما هو إال  االقتصاديةالظواهر 

  .االقتصاديةمن املمكن أن تؤدي إىل عدم دقته حول مستقبل بعض الظواهر فجائية 

إن قدرة التنبؤ قد تكون حمدودة يف بعض األحيان، لذا نستخدم عدة معايري لقياس قدرة النموذج على التنبؤ، واليت 

معنوية الفرق و اليت  باراختة القيم املقدرة بالقيمة الفعلية، كذلك مربع متوسط اخلطأ، باإلضافة إىلمن بينها عالق

calTتتم من خالل حساب إحصائية    :و اليت تعطى وفق العالقة التالية،*

                )62    ..................................(



rY

prcal yyT /)(*  

  .القيمة الفعلية للمتغري التابع ryمع أن 

      


py  القيمة املتوقعة للمتغري التابع بداللةrx  القيمة الفعلية للمتغري التفسرييالذي يعرب عن.  

     




rY
املعياري للقيم املتوقعة االحنراف.  

calTفاإلحصائية  )(رية تتبع توزيع ستيودنت بدرجة ح * 2n  يليكما االختبار، و يكون قرار:  

tabcalالقدرة التنبؤية للنموذج ضعيفة إذا كانت -  TT *) يوجد فرق جوهري بني


py وry.(

tabcalالقدرة التنبؤية للنموذج جيدة إذا كانت  -  TT *)يوجد فرق جوهري بني ال


py وry.(

  :االقتصاديأنواع مناذج القياس  /4-1-2

 االقتصادالبد من التنويه إىل أن فرع  ،بعدما تطرقنا خالل الفرع السابق إىل كيفية تعيني النموذج و تقدير معلماته

، متهيداً تقديراً و كمياً االقتصاديةالذي يهتم بدراسة العالقات و ،االقتصادالقياسي هو فرع من فروع علم 

  .الستخدامها
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econometric(فالنموذج القياسي "  model(  و هو عبارة عن معادلة أو جمموعات من املعادالت و التعاريف

  .)1("عشوائية ، و هو حيتوي على متغري أو أكثر من املتغريات الوض سواءاً كانت خطية أو غري خطيةو الفر

االقتصاد علم يه ،باالستعانة بعلوم أخرىفعملية بناء منوذج قياسي هلدف بيداغوجي أو ألغراض أخرى تتم 

يف  االقتصاديةعلم الرياضيات و دوره يتمثل يف صياغة النظرية . الذي يفيد يف وضع اهليكل النظري للنموذج و

  .)كانت سلوكية أو توازنيةمعادلة أو جمموعة معادالت ، سواءاً (قالب رياضي 

  .الزمنيةو مناذج السالسل  االحنداريةميكن أن تنقسم إىل قسمني هي النماذج  االقتصاديفنماذج القياس 

  .االقتصاديأنواع مناذج القياس ) : 01-4(الشكل رقم 

  
اجلزائر، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية" مناذج و تقنيات التنبؤ قصري املدى "شمان مولود ح: املصدر  - 

    .06ص 2002

 يتم التنبؤ بسلوكها يف املستقبل و  ،فنماذج القياس االقتصادي تساعد يف معرفة سلوك بعض املتغريات يف املاضي

توى الكلي أو باإلضافة إىل أا تساعد يف حتليل السياسة االقتصادية للبلد يف اختاذ بعض القرارات سواًء على املس

  .اجلزئي 

   Regression Models:االحنداريةالنماذج / 4-1-2-1

إن هذه النماذج تشرح متغري تابع بواسطة متغري أو جمموعة من املتغريات املستقلة يف أبسط أشكاهلا ، و أبسط 

  : ، و الذي يكتب على الشكل التايللذلك هو النموذج الكينزي لالستهالك)2(مثال توضيحي

                  )63           ................................(),( uyc ttt
f  

يكون  اإلشكال، فالتغلب على هذا و كذلك عدد متغرياا f(.)ة تعجز عن حتديد شكل الدالةفالنظرية االقتصادي

و بافتراض أن العالقة اليت تربط الدخل باالستهالك هي دالة  ،لبواسطة رسم بياين مزدوج بني املتغري التابع واملستق

  : خطية تكتب بالعالقة التالية 

                 )64           ................................(uyc ttt
   

                                                
.11ص ،  1986، بنغازي ،  ةمبادئ اإلقتصاد القياسي ، ليبيا ، الدار اجلماهريي: حممد لطفي فرحات –)1(

.51ص1993، اجلزائرديوان املطبوعات اجلامعية" نظرية االقتصاد القياسي "فروض مجال ـ - )2(

مناذج القياس اإلقتصادي

مناذج السالسل الزمنيةالنماذج اإلحندارية

التنبؤالتنبؤاحملاكاة
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yمع أن 
t

ctو  )املؤثر(ري املستقل غهي املت
و يتحدد املتغري اآلخر مبعرفة املتغري األول  ،)املتأثر ( هو املتغري التابع  

  .هو امليل احلدي لالستهالك فهي االستهالك التلقائي و  أما  ،) املستقل (

  : تها العامة تكتب على الشكل التايل واليت عالق ،ن هذا النموذج يعترب من بني مناذج االحندار البسيطةإ

                        )65       .................................(  Xy  

  .y تغريهو خطأ يفهو املتغري املستقل و  Xهو املتغري التابع و  yمع أن 

  : تكتب على الشكل املوايل )1(أما مناذج االحندار املتعدد

                )66        .........................(ikikii XXXiy   ........2211

.متغري مستقلkمشروح من طرف  y، إذنiyو املتغري التابع هو jiXفاملتغريات املستقلة أو املفسرة هي

Time séries:مناذج السالسل الزمنية/ 4-1-2-2 models

، حيث تعد من أهم أساليب االستدالل حول الحندارية من حيث اهلدف و البنيةخيتلف هذا النوع عن النماذج ا

املأخوذة  -املشاهدات الكمية-فهي عبارة عن جمموعة من القياسات ،داث املاضي و احلاضراملستقبل بناءاً على أح

  .أو جمموعة متغريات مترتبة وفقاً لزمن حدوثها  متغريعن 

  .منتظمكان هذا التغري منتظماً أو غري  افالسالسل الزمنية تبني التغري الذي حيدث يف قيم متغري ما بداللة الزمن سواًء

مركبة )2(و تتمثل يف ،تفيد يف حتديد سلوكها يف املاضي و يف املستقبل ،لسلة الزمنية من عناصر جوهريةتتكون الس

  .)t(و املركبة العشوائية ) tC(و املركبة الدورية ) tS(املركبة الفصلية  ،)tT(العام  هاالجتا

  :فمن خالل هذه املركبات ميكن أن منيز األشكال التالية للسلسلة الزمنية

     :التاليةو الذي يكتب وفق العالقة  Additifالشكل التجميعي  - 

                )67  .................................(   ttttt CSTX   

  : و الذي يكتب وفق العالقة التاليةMultiplicatifالشكل اجلدائي - 

              )68 ......................................(    ttttt CSTX **  

ايب و االحنراف املعياري وهذا انطالقاً من قيم الوسط احلس  Bays-Ballotفيتم باختبار  ،األشكالأما حتديد هذه 

نقوم بتقدير معلمات املعادلة  ، لتبسيط هذا االختبارلكل سنة  Xi بطريقة املربعات الصغرى 10

01(فإذا كان هذا األخري معنوي غري خمتلف عن الصفر  .1مث نقوم بتحديد املعامل  ،العادية  (هنا نقبل ف

01(والعكس إذا كان  ،الشكل التجميعي  (فهنا نقبل الشكل اجلدائي.  

  

                                                
.07ص، 2002اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،التنبؤ قصري املدى مناذج و تقنيات : مولود حشمان : أنظر يف ذلك ـ - )1(

-)2( George Bresson ,Alain Pirotte " Econométrie des séries temporelles " Presses universitaires de France , Paris 1995 P 14.
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  :VARتقدمي تقنية شعاع االحندار الذايت/ 4-2

أنواع هذه النماذج  ياسي و إبرازبعدما قمنا خالل املبحث األول بدراسة منهجية البحث يف االقتصاد الق    

دراسة على مناذج خنصص  فيها ال و اليت ،فاهتمامنا خالل هذا املبحث منصب حول دراسة مناذج السالسل الزمنية

  .االحندار الذايت

خاصةً يف ظل أنه أصبح يعطي - إن التحليل املتعدد للسالسل الزمنية تطور تطوراً كبرياً مع بداية الثمانينات     

و كذلك يؤدي إىل تنبؤات أحسن من  -خمططاً ليس فقط وصفياً و إمنا مفسراً لتطور الظاهرة االقتصادية املدروسة

  .عليها من قبل النماذج االحنداريةتتحصلك اليت تل

مث نقوم بعدها بدراسة ديناميكية هذا النموذج  ،هلذا سنقوم يف البداية بعرض النموذج العام لنماذج االحندار الذايت

  . املتغريات و منوذج تصحيح اخلطأمع التركيز أكثر على عالقة التكامل املتزامن بني

:حتديد درجة مساره وVARتقدمي منوذج/4-2-1

، كل منها تعطي ظيفة االقتصادية على شكل معادالتللوبالصياغة النظريةVARتعطى مناذج األشعة االحندارية  

و يعترب  ،حيث ميثل النموذج يف جممله أداة قابلة لالختبار للنظرية االقتصادية ،تفسريات سببية لظواهر اقتصادية

كل ،نظام معادالت موعة متغرياتاليت هي عبارة عن، VARدار الذايت من جاء بفكرة شعاع االحنسيمس أول 

  .، باإلضافة إىل قيم عشوائيةمتغرية هي عبارة عن دالة خطية للقيم املاضية اخلاصة ا و قيم املتغريات األخرى

  .مساره ديدإىل كيفية تقديره و حت ننتقلمث،  VARـالنموذج العام ل إبرازلذا سنحاول االنطالق من 

  :VARـالنموذج العام ل/4-2-1-1

باألساس على فرضية تقارب التطور االقتصادي للسلوك الديناميكي لشعاع  ترتكزVARإن منذجة االحندار الذايت

:يا يلمرتبطة خطياً باملاضي و ميكن منذجة هذا الشعاع كم tXمتغري و  nمتكون من 

            )69             .....................................(


 
n

i
titit XAAX

1
0   

  :مع أن

           )70           .............................('

21 )........,( ntttt XXXX   

  : و قد يكتب النموذج على الشكل التايل 

           )71.......................(            ......tt AXL   0)(  

           )72           .............................(



n

i

i

in LAIL
1

)(  

  :حيث ،معامل التأخري Lو 

            )73            ..............................(1 tt

i XXL

)(أي  pالذي يكون من الدرجة  سارهأما م pVAR ، و املتكون منk متغرية يكتب كما يلي :  

          )74         ..........................(tptpttt XAXAXAAX   .....22110  
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3,2,1,0...مع أن  t

              )75                ............................('

21 )........,( ktttt XXXX   

)1(و هو شعاع بعده  k  

iA  عناصر مصفوفة املعامل ذات البعد)( kk 

0A شعاع القيم الذاتية),.......,,( 0

2

0

1

00

kaaaA  1(بعده( k  

t  شوشرة بيضاءBruit Blanc1(بعده( k و حيقق الفرضيات التالية:  

    0)( tE 
   )( '

ttE  )76.(         ......................

