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 إىل كل من علمنا حرف، وأانر لنا الدرب

 إبمتام هذا العمل ولو بدعاء يف الغيبساهم إىل كل من  

   لإليكم مجيعا أهدي هذا العم
  



 

 
 

 شكر وعرفان

األستاذ الدكتور سليمان بلعور املشرف على  ستاذيأتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل أ
. كما جزاه هللا خري اجلزاءفالنرية،  بنصائحه القيمة وتوجيهاته عليمل يبخل  الذي األطروحة

وتشجيعه أشكر أيضا أستاذي الدكتور جبار بوكثري املشرف املساعد على كل دعمه 
 ونصائحه القيمة.

على مساعدته  Johannes Pfeifer كما أتقدم أيضا جبزيل الشكل والتقدير للدكتور
 كما أشكر أيضا  .Dynareخاصة فيما تعلق بتطبيق كود النموذج يف برانمج  القيمة

Ranaivoson Tojonirina  الذي زودين بدروس الدورة التكوينية حول مناذج
DSGE  واليت ساعدتين كثريا على فهم  2016اشنطن صيف سنة اليت أقيمت يف و ،

 كيفية تصميم وتقدير النموذج.

كما ال يفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر إىل األساتذة أعضاء اللجنة الذين تفضلوا بتسخري    
 جزء ليس ابليسري من أوقاهتم لقراءة هذه األطروحة ومناقشتها. 

 

  



 

 
 

 ملخص

خالل الفرتة  املالية املطبقة يف اجلزائرالدور الذي لعبته السياسة مدى فعالية  إىل تقييمهذه الدراسة هدفت 
ابستخدام مت عمليا،  صدمات أسعار النفط على االقتصاد الكلي الوطين. أتثرييف التقليل من  1980-2016

، تقدير منوذج توازن عام عشوائي ديناميكي (Bayesian estimation) تقنيات التقدير الباييزي
(DSGE)  ابستخدام عدد من السالسل الزمنية للمتغريات االقتصادية يستند إىل خصائص االقتصاد اجلزائري

ابستخدام النموذج املقدر، مت تقييم ومقارنة دور قواعد السياسة املالية املطبقة، وحماكاة واختبار . الرئيسية الكلية
 عدد من القواعد والسياسات البديلة. 

: تؤثر صدمة سعر النفط على أغلب املتغريات االقتصادية الكلية أمها ،ن النتائجتوصلت الدراسة إىل عدد م
 قاعدة السعر واليت ميكن النظر إليها على أهنا قناة انتقال ويف نفس الوقت أداة عزل؛ عرب قناة السياسة املالية

سايرة لالجتاهات الدورية اليت أظهرت فعالية نسبية يف تقليل آاثر صدمات أسعار النفط مقارنة ابلقاعدة امل املرجعي
يف تقليل  أكثر فعالية اأهن للسياسة املالية لقواعد البديلةأظهرت بعض ا ؛فقط يف املدى القصري ،لكن ،بقت قبلهاط  

؛ التنسيق والتفاعل بني السياسة املالية والنقدية من شأنه أن خاصة قاعدة التوازن اهليكلي آاثر الصدمات النفطية
 ال يف مواجهة صدمات أسعار النفط.يساهم بشكل فع

قاعدة مالية، صندوق املوارد، استدامة مالية، اقتصاد غين  سياسة مالية، ،سعر النفطصدمة  الكلمات املفتاحية:
   .، توازن عامابملوارد منخفض الدخل



 

 
 

Abstract 

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the role played 

by fiscal policy applied in Algeria during the period 1980-2016 in reducing the 

impact of oil price shocks on the national macroeconomy. In practice, using the 

Bayesian estimation techniques, a dynamic stochastic general equilibrium 

(DSGE) model based on the features of the Algerian economy was estimated 

using a number of time series of the main macroeconomic variables. Using the 

estimated model, we evaluated and compared the role of applicable fiscal policy 

rules, and simulated and tested a number of alternative rules and policies. 

The study found a number of results: the oil price shock affects most of the 

macroeconomic variables across the fiscal policy channel, which can be viewed 

as a transmission channel and at the same time an insulation tool; the reference 

price rule has shown relative effectiveness in reducing the impact of oil price 

shocks compared with the procyclical rule applied earlier, but only in the short 

run; some alternative rules of fiscal policy have shown that they are more 

effective in reducing the effects of oil shocks, especially structural balance rule; 

coordination and interaction between fiscal and monetary policy would 

contribute effectively to countering oil price shocks. 

Keywords: oil price shock, fiscal policy, fiscal rule, resource fund, financial 

sustainability, resources-rich low-income economy, general equilibrium. 

 

 

  



 

 
 

Résumé 

L'objectif de cette étude était d'évaluer l'efficacité du rôle joué par la 

politique budgétaire appliquée en Algérie au cours de la période 1980-2016 dans 

réduire l'impact des chocs des prix du pétrole sur la macroéconomie nationale. 

En pratique, en utilisant les techniques d’estimation bayésiennes, un modèle 

d’équilibre général stochastique dynamique (DSGE) basé sur les caractéristiques 

de l’économie algérienne a été estimé en utilisant un nombre des séries 

chronologiques des principales variables macroéconomiques. En utilisant le 

modèle estimé, nous avons évalué et comparé le rôle des règles de politique 

budgétaire applicables et simulé et testé un nombre de règles et de politiques 

alternatives.  

L'étude a révélé un nombre des résultats: le choc de prix du pétrole affecte 

la plupart des variables macroéconomiques à travers le canal de la politique 

budgétaire, qui peut être considéré comme un canal de transmission et en même 

temps un outil d'isolation; la règle de prix de référence a montré une efficacité 

relative dans la réduction de l'impact des chocs des prix du pétrole par rapport à 

la règle procyclique appliquée précédemment, mais seulement à court terme; 

certaines règles alternatives de politique budgétaire ont montré qu'elles étaient 

plus efficaces pour réduire les effets des chocs pétroliers, surtout règle 

d'équilibre structurel; la coordination et les interactions entre les politiques 

budgétaire et monétaire contribueraient efficacement pour contrer les chocs des 

prix du pétrole. 

Mots-clés: choc de prix du pétrole, politique budgétaire, règle budgétaire, fond 

de ressources, durabilité financière, économie à faible revenu riche en 

ressources, équilibre général. 
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 عامة مقدمة

تعترب السياسة املالية ذات أمهية ابلغة ملا هلا من دور فعال يف حتقيق األهداف املختلفة اليت تسعى الدول إىل 
احملافظة على استقرار هي إدراكها. ومن أهم األهداف اليت تسعى الدول من خالل سياستها املالية إىل حتقيقها 

ي، وذلك من خالل التفاعل بني أدوات السياسة املالية االقتصاد وصد الصدمات اخلارجية وحتقيق النمو االقتصاد
 طبيعة االقتصاد. كذا ويف ظل التوجه االقتصادي الذي تتبناه الدولة و 

تصميم وتنفيذ السياسات املالية تكتنفه  ،بشكل عام غري املتجددة يف االقتصادايت الغنية ابملوارد الطبيعية
املوارد توفر فرصة رائعة لتحقيق التنمية االقتصادية والرفاهية االجتماعية للدول الغنية هذه رغم أن حتدايت خاصة، ف

هبا، إال أن عملية إدارة مواردها تكتنفها مجلة من التعقيدات والتحدايت. تزيد هذه التعقيدات والتحدايت كلما 
لعملة الصعبة. وتزيد أكثر وأكثر كلما  زاد االعتماد على قطاع املوارد من انحية اإليرادات، الصادرات، ومداخيل ا

 كان االقتصاد احمللي منخفض الدخل، يتميز بندرة رأس املال، وهيكل اقتصادي ريعي بشكل شبه كامل. 