   0)( ' stE  ts     

:  يصبح النموذج كما يلي) 74(يف املعادلة  Lمعامل التأخري بإدخالو 

     )77           ....................(tpt

p

pttt XLAXLALXAAX   .....2

2

2110  

  :و من املعادلة السابقة يصبح

             )78        ...................(   t

p

pk ALALALAI  
0

2

21 ).........(  

  :يصبح لدينا) 04(على املعادلة رقم  و باالعتماد

                       )79(………………         ..tt

i

ik AXLAI  0)(  

  :و بالتايل يصبح لدينا

                     )80(………………         ...tt AXL   0)(  

استقرارية منوذجVAR:  

)(إن استقرارية املسار  pVAR  تتحقق وفق الشروط التالية:  

   0)( AXE t 

   )( tXV )81.................(

   '

00 ))((),( AXAXEXXCOV htthtt  

و عند هذه احلالة  ،رج الدائرة األحاديةتكون كلها خا L)(إذا كان النموذج مستقر فإن جذور كثري احلدود 

  :عليه من العبارة حنصل tXو التنبؤ اخلطي األمثل لـ، tXللمسار Innovationعلى أنه جتديد tيعرف 

             )82               ..................(



n

i
itit XAAX

1
0  

  .عليها باإلحالل التراجعي فنحصل"t"لـ  التنبؤات املواليةأما 
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وهذه االستقرارية تؤدي إىل التوزيع  ،يدرس ويقدر بطريقة املربعات الصغرى العادية tXإن استقرار السلسلة 

ح بإجراء االختبارات اإلحصائية على معامل النموذج ووضع جماالت ثقة يسم و بالتايل ،الطبيعي التقاريب للمقدرات

  .كاملة من الدرجة األوىل أو أكثرولكنها مت ،للتنبؤات ، فاملتغريات يف هذه احلالة ليست مستقرة

لكن كثري احلدود املميز مشروعاً، يف هذه احلالة النموذج يبقى 



p

i

i

i ZAI
1

  .الواحدحيتوي جذوراً تساوي  )(

   تبقى دائماً متقاربة املقدرات املتحصل عليها باستعمال متغريات غري مستقرة ) 1986(حسب فيليبس ديرلوف 

حيث أن التقارب يكون بسرعة  و حىت فوق متقاربة،
T

و املقدرات ال تكون موزعة توزيعاً ، Tعوضاً عن 1

  .ملعامل وحتديد جماالت ثقة للتنبؤيتعذر القيام باختبار ااألخريةففي هذه احلالة  ،اًقاربيطبيعياً ت

:و حتديد درجة تأخري مسارهVARتقدير النموذج/4-2-1-2

            Akaikeاليت سنركز منها على معياري ، ون عملية حتديد درجة تأخري مسار تعتمد على عدة معايريإ      

اللتان مها طريقة التقدير بواسطة أعظم ، وا عملية تقدير النموذج فهناك طريقتان معروفتان، أمSchwartzو 

  .احتمال و طريقة التقدير بواسطة املربعات الصغرى

  :VARتقدير منوذج -أ

مها طريقة املربعات الصغرى و طريقة أعظم احتمال، ختتلفان يف بعض VARلتقدير منوذج  هناك طريقتان    

  .عتمدة يف التقديرالشروط امل

التقدير بطريقة املربعات الصغرى:  

حيث غالباً ما تكون هذه املقدرات  ،تتميز مقدراا و نتائجها بنوع من الدقة) OLS(إن طريقة املربعات الصغرى 

  . أكثر شيوعاً من الطريقة األخرىلذلك فهي تعترب ،قريبة من الواقع

)((ننطلق من النموذج املعروف لـ :  و طريقة تقديرها تكون على النحو التايل pVAR(  

             )83            ....................(tptpttt XAXAXAAX   .....22110  

').......      84(             :و لنعترب

21 ),........,,( tXXXX  ذو البعد)( Tk   

),,........,(........).....85(و                   21 pAAA  1((ذو البعد((  kpk  

)................         86(        و- 

























 pt

t

t

X

X

Z

.

.

1

))1(1(ذو البعد         kp                           

),......,(     ............)87(و          -  10  TZZZ        ذو البعد))(( Tkpk   

),........,()............     88(و          -  1 T         ذو البعد)( Tk   

  : ير املربعات الصغرى يكون كالتايلو تقد
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              )89       ...............(  )( '

kIZX  

  :هيات املشتركة لـ و مبا أن مصفوفة التباين

           )90        ................(uE )( '
uTu).................       91(و       -  UI   

)(فتقدير النموذج  pVAR  يستلزم تقدير شعاع املعامل ،الذي ، وو طريقة املربعات الصغرى تسمح بذلك

  :يصغر الكمية التالية

          )92(……………          .UIUf uT

1' )()(    

  :حنصل على معادلة ائية هي) 92(يف املعادلة ) 89(العالقة  بإدخالو 

)93(…xZZZxIxf uTuuT )(2)()()( 1'1''1'     

                                         :         جند ة لـبالنسب f)(و باشتقاق 

)94(.......0)(2)(2
)( 11' 


  xZZZ
f

 



  

ينتج لنا تقدير  األخريو يف 


 و الذي يساوي:  

                      )95        ...........( xIZZZ k 


1' )(  

دير مسار الـتقVAR ا تستوجب  العتبار،إن هذه الطريقة ختتلف عن سابقتها :بواسطة أعظم احتمالأ

و يتحقق ذلك إذا كان  ،ا تتوصل إىل مقدر متطابق مع تقدير املربعات الصغرى، ألمسبقاً معرفة توزيع املسار

)(و هو من النوع  ،مستقرtXاملسار  pVAR ،ة تتبع التوزيع الطبيعي و احلالة اليت تكون فيها األخطاء العشوائي

  .التقاريب

  

  :VARحتديد تأخر املسار/ ب

)(إن درجة تأخر املسار  pVAR نذكر على سبيل املثال املعيارين :)1(يتم حتقيقها وفق عدة معايريAkaike   

حيث أن ، hإىل  0من  ابتدءاVARًلتأخر يتم من خالل تقدير كل مناذج الـ، فاختيار درجة اSchwartzو

h  و اختيار التأخري يتم على أساس . هو أكرب تأخري تقبل به النظرية االقتصادية من خالل املعطيات حمل الدراسة

تعطى بالعالقة Schwartzو  Akaikeدوالو  ،اليت تقابل أقل تأخري، Schwartzو  Akaikeأقل قيمة لـ 

  :التالية

  

  

  

                                                
- H.Bourbounais –Econométrie France-« Dunod » Paris 1998 P239                                                                              )1(
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            )96        .................(
n

pk
LnpAic e

22
)(det)(    

         )97       ..................(
n

npLnk
LnpSc e

)(
)(det)(

2

   

Aic : معيارAkaike  

Sc: معيارSchwartz  

n :عدد املشاهدات.  

p :درجة التأخري.  

 :للبواقي ركة شتمصفوفة التباينات امل.  

  : حندار الذايت و التكامل املشتركديناميكية مناذج اال/ 2-2- 4

لكن  ،من خالل حماكاة الصدمات العشوائية يل آثار السياسة االقتصاديةتساعد يف حتل ر الذايتإن مناذج االحندا   

عن البحث بحلقيقية املوجودة بني املتغريات، ويكون ذلكـشيء مهم يسبق تلك العملية و هو حتليل العالقة ا

  .كامل متزامن بني متغريات الدراسةوجود شعاع ت

  :و التكامل املشتركVARاذجالتحليل اهليكلي لنم/ 4-2-2-1

يوجد جانب ال يقل أمهيةً عن اجلانب األول وهو دراسة الطبيعة  - إىل جانبها النظري باإلضافة-إن أي دراسة 

ت اجلزء املكمل له، لكن قبل الوصول إىل و متغرياVARاخلاصة للعالقة املوجودة بني جزء من متغريات الشعاع 

  .كامل متزامن بني متغريات الدراسةكان هناك شعاع تإذا ماال بد من معرفة  هذه املرحلة

  : التكامل املتزامن و مناذج تصحيح اخلطأ /أ

Grangerو من طرف 1983سنة Grangerمن طرف  Cointégrationقُدم حتليل التكامل املتزامن       

يف جمال القياس االقتصادي و حتليل  وقد اعتربه االقتصاديون مفهوماً جديداً له أمهية كبرية ،1987سنة Engelو 

  .)1(السالسل الزمنية 

 إدماج، وهذا بالبحث عن وجود شعاع للعالقة احلقيقية بني املتغريات يسمح حتليل التكامل املتزامن بتحديد جيد

  .إزالتهمث 

  :عموميات عن التكامل املتزامن/1- أ

  : لتكامل املتزامن خصائص و شروط هيأن ل

  .تالفرو قامن " d"إذا ما تطلب جعلها مستقرة " d"أا متكاملة من الدرجة tXنقول عن السلسلة )1

فهذا يعطي لنا تكامل متزامن من  ،"01"متكاملة من الرتبة  tYمستقرة و tXلدينا سلسلة  إذا كانت)2

.إذا مت مجع السلسلتني I)1() 01(الرتية 

                                                
)1(-  R Bourbounais « Econométrie » op-cit 1998  P 277         
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، فرتبة تكامل مجعهما "d"سلسلتان متكاملتان من نفس الدرجة tYو tXإذا كانت لدينا )3

)( tt YX   مرتبط بإشارة العاملني و فإذا كانت ، و  من نفس اإلشارة فالتوفيقة

 تلفتني فالتوفيقة اخلطية مستقرة ، و إذا كانتا من إشارتني خم) رتبتيهما" (d"ستعطي لنا تكامل من الرتبة 

IYX)0(أي  tt  

  :كانتأما شروط التكامل املتزامن فتتحقق إذا 

  .عام عشوائي من نفس رتبة التكامل اجتاههلما  tYوtXالسلسلتان - 

.امل أقل من رتبة تكامل السلسلتنيالتوفيقة اخلطية للسلسلتني تعطي سلسلة ذات رتبة تك- 

  .كن إعطاء مفهوم للتكامل املتزامنمن خالل هذه اخلصائص مي

  مفهوم التكامل املتزامن بنيk متغرية:  

  :حيث ،متغرية kإذا كان لدينا منوذج قياسي حيتوي على

   )98(............................         tktkttt XBXBXBBY  .....22110  

)1....(مع  itXو tYإذا كانت لدينا املتغريات  ki  ففي تكن رتبة تكامل من الدرجة األوىلو ل ،غري مستقرة ،

إذا وجدت توفيقة خطية مستقرة هلذه . احتمال وجود تكامل مشترك بني املتغرياتهذه احلالة يكون لدينا 

ذج ميكن ة على النمو، و بتطبيق طريقة املربعات الصغرى العاديإن هذه املتغريات يف تكامل مشتركاملتغريات ، ف

  .حساب البواقي

            )99(      ……………ktktttt XBXBXBBYe  .....22110  

و شعاع اإلدماج يعطى بالشكل  ،فإذا كانت البواقي مستقرة فإننا نقبل فرضية وجود تكامل مشترك بني املتغريات

  :التايل 



 



kBBB ,....,,,1  rang deترك ؛ حيث أن عدد أشعة اإلدماج تسمى رتبة التكامل املش 10

cointégration . وجود شعاع  احتمال، يف هذه احلالة التكاملو بصفة عامة إذا كانت املتغريات من نفس رتبة

  .املؤكد أن شعاع التكامل ليس وحيد، أما إذا كانت السالسل خمتلفة يف رتبة التكامل فمن إدماج وحيد أمر ممكن

التكامل املتزامن اختبارات:  

  :منها  اختباراتهناك عدة    

  .ADFو DFاختباري)1(و اليت أبرزها : الستاتيكي  االحندارالقائمة على -1

اختباريDF وADF ر األحادية لديكيمرتبطان مباشرة باجلذو االختبارانهذان  :ألجنل و غراجنـر 

  : البواقي املقدرة للعالقة املوالية  استقراريةباختبار، حيث يقوم فولـر

               )100      ................................(ttt ZXY 


10   

  .و هذا بواسطة طريقة املربعات الصغرى  البسيطة 
                                                

  .و اختبار فيلبس AUVARو RVARو CRDWاختباراتهناك جمموعة من االختبارات منها –)1(
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)DF                               ))1()1اختبار-  AR      ttT UZZ  



1.  

)ADF              ))()1اختبار-  pAR   t

n

i
tttT UZZZ 







1

11.    

0:0و نقبل الفرضية    H،    و هذا يعين أنtt 


  )النظرية(

0:1الفرضية   و نقبل  H،    و هذا يعين أنtt 


  )النظرية(

  

  :الذايت التايل االحنداريف منوذج  العظمىعلى دالة املعقولية  االختباراتتعتمد هذه : جوهنسون  اختبارات-2

           )101(…………...       ..


 
k

j
tjtjtt YYUT

1
1   

                                                       ),0( t  

)0(العام  االجتاهال حتتوي على مركبة أي أن السالسل  b ،0. b ، أن كل  باعتبارو هذه الفرضية تسمح

  .tY)0(أو  tY)1(املتغريات متكاملة من الدرجة األوىل ، أي أن 

rnrلفرضية وجود  العظمىاملعقولية  اختباراشتقاق )(  شعاع التكامل املتزامن ضد فرضية وجود)(n شعاع

 )1(القيم املقدرة ملعادالت النموذج  تحقق هذه الفرضية وت، )(قيود يف املصفوفة  التكامل املتزامن ، أي وجود

)),.....,2للمصفوفة  العظمىبواسطة املعقولية  ki ، و الشعاعU املربعات ميكن احلصول عليه بواسطة

),,(، يف حني القيم املقدرة الصغرى البسيطة من جديد  لعظمىاحنصل عليه بواسطة املعقولية.  

شعاع القيم الذاتية املوافق  r)(اختبارو بعد كل هذا ميكن القول أن تقدير مصفوفة التكامل املتزامن تستلزم 

إحصائية األثر (جلوهنسون  العظمىاملعقولية  اختبارو اليت تستعمل حلساب إحصائية  ،أكرب القيم الذاتية r)(لـ

trace ( لفرضية وجود  العظمى، كما يعترب جوهنسون أن إحصائية املعقولية)(r  شعاع التكامل املتزامن ضد

)1(وجود شعاع  r  العظمى، و تسمى هذه اإلحصائية بالقيم الذاتية.  

 امل املتزامنالنماذج بوجود التكطرق تقدير:  

  :ة التاليةلنفرض أنه لدينا احلال

                           )102(………………            ..)1,1(, 11 CIXX tt   

و  1,  شعاع ناتج عن عالقة التكامل، و
2

1


 

  

عايل  2Rريات جبعل املتغ استقراريةيف هذه احلالة تكون السلسلتني متزامنيت التكامل و غري مستقرتني، فعدم       

تنبؤية  ألغراض tYاملباشر للسلسلة  االحندارمناذج  استعمالو املعامالت ذات معنوية ، ففي هذه احلالة إذا مت    

عن العالقة  و البحث، فمن الواجب إزالة العالقة املشتركة حقيقة، ألن العالقة غري ستكون هناك عواقبه وخيمة

tXBهذا التقدمي هو مبثابة منوذج إحصائي . احلقيقية بني املتغريات و هو هدف منوذج تصحيح اخلطأ  1 و منوذج

)(ديناميكي  112   tt BXYB . و ميكن ختصيص العالقة التالية:  
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              )103.........................(             )( 1121   tttt BXYBXBT   

 2Bو أن املعامل  الطويل،يف عالقة املدى فنموذج تصحيح اخلطأ يسمح بإدخال التغريات الناجتة يف املدى القصري 

  .نا جانب التوازن يف املدى الطويلجيب أن يكون سالباً ليبني ل

:ECMطرق تقدير مناذج تصحيح اخلطأ  /2- أ

)1(: اذج تصحيح اخلطأ بطريقتني مهاميكن تقدير من

  : الطريـقة األوىل/1

  :تتم على مرحلتني 

 دير النموذج التايل يف املدى الطويلنستعمل طريقة املربعات الصغرى لتق:      

                       )104                ....................(ttt
Xy  



  

 يف املدى القصري نقوم بتقدير العالقة:  

                     )105            ....................(  121 ttt
eXy   

  .)و سالبمعنوي (هي قوة إرجاع التوازن 2و  0مع 

و أن االحنرافات املعيارية للمعامالت  ،ذجإن اختبارات هذه الطريقة تؤدي إىل اختبارات متقاربة ملعامالت النمو

  .تترجم بطريقة كالسيكية 

  : ـقة الثانيةالطري /2

  :حيث نقوم بتقدير النموذج التايل ،تتم بطريقة املربعات الصغرى و مبرحلة واحدة تاالختبارا

                  )106            ....................(   12121 tttt
XX yy   

etتعويض  و يتم 1 ليصبح)  99املعادلة رقم ( وذج السابق يف النم:  

                )107      ........................(              111   ttt
bXaye  

  .جيب أن يكون سالباً 2مع أن ،مث نقوم بتقدير كل املعادالت يف مرحلة واحدة

، كذلك يتم اخللط بني يف عالقة املدى الطويل ألنه ال ميكن التعرف على املعامل  ،إن هذه الطريقة غري ناجحة

  ، و حسب هذه احلالة درجة تكامل خمتلفةمتغريات ذات 

              )108            ....................(           )0(, IX tty   

                                                                       )1(, 11
IX tt

y 
  

  .ى درجة تكامل قيمة احلد العشوائيو بالتايل ال ميكن التعرف عل

  

  

                                                
)1(  Engle R.F .Granger C W J “ Cointégration and Error Correction Representation Estimation and testing “ Economica , 1987 U 0155 -    
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  :VARالتحليل اهليكلي لنماذج-ب

. انب اخلاصة بالدراسة االقتصاديةتعد من أهم اجلو املدروسة للظاهرة االقتصادية إن دراسة العالقة بني املتغريات  

يتم من خالهلا معرفة العالقة بعد دراسة التكامل املتزامن بني املتغريات إىل مقاييس اللجوء حيث عادةً ما يتم 

 من هذه املعايري و ،مع متغريات اجلزء املكمل هلذا الشعاعXو ليكن لشعاع  ،املوجودة بني متغريات الدراسة

  .السببية

تعريف السببية حسبGranger.C.W:  

ؤدي إىل تغيري إذا كان إدخال متغرية إضافية يف النموذج ال ت ،ثر يف متغرية أخرىنقول عن متغرية أا ال تؤ   

  .تغريات  يف النموذجمعامل بعض املمبعىن آخر يدرس اختبار السببية مبفهوم قراجنر إمكانية إعدام  .املتغرية املتأثرة

 .ة املوجودة بني السالسل الزمنيةمعيار حتديد العالقة السببية اليت ترتكز على العالقة الديناميكي Grangerاقترح    

y، وسلسلة زمنية tX، حيث إذا كانت كلياً على توقع السالسل الزمنية تعريف السببية يرتكز
t

سلسلة أخرى  

و هذه  ،tXاليت من خالهلا ميكن حتسني التوقعات بالنسبة لـ،و القيم السابقة هلذه األخرية حتتوي على املعلومات

yيف هذه احلالة نقول أن  ،لسلة أخرى مستعملة حلساب التوقعاملعلومات غري مستقرة يف أية س
t

  .tXيسبب  

  .أخرىإذن نسمي متغرية مبتغرية سببية إذا كانت حتتوي على معلومات تساعد على حتسني التوقع ملتغرية 

 السببية حسبأنواعGranger)1(:  

ttالسببية من النوع/1
Xy   

yأي 
t

yنقول أنtXتسبب  
t

  . tXإذا استعمال كل املعلومات املتوفرة تؤدي إىل حتسني توقع  tXتسبب  

        )109 ....................(         
























y
y XXSiX tt 




 22  

.متثل كل املعلومات املتوفرة : و 

y : هي جزء من املعلومات الكلية.  

  .هو التباين  2و 

Feedbackyوجود ما يسمى بـ/2
t

  tXو 

yتغرييناملبني Feedbackيوجد
t

yيسبب tXإذا كان tXو 
t

yو  
t

.                                                                                                          tXتسبب  

  

                                                
   Bernard Paulrre « La causalité en économie » Economica, 1985 PP : 147-148                                                                        -  )1(
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)110 ....................(
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22

  

yو tXية بنيلحظالسببية ال/ 3
t

« Causalité instantanée »  

)(نقول أن هناك سببية حلظية  tt
Xy  إذا كان توقع القيمة اجلارية لـy

t
 ،tXما هو أفضل توقع عند

yلـ  yخل القيمة احلالية تد
t

  .يف هذا التوقع  

                  )111 ....................( 


 ,, 22 XXSiX yy tt







  

yالسببية بالتأخر من/ 4
t

»tXإىل  Causalité avec retard »

yأن  نقول
t

  : حيث kهي أصغر قيمة لـ  mإذا كان  mبتأخر  tXإىل  

        )112 ....................(            























 )1(
22

)( ky
XX

ky 


  

  :بؤـو التنVARذجديناميكية منا/ 4-2-2-1

و الصدمات اليت حتدث عن  اآلثارحتليل يف حتليل آثار السياسة االقتصادية من خالل  VARتربز ديناميكية مناذج

  .التنبؤوبالتايل تظهر مدى قدرة النموذج على  جابة اليت حتدث إثر هذه الصدمات،و االست ،املتغريات

  : الستجابةحتليل الصدمات و دوال ا/أ 

  .ياس أثر حدوث صدمة على املتغرياتليل الصدمات اهلدف منه معرفة و قإن حت

etفتغري يف حلظة ما لـ 
ttيكون له آثار على   XX ,11,1 ..  و هذا التغري نرمز له بالرمزtX ,1  عند

  tاللحظة

etعلى tساوي الواحد حدثت عند اللحظة إذا كانت هناك صدمة ت
  :فأثرها هو 

  :tعند اللحظة - 

                )113 ....................(               
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1t:            ttو عند اللحظة- 
k

k

t

k

tk

t

t

XX
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X
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1

1

1

1,

1,2

1,1

0

.

.

0

1

..

..

.

.  

و 


 و بصفة عامة عند اللحظة هي مصفوفة مقدرات معامل النموذج ،kt .  

               )114 ....................(           1



  LtLt XX    

  .االستجابةقيم التغري هذه تعرف بدالة 

eitاألخطاءفهي تستعمل يف حالة عدم وجود ارتباط خطي بني  حمققة،رضية نادراً ما تكون هذه الف
لكن يف  ،

:حالة وجود ارتباط بني املركبات العشوائية ميكن تقديره بالعالقة

                           )115 ....................(   
ji ee

ji

ji

ee
eef


)cov(

)(   

لذلك ال بد من إضافة فرضية أخرى تربز  ،السببية معىنأنه ال يظهر  إالاألخطاء، بني  رتباطأن معامل اغم فر

، فطريقة دوال االستجابة حلساب املضاعفات الديناميكية تتميز بأا تأخذ بعني االعتبار جمموع األخطاءالعالقة بني 

خلية من حدوث أي صدمة يف فعل نظام املتغريات الدا العالقات الديناميكية املوجودة، فهذه الدوال تبني رد

  .األخطاء

حسب سيمس دوال االستجابة هي من تبني أثر اخنفاض مفاجئ وحيد يف املتغري نفسه و على باقي املتغريات 

ية مستقلة فيما بينهاخطاء عمودلذا يتم اللجوء دائماً إىل البحث عن شكل أل ،األوقاتاخلاصة بالنظام و يف كل 

  .العشوائية األخطاءجل حل مشكل االرتباط املوجود بني أل

  خطأ التنبؤ و حتليل التباين:    

AM، لنأخذ شكل املتوسطات املتحركةمسامهة كل جتديدة يف تباين اخلطأاهلدف منه هو حساب مدى 

)(للمسار  pVAR:  

                    ))116...( .................           





0i
itit WX   

                                            Pii    

                                            tt UPW 1  

                     )117 ....................(         
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i
itit UPPX   

مع 
kW

I خطأ التنبؤ يف املرحلةh.  

               )118.......(          
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imnبـ  iلـmnلنرمز للعنصر  ,خطأ التنبؤ للمرحلة ،h  للمركبةj  لـtX يكون :  









 

k

k
tkhjkhtkjkihtk

h

i
jkiihtijtjhtj WWWWhXX

1
1,1,,0,,

1

0
,1,,, )......()......()( 

اليت ختضع هلا مجيع املركبات ) Innovations(ميثل خمتلف التجديدات  jو بالتايل نقول أن خطأ التنبؤ للمركبة

imnجمموعة من -عة احلالبطبي- tXلـ ,اخلاصة و بالتايل ميكن لبعض التجديدات  ،ميكن أن تكون معدومة

  .ببعض املركبات أن ال تظهر

,)(اخلاص بـ ) MSE(وبالتايل تكون هلا تباين  ،أن تكون غري مرتبطة  ktWميكن لـ  hX tjهو :  

              )119 ....................(         
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hjkjktjhtj hXXE
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0,
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,, )....())((   

  : و بالتايل

                 )120 ....................(         
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:التنبؤ/ب

ا هو متاح من ل بناءاً على مبيعرف التنبؤ على أنه تقدير كمي للقيم املتوقعة للمتغريات الثابتة يف املستق    

و التنبؤ يفرض أن سلوك الظواهر االقتصادية يف املستقبل القريب ما هو إال  احلاضر،معلومات عن املاضي و 

تغريات فجائية مل تكن متوقعة من املمكن أن تؤدي إىل عدم  وثحدبو منه ف ،يف املاضي القريب امتداداً لطبيعتها

  .ةدقة التنبؤ اخلاص مبستقبل الظواهر االقتصادي

)((pليكن لدينا املسار التايل ذو الدرجة  pVAR()1(:  

               )121....................(   tpttt XX   







.....11  

و أن  pو لنفرض أنه مت حتديد درجة التأخري 


i حيث  ،لتباينات و التباينات املشتركة لألخطاء مقدرةمصفوفة ا

، وننظر إىل ما إذا كانت  L)(جيب أن خيضع املسار للشكل القانوين للتمكن من حساب حمدد كثري احلدود 

يف اللحظة التنبؤيةو منه تكون القيمة  - وهو حمقق يف هذه احلالة - مجيع جذوره خارجة عن قرص الوحدة 

)1t ( للمسار على الشكل :  

          )122 ....................(             .11
1 .....)( 


  ptpt

t

t XXX
XE   

  .املتضمنة يف اال Tإىل غاية الفترة Xتعرب عن ماضي املتغري  TXحيث 

  