بشكل كبري أبسعار النفط ابعتباره املورد األساسي للدخل، وتتميز  نفطيةترتبط غالبية االقتصادايت ال
 أو الطويل، لذلك تواجه ،املتوسط القصري، تقرار سواء على املدىأسعار هذا األخري ابلتذبذب وعدم االس

يف  والصدمات العنيفة واملتكررة الدول النفطية حتدايت كبرية يف مواجهة التقلب املستمريف  السياسات املالية
سعار أسعار موردها األساسي، لذلك تعتمد ملواجهة صدمات أسعار النفط سواء الصدمات املواتية عند ارتفاع األ

أو غري املواتية عند االخنفاض يف األسعار على سياستها املالية للتصحيح االختالالت اليت ختلفها هذه الصدمات 
من جهة، وتبين قواعد مالية تستهدف عزل االقتصاد الكلي احمللي عن  على خمتلف املتغريات االقتصادية الكلية

 .هذه الصدمات، من جهة اثنية

ام منذ سبعينيات القرن املاضي أكثر تقلبا وشهدت الكثري من الصدمات العنيفة أصبحت أسعار النفط اخل
واملتكررة. كانت فرتة السبعينات، الثمانينات، واأللفية اجلديدة أكثر الفرتات اليت شهدت صدمات نفطية. 

صدمات اختلفت مسببات كل صدمة بني قوى الطلب والعرض. حىت العوامل األخرى كان هلا دور مهم خاصة ال
املالية، االقتصادية واألحداث السياسة. أاثر الصدمات النفطية على الدول املصدرة تكون عنيفة ومؤثر كلما زاد 
اعتماد االقتصاد احمللي على قطاع النفط حيث تصبح املتغريات االقتصادية الكلية أكثر حساسية هلذا القطاع 

 وأسعار هذا املورد. 

ه من االقتصادايت الريعية بشكل كبري على عائدات النفط وابلتايل فإن يعتمد االقتصاد اجلزائري كغري 
لذلك، قامت اجلزائر منذ سنة على خمتلف املتغريات الكلية لالقتصاد.  كبريالصدمات يف أسعاره حتدث األثر ال
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وذلك بتبين قاعدة سياسة مالية هتدف إىل احلد من انتقال صدمات أسعار النفط إىل االقتصاد الكلي،  2000
امليزانية العمومية على أساس سعر مرجعي اثبت للبرتول وحتويل القيم الفائضة إىل صندوق ضبط  بناء من خالل

اليت طبقت يف بعض الدول عديد من قواعد السياسة املالية توجد ال ،هذه املرجعي إضافة إىل قاعدة السعراملوارد. 
والتقليل قدر  واالستفادة منها بصورة فعالة أكثر، إيرادات هذه املواردإدارة اليت تستهدف الغنية ابملوارد مؤخرا و 

  صدمات اليت حتدث يف أسعارها.لاإلمكان من اآلاثر السلبية ل

دون األخذ يف السياسات املالية مباشرة قواعد فعالية تقييم و النفط  مع ذلك، النظر يف آاثر صدمات سعر
سيكون مضلال. لذلك، ظهرت مناذج  ،وكذا الصدمات األخرى ،ديكل االقتصاه ى،احلسبان السياسات األخر 

يف مع األخذ وتقييم السياسات  اليت تعد أداة فعالة لقياس آاثر الصدمات( DSGEالتوازن العام )خاصة مناذج 
  احلسبان هيكل وتوازن االقتصاد ككل.

 إشكالية الدراسة. 1

 الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل:أتسيسا على ما سبق، ميكن صياغة إشكالية 

ما مدى فعالية قواعد السياسة املالية يف التقليل من آاثر صدمات أسعار النفط على االقتصاد الكلي 
 ؟2016-1980خالل الفرتة  اجلزائري يف إطار منوذج التوازن العام

 ويندرج حتت هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

وما مدى حساسية هذه املتغريات  ؟اجلزائري سعر النفط على متغريات االقتصاد الكليكيف تؤثر صدمة  -
 للتقلبات اليت حتدث يف السعر؟

، يف للبرتول قاعدة السعر املرجعي بعد تطبيق مدى جنحت السياسة املالية يف اجلزائر، وابلتحديد إىل أي   -
 والتقليل من اآلاثر غري املرغوبة لصدمات أسعار النفط؟االقتصاد الكلي اجلزائري  محاية

مدى ميكن لقواعد سياسة مالية بديلة أن تزيد من فعالية مواجهة صدمات أسعار النفط وحتقق  إىل أي   -
 ؟اجلزائري استقرار االقتصاد الكلي

السياسة خاصة و ، يف اجلزائر  السياسة املالية والسياسات االقتصادية األخرىتنسيق بنيال جيب هل -
 ذلكمدى ميكن أن يكون  وإىل أي   من اآلاثر االقتصادية الكلية لصدمات أسعار النفط؟ لحدل ،يةالنقد

 اال؟فع  
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 فرضيات الدراسة .2

الفرضيات التالية واليت سوف يتم تدعيمها أو رفضها،  يتم إدراجكإجابة مؤقتة على األسئلة السابقة، 
 واملتكونة ُما يلي:

عري قناة السياسة املالية،  يف اجلزائر املتغريات االقتصادية الكلية الرئيسية ىصدمات أسعار النفط علتؤثر  -
 يع هذه املتغريات، بدون استثناء، حساسة جدا ألي تغريات يف السعر.ومج

من  تقليليف البشكل فعال  بعد تطبيق قاعدة السعر املرجعي للبرتول يف اجلزائرالية السياسة امل مل تنجح  -
 النفط إىل االقتصاد الكلي، خاصة يف املدى املتوسط والطويل. سعارانتقال آاثر صدمات أ

يكون فعاال بشكل أكرب يف مواجهة صدمات أسعار النفط وحيقق ستطبيق قواعد سياسة مالية بديلة   -
 مقارنة بقاعدة السعر املرجعي. اجلزائري القتصاد الكليل أفضل استقرار

 ،املختلفة للصدمات النفطية ستجابة  يف اجلزائر ا تنسيق بني السياسة املالية والسياسة النقديةمل يكن هناك  -
الكلية  يف ضمان استقرار املتغريات االقتصاديةميكن أن يساهم بشكل كبري مع أن التفاعل والتنسيق بينها 

ابلكفاءة واملرونة  التفاعل والتنسيق(هذا ) فقط إذا متيز لكن ،النفط أسعار وحيد من أتثري صدمات
      الالزمة لذلك. 

 دوافع اختيار املوضوع. 3

 إىل اختيار هذا املوضوع، ما يلي:  تإن أهم الدوافع واألسباب اليت أد

املواضيع اليت ختص املستوى الكلي، وارتباط املوضوع مبجال التخصص الرغبة الذاتية للبحث يف مثل هذه  -
 )دراسات مالية(.