  

                                                
2006اجلزائر  –كلية علوم االقتصاد و علوم التسيري  –غري منشورة  ري، مذكرة ماجستدراسة قياسية ألثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي : عز الدين خملوف–)1(

.106ص
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  .ى النمو االقتصادي اجلزائريتأثري سعر النفط اخلام عللدراسة قياسية/ 3- 4

سوف نقوم خالل هذا املبحث تطبيق  ،الذايت االحنداربعدما تطرقنا يف املبحث السابق إىل كيفية حتليل مناذج   

2006حىت 1970اجلزائري ، فدراستنا هذه ممتدة من عام  باالقتصادهذه املنهجية على جمموعة معطيات خاصة 

  :التالية  االقتصاديةيف هذه الدراسة على املتغريات  اعتمدناوهي معطيات سنوية ، حيث 

  .و هي مقيمة بالدوالر للربميل) prip(سعر النفط اخلام - 

.و هي بالدينار اجلزائري) pib(الناتج الداخلي اخلام احلقيقي - 

.و هي بالدينار اجلزائري) fisc(اجلباية البترولية - 

املعطيات الرقمية حقيقة  مصادر هذه املعطيات إال أننا حاولنا قدر املستطاع أن تكون هذه اختالفالرغم من ب

  .اختلفتاليت تعددت مصادرها و  ،أرقام املتغريات متاشياً مع

بعنا و ذلك بعدما تت ،اجلزائري خالل الفصل الثالث االقتصادلقد حددنا هذه املتغريات من خالل دراستنا لواقع    

  .اجلزائري من جباية و ميزانية و غريها  االقتصادتأثري حركة سعر نفط اخلام على متغريات 

، لنمر VAR(p)بتحديد درجة تأخري املسار ، مث نقوم استقرارية هذه املتغرياتننطلق يف دراستنا هذه من دراسة   

، بعدها نقوم بدراسة أثر صدمة سنطبقها على االحندار الذايتذج ، مث نقدر منوالتكامل املتزامن اختباربعدها إىل 

  .ى تأثريها على املتغريات األخرى التابعة هلاو مد سعر النفط

: VARدراسة إستقرارية السالسل و حتديد درجة تأخري املسار/ 4-3-1

دى القصري أو يف امل) التكامل املتزامن(سواءاً كان يف املدى الطويل -قبل التطرق لدراسة النموذج القياسي    

 VARالسالسل و حتديد درجة تأخري مسار  استقراريةعلى  اختباراتالبد من إجراء  -)منوذج تصحيح اخلطأ(

 ذلك لكي يتم و،)Dickey-Fullerديكي فولر (اجلذور األحادية  اختباراتيف ذلك على  عتماداالحيث يتم 

  .السلسلة مستقرة العام و حتديد الطرق املناسبة جلعل  االجتاهالكشف عن مركبة 

  :مها  االستقراريةهناك منوذجان ميثالن عدم 

Differency"منوذج  -1 Stationary –DS "حيث يأخذ الشكل العشوائية االستقراريةيربز عدم  و ،

ttt xx  1  مع أنtx 1و  ،ة بالزمنقهي متغرية متعلtx 1رية متأخرة بـ متغt،  وt شوشرة بيضاء  

  :و منيز فيه نوعان 

 -"DS  "و يكتب بالشكل بدون مشتقة ،ttt xx  1 ،ليصبح  ،و جنعله مستقراً بإجراء الفروقات األوىل عليه

ttx     .هو معامل التأخريمع  )1(

 -"DS " مبشتقة و هلا الشكلttt xx  1  و جنعله مستقراً بإجراء عليه الفروقات األوىل ليصبح

ttx     .ثابت حقيقي  معامل التأخري و  مع  ،)1(

2-"Trend Stationary –TS"منوذج غري مستقر يأخذ شكل  هوttt fx ،  وtf  دالة كثري حدود

  .شوشرة بيضاء  tللزمن ، و 
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  :راسة إستقرارية السالسل الزمنيةد/ 4-3-1-1

ديكي "اختباراتون ذلك وفق ، و يكاجلذور األحادية اختباراتلة على يف هذه احلا االعتمادكما سبق ذكره يتم 

  ".فولر

  :ديكي فولـر اختبارات: أوالً 

و الذي يبني كيفية الكشف ، (1)قبل املرور إىل دراسة إستقرارية سالسل الدراسة البد من املرور عرب املثال املوايل

  .و حتديد مدى إستقرارية السلسلة من عدمها  اجلذر األحاديعن مركبة 

  (2):لسلسلة أحادية هي  AR(1)فيه منوذج  يف هذا املثال سوف نفرض

                       )123    ..........................................(ttt xx   1.  

  ثابت  0xمع 

  :لدينا ثالث حاالت ممكنة هي إنطالقاً من املقياس 

1  املاضيةفالسلسلة مستقرة و املشاهدات احلالية هلا وزن أكرب من املشاهدات.  

1  و بالتايل جيب جتديد درجة  متطابق،فاملشاهدات احلالية و املاضية تعمل دور  مستقرة،السلسلة غري

  .تكامل السلسلة

1 مستقرة و تباينها يتزايد بشكل أسي مع قيم هذه السلسلة غري t و بالنسبة للمشاهدات املاضية هلا ،

  .كبري مقارنة باملشاهدات احلالية وزن

 -ديكي فولـر البسيط  اختبار)DF(1979:  

اجلذر حتديد مركبة  السلسلة الزمنية من عدمها ، و هذا من خالل استقراريةيسمح بتوضيح  االختبارإن هذا    

طريقة  باستعمالفهو يعتمد على ثالث مناذج أساسية يتم تقديرها . سواءاً كانت مستقرة أو عشوائية  األحادي

  : و هي  )MCO(املربعات الصغرى 

  ttt xx   11   

  ttt cxx   12   

  ttt cbtxx   13   

)0.(: مع أن  2

 Nt   

  :و هي على الشكل التايل  ،فرضية العدم اختبارديكي فولـر يقترح  تبارفاخ

                                                1:0 H  

  

                                                 1:1 H                                

                                                
(1)–G eorges Bresson et Alain Pirotte : « Economitrie des Series Temporelles » Presses Universitaires de France,1995 , P 419   
مثالً (مت إستبدال الرموز –(2)

t
x بدالً من

t
y (مراعاة للمنهجية يف إتباع نفس الرموز خالل الدراسة.  
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هذا يعين 0Hإذا حتققت. مستقر املتغريتعين أن 1Hأما الفرضية  عشوائي،تعين أن املتغري له مسلك ففرضية العدم 

يف النموذج  1Hت الفرضية قق، أما إذا حتالسلسلة غري مستقرة و بالتايل ،يف منوذج من  النماذج الثالثة 1أن

و جنعله، TS، فهذا النموذج يكون من النوعتلف عن الصفرة ختمعنوي العام االجتاهو كانت مركبة 1الثالث 

tbaبطرح  حبساب البواقي ويكون ذلكـًمستقرا


 املقدرة منtx ـاليت قدرت ب)MCO. (  

tمث نقوم حبساب  ،نقوم بتقدير املعامالت بطريقة املربعات الصغرى للنماذج السابقة
  ةإلحصائيةاملشا 

  : االختبار كما يليومنه يكون قرار  ،ستودنت اعتماداً على االحنرافات املعيارية

ttإذا كان 0Hنرفض -  tab

، هناك جذر أحادي   فالنموذج مستقرو بالتايل ال يكون.  

ttإذا كان1Hنرفض -  tab

،و بالتايل يوجد جذر أحادي فالنموذج غري مستقر.

 - إختبار ديكي فولر املطورADF:  

  :م تقدير النماذج الثالثة التاليةحيث يت،ريقة املربعات الصغرىو على ط1يعتمد هذا االختبار على الفرضية 

  tjt

p

j
jtt xxx    


  1

2
11   

  tjt

p

j
jtt cxx x    


  1

2
12   

  tjt

p

j
jtt btcxx x    


  1

2
13   

لرجوع إىل و هذا ما يؤدي بنا ل،DFجاخلاصة بنماذهي نفسها ) ADF(إن توزيعات قوانني مقدرات مناذج

  .حمسوبة إلحصائياتية نفس اجلدول للحصول على قيم نظر

  : دراسة استقرارية السالسل الزمنية : ثانياً

و هذا اعتماداً على اختبارات ديكي فولر البسيط و املطور       ،بدراسة استقرارية السالسلنقوم خالل هذه املرحلة   

DF ،ADF ، بد من حتديد درجة هاذين االختبارين ال إجراءنه قبل إىل أاإلشارةإليها ال بد من و قبل التطرق 

نعتمد على ديكي ) ال يوجد تأخري ( 0p، حيث إذا كان correlogrameالـ تأخري السلسلة من خالل

  .ADFفإننا نعتمد على ديكي فولر املطور 1p، وإذا كانDFفولر البسيط 

  ) .lpib(عطي مثال توضيحي عن استقرارية السلسلة كتطبيق هذه الطريقة على متغريات النموذج ن 

لغرض التحويل، أي تصحيح هو إدخال اللوغاريتم علي مجيع املتغريات،إن أول عمل أقوم به :مالحظة

  .انس املمكن تواجده يف املتغريات جتلالا
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  :lpib((1)(دراسة استقرارية السلسلة / أ

هي    (2)درجة التأخري أنو الذي يظهر  correlogrameلة من خالل بدايةً نقوم بتحديد درجة تأخري السلس   

1p 5(3)لكن بعد إجراء االختبار على هذه الدرجة يتبني أن هذا التأخري غري معنوي عند مستوى معنوية%

Schwarzيري اللمعكذلك بالنسبة  و , AkaikeLog-likelihoodوافق ألقل قيمتني حيث نأخذ أقل تأخري م

:أعظم قيمة بالنسبة للمعيار الثالث و النتائج كانت كالتايل نأخذ القيمة اليت تقابل بالنسبة للمعيارين األوليني  و 

  lpibدراسة درجة تأخري السلسلة ) : 4-01(اجلدول رقم - 

  P=0P=1P=2P=3

Akaike  2.5144334  2.7526791  3.0267743  2.9562655  
Schwarz  2.3824734  2.5749251  2.8023095  2.6841732  

Log-likelihood  48.25980  52.17188  56.455164  54.778381  

  )04-03-02-01(اجلداول 09امللحق رقم على  اعتمادامن إعداد الطالب : املصدر  - 

 و بالتايل نطبقألا تقابل أقل قيمة بالنسبة لكال املعيارين،P=0نأخذ درجة التأخري حسب اإلختبار األخري

  : مبينة يف اجلدول املوايل  و نتائجه DFإختبار ديكي فولر البسيط 

  lpibختبار إستقرارية السلسلة إ ) :4-02(اجلدول رقم - 

lpib  Tمعلمات   النماذج Student  Ttab  

  النموذج الثالث

  

  b1.45  2.830االجتاه العام 

  c1.47  3.170الثابت 

األحادياجلذر 


  1.46-  3.53-  

  c  0.30  2.588الثابت   النموذج الثاين

األحادياجلذر 


  0.25-  2.94-  

األحادياجلذر   األولالنموذج 


  3.84  1.95-  

  و جداول ديكي فولر) 03-02- 01(اجلداول رقم ) 10(إعتماداً على امللحق رقم  الطالب إعداداملصدر من - 

  :من خالل اجلدول يتبني أن

                                                
  )05إىل 01(اجلداول من 10أنظر امللحق رقم  -(1)

  )01(الشكل رقم ) 06(ظر امللحق رقم أن -(2)
)01(اجلدول رقم ) 08(أنظر امللحق رقم  -(3)
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النموذج الثالث :  

830.245.1ألن ، %5عدم وجود مركبة االجتاه العام عند مستوى معنوية -   tt tabb  

47.1tcألن 0Hنقبل الفرضية  cبالنسبة للثابت - 
170.3ttabأقل من القيمة ادولة

عند مستوى 

  . %5معنوية

  .%5و هذا عند درجة احلرية  )-3.53(أكرب من ادولة ) -1.46(احلرجة ألن القيمة  ،وجود جذر أحادي - 

النموذج الثاين :  

30.0tcألن القيمة احملسوبة ،عدم وجود الثابت - 
588.2ttab(ادولة قل من أ 

و بالتايل نقبل  ،)

  .0Hالفرضية

و هذا عند ) 94.2ttab(كرب من ادولة أ) 25.0t(ألن القيمة احملسوبة  ،وجود جذر أحادي - 

  .%5درجة احلرية 

 األولالنموذج:  

وجود اجلذر األحادي - 


، 84.3(ألن القيمة احلرجة احملسوبةt (دولة أكرب من ا)95.1ttab
عند ) 