أمهية املوضوع وجتدده، خاصة ما تعلق جبانب أتثريات أسعار النفط، الذي يعترب موضوع الساعة نظرا ملا  -
بشكل  يةتسببت به أزمة اهنيار أسعار النفط من انعكاسات سلبية على أغلبية اقتصادايت الدول النفط

 خاص. بشكل واجلزائر عام،
 تقلبات والصدمات اليت حتدثاولة ابراز الدور الذي ميكن للسياسة املالية أن تلعبه للحد من أتثريات الحم -

 .ياجلزائر  على االقتصاديف أسعار النفط 
وعدم التنبيه بوجوب إجياد حلول دائمة ملشكلة أتثري صدمات أسعار النفط على االقتصاد الوطين  -

 االكتفاء ابحللول الظرفية.
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 أمهية الدراسة. 4

تربز أمهية هذه الدراسة، يف كوهنا تسلط الضوء على االرتباط الكبري بني االقتصادايت النفطية عامة 
واالقتصاد اجلزائري حتديدا ابلنفط كمورد أساسي وما لذلك من أاثر سلبية، وقد كانت وال تزال التذبذابت 

املتكررة يف أسعار هذا األخرية تنعكس مباشرة يف احداث اختالالت وعدم االستقرار على مستوى  صدماتوال
وتراجع األداء االقتصادي يف كل االقتصاد الوطين خاصة يف حالة اهنيار األسعار، وما تعيشه اجلزائر من اضطراب 

أكرب دليل على ما ميكن أن حتدثه صدمات أسعار النفط من سلبيات وآاثر  ،اهنيار كبري األسعار فيها تشهد مرة
وأيضا، حماولتها الربط بني ما ميكن للسياسة املالية أن تفعله يف مواجهة صدمات أسعار النفط،  غري مرغوبة.

 ات املناسبةوالقواعد والسياس سبلال، وحماولة حتديد الكلي الوطيناالقتصاد  وتوازن وانعكاس ذلك على استقرار
 االستقرار يف االقتصاد الوطين رغم تقلبات أسعار النفط. تحقيقل

 أهداف الدراسة     . 5

 هتدف الدراسة إىل:

إبراز اآلاثر اليت ختلفها صدمات أسعار النفط على االقتصاد اجلزائري، خاصة يف ظل اعتماده شبه حماولة  -
ات االقتصادية الكلية األكثر حساسية للتقلبات وحتديد أهم وأكثر املتغري  املطلق على عائدات النفط.

 اليت حتدث يف سعر النفط.
 تقييم فعالية السياسة املالية يف اجلزائر يف ظل صدمات أسعار النفط، ومدى جناعة األساليبحماولة  -

 اليت مت االعتماد عليها ملواجهة هذه الصدمات. والقواعد
 املرجعي للبرتول وصندوق ضبط املوارد.التقييم الكمي لدور قاعدة السعر  -
تطبيقها سيزيد من فعالية السياسة املالية احلالية ويقلل  اختبار قواعد سياسة مالية بديلة وتقرير ما إذا كان -

   من آاثر الصدمات النفطية.
أم جيب تقرير ما إذا كان االعتماد على السياسة املالية يف اجلزائر كافيا ملواجهة صدمات أسعار النفط،  -

 أخرى. سياساتو  اسرتاتيجياتاالعتماد على 
حماولة اختبار امكانية التنسيق بني السياسة املالية والنقدية يف اجلزائر ودور ذلك يف زايدة كفاءة االستجابة  -

 لصدمات أسعار النفط املختلفة.
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 مناهج الدراسة. 6

د يف هذه الدراسة اعتميتم االاإلشكالية املطروحة، سبغية حتقيق األهداف املتوخاة من الدراسة ومعاجلة 
حتليل  واالستنتاجي عند املنهج الوصفي عند تبيان ماهية متغريات الدراسة، واملنهج التحليلي ؛على عدة مناهج

الدراسة  بني متغريات واآلاثر العالقات استنتاج االستنتاجي عندواملنهج ، الدراسة العالقات بني متغريات
نهج املقارن من أجل املسيتم االعتماد على ، كذلك  ابعتماد األدوات اإلحصائية والقياسية. ت املختلفةوالسياسا

سيتم ، و املقارنة بني القواعد والسياسات احلالية والسابقة وكذا القواعد والسياسات البديلة اليت سيتم اختبارها
  .الة اجلزائر يف فرتة زمنية معينةمنهج دراسة احلالة من خالل الرتكيز على حعلى أيضا االعتماد 

 . أداة الدراسة7

 DSGE (Dynamicمنوذج التوازن العام العشوائي الديناميكي مت يف هذه الدراسة استخدام 
Stochastic General Equilibrium) :النموذج هو . يتميز النموذج املستخدم بعدة خصائص

  Nominalاألسعار واألجور ابلصالبة اإلمسية )تتسم كل من ؛ نيوكينزي مفتوح متعدد القطاعات
rigidity) إضافة إىل صدمة سعر النفط، تضمن النموذج ست صدمات هيكلية أخرى )صدمة اإلنتاجية، ؛

صدمة السياسة النقدية، صدمة انتج النفط؛ صدمة التضخم األجنيب، صدمة الناتج األجنيب، وصدمة سعر الفائدة 
( اإلمسية واحلقيقية )صالبة األسعار واألجور، Frictionsوعة من االحتكاكات )تضمن النموذج جمم؛ األجنيب(

الفهرسة اجلزئية لألسعار واألجور، التكلفة الثابتة، تكلفة تعديل االستثمار اخلاص، تكلفة تعديل استخدام رأس 
من خالل السالسل الزمنية  مت تقدير النموذج؛ املال اخلاص، وتشكيل العادة يف استهالك األسر احمللية واألجنبية(

 .(Bayesian estimation techniquesابستخدام تقنيات التقدير الباييزي ) لالقتصاد اجلزائري

 حدود الدراسة. 8

مت أسعار النفط،  لصدمات يف احلد من اآلاثر غري املرغوبةاحلدود الزمنية: لتقييم فعالية السياسة املالية 
العديد من الصدمات النفطية. وتغطي هذه الفرتة أيضا تطبيق عدة لتشمل  2016-1980فرتة  اختيار

 سياسات مالية خمتلفة )قاعدة السياسة املالية املسايرة لالجتاهات الدورية وقاعدة السعر(. 

  تركز هذا الدراسة على حالة اجلزائر. :كانيةاحلدود امل

 

 



 مقدمة عامة

VII 
 

 صعوابت الدراسة. 9

وتقديره ابستخدام يف تصميم النموذج وخاصة يف تطبيق كود النموذج متحورت أهم صعوابت الدراسة 
بياانت سعر النفط  يف وجود وخاصة ،خالل كامل فرتة الدراسة بياانت االقتصاد اجلزائري اليت تتميز بتقلب كبري

 الوقت واجلهد.تطلب تقدير النموذج حبيث حياكي هذه البياانت الكثري من احملاوالت والكثري من اخلام، حيث 

 الدراسات السابقة. 10

 .قسمني، سيتم تقسيم هذه الدراسات إىل  تناولت موضوع الدراسةالدراسات السابقة اليت مناقشةمن أجل 
الثاين يتناول الدراسات السابقة يف دول انمية القسم الدراسات السابقة اليت تناولت حالة اجلزائر، و  ركز علىاألول ي
 .وموارد طبيعية أخرى مصدرة للنفطأخرى 

  دراسات عن حالة اجلزائر. 1.10

 -السياسات النقدية واجلبائية ملواجهة اخنفاض كبري يف الصادرات (:2006منصوري عبد هللا ). 1.1.10
 حالة اقتصاد صغري مفتوح

، كلية ختصص نقود ومالية يف العلوم االقتصادية دولةهي عبارة عن أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 
اليت ميكن أن تنجم عن  اآلاثر ت هذه الدراسةتناول .اجلزائرة العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامع

والسياسة  يت تعترب جزء من السياسة املالية،صدمات االخنفاض الكبري يف الصادرات ودور السياسة اجلبائية، ال
ومن  يف إعادة التوازن االقتصادي الكلي يف الدول املصدرة للمحروقات بشكل عام واجلزائر بشكل خاص. النقدية