  .%5درجة احلرية  

  .ة ال بد من إجراء طريقة الفروقات، و جلعلها مستقر DSغري مستقرة من النوع lpibو منه السلسلة 

سلةدراسة استقرارية السلDlpib:

و اليت تظهر أا من ،correlogrameالـ عن طريقDlpibلسلسلة بدايةً سنقوم بتحديد درجة تأخري ا

0pالدرجة    :و نتائجه مبينة يف اجلدول املوايلDFو بالتايل نطبق اختبار  (1)

  Dlpibعلى السلسلة DFنتائج تطبيق اختبار) : 4-03(اجلدول رقم 

Dlpib  Tمعلمات   النماذج Student  Ttab  

  النموذج الثالث

  
اجلذر األحادي 



-6.62  -3.54  

  b-0.52  2.830االجتاه العام 

  c  2.57  3.170الثابت 

اجلذر األحادي   النموذج الثاين


  -6.69  -2.94  

  c  4.05  2.588الثابت 

األحادياجلذر   األولج النموذ


  -  -  

  و جداول ديكي فولر) 05-04(اجلداول رقم ) 10(إعتماداً على امللحق رقم من إعداد الطالب: املصدر 

                                                
  )01(اجلدول رقم) 07(أنظر امللحق رقم –(1)
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  : من خالل هذا اجلدول ميكن القول

830.2ttab(ل من ادولة أق) 52.0tb(ألن القيمة احملسوبة  ،ال وجود ملركبة االجتاه العام - 
و هذا  ،)

  .%5عند مستوى معنوية 

  .%5من القيم ادولة عند درجة احلرية  ألن القيم احلرجة أقل ،جود جذر أحادي يف النماذجعدم و - 

ةوهي أكرب من ادول4.05تقارب %5ألن القيمة احلرجة عند مستوى ،يف النموذج الثاينcوجود الثابت-

)588.2ttab
I)1(متكاملة من الدرجة األوىلlpibالسلسلةفومنه ،ستقرةمDlpibـال أنبالتايل نقول و، ) .  

  :ستقرارية السالسل األخرىدراسة إ/ب

ل للسالس  correlogrameـيظهر ال)Eviews(بربنامج  باالستعانة، و نقوم بنفس الطريقة السابقة   

)2(، لكن بعد إجراء االختبارات عند هذا التأخري 1pأا ذات تأخري lfisc ،lprib  و هي)1(األخرى

  :مبينة يف اجلدول املوايل %5يتبني أن درجة التأخري عند مستوى معنوية 

    lfisclprib ,  :درجة تأخري السالسل ) :4-04(اجلدول رقم 

  lfisc  lprib  السلسلة

  00  00  درجة التاخري

  من اعداد الطالب: املصدر 

  :  يف اجلدول املوايل ADFوDFو بالتايل يكون لدينا اختبارات 

  lfisc ،lpribعلىDFاختبارات   نتائج: )4-05(اجلدول رقم  - 

lfisc  lprib  ttab  املعامل  النموذج  االختبار
  

  ديكياختبار 

  فولر البسيط

DF  

  النموذج الثالث
t

  -2.43-2.48  -3.53  

tb
  2.16  0.90  2.830  

tc
  2.56  3.09  3.170  

t  النموذج الثاين
  -1.23  -2.51  -2.94  

tc
  1.52  2.99  2.588  

t  النموذج األول
  3.34  1.19  -1.95  

  و جداول ديكي فولر)  12- 11(إعتماداً على املالحق رقم  د الطالب- 

  : من اجلدول نرى أن 

                                                
)03-02(األشكال رقم ) 06(أنظر امللحق رقم - )1(
)03-02(اجلداول رقم ) 08(أنظر امللحق رقم - )2(
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  السلسلةlfisc :ا مركبة يال 2.830 =ألن،العام االجتاهوجد ttab و يوجد ،tb 2.16 =أكرب من  

tألن كل القيم احملسوبة  ،جذر أحادي
 دولةم أكربن اttab.  وال يوجد كذلك الثابت ألن كل القيمtc



."DS" فالسلسلة غري مستقرة من نوع  .قل من ادولة املوافقة للنماذجأ

 السلسلةlprib:ألن يف  ،نفس الشيء مع السلسة اليت سبقتها، فقط هذه السلسلة حتتوي على الثابت

588.299.2النموذج الثاين   tt tabc السلسلة من نوع  و "DS."  

     Dprip , Dfisc:و جلعل هذه السالسل مستقرة سنقوم بإجراء الفروقات األوىل على السالسل لتصبح

  :و اليت تظهر يف اجلدول املوايل ،تأخري السالسل حندد درجة

  .بعد إجراء الفروقاتدرجة تأخري السالسل  ) :4-06(جدول رقم  - 

DfiscDlprip  السلسلة

  00  00  درجة التأخري

من إعداد الطالب : املصدر  - 

  : مبينة يف اجلدول املوايل البسيط و نتائج إختبار ديكي فولـر

Dfisc،Dpripعلى السالسلDFنتائج إختبارات ديكي فولر البسيط  :) 4-07(م اجلدول رق

DlfiscDlpripttab  املعامل  النموذج
  

  

3  

t
  -5.07  -5.37  -3.53  

tb
  -0.57  -0.75  2.830  

tc
  1.79  1.42  3.170  

2  t
  -5.09  -5.36  -2.94  

tc
  2.56  1.61  2.588  

1  t
  -4.08  -4.99  -1.95  

  .و جداول ديكي فولر)  12-11(إعتماداً على املالحق رقم من إعداد الطالب: املصدر 

وال  ،و ال على اجلذر األحادي ،مركبة اإلجتاه العامحسب اجلدول ميكن القول أن كل السالسل ال حتتوي على 

  .%5ألن القيم احملسوبة كلها أقل من ادولة عند مستوى املعنوية  على الثابت

)1.()1(: أيI)1(ة من الدرجة األوىلتكاملمسالسل مستقرة و هيإذن كل ال IlpripIlfisc   

  .بني املتغريات  مشتركوجود تكامل  احتمالرتبة التكامل فهذا يؤكد كل املتغريات من نفس أنمبا 

  .VARالتكامل املشترك جلوهنسون البد من حتديد درجة تأخري مسار اختبارقبل إجراء 
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:VARحتديد درجة تأخري املسار / 4-3-1-2

يتم وفق  االختيارأن ، حيث SCHWARZو AKAIKEعلى معايري  اعتماداVARًيتم إختيار درجة تأخري مسار 

  .ل درجة التأخري املقبولةاليت تقاب ،أدىن قيمة إحصائية هلاتني املعيارين

  معايري إختيار النموذج األمثل  ) :4-08(اجلدول رقم 

  1p  2p  3p  4p  درجة التأخري
AKAIKE  -1.74  -1.49  -1.57  -1.13  

SCHWARZ  -1.21  -0.56  -0.23  0.63  

  من إعداد الطالب : املصدر

   1pنقول أن الـتأخري املقبول هو  .SCHWARZو AKAIKEعلى املعايري  باالعتمادمن خالل اجلدول و 

  .بل أقل قيمة بالنسبة للمعياريناو هذا ألنه يق

  : VARتزامن و تقدير منوذج اإلحندار الذايت القة التكامل املع اختبار/ 2- 4-3

وجدنا أن مجيع السالسل  ،االستقراريةمن حيثlfisc   ،lprib ،lpibفبعد دراستنا للسالسل موضوع الدراسة

ملدى ا يف امل مشترك بينهتكا وجود إمكانية ، و منه يتبني أن هناكإجراء الفروقات من الدرجة األوىلمستقرة بعد 

  .الطويل

  :إختبار التكامل املتـزامن/ 4-3-2-1

وجدنا أن كل السالسل ال حتتوي على مركبة ) ADFوDFاختبارات(حسب النتائج اليت توصلنا إليها سابقاً   

أن هناك سلسلة حتتوي ، حيث وجدنا ادي ، لكنها ختتلف من حيث الثابتالعام و ال على اجلذر األح االجتاه

  :جوهنسون ، لذا سنركز على الفرضيتني التاليتنيفرضيات  اختالفو بالتايل يؤدي بنا إىل تعدد و  على الثابت ،

العام يف عالقة  االجتاهو مركبة، cو غياب الثابت  ،)VAR(العام يف  االجتاهغياب مركبة : الفرضية األوىل 

  .CE)(التكامل املتزامن 

العام يف  االجتاهوغياب مركبة  ، cووجود الثابت  ،)VAR(العام يف  االجتاهغياب مركبة : لفرضية الثانية ا

  .CE)(عالقة التكامل املتزامن 

VARجوهنسون على منوذج  اختبارو بعد إجراء  ، و من خالل 1pألن درجة التأخري املقبول هو (1)

)1(:يلي ما وجدنا  الفرضية األوىل

  

                                                
).01(اجلدول رقم ) 13(أنظر امللحق رقم - )1(
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  Johansen  نتائج اختبار) 4-09(جدول رقم 

  %01عند مستوى   %05عند مستوى Statistique de trace  الفرضيات

i  22.3041729.6835.65الفرضية 

ii  7.06639915.4120.04الفرضية 

iii  0.0006353.766.65الفرضية 

  )01(م اجلدول رق) 13(من إعداد الطالب إعتماداً على امللحق رقم: املصدر

  :نتائج االختبار يف ظل الفرضيات التالية هي :أعالهحسب الشكل 

2:/2:/

1:/1:/

0:/0:/

10

10

10







rHrHiii

rHrHii

rHrHi

  

  .ميثل عدد عالقات التكامل املتزامن: rحيث 

ألن كـل  %1و  %5وذلك عند مستوى املعنويـة ) H0(أي )iii(و ) ii(و)i(نقبل فرضية العدم يف

  .%01و  %05إحصائيات جوهنسون أقل من القيم احلرجة عند معنوية 

  .وجد عالقة تكامل متزامنأنه ال تو منه نستنتج 

  : )1(الفرضية الثانية كانت نتائجه كالتايل  اختبارأما 

  Johansen  نتائج اختبار) 4-10(جدول رقم 

  %1عند مستوى   %5عند مستوى Statistique de trace  الفرضيات

i  45.0511146.2448.45الفرضية 

ii  22.2756725.3230.45الفرضية 

iii  7.03794512.2516.26الفرضية 

  )02(م اجلدول رق) 13(إعتماداً على امللحق رقممن إعداد الطالب : املصدر

إحصائية ألن ،العدمفرضية حيث نقبل  األوىل،إىل نفس نتائج الفرضية  االختبارتوصلنا من خالل هذا 

Johansen)Statistique de trace(1و  %5عند مستوى املعنوية  أكرب من القيمة احلرجة%.  

  .غريات النموذجعالقة تكامل متزامن بني مت ال توجدو بالتايل 

  

  

  

                                                
  ).02(اجلدول رقم ) 13(أنظر امللحق رقم )1(
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  :تـهصالحياختبارو  )VAR)1تقدير منوذج اإلحندار الذايت / 4-3-2-2

و اجلباية ) lpib(و هي الناتج الداخلي اخلام ،للمتغريات حمل الدراسة  VARمنوذج اإلحندار الذايت يكتب  

  : الية حتصلنا على املعدالت الت) Eviews(بإستعمال برنامج   و ،) lprib(وسعر النفط اخلام )lfisc(البترولية 

  معادلة الناتج الداخلي اخلام : املعادلة األوىل

  

LPIB =   3.659   +   0.838 * LPIB (-1)   +  0.023  *  LFISC(-1)   +   0.016 * LPRIP(-1) 
                   (1.67)               (8.79)                           (1.64)                                 (0.68)
  
            2R = 96 %            statF = 320.72                 statistict :(.)            35n

 اإلحصائيالتفسري:  

  :اء املالحظات التاليةام ميكن إعطمن خالل املعادلة املتعلقة بالناتج الداخلي اخل

72.32088.2فيشر  اختبارو ذلك من خالل  ،معنوية املعلمات جمتمعة  stattab FF  

 دولة تقارب ستيودنت اختبارو ذلك من خالل  ،عدم معنوية بعض املعامالت2.001، و ذلك ألن القيمة ا  

ؤخرةاملو بقيمتها  هناك عالقة طردية بني معلمة الناتج الداخلي اخلامLPIB (-1).

 962%ألن  ة للمتغريات السابقة تعترب جيدةنسبة تفسري املعادل Rفسـره  تالنـاتج الـداخلي اخلـام   ، ف 

  .بصورة جيدةات الدراسة متغري

  10%لكنه معنوي عند و 5%غري معنوية عند  موجبة ، لكن حسب قيمة ستيودنتقيمة الثابت.  