كثروة، ابلتايل ضرورة   يهاالستخدام األمثل للريع يتطلب النظر إلأهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة هي أن 
العدالة بني اجليل حيقـق و أصول إنتاجية بديلة ميكنها أن تذر دخال دائما، يدوم حىت بعد استنفاد الريـع،  حتويله إىل

أمهية حتقيق مزيج سياسة اقتصادية يتميز ابملتانة كما توصلت الدراسة أيضا إىل أن   .ألجيال القادمةوا احلايل
ركز على اآلاثر تمل  مع ذلك، الكنه .تنسيق بني السياسة النقدية السياسة اجلبائية يتطلب وجود االستمراريةو 

املباشرة على االقتصاد الكلي وال على العالقة بني التقلبات يف سعر النفط والسياسات املالية بشكل عام، ودور 
 قواعد السياسة املالية يف التقليل من هذه اآلاثر بشكل خاص.
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سياسات احلد من اآلاثر االقتصادية غري املرغوبة لتقلبات أسعار النفط (: 2015اهيم ). بلقلة بر 2.1.10
 على املوازنة العامة يف الدول العربية املصدرة للنفط مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر

يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية  علوموهي عبارة عن أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 
اآلاثر اليت تنتج عن تقلبات  ت هذه الدراسةتناول .حسيبة بن بوعلي الشلفة التجارية وعلوم التسيري، جامع

خاصة على امليزانية العمومية يف حالة اجلزائر والدول العربية املصدرة للنفط، والسياسات واملبادئ  أسعار النفط
ملواجهة هذه التقلبات عند تصميم سياسة املوازنة العامة، كما ركز الباحث على طفرة النفط أي الزايدات  الالزمة

الدول العربية املصدرة  أنهي الكبري واملتواصلة يف األسعار )صدمات إجيابية(. ومن أهم النتائج اليت توصل إليها 
املوازنة العامة وتصميمها، ليس فقط ألن أسعار النفط  ويف إعداد اقتصاداهتاحتدايت خاصة يف إدارة  تواجه للنفط

ا، بل أيضا ألنه يتعني عليها التخطيط للوقت الذي سينفذ فيه النفط، ولعدم هبشديدة التقلب ومن الصعب التنبؤ 
يتناول  لكنه مل .اليقني فيما يتعلق إبيرادات البرتول وتداعيات ذلك ابلنسبة للسياسة املالية القصرية والطويلة األجل

قياس آاثر الصدمات النفطية )اإلجيابية والسلبية( على املتغريات االقتصادية األخرى، كما مل يركز أيضا على تقييم 
 دور قواعد وسياسات بديلة. 

أثر الصدمات اخلارجية على فعالية السياسة املالية دراسة حالة اجلزائر: : (2015)سعودي حممد . 3.1.10
1990-2010 

وهي عبارة عن أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري ختصص نقود ومالية، كلية العلوم  
اآلاثر اليت تنتج عن الصدمات اخلارجية  ت هذه الدراسةاالقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر. تناول

اخللفية النظرية للصدمات اخلارجية  الباحث واليت تنعكس سلبا على وضعية االقتصاد الوطين، حيث أبرز
والسياسية( وأاثرها على االقتصاد اجلزائري، واتبعها بدراسة قياسية ألثر  ،الطبيعية ،)الصدمات التجارية، املالية

أهم  .2010-1990خالل الفرتة  يزانيةالصدمات اخلارجية على فعالية السياسة املالية من خالل قناة العجز امل
كان   غري املتداولة جنبا إىل جنب مع دورية السياسة املاليةارتفاع أسعار السلع إليه هذه الدراسة هو أن ما توصلت 

لكنه مل يتناول كيف ميكن أن تواجه السياسة اإلنعاش االقتصادي املطبقة يف اجلزائر. على سياسة  يبأثر سل اهل
أسعار النفط على املتغريات  صدماتأتثريات  املالية هذه الصدمات وتصحيح االختالالت، ومل يركز أيضا على

 االقتصادية الكلية للدول.
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: انعكاسات تقلبات أسعار النفط على قرارات السياسة االقتصادية (2015) عية عبد الرمحان .4.1.10
 اجلزائرية

وهي عبارة عن أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ختصص حتليل اقتصادي،   
اآلاثر اليت تنتج عن تقلبات  ت هذه الدراسةكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر. تناول

دية املتبعة وحتددها، حيث أبرز اخللفية النظرية أسعار النفط واليت تنعكس على طبيعة قرارات السياسة االقتصا
لالقتصادايت الريعية، واتبعها بدراسة خمتلف التطورات االقتصادية يف اجلزائر منذ االستقالل واليت كانت حمددة 

-2000خالل الفرتة  أثبتت اجلزائر من أهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن ومرتبطة بتطورات أسعار النفط.
 ثروة خلق هبدفوضعت  ليتبعض الربامج واخلطط ا تطبيق رغم احملروقات قطاع لعوائد تبعيتهار استمرا 2012

 اليت االقتصادية ابلسياسات املتعلقة القرارات أهم، إال أن االسرتاتيجية ابلقطاعات وضنهكال  بديلة مصادر من
لكنه مل يتناول العالقة بني السياسة  .قطاع احملروقات مبداخيلحجم ارتباط تلك القرارات  عكست اختذت

أسعار  صدماتاالقتصادية واليت من بينها السياسة املالية والتقلبات يف أسعار النفط، ومل يركز أيضا على أتثريات 
 النفط على املتغريات االقتصادية الكلية.

 نفط وموارد طبيعية أخرىدراسات عن دول انمية مصدرة لل .2.10

10.2.1. Luis Vedegaray-Caso (1998): The fiscal response to oil shocks 

ة ، جامعد، كلية االقتصاقتصاديف اال (PhD)فلسفة وهي عبارة عن أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  
Massachusetts Institute of Technology. قام أوال بتطوير منوذج  يف هذه الدراسة الباحث

املرتتبة عن الصدمات النفطية على مكوانت امليزانيات  اآلاثر للتنبؤ أبسعار النفط يف املدى الطويل مث انقش
، (Panel data)ابستخدام البياانت املقطعية  مصدرة للنفط من بينها اجلزائر ةدول 13العمومية لعينة من 

، أيضا تناول دور مؤسسات الدول وكذا السياسة يف ف جيب أن تستجيب السياسات املالية هلذه الصدماتوكي
أن معظم  هيالباحث  إليها توصلمن أهم النتائج اليت  .املختلفة ستجابة للصدمات النفطيةاالالتأثري على طبيعة 

 احلكومة أكثر استبدادية، كانت االستجابة االستجاابت حتدث من خالل اإلنفاق احلكومي، وأنه كلما كانت
اآلاثر االقتصادية الكلية هلذه الصدمات النفطية وآلية انتقاهلا لكنه مل يركز على . أكثر اعتداال لصدمة سعر النفط

من خالل القواعد املالية املختلفة يف إطار  د من انتقال الصدماتعرب السياسة املالية، ودور هذه السياسة يف احل
 التوازن الكلي لالقتصاد.
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10.2.2. Martin Ardanaz (2012): The politics of booms and busts: fiscal 
policy over the business and electoral cycle in developing countries 

كلية الدراسات العليا  ،قتصاديف اال (PhD)فلسفة شهادة دكتوراه وهي عبارة عن أطروحة مقدمة لنيل 
 تناول. Columbia، جامعة (Graduate School of Arts and Sciences) يف الفنون والعلوم