  1(لسعر النفط  األول تأخرال(lprip و هذا من خـالل املعامـل   الناتج الداخلي اخلام مع له عالقة طردية

  .إختبار ستيودنتلكنه غري معنوي حسب  املوجب،

 1(للجباية البترولية األول  تأخرال(lfisc الداخلي اخلام الناتجعالقة طردية مع له.  

  االقتصاديالتفسري:

  :من خالل معطيات هذه املعادلة ميكن القول أن 

 يف ظل عدم وجود ثابت موجب هذا يتوافق مع النظرية اإلقتصادية، و هو ميثل قيمة ابتدائية للنمو اإلقتصادي

    .أخرى وجود مداخيل من أسعار النفط و اجلباية البترولية ألن هناك مصادر متويل

 التأخريين األولني بالنسبة للجباية البترولية و أسعار النفط هلا عالقة طردية مع الناتج الداخلي و هو يتوافق مع

 -و خاصة يف جانب اإلسـتثمارات -النظرية اإلقتصادية، ألنه حسب هذين األخريين يتم وضع امليزانية العمومية 

الذي يؤدي إىل إرتفاع الناتج الـداخلي  اإلنتاج احمللي لك إىل إرتفاع وبالتايل كلما كانت القيمة مرتفعة يؤدي ذ

  .الذي يعرب النمو اإلقتصادي 

                                                
)14(أنظر امللحق رقم –)1(
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  معادلة اجلباية البترولية : املعادلة الثانية

  

LFISC = 15.116 +   0.667  * LPIB(-1)   +  0.951 * LFISC(-1)   +   0.327 * LPRIP(-1) 
                  (-1.40)               (1.41)                          (13.56)                             (-2.67)

                   2R = 97 %        statF = 400.56            statistict :(.)           35n

  

اإلحصائي التفسري :  

  :ية ميكن إعطاء املالحظات التاليةمن خالل املعادلة املتعلقة باجلباية البترول

  56.40088.2فيشر  اختبارمعنوية املعلمات جمتمعة و ذلك من خالل  stattab FF   

  دولة تقارب2.001عدم معنوية بعض املعامالت، و ذلك من خالل اختبار ستيودنت، و ذلك ألن القيمة ا  

  10%و 5%قيمة الثابت موجبة ، لكن حسب قيمة ستيودنت غري معنوية عند.  

 هناك عالقة طردية بني اجلباية البترولية و بقيمتها املؤخرة.  

 و هذا من خالل إحصائية ستيودنتاملؤخر اجلباية تفسر بشكل جيد من طرف سعر النفط.  

 972%ألن  جيدةلمات املفسرة تفسر اجلباية البترولية بنسبة املع R.  

  االقتصاديالتفسري:  

  :من خالل معطيات هذه املعادلة ميكن القول أن 

للجباية البترولية، لكنـه غـري   وجود ثابت موجب هذا يتوافق مع النظرية اإلقتصادية، و هو ميثل قيمة ابتدائية

  .ر لقيمة ستيودنتمعنوي بالنظ

  يتوافق مـع   وهوو التأخريين األولني للجباية البترولية و سعر النفط،اجلباية البترولية ظهرت عالقة موجبة بني

اية اجلبوة بالسنة اليت سبقتها قاملتعلأسعار النفط برتبطة بشكل كبري ألن اجلباية البترولية عندنا م ،النظرية اإلقتصادية

  .يتم وفق هذه املعايري  ، فتحديد قيمتهايت سبقتهااملتعلقة بالسنة ال

 وهذا يتوافـق مـع النظريـة     ،ظهرت عالقة موجبة بني اجلباية البترولية و التأخري األول للناتج الداخلي اخلام

املسـتقبلية   اإلقتصادية، فعادة الدول حىت حتافظ على معدل منوها اإلقتصادي مرتفع حتاول دائما رفع قيمة مواردها

.هذا من أجل زيادة إستثماراا و
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  ر النفطمعادلة سع: ةاملعادلة الثالث

LPRIP  =  -5.444  + 0.233  * LPIB(-1)   +  0.007  * LFISC(-1) + 0.747 * LPRIP(-1)  
                     (9.55)             (0.55)                           (0.12)                            (6.88)

                        2R = 85%           statF = 62.84             statistict :(.)        35n

  

 التفسري اإلحصائي :  

  :الحظات التاليةفط ميكن إعطاء املمن خالل املعادلة املتعلقة بسعر الن

  84.6288.2فيشر  اختبارمعنوية املعلمات جمتمعة و ذلك من خالل  stattab FF .  

 ري و ذلك من خالل اختبار ستيودنتمعامالت التأخبعض معنوية عدم.  

 لكن هذا غـري معنـوي ألن قيمـة    ،التأخري األول للجباية البترولية معلمة سعر النفط على عالقة طردية مع

  .2.001أقل من القيمة ادولة اليت تقارب 0.12نت اليت تساوي ستود

  و مبرونـة قـدرها    ،مبعلميت سعر النفط و الناتج الداخلي اخلام املؤخرتني طرديةمعلمة سعر النفط على عالقة

  .على التوايل 0.233و 0.747

عكسية مبعلمة سعر الصرف املؤخرة معلمة سعر النفط على عالقة.  

  852%من طرف املعلمات األخرى، حيث أن ديج سعر النفطريتفس R.  

 التفسري االقتصادي :

  :من خالل معطيات هذه املعادلة ميكن القول أن 

 و هذا قول أن سعر النفط مل يفسر من طرف املعلمات املفسرة للنموذجمن خالل التفسري اإلحصائي ميكن ال ،

، حيث أنه كما نعلم أن من بني مؤثرات أسعار النفط كما درسناها يف الفصل األول لدراسةيتوافق مع معطيات ا

و الدليل علـى ذلـك    إىل عوامل أخرى، باإلضافة ،هي عرض البترول و الطلب عليه و النمو االقتصادي العاملي

  .  مقارنة باملعادالت السابقة القيمة املتدنية ملعامل التحديد

 القة طردية بني سعر النفط مع مجيع التأخريات، إال أن هذه العالقات ليست معنوية بالنظر بالرغم من وجود ع

املتدنية، إال عند التأخري األول لسعر النفط الذي هو معنوي ، كذلك من خالل املرونة اليت تعادل لقيمة ستيودنت 

0.747.  
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  منوذج اإلحندار الذايت اختبار تأكيدVAR:  

تأكيد النموذج من خالل معرفة هل أن  باختبارنقوم  ،VARمنوذج اإلحندار الذايت معادالت بعرض بعدما قمنا 

  .؟مستقرة أم ال البواقي 

  :دراسة بواقي املعادلة األوىل-أ

تطبيق اختبـار اجلـذر األحـادي   ب)ADF (   علـى بـواقي املعادلـة األوىل)ـا مسـتقرة     )1يوضـح أ

54.331.6  tabtt


  

< prob=0.65(ألن ،ةاالجتاه العام غري معنوي مركبة 0.05(  

  .جند أن كل القيم موجودة داخل جمال الثقة)correlogramme)2الـمنكذلك 

مبعرفة هل أن البواقي االختبارنقوم خالل هذا :اختبار التوزيع الطبيعيt ختضع للقانون الطبيعي أم ال.  

Jarque-Berraباختباراتميكننا أن نستعني  من أجل هذا     , Kurtosis , Skewness.  

  .Kurtosis , Skewnessاختبارات-1

و املتحصل  ،)kurtosis(و) skewness(القيم احملسوبة لكل من اإلحصائيات على  اعتماداًاالختبارنقوم ذا

  .)EVIEWS()3(عليها من برنامج 

  :يلو االختبارات تعطى بالشكل التا

                            78.2
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                                                                           96.12 V        

2: حيث

1

1 :  ميثل إحصائيةSkewness 1.14ويساوي هنا  

  
2

 :  متثل إحصائيةkurtosis6.26ويساوي هنا  

                                                
).01(اجلدول رقم ) 16(أنظر امللحق رقم –)1(
).01(اجلدول رقم ) 15(أنظر امللحق رقم -)2(
).01(اجلدول رقم ) 17(أنظر امللحق رقم –)3(
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96.11وذلك نتيجة أن مرفوضة،نستنتج أن فرضية التناظر التوزيع الطبيعي  ،من هذه املعطيات Vكذلك ، و

96.12بالنسبة لـ  V.  

  Jarque-Berraإختبار -2

  :Sنقوم حبساب جاك بريا )   H0سلسلة البواقي ذات توزيع طبيعي ( من أجل إختبار فرضية العدم 

  

  

  

J-B=23.88  99.5)2(2
05.0 

  %.5عند مستوي معنوية  )للبواقي التوزيع الطبيعي(البواقي ةنرفض طبيعيو منه  

اختبارLjung-Box.  

LBاالختبارحيث توافق إحصائية ،عرفة هل أن البواقي عبارة عن شوشرة بيضاء أم النستعمل هذا اإلختبار مل    

:أي )Q-Stat)1أخر قيمة يف العمود 
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296.262اجلدولةمن اإلحصائية  قلأLB=7.4519لدينا اإلحصائية 

16:05.0 و اليت تبني ،فرضية العدم أي نقبل

.أن الباقي هو عبارة عن شوشرة بيضاء

Residاألوىل فرضية التوزيع غري الطبيعي للبواقي ناقبلفبعدما  ميكن القول أنLjung-Boxاختباربعد إجراء و، 01

Residالبواقي األوىل   (Bruit Blanc).عشوائيةمتثل صدمات 01
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  :ت األخرىدراسة بواقي املعادال-ب

 نطبق اختبار اجلذر األحادي)ADF (و النتائج ،على بواقي املعادالت األخرى)لـ )1calt  للجذر األحـادي 

  : مبينة يف اجلدول املوايلالعام  االجتاهملركبة  probو

  األخرى نتائج اجلذر األحادي للبواقي) : 4-11(اجلدول رقم 

  Resid 02Resid 03

calt  -5.66-5.30  

prob  0.73  0.68  

  )03-02(اجلداول  )16(من إعداد الطالب إعتماداً على امللحق رقم 

  :من خالل اجلدول نرى أن

caltabكل القيم - tt    .يوجد جذر أحاديأي أنه ال 5%مستوى معنوية  عند 54.3

.يف كل البواقي العام  االجتاهو بالتايل ال وجود ملركبة ، prob05.0العام   االجتاهكل القيم اخلاصة مبركبة -

  .جند أن كل القيم موجودة داخل جمال الثقةcorrelogrammeكذلك حسب الـ

  .لتايل نقول أن البواقي مستقرة و با

مبعرفة هل أن البواقي االختبارنقوم خالل هذا :اختبار التوزيع الطبيعيt ختضع للقانون الطبيعي أم ال  

  : و النتائج يبينها اجلدول املوايل ، Kurtosis , Skewnessنقوم كما سبق إختبار قيم 

  Jarque-BerraوKurtosis , Skewness)2(ج إختباراتنتائ: )4-12(اجلدول رقم 

  Resid 02Resid 03

Skewness-1.45  1.50  

kurtosis4.79  5.17  

1V  3.53  3.65  

2V  2.18  2.64  

Jarque-Berra  8.19  8.67  

  )03-02(األشكال  )17(طالب إعتماداً على امللحق رقم من إعداد ال: املصدر

  : من خالل قيم اجلدول نرى أن 

96.11، أي للبواقي 96.1أكرب من1Vكل قيم  - V  

96.12، أي للبواقي 96.1أكرب من2Vكل قيم  - V  

2)2(99.5أكرب من قيمة   J-Bقيم كل  -
05.0   

                                                
).03-02(اجلداول رقم ) 16(ظر امللحق رقم أن–)1(
  ).03-02(األشكال رقم ) 17(أنظر امللحق رقم –)2(
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  .منوذج اإلحندار الذايتلبواقي الطبيعي غري ومنه نقبل فرضية التوزيع

اختبارLjung-Box : بنفس الطريقة السابقة جند أن كل قيمL.Bأقل من قيمة  )1(احملسوبة

296.262

16:05.0 ، عشوائيةصدمات كذلك متثل  خرىلقول أن البواقي األو بالتايل ميكن ا.(Bruit Blanc)  

  :االستجابةدوال / 4-3-2-3

و اليت كانت نتائجه أا  ،البواقي استقراريةرسنا ود، VARاإلحندار الذايتمنوذج معادالت  استخرجنافبعد 

  .(Bruit Blanc)بالتايل هي عبارة عن شوشرة بيضاءو  ،ختضع للتوزيع الطبيعيمستقرة و ال

  .تغرية من النموذج على املتغريات األخرى ملعرفة مدى تأثري األثر املباشرم اآلن مبسنقو

 مة على سعر النفط ونتتبعسنحاول تطبيق صد ،االقتصاديدراستنا تدور حول تأثري سعر النفط على النمو مبا أن و

                                                .األخرىأثرها على املتغريات 

                                                                           .ذه املتغرياتلكن قبل ذلك البد من معرفة السببية بني ه

  : دراسة السببية بني املتغريات -أ  

 جتاهاتامثلى يراعى فيها  اقتصاديةتسمح بوضع سياسات  les relations causales  فهم العالقات السببيةإن 

  .))18(ج السببية مبينة يف امللحق رقم نتائ(السببية للمتغريات حمل الدراسة 

بني سعر النفط اخلام و الناتج  السببية املوجودةحولنظراً لتعدد متغريات الدراسة سنحاول إعطاء مثال واحد 

  .و هذا دون إمهال العالقات األخرىاخلام،الداخلي 

  :سننطلق من الفرضيات التالية

 -0H :يسبب الناتج الداخلي اخلامسعر النفط ال.  