مع  سياستها املالية تكيف أن كيف جيب للبلدان، من خالل مؤسساهتا السياسية،  الباحث يف هذه الدراسة
، وكان اهلدف الرئيسي من هذه الصدمات املختلفة خاصة صدمات إيرادات املوارد يف عينة من الدول النامية

شرح التباين يف استجابة اإلنفاق العام والتوازن املايل لدورة األعمال والدورة االنتخابية عرب عينة كبرية الدراسة هو 
قدرة  مدى ملناقشةبتطوير نظرية تعتمد على مشكلة الوكالة السياسية ، لفعل ذلك، قام الباحث من البلدان

أكثر دورية  تكونالسياسة املالية أن  مجلة من النتائج أمهها توصل الباحث إىل .احلكومة على إدارة قرارات اإلنفاق
 .من املوارد ري املتوقعةاإليرادات غ على اعتماد أكرب لدول اليت يكون فيهامستوايت الشفافية املالية أقل يف اتكون و 

لكنه مل يناقش اآلاثر املختلفة ألسعار املوارد على االقتصادية الكلية، ودور قواعد السياسة املالية يف التقليل من 
 حدة هذه اآلاثر وكيفية التنسيق مع السياسات االقتصادية األخرى خاصة السياسة النقدية. 

10.2.3. Pieschacón Anamaría (2012): The value of fiscal discipline for oil-
exporting countries 

. قامت هذه Journal of Monetary Economicsعن مقال منشور يف جملة  وهي عبارة
من خالل حتليل دور السياسة املالية كآلية انتقال  يف الدول املصدرة للنفط تقييم قيمة االنضباط املايلالدراسة ب

ومت الرتكيز يف هذه الدراسة على املقارنة بني النرويج واملكسيك، وذلك ابستخدام لصدمات أسعار النفط 
DSGE  معاير وتقديرات منوذجVAR،  حيث قامت ابختبار دور القاعدة املالية يف انتقال صدمات أسعار

در للنفط من خالل التبديل بني خصائص اإلطار املايل يف كل من النرويج واملكسيك من النفط إىل االقتصاد املص
السياسة املالية من أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة هي أن  .(Counterfactual)خالل التحليل املضاد 

ه الصدمات، وأن لصدمات أسعار النفط وقادرة أيضا على تنظيم حجم مرور هذ انتشار هامةانتقال و هي قناة 
مستوى  تكون أفضل من حيث حتسنيالسياسات املالية اليت تعزل االقتصاد عن صدمات ارتفاع أسعار النفط 

لكنها مل تناقش كل القواعد املالية وأيضا فعالية التنسيق بني السياسة املالية والنقدية ودور  الرفاهية االقتصادية.
 ختلفة. ذلك يف احلد من آاثر الصدمات النفطية امل

 



 مقدمة عامة

XI 
 

10.2.4. Keyra Mattiba Primus (2014): Essays on Monetary and Fiscal 
Policies in Small Open Economies: The Case of Trinidad and Tobago 

، لعلوم اإلنسانية، كلية اقتصاديف اال (PhD)فلسفة وهي عبارة عن أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 
يف االقتصادايت الغنية ابملوارد  دور السياسات النقدية واملالية هذه الدراسة تتناول. Manchester ةجامع

ول تناولت دور السياسة النقدية يف هذه . يف القسم األترينداد وتوابغوومنخفضة الدخل وركزت على حالة 
دور قواعد السياسة املالية دور  لمنها تناو  الثايناالقتصادية من خالل اختبار بعض قواعد السياسة النقدية. القسم 

منوذج التوازن العام  يف كال القسمني استخدمت الدراسة .ترينداد وتوابغو يف ختصيص إيرادات املوارد يف حالة
 أن إنفاق كلمن أهم ما توصلت إليه الدراسة هو  .لكن معاير وليس مقدر (DSGE)العشوائي الديناميكي 

 ةعلى االستهالك واالستثمار خيلق مزيدا من التقلبات ويضاعف من انتشار املرض اهلولندي مقارن املوارد إيرادات
االستجابة املالية املثلى تقرتح أنه جيب توفري جزء أكرب من كل هذه اإليرادات، وأن ابحلالة اليت يتم فيها حفظ  

لكنها مل تناقش كل القواعد املالية وأيضا دور  .اقعيف الو  ترينداد وتوابغو مكاسب املوارد، ُما توفره حكومة
السياسات البديلة وفعالية التنسيق بني السياسة املالية والنقدية ودور ذلك يف احلد من آاثر الصدمات النفطية 

 املختلفة. 

10.2.5. Mohammed Amin Adam (2014): Oil Boom, Fiscal Policy and 
Economic Development  

مركز الطاقة البرتولية  ،قتصاديف اال (PhD)فلسفة أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه وهي عبارة عن 
 Centre for Energy Petroleum and Mineral Law and) وقانون وسياسة املعادن

Policy)،  جامعةDundee  .تقييم االستدامة املالية والتأثريات هو  هذه الدراسة كان اهلدف الرئيسي من
خاصة فرضة  لقواعد املالية البديلةاب ومقارنتهالتخصيص إيرادات النفط  للقاعدة املالية املعتمدة يف غااناملالية 

هذه دور السياسة املالية من خالل  الباحث تناول. BIHوقاعدة "عصفور يف اليد"  PIHالدخل الدائم 
يف إطار منوذج التوازن العام، لكن التوازن الية يف التعامل مع الصدمات النفطية اإلجيابية يف اقتصاد غاان املقواعد ال

من أهم  وليس الديناميكي العشوائي. (Computable General Equilibrium) العام احملسوب
وليس هلا دور  من الناحية املالية  ةداممست تغاان ليسيف  ة املطبقةاملالي قاعدةأن ال هلا الدراسة النتائج اليت توصلت

 ةوقاعد PIH لدخل الدائما مقارنة بقاعدة فرضيةالتنمية االقتصادية  كبري يف توجيه إيرادات النفط لتحقيق
BIHلكنها مل تناقش كيف تؤثر هذه التقلبات  االستدامة املالية ال تؤدي ابلضرورة إىل نتائج إمنائية أكرب. ، وأن
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يف أسعار وإيرادات النفط على استقرار االقتصاد الكلي احمللي، وكيف ميكن معاجلة واحلد من هذه اآلاثر من 
 وبني السياسة النقدية. خالل القواعد البديلة السياسة املالية، وكيف جيب التنسيق بينها

10.2.6. Agénor, Pierre-Richard (2016): Optimal fiscal management of 
commodity price shocks 

. قامت Journal of Development Economicsعن مقال منشور يف جملة  وهي عبارة 
تستجيب على النحو األمثل، من ينبغي للبلدان منخفضة الدخل أن  ية اليتكيفال هذه الدراسة مبناقشة وحتليل

معاير وليس مقدر، حيث قام  DSGEوارد، وذلك ابستخدام منوذج خالل السياسة املالية، لصدمات أسعار امل
الباحث ابختبار عدة قواعد مالية منها ما يتم من خالله االحتفاظ بكل إيرادات املوارد يف صندوق املوارد وأخرى 
تستهدف إنفاق كل هذه اإليرادات، مث بعد ذلك قام ابختبار قاعدة تستهدف التخصيص األمثل إليرادات املوارد 

 وكم جيب ادخارها. ومن أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة أن كل من قاعدة من خالل حتليل كم جيب انفاقه
 السياسة املثلى وأن قاعدة ،استجابة مالية مثالية ملكاسب املوارد متثل االدخار الكامل، قاعدة وال اإلنفاق الكامل

فضل، من حيث أتثريها هي األ اليت تستهدف التخصيص األمثل بني اإلنفاق اليوم وتراكم األصول يف املستقبل
. ولكنها مل تناقش اآلاثر املباشرة لصدمات أسعار املوارد وأيضا فعالية التنسيق بني على تقلب االقتصاد الكلي

 السياسة املالية والنقدية ودور ذلك يف احلد من هذه اآلاثر املختلفة. 

10.2. .7  Bjornland Hilde C. and Thorsrud Leif Anders (2016): Commodity 
prices and fiscal policy design: Procyclical despite a rule 

 مركز االقتصاد الكلي التطبيقي واالقتصاد البرتويل إطار أنشطة حبث عن ورقة عمل منشورة يف وهي عبارة
CAMP أسعارعزل االقتصاد احمللي عن تقلبات لاعتماد قاعدة مالية مدى فعالية  تقييمقامت هذه الدراسة ب 

 time-varyingابلرتكيز على حالة النرويج، وذلك ابستخدام منوذج  يف اقتصاد غين ابملوارد املوارد
Dynamic Factor حيث قارن الباحثني من خالل هذا النموذج بني استجاابت االقتصاد الكلي ،

، كما (BIH) النرويج لصدمات أسعار النفط بني فرتات زمنية قبل وبعد تطبيق القاعدة املالية املستخدمة يف
ومن أهم النتائج اليت توصلت  قاموا أيضا ابملقارنة بني هذه القاعدة وقاعدة توسعية يف االنفاق وأخرى معتدلة.

منذ اعتماد  ية استجابة لتقلبات أسعار النفطأكثر دور  يف النرويج أصبحت السياسة املالية أن هيإليها الدراسة 
لكنها مل تناقش كل القواعد املالية وأيضا فعالية  ىل زايدة تقلبات االقتصاد احمللي.، وهو ما أدى إاملالية القاعدة

 التنسيق بني السياسة املالية والنقدية ودور ذلك يف احلد من آاثر الصدمات النفطية املختلفة. 
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10.2.8. Medina Juan Pablo and Soto Claudio (2016): Commodity prices 
and fiscal policy in a commodity exporting economy 

اثر اآل . قامت هذه الدراسة بتحليلEconomic Modellingعن مقال منشور يف جملة  وهي عبارة
، مع الرتكيز يف ظل بعض القواعد املالية اقتصاد مصدر هلذه املوارد على ملواردلصدمات أسعار ا ةالكلي يةاالقتصاد

قام الباحثان أيضا من  .وليس مقدر معاير DSGE، وذلك ابستخدام منوذج حاسشيلي املصدرة للنعلى حالة ال
 من خالل تدخلها الستهداف معدل الصرف احلقيقي، وأيضا ديةخالل هذا النموذج بتقييم دور السياسة النق

اهليكلي للميزانية على تطبيق قاعدة التوازن  (Imperfect credibility) املصداقية غري الكاملة أثر اختبار
تم تنفيذ السياسة املالية بطريقة متكن ي عندما أنهومن أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة هي  يف الشيلي.

، فإن التأثريات على االقتصاد الكلي الرتفاع وارداحلكومة من توفري معظم اإليرادات اإلضافية من ارتفاع أسعار امل
 .%0.5 بـالصرف احلقيقي  قيمة ارتفاعو  ،%0.2وسع يف اإلنتاج إىل ما دون هي الت %10بنسبة  واردأسعار امل

 وأن السياسة النقدية اليت انتهجت يف الشيلي من قبل ضخمت استجاابت دورة األعمال لصدمات النحاس.
، ودور السياسة املالية كآلية BIHلكنها مل تناقش كل القواعد املالية مثل قاعدة االدخار يف صندوق املوارد 

 .أسعار املواردانتقال ملختلف الصدمات 

 يف عدة أبعاد، أمها:  ، خاصة فيما يتعلق حبالة اجلزائر،ختتلف دراستنا عن هذه الدراسات

التوازن العام العشوائي الديناميكي  حتلل وتقيم فعالية السياسة املالية يف اجلزائر ابستخدام منوذج أهنا -
(DSGE) ،؛مل يتم تطبيقه من قبل لتحليل السياسة املالية يف اجلزائر ،على حسب علمنا ،والذي  

 DSGEعلى االقتصاد الكلي اجلزائري ابستخدام منوذج  أسعار النفط تناقش آاثر صدمات أهنا -
من  ،ُميزاته أنه من الذي، و ومقدر ابستخدام بياانت االقتصاد اجلزائري نيوكينزي مفتوح متعدد القطاعات

والسياسات  ككل  هيكل االقتصاد يتم قياس آاثر هذه الصدمات مع األخذ يف احلسبان خالله،
 ؛والصدمات األخرى

  ؛وكذا دور صندوق ضبط املوارد يف اجلزائر قاعدة السعر املرجعي املطبقةل كمي  يميتقحتاول إجراء  أهنا -
ودورها يف تقليل  بديلة دور عدة قواعد سياسة مالية ابستخدام منوذج مقدر وليس معاير، أهنا ختترب، -

أمهية التنسيق بني السياسة املالية و  ،اجلزائري الكلي االقتصاد إىل انتقال أاثر صدمات أسعار النفط
  ودور ذلك يف احلد من اآلاثر االقتصادية الكلية لصدمات أسعار النفط.  يف اجلزائر والنقدية
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 دراسةهيكل ال. 10

اجلانب . جزئني نظري وتطبيقيلإلملام جبوانب املوضوع ومعاجلة اإلشكالية املطروحة سنقسم الدراسة إىل 
الفصل األول خيصص ملناقشة تصميم وتنفيذ السياسات املالية يف الدول النظري يشمل فصلني )األول والثاين(. 

الغنية ابملوارد واملنخفضة الدخل بشكل عام. على وجه التحديد، ستتم مناقشة وحتليل أهم التحدايت والتعقيدات 
يعد تصميم وتنفيذ هذه السياسات خمتلفا عن غريها من الدول.  اليت تواجه السياسات املالية يف هذه الدول وملاذا 

على املدى الطويل والقواعد واالسرتاتيجيات املناسبة  املوارد سيتم فيه مناقشة القواعد العامة إلدارة إيرادات امك
احمللي عن مناقشة دور أهم القواعد املالية يف عزل االقتصاد الفصل للدول املنخفضة الدخل. سيتم أيضا يف هذا 

التقلبات والصدمات يف اإليرادات، وكذا كيفية التنسيق بني السياسة املالية، السياسة النقدية، وصناديق املوارد 
ونتائج صدمات أسعار النفط. عمليا، سيتم  ومدى فعالية ذلك. يف الفصل الثاين سيتم النظر يف أهم األسباب

هذه آليات انتقال سعر النفط وتسبب الصدمات وكذا آاثر  العوامل اليت حتدديف خمتلف  ذلك من خالل النظر
اهليكل العام لصناعة النفط  يف النظر إبجياز أوال سيتم ،. لكن قبل ذلكاالقتصادايت املصدر للنفط يفالصدمات 

املستخدمة يف ، ومناقشة تطور سعر النفط وآليات العاملي للنفط بشقيه املادي واملايل وكذا مكوانت السوق اخلام
    تسعريه.