 -0
H : الداخلي اخلام ال يسبب سعر النفطالناتج.  

  : و الذي يظهر يف اجلدول املوايل،Grangerغراجنر  اختبارسنجري

  .الداخلي اخلام العالقة السببية بني سعر النفط و الناتج : )4-13(اجلدول رقم 

  

  
  ) 18(على امللحق رقم  اعتماداًمن إعداد الطالب : املصدر 

الناتج الداخلي اخلام  ، أي أن سعر النفط يسببالفرضيتني نرفض نقول أنناGrangerغراجنر اختبارمن خالل 

اتج الداخلي اخلام ميكن القول أن سعر النفط يسبب الن االختبار، فحسب هذا يسبب سعر النفطالناتج الداخلي و

و اجلباية ) 18حسب امللحق رقم (، حيث أن سعر النفط يؤثر على اجلباية البترولية من خالل التأثري غري املباشر

  .على نفقات التجهيز ، وهذه األخرية على الناتج الداخلي اخلام 

                                                
) 03-02(األشكال رقم ) 18(أنظر امللحق رقم –)1(
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  :حتليل الصدمات  -ب

هذا األثر على املتغريات  سعر النفط و نرىالقول سنحاول قياس األثر املفاجئ لصدمة نضعها على  كما سبق

  .و اجلدول املوايل يوضح هذه الصدمة . األخرى

  .تأثري إحداث صدمة يف سعر النفط على املتغريات األخرى : )4-14(اجلدول رقم 

  
  EVIEWS.4عن طريق :املصدر 

 نيتحيث أن املتغري، ن السنة الثانيةها بداية متأثركان يف سعر النفط  ؤقتةأن الصدمة امل اعتباربصفة عامة ميكن 

متغريت الناتج الداخليامث يليه0.066قدرت بـ سالبةبقيمة اجلباية البترولية ، لكن أكرب تأثري حصل يفتأثرت

  .0.0034بـقدرت موجبة باستجابة

  )1(:على املتغريات على النحو التايل سنوات  10يف مدى  هذه الصدمة أثرت 

  .من جديد اإلخنفاضبدأ يف  اخلام ، لكن بعد السنة الرابعة الناتج الداخلي عإرتف نتيجة للصدمة- 

.و ظلت يف إخنفاض طوال العشر سنوات،إخنفضت اجلباية البترولية بنسبة كبريةنتيجة للصدمة - 

  .يث سيذهب تأثري الصدمة عرب الزمنح )2(فستستقر هذه السالسل) سنة20أي بعد (أما عرب الزمن 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)22(أنظر امللحق رقم –)1(
)23(أنظر امللحق رقم –)2(
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  :ة الفصلخـالص

اجلزائري كانت من خالل دراسة  االقتصاديعلى النمو يف دراسة تأثري سعر النفط اخلام  انطالقتناإن           

 لنفط اخلام ، اجلباية البترولية من الناتج الداخلي اخلام احلقيقي ، سعر ا ، و اليت تتكونإستقرارية سالسل الدراسة

أصبحت متكاملة من الدرجة  و استقرتعد إجراء الفروقات األوىل عليها ، لكن بو اليت وجدنا أا غري مستقرة

 االختباراتنا حول إحتمال وجود تكامل مشترك بني هذه السالسل ، و بعد إجراء ، أدى ذلك إىل شكّاألوىل

ذايت منوذج اإلحندار العلى ناعتمادمث إ، تكامل مشتركهناك  ه ليستبني أن) جوهنسون اختبارمثل (اخلاصة بذلك 

VARمن  و اليت عرفناها ،فحسب نظرتنا األولية حول تأثري هذه العناصر بينها. معادالت النموذج  الستخراج

لتحليالت اإلحصائية اجلزائري ، فكانت أغلب ا االقتصاديخالل دراستنا لتأثري أسعار النفط اخلام على النمو 

  .نت تعتمدها الدولةاليت كا االقتصاديةالسياسة و ظريةالن اجتاهتصب يف نفس 

 استقراريةة مدى عرفمبالنموذج و هذا ة هذاحاولنا التأكد من صالحي ،فبعدما قمنا بتحليل معادالت النموذج   

و بالتايل  ،اليت أثبتت أن هذه البواقي ال تتبع القانون الطبيعي االختبارات،بواقي املعادالت عن طريق جمموعة من 

و املثال الذي  مبعرفة سببية هذه املتغريات،و بعدها قمنا . (Bruit Blanc)اء شوشرة بيضهذه البواقي تعترب 

يسبب الناتج الداخلي احلقيقي  قمنا بتطبيقه حول السببية بني سعر النفط و الناتج الداخلي أثبت أن سعر النفط

لناتج الداخلي هي لكن من خالل العالقات األخرى يتبني أن عالقة سعر النفط با ،هذا األخري يسبب األولو

لنخلص يف األخري إىل إحداث صدمة على سعر النفط اخلام و نتتبع تأثريها  ،ة غري مباشرة، فالرابط بينهما هوعالق

حيث اختلف هذه التأثري عليها يف املدى القصري ، لكن يف املدى الطويل بدأت آثار هذه ،على املتغريات األخرى

  . ستقر عرب الزمن و أخذت هذه السالسل ت ،الصدمة تذهب
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  :اخلـامتـة العامــة

هو معرفة حقيقة العالقة اليت تربط بني سعر النفط اخلام و النمو إن اهلدف من هذه الدراسة       

االقتصادي ، ألنه بالرغم من اإلجراءات العديدة اليت اختذا الدولة من خالل عزل االقتصاد الوطين 

و هذا بالرغم من  ،يراوح نفسه التأثري بقي  أسعار النفط، إال أنعن التغريات الكبرية اليت حتدث يف

  .أننا من املنتجني للنفط و ليس كمستهلكني له 

لذي أصبح يتخبط يف شبح ا ،ما خلفته من تأثريات سلبية على االقتصاد الوطينو 1986فبعد أزمة 

 تاإلجراءاو  ،االقتصادي الذي باشرته الدولة خالل التسعينات اإلصالح، وبعد إعادة املديونية

       عن طريق خلق صادرات خارج احملروقات  النفط املتخذة من خالل التخطيط لعصر ما بعد

و هي أن احملروقات دائماً يف الريادة  ،إال أن نسبة صادراا بقيت تتبع نفس النسب ،و تشجيعها

اليت و ،نتائج توصلنا إليها من خالل دراستنامن استخالص يأيت  هذا الرأي .95و بنسبة تفوق 

  : كانت كما يلي

فط اخلام بنوع من التعقيدات بالنظر لالحتكار الذي  قبل ظهور منظمة األوبك متيزت أسعار الن/1

سعياً  ،وفق ما تراه يناسبها األسعاراليت كانت حتدد هذه  ،ه الشركات الكربى االحتكاريةتفرض

  .منها لزيادة أرباحها على حساب حكومات الدول النفطية و شعوا

بالنظر للمنافسة اليت  ،تتصف بنوع من املرونة األسعاربعد ظهور منظمة األوبك أصبحت هذه  /2

  .اتترجاعها لثرواا من خالل التأميمبسبب اس ،أصبحت تفرضها شركات الدول املنتجة

متيزت باالجيابية بالنسبة للدول  أطراف السوق البترولية، مجيعأثرت أزميت السبعينات على /3

 .االحتكاريةبنوع من االجيابية على الشركات النفطية ، وتجة و بالسلبية على الدول املستهلكةاملن

د خسرت ، أما الشركات االحتكارية فقاسترجعت ثرواا و زادت عوائدها فالدول املنتجة

، أما الدول املستهلكة فقد حصصها يف الدول املنتجة وكسبت عائدات جراء ارتفاع األسعار

  .ن سعر تلك املرحلة أُعترب عادالً، لكرياًكثتضررت 

لعبت على تنمية طاقات بديلة للنفط، حيث اختذت الدول ) 1979و 1973(أزمات السبعينات  /4

 نها ترشيد استهالك الطاقة و اليت من بي ،من أجل تقليص تبعيتها للنفط إجراءاتاملستهلكة جمموعة 

عن مناطق بترولية أخرى بعد أن فقدت النصيب  إىل سعي الشركات االحتكارية للبحث افةباإلض

  .اطق جديدة للنفط منها حبر الشمالفأدى ذلك إىل بروز من ،األكرب من نفوذها يف الدول البترولية
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اليت اارت عام  ،انقلبت األمور على الدول املنتجة بسبب اخنفاض أسعار النفط 1983بعد عام  /5

اليت حققت  ،فكان ذلك يف صاحل الدول املستهلكة ،لدوالر للربمي10و نزلت حىت حتت 1986

أما  ،عر األدىن إىل املستهلك النهائيقل السمن جراء إجراءات وضعتها حىت ال ينتعوائد ضخمة 

.تفعة و األسعار منخفضةألن التكاليف مر ،الشركات االحتكارية فأصاا ما أصاب الدول املنتجة

 األوبك سعت إىل إغراق السوق البترولية كالنرويج دول خارج  تلك األزمةيبـمسب من و كان

  .لى نصيب أكرب يف السوق البتروليةحلصول عحماولةً يف ذلك ا

سواءاً كانت داخل األوبك أو  ،ظهر نوع من التعاون بني الدول املنتجة 1986بعد أزمة  /6

ر بشكل ألسعار أثَّري ا، ألن تأثأجل استقرار األسعارمن و اهلدف هو حبث السبل املثلى ،خارجها

خاصةً و- أدى بالشركات االحتكارية  تأثريهاف، صاد تلك الدول و شركاا النفطيةاقت على كبري

  .بينها  اندماجإىل القيام بعملية  -الصغرية األمريكيةمنها 

، قامت خالهلا الدول ر النفط متيزت بنوع من االستقرارأن أسعا 1986الحظنا بعد أزمة  /7

ماد عليه اليت من بينها وضع استراتيجيات خمازن البترول لالعتثيف استراتيجياا، واملستهلكة بتك

   وجدت الدول املنتجة للنفط1998، لكن مع ايار أسعار النفط عام يف حالة ارتفاع األسعار

خالل تلك السنة  اليت وصلت ،شبح املديونية اخلارجيةتتخبط يف  نفسها خاصةً منها دول األوبكو

قلت الطلب على النفط أبرزها هو ، وأسباب هذه األزمة فقد تعددت أما، مليار دوالر 390إىل 

  .اليت وقعت يف أزمة مالية  ،من قبل دول شرق آسيا

فبدأت تتقلص مديونية دول األوبك  أن أسعار النفط بدأت تتحسن،1998الحظنا بعد أزمة /8

أقصى شرق آسيا  صوص من طرف دولو باخل ،خاصةً يف ظل تزايد الطلب العاملي على النفط

النمو يف ظل  هإىل مستورد للنفط من منتج1993، هذا األخري انتقل بعد عام كاليابان و الصني

  .االقتصادي الذي أصبح حيققه

األوىل كانت كبرية  احملروقات خالل املخططات الثالث لقد الحظنا أن اهتمام الدولة بقطاع /9

من جمموع  25فقد بلغت حصة فرع احملروقات ،ه املشاريع الضخمةذباعتباره املورد الرئيسي هل

املخصص لقطاع  املايل االعتمادمن جمموع 40و  ،االعتمادات املخصصة للمخطط الثالثي

37و ، املايل املخصص للمخطط الرباعي األول  االعتمادمن جمموع 16.5إىل و،الصناعة

  .لتلك املخطط املايل املخصص لقطاع الصناعة  االعتمادمن جمموع
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من جمموع االعتمادات 17.7فيه  ثاين فقد بلغت حصة فرع احملروقاتأما املخطط الرباعي ال

  .من جمموع االعتماد املخصص لقطاع الصناعة  40.6و بنسبة  ،املخصصة للمخطط

ليت كانت حتدث يف السوق النفطية بالنظر حملاولة الدولة فصل االقتصاد الوطين عن احلركة ا/10