سيخصص الفصل الثالث لتصميم منوذج التوازن العام ابلنسبة للجانب التطبيقي )الفصل الثالث والرابع(، 
جمموعة من وتقديره ابستخدام  ،يستند إىل خصائص االقتصاد اجلزائري (DSGE)العشوائي الديناميكي 

اد اجلزائري، وأيضا مناقشة نتائج التقدير ومقارنتها لالقتص سالسل البياانت للمتغريات االقتصادية الكلية
حتليل حساسية النموذج والنظر يف دور و  اختبار مدى مالئمة النموذج ابلدراسات السابقة، ويف األخري،

ابستخدام النموذج املقدر يف أما يف الفصل الرابع فسيتم، االحتكاكات االمسية واحلقيقية املدرجة يف النموذج. 
وآاثر صدمات أسعار النفط على أهم املتغريات االقتصادية الكلية، تقييم السياسة  الثالث، مناقشة النتائجالفصل 

حماكاة دور قواعد بديلة واختبار دورها يف ضمان استقرار هجة يف اجلزائر خالل كامل فرتة الدراسة، تاملالية املن
فعالية التنسيق مع السياسة السياسة املالية احلالية، اختبار االقتصاد الكلي اجلزائري ومقارنة أدائها مع أداء قاعدة 

     التنبؤ أبداء االقتصاد يف ظل السياسة احلالية والسياسات البديلة.و  اختبار التحليل املضاد النقدية، ويف األخري
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 هيدمت

رغم أن املوارد الطبيعية غري املتجدد توفر فرصة رائعة لتحقيق التنمية االقتصادية والرفاهية االجتماعية للدول 
تزيد هذه التعقيدات والتحدايت  ، إال أن عملية إدارة مواردها تكتنفها مجلة من التعقيدات والتحدايت. الغنية هبا

على قطاع املوارد من انحية اإليرادات، الصادرات، ومداخيل العملة الصعبة. وتزيد أكثر وأكثر  االعتماد زاد  كلما
ي ريعي بشكل شبه كامل. اقتصادهيكل كلما كان االقتصاد احمللي منخفض الدخل، يتميز بندرة رأس املال، و 

عاتق السياسة املالية. لذلك، تصميم وتنفيذ هذه  على من الناحية العملية، إدارة إيرادات املوارد تقع ابلدرجة األوىل
 خيتلف عن غريها من الدول.السياسة يف الغنية ابملوارد بشكل عام 

العديد من  واقرتاحتصميم عية مت يالسياسات املالية يف االقتصادايت الر اليت تواجه  تحدايتالملواجهة 
هو، من جهة، االستغالل املثايل إليرادات املوارد، والتخفيف قدر اإلمكان من  منها األساسي القواعد اهلدف
الطويل.  املدى علىأهدافها تكون  القواعد على االقتصاد احمللي، من جهة أخرى. بعض من هذهآاثرها السلبية 

املالية حىت ولو  عة احلال، السياسة يبينما تستهدف قواعد أخرى حتقيق أهداف يف املدى القصري واملتوسط. بطب
كانت مدعمة ببعض من هذه القواعد إال أن التنسيق مع السياسات االقتصادية األخرى خاصة السياسة النقدية 

  .وكذلك صناديق املوارد يعترب ضرورة ال مفر منها

 لإلحاطة بكل ما سبق سيناقش هذا الفصل ما يلي:

 الفرص والتحدايت؛السياسة املالية يف اقتصاد غين ابملوارد منخفض الدخل:  -
 ؛قواعد إدارة إيرادات املوارد -
 القواعد املالية؛ -
 التنسيق بني السياسة املالية، السياسة النقدية، وصندوق املوارد. -
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 : الفرص والتحدايتغين ابملوارد منخفض الدخل السياسة املالية يف اقتصاد 1

الرتكيز على تلك  االقتصادايت الغنية ابملوارد معسيتم يف هذا القسم مناقشة خصائص السياسة املالية يف 
منخفضة الدخل. عمليا، سيتم ابراز مسات السياسات املالية يف الدول اليت تعتمد على إيرادات املوارد املختلفة 
وكيف أن تصميم وتنفيذ هذه السياسات خيتلف عن غريها من الدول. سيتم تسليط الضوء أيضا على خمتلف 

 هذا النوع من الدول.مثل كتنف عملها يف التحدايت اليت ت

َيزة؟ ملواردملاذا تعترب السياسة املالية يف الدول الغنية اب 1.1  ُمم

 بريجراءات والتدااإلساليب والقواعد والوسائل و ألمن ا موعةتعرف السياسة املالية بشكل عام على أهنا جم
جمموعة من األهداف االقتصادية، لتحقيق  ُمكنةكفاءة   ربأبك املايل هلادارة النشاط إلالدولة  هاتتخذ يتال

  1.(3، صفحة 2015)سعودي،  االجتماعية، والسياسية يف فرتة معينة

ختتلف السياسة املالية املطبقة يف الدول الغنية ابملوارد عن تلك املطبقة يف الدول اليت ال متتلك موارد طبيعية 
تلك الغنية ابملوارد ولكن ال تعتمد كثريا على عوائدها. ورغم أن إيرادات املوارد الطبيعية تعطي فرصة لدفع  أو حىت

عجلة االقتصاد حنو األمام، إال أن آاثرها السلبية وخماطر سوء استغالهلا قد تطغى على ميزاهتا. يرى 
Baunsgaard et al. (2012, p. 4)  أن تصميم السياسة املالية يف االقتصادايت الغنية ابملوارد الطبيعية

فاالقتصادايت الريعية ذات االحتياطات الكبرية من املوارد، يف ظل ارتفاع أسعار  ،غري املتجددة، عرف جدل كبري
ء رأس مال بشري، هذه األخرية واكتشافات جديدة منها، متلك فرصة لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبنا

 Ossowski ، تكتنفها حتدايت خاصة. يشريموختفيض فجوة البىن التحتية. لكن هذه الفرصة، حسبه
(2013, p. 2)  إىل أن طبيعة املوارد غري املتجددة تشكل حتدايت كبرية يف الدول الغنية هبا، خاصة يف ما يتعلق

 نظرا لـ: ، حسبه،بتصميم وتنفيذ السياسة املالية. وذلك

)وهو ما يظهر بشكل واضح من  هبا التنبؤوال ميكن  أن إيرادات املوارد غري املتجددة تتسم أبهنا جد متقلبة -
  ، ُما يعقد اإلدارة املالية، ختطيط امليزانية، وكفاءة استخدام املوارد العامة؛(1الشكل 

كون إيرادات املوارد تنشأ من طبيعة هذه األخرية اليت تتميز أبهنا غري قابلة للتجدد من جهة، ومعرضة خلطر  -
املالية طويلة األجل، وإدارة  االستدامةخرى. هذا األمر يثري قضااي معقدة: الرفاهية الزمنية، التقادم من جهة أ

 األصول؛

                                           
 .(2006درواسي )و  (2015سعودي )ألكثر تفاصيل حول اإلطار النظري للسياسة املالية بشكل عام أنظر، على سبيل املثال، الفصل األول يف  1
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أن إيرادات املوارد غري املتجددة تنشأ إىل حد كبري من اخلارج، وابلتايل، االستخدام املايل هلذه املوارد ميكن أن  -
وعلى القطاعات القابلة للتداول خارج قطاع املوارد من يكون له آاثر كبرية على االقتصاد احمللي من جهة، 

 جهة اثنية؛

أن استغالل املوارد غري اجملددة ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع حجم املكاسب الريعية. وهو ما من شأنه أن يؤدي  -
 إىل قضااي االقتصاد السياسي واحلكم، السيما من حيث الصراعات التوزيعية والسعي إىل الريع. 