بدأت  إضافية، لق مواردوضع قاعدة صناعية خت، وروقاتخارج احمل أخرى حماولة خلق مواردو

د من جمموع االعتما15.7حيث بلغت ، حصة فرع احملروقات تقل مع املخطط اخلماسي األول

موع االعتماد من جم7.2إىل  الثاين لتنخفض خالل املخطط اخلماسي ،املخصص للمخطط

  .املخصص هلذا املخطط 

واليت تبلورت أكثر بعد  ،االقتصادية اجلديدةاجتاه السياسة بوضوح من خالل هذه األرقام نرى

  .التسعيناتاإلصالح االقتصادي الذي وقع خالل 

ا بدأت نتائجه تأيت بثماره، 1990نالحظ أنه بعد قيام الدولة بتعديل قانون احملروقات لعام   /11

ة اليت استطاعت بفضلها تطوير حقوهلا النفطية و زياد ،أمام الشراكة األجنبيةمن خالل فتح الفرع 

، فعقود الشراكة بدأت يف تزايد مستمر خاصةً مع بداية القرن اجلديد االحتياط وحجم اإلنتاج

  .رمليار دوال 4.965مبلغ  2004حيث على سبيل املثال بلغت االستثمارات يف هذا القطاع سنة 

انت يف أغلب و اليت ك ،الحظنا أن اجلباية البترولية انتقلت وفق حركة أسعار النفط اخلام /12

  .متذبذبة حسب اجلباية البترولية و بالتايل كانت هذه امليزانية ،تغطي نفقات التجهيز السنوات

  : بعد الدراسة القياسية توصلنا إىل النتائج التالية / 13

دوالر   0.327حيث إذا ارتفعت أسعار النفط بـ ،لية كثرياً بأسعار النفط اخلامتتأثر اجلباية البترو -

  .إىل ارتفاع اجلباية البترولية بدوالر واحد  ذلك يؤدي

 فهو أما الرابط بينهما ،ثر بصفة غري مباشرة على الناتج الداخلي اخلامأسعار النفط اخلام تؤ -

  .اجلباية البترولية

أسعار النفط  إرتفعتفإذا  ،طرديةام مع الناتج الداخلي اخلام عالقة النفط اخل سعر أن عالقة -

  .اتج الداخلي احلقيقي بدوالر واحددوالر يؤدي إىل ارتفاع يف الن  0.016بـ

هو ، وال تفسر أسعار النفطاجلباية البترولية  اخلام،أن متغريات الدراسة وهي الناتج الداخلي  -

العرض البترويل  : هي نعلم أن حمددات أسعار النفط ماأنه ك ، حيثق مع املعطيات النظريةمتواف

  .العامليو االقتصادي نمالطلب البترويل و الو
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  :التاليةفعلى ضوء النتائج اليت توصلنا إليها ميكن أن نعطي التوصيات 

قد  ،الذي ارتفعت فيه أسعار النفط من أجل خلق مشاريع استثمارية استغالل الظرف الراهن -1

  .الزائلةباعتبارها من الثروات  ،خليفة احملروقاتتكون 

و الوقوف معها أمام  ،و تشجيع املؤسسات االقتصادية الوطنية ،التركيز على القطاع الصناعي -2

  .املؤسسات األجنبية 

  .أطولمن أجل احملافظة على الثروات مدة  ،األجنبيةمراقبة أعمال الشركات البترولية  - 3

لكن هذا التشجيع  االستهالكية،ألنه قد ميد القطاع العام بالسلع  ،صتشجيع القطاع اخلا -4

  .دللباليكون يف حدود املصلحة االقتصادية العامة 

داخيل إضافية بالنظر لتوفر البالد على م انقد خيلق والفالحي الذان ض بالقطاع السياحيالنهو -5

  .نيطاقات هائلة يف هذا اال

واليت قد تكون  باملوضوع،توصيات سنعطي تساؤالت هامة مرتبطة على ضوء كل هذه النتائج وال

  :وهيوث قادمة ححماور لب

الغاز من خلق منظمة للغاز بالنظر للضغوط اليت تتعرض هلا من كن أن تقوم الدول املنتجة هل مي -

ما  -اليت تتميز بنوع من االستقرار -الدول املستهلكة الكربى خوفاً من احلصول هلذه السوق

  صل يف سوق النفط ؟حي

  ؟ غري مستقرةماذا سيحدث لالقتصاد الوطين إذا بقيت أسعار النفط  -

خاصةً مع حماولة اجلزائر  ،الوطين يف ظل االنفتاح على السوق اخلارجية اإلنتاجما هو مصري  -

  دخول املنظمة العاملية للتجارة ؟

الذي أصبح  ،هذا املوضوع الشائك بعد هذه التساؤالت اليت قد جتد االهتمام ملواصلة البحث يف 

                                                                                                    .و أعطيناه حقه حتليالً وقياساً  ،موضوع الساعة، نرجوا اهللا أن نكون قد وفقنا يف اختيار املوضوع

            
  اهللا   ت بفضلـمت                                                                                  
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59162,8 169035,2 1981

58714,7 181076,7 1982

62138,7 203580 1983

63376,7 231010,1 1984

65544,7 252836,4 1985

39053,2 250465,7 1986

45537,2 260754,4 1987

52702,7 290039,3 1988

74288,4 357045 1989

125193,7 472805,7 1990

236245,3 752592,3 1991

250402,5 918623,8 1992
247398,3 1005031,4 1993
327346,7 1274944 1994
505562,8 1743631,8 1995
750415,3 2256712,6 1996
838985,8 2432462,9 1997
638221,5 2444370,2 1998
890943,3 2825227,6 1999
1616314,7 3698683,7 2000
1443928,1 3788568,3 2001
1477033,6 4038600,9 2002
1868889,6 5247482,8 2003
2319823,6 6135917 2004
3352878,4 7543965,3 2005
3882227,8 8460499,9 2006



  املـــالحق

  )ONS(الديوان الوطين لإلحصائيات : املصدر -

)باللوغاريتم(معطيات الدراسة ) : 05(املــلحق رقم 

  

  
  

  : املصدر 

pib : 2006-2005(و الديوان الوطين لإلحصائيات ) 2004-1970(البنك العاملي(  

fisc : 2007-2004(الديوان الوطين لإلحصائيات و قوانني املالية(  

prip :www.imf.org  وwww.eia.doe.gov  



  املـــالحق

  

  التمثيل البياين للسالسل املدروسة قبل إجراء الفروقات) : 06(املــلحق رقم 

  )lpib(التمثيل البياين للسلسلة : )01(الشكــل رقم 

  )lfisc(للسلسلة التمثيل البياين : )02(الشكــل رقم 

  

  )lprip(التمثيل البياين للسلسلة : )03(الشكــل رقم 



  املـــالحق

  التمثيل البياين للسالسل املدروسة بعد إجراء الفروقات األوىل: )07(املــلحق رقم 

  )dlpib(التمثيل البياين للسلسلة : )01(الشكــل رقم 

  
  

  )dlfisc(التمثيل البياين للسلسلة : )02(الشكــل رقم 



  املـــالحق

  )dlprip(التمثيل البياين للسلسلة : )06(الشكــل رقم 

  
  نتائج إختبار معنوية التأخريات ) : 08(املــلحق رقم 

  lpibنتائج إختبار معنوية التأخري األول لـ ) : 01(اجلــدول رقم 

  

lfiscنتائج اختبار معنوية التأخري األول لـ : )02(اجلــدول رقم 



  املـــالحق

  نتائج اختبار معنوية التأخريات) : 08(املــلحق رقم 

  

  lpripنتائج اختبار معنوية التأخري األول لـ : )03(اجلــدول رقم 



  املـــالحق

Schwarz  معايري إعتماداً على   lpibحتديد درجة تأخري السلسلة نتائج ) :09(املــلحق رقم  , Akaike

Log-likelihood

  lpibللسلسلة  P=0التأخرينتائج )  : 01(اجلــدول رقم 



  املـــالحق

  lpibلسلسلة ل P=1نتائج التأخري األول )  : 02(اجلــدول رقم 

Schwarz  معايري إعتماداً على   lpibحتديد درجة تأخري السلسلة نتائج ) :09(املــلحق رقم  , Akaike

Log-likelihood

lpibللسلسلة  P=2نتائج التأخري )  : 03(اجلــدول رقم 



  املـــالحق

  
lpibللسلسلة  P=3نتائج التأخري : ) 04(اجلــدول رقم 

  lpibإلستقرارية السلسلة  ADFو DFنتائج اختبارات) : 10(املــلحق رقم 

lpibللسلسلة  DFنتائج اختبارات)  : 01(اجلــدول رقم 



  املـــالحق

lpibللسلسلة  DFنتائج اختبارات: )02(اجلــدول رقم 

  lpibإلستقرارية السلسلة  ADFو DFنتائج اختبارات) : 10(املــلحق رقم 



  املـــالحق

  lpibللسلسلة  DFنتائج اختبارات: )03(اجلــدول رقم 

  Dlpibللسلسلة  DFنتائج اختبارات: )04(اجلــدول رقم 

  lpibإلستقرارية السلسلة  ADFو DFنتائج اختبارات) : 10(املــلحق رقم 

  Dlpibللسلسلة  DFنتائج اختبارات: )05(اجلــدول رقم 



  املـــالحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  lfiscية السلسلة إلستقرار ADFو DFنتائج اختبارات) : 11(املــلحق رقم 



  املـــالحق

  lfiscللسلسلة  DFنتائج اختبارات: )01(اجلــدول رقم 

  

  lfiscللسلسلة  DFنتائج اختبارات: )02(اجلــدول رقم 

  lfiscإلستقرارية السلسلة  ADFو DFاتنتائج اختبار) : 11(املــلحق رقم 



  املـــالحق

Dlfiscللسلسلة  DFنتائج اختبارات: )03(اجلــدول رقم 

Dlfiscللسلسلة  DFنتائج اختبارات: )04(اجلــدول رقم 

  lpripإلستقرارية السلسلة  ADFو DFنتائج اختبارات) : 12(املــلحق رقم 

  lpripللسلسلة  DFنتائج اختبارات: )01(اجلــدول رقم 



  املـــالحق

  

  lpripللسلسلة  DFنتائج اختبارات: )02(قم اجلــدول ر

    lpripإلستقرارية السلسلة  ADFو DFنتائج اختبارات) : 12(املــلحق رقم 

  



  املـــالحق

  Dlpripللسلسلة  DFنتائج اختبارات: )03(اجلــدول رقم 

  Dlpripللسلسلة  DFنتائج اختبارات: )04(اجلــدول رقم 

  للسالسل املدروسة )Johansen(نتائج اختبار التكامل املشترك جلوهنسون ) : 13(املــلحق رقم 
  

  بعدم وجود الثابت) Johansen(التكامل املشترك جلوهنسون ج اختبارنتائ: )01(اجلــدول رقم 



  املـــالحق

  بوجود الثابت) Johansen(التكامل املشترك جلوهنسون نتائج اختبار: )02(اجلــدول رقم 

  

  نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ: )14(املــلحق رقم 



  املـــالحق

  ية للبواقي األشكال البيان): 15(املــلحق رقم 

Resid 01الشكل البياين لـ : )01(الشكل رقم 



  املـــالحق

  
  Resid 02الشكل البياين لـ : )01(الشكل رقم 

  
  Resid 03الشكل البياين لـ : )01(الشكل رقم 

  
  للبــواقي  ADFإختبـــارات): 16(املــلحق رقم 

  



  املـــالحق

  Resid 01لـ  ADFاختبار  ):01(اجلـدول رقم 

  

  Resid 02لـ  ADFاختبار : )02(اجلـدول رقم 

  
  للبــواقي  ADFإختبـــارات): 16(املــلحق رقم 

  



  املـــالحق

  Resid 03لـ  ADFاختبار  ):03(اجلـدول رقم 

  

  

  

  

  للبــواقي املدرج التكراريائج نتـ):17(املــلحق رقم 



  املـــالحق

Kurtosisنتـائج) : 01(الشــكل رقم  , Skewness وJarque-BerraلـResid 01  

  

Kurtosisنتـائج ) : 02(الشــكل رقم  , Skewness وJarque-Berra لـResid 02   

  

,Kurtosisنتـائج ):03(الشــكل رقم  Skewness وJarque-Berra لـResid 03   

  

  )Granger(لــ نتائج اختبار السببية ):18(املــلحق رقم 



  املـــالحق

  سنوات10األشكال البيانية لنتائج دوال االستجابة خالل  ):19(املــلحق رقم 

  األشكال البيانية لنتائج دوال االستجابة خالل املدى الطويل  ):20(املــلحق رقم 