على تصميم السياسة املالية خيتلف  انعكاسهارغم أن املوارد غري املتجددة تتميز بنفس اخلصائص، إال أن 
من دولة إىل أخرى ومن اقتصاد إىل آخر. وابلتايل، فما جيب العمل به يف دولة معينة قد ال يصلح لغريها من 

مبدأ  Baunsgaard et al. (2012, p. 7)كانت خصاصها خمتلفة. يف هذا السياق يقرتح   الدول إذا
توجيهي، حبيث يتم تصميم السياسة املالية مع األخذ يف احلسبان اخلصائص االقتصادية واملؤسسية اخلاصة بكل 

وهو  ،التمويل واحتياجاتاملوارد،  احتياطاتبلد؛ مثل درجة تبعية اإليرادات العامة للعائدات املوارد، حجم 
 .Baunsgaard et al إن تصميم السياسة املالية يف الدول الغنية ابملوارد، حسب .2الشكل  ملخص يف

(2012, p. 7) خصائص معينة:، خيتلف حسب 

 . تقلبات أسعار بعض املوارد الطبيعية1الشكل 

 
إىل  1/1980األسعار إمسية وابلدوالر األمريكي. أسعار كل من النفط، والنحاس، واملعادن هي من   مالحظة: القيم هي النسبة املئوية للتغري من شهر إىل شهر.

املعادن تشمل: النحاس، األليمينيوم، حديد خام، قصدير، نيكل، الزنك، الرصاص،  .7/2016إىل  1/1985من ، أما ابلنسبة للغاز الطبيعي فهي 7/2016
 .(www.imf.org) صندوق النقد الدويل مت احلصول على هذه البياانت من بياانت  واليورانيوم.
 املبينة يف املالحظة.بياانت الالطالب ابالعتماد على إعداد  املصدر:
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هل متثل إيرادات املوارد نسبة كبرية يف 
 إمجايل اإليرادات؟

 هل عائدات املوارد دائمة أم مؤقتة؟

 االقتصاد بندرة رأس املال؟هل يتميز  هل يتميز االقتصاد بندرة رأس املال؟

 

 األولوية:
 استقرار كلي؛-
 األجيال املقبلة؛-

 مثل: النرويج وهولندا

 األولوية:
 استقرار كلي؛-
 األجيال املقبلة؛-
 تنمية.-

 مثل: غاان واتميورالند

 األولوية:
 استقرار كلي.-

 األولوية:
 استقرار كلي؛-
 تنمية.-

 ونيجرياي.مثل: العراق 

 نعم

 مؤقتة دائمة

 ال ال نعم نعم

 إيرادات موارد مؤقتة يف حالة:

وفرة رأس املال؛ ابلنسبة هلذه الدول، االهتمام الرئيسي ينبغي أن ينصب على تكديس مدخرات مالية كافية  -
 لألجيال املقبلة )مثل النرويج(

شح رأس املال؛ أغلب الدول النامية الغنية ابملوارد الطبيعية تتميز بندرة رأس املال، مبا يف ذلك الدول اليت  -
اكتشفت موارد جديدة مؤخرا )مثل غاان وأوغاندا(. إطار السياسة املالية يف مثل هذه االقتصادايت جيب أن 

عائدات املوارد يف شكل مدخرات مالية من جهة، واستثمار هذه العائدات حمليا من أجل يوازن بني تكديس 
 زايدة النمو خارج إطار املوارد وتنويع االقتصاد من جهة أخرى.

 إيرادات املوارد طويلة األمد يف حالة:

ار املايل الكلي )مثل وفرة رأس املال؛ إطار السياسة املالية جيب أن يركز على تسيري التقلبات وحتقيق االستقر  -
 السعودية، الكويت، وغريها من جملس التعاون اخلليجي(.

 أولوايت السياسة املالية حسب خصائص االقتصاد احمللي. 2الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 (Baunsgaard et al., 2012, p. 7).املصدر: 
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ندرة رأس املال؛ األهداف الرئيسية ينبغي أن تتمحول حول إستثمار إيرادات املوارد حمليا مع احملافظة على  -
اولة امتصاص إستقرار االقتصاد الكلي، رغم ذلك، جيب أن تكون زايدة اإلنفاق االستثماري تدرجيية، نظرا حمل

واستيعاب القيود. ويف ظل وجود إحتياطات ذات أفق طويل، خماوف حتقيق استدامة مالية تكون أقل أمهية 
 )مثل نيجرياي، العراق، أنغوال(.

 إطار السياسة املالية يف االقتصادايت الغنية ابملوارد 2.1

أنه جيب أن حيتوي إطار السياسة املالية على جمموعة  Baunsgaard et al. (2012, p. 6)يرى 
من العناصر، من بينها؛ مؤشرات لتقييم الوضع املايل، معيار لتقييم االستدامة املالية طويلة األجل، قاعدة مالية 

ماد إلرساء مسار السياسة املالية من األجل القصري إىل األجل املتوسط، والنظام املؤسسايت املطلوب )مثل: االعت
 Baunsgaard etعلى اإليرادات طويلة األجل املتوقعة ومنح التوجه متوسط االجل لإلطار املايل(. وحسب 

al. (2012, p. 6):فإطار السياسة املالية جيب أن يضمن ، 

 االستقرار املايل الكلي؛ -
 االستدامة املالية للدول ذات التدفق املؤقت إليرادات املوارد؛ -
النمو، قد حيتاج إىل أن يكون تدرجيي إذا كانت قيود االستيعاب وقيود القدرة املؤسسية  زايدة اإلنفاق لتعزيز  -

  كبرية؛

 تراكم كاف من املدخرات التحوطية. -

 الضرائب العادية واجلباية على املوارد  3.1

االعتماد تعترب املوارد الطبيعية نعمة كبرية لالقتصادايت الغنية هبا، فرغم السلبيات العديد اليت تنجر عن 
 . يشريعلى اإليرادات اليت تولدها، إال أهنا تعترب مصدر متويل ُمتاز، فقط إذا أ حسن استخدامه

Karasalihović-Sedlar et al. (2016, p. 5)  إىل أن اجلباية على ريع املوارد هي من حيث الشكل
 شروع وتطبق بعد حتقيق أهداف معينة. نوع من أنواع الضريبة على الدخل اإلضايف واليت ترتبط مباشرة مع رحبية امل

ن اجلباية على املوارد الطبيعية تشكل حتدايت كبرية لكثري من الدول الغنية هبا، أ Ing (2016) يرى
خاصة تلك اليت تتسم ابخنفاض الدخل؛ حيث هذه الدول، وخاصة تلك اليت ال تزال تسعى لتطوير مواردها 

كات الوطنية واستبعاد الشركات العاملية الرائدة واليت تتمتع خبربة واسعة يف الطبيعية، ال ميكنها االعتماد على الشر 
لشركات أجنبية متخصصة.  هذا اجملال. لذلك، تلجأ، حسبه، إىل تفويض ومنح حق استغالل مواردها الطبيعية

الشركات وهو ما ينتج عنه عدم متاثل املعلومات، حيث متلك احلكومات معلومات أقل عن مواردها وما تفعله 
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 للعائدات الضريبية دون املواردالفائدة احلدية 

 املوارد مع وجودالفائدة احلدية للعائدات الضريبية  

 

 الفائدة احلدية للعفاءات الضريبية

 عائدات الضرائب

 اإلعفاءات الضريبية
0 

0 

دية
 احل

ئدة
الفا

يف 
صا

 

E1 
E2 

االستخراجية األجنبية، وابلتايل، على حكومات هذه الدول تصميم برامج للجباية على املوارد أتخذ يف احلسبان 
 .(Ing, 2016, p. 2) هذه األبعاد

عالوة على ذلك، قد يؤدي االعتماد الكبري واملبالغ فيه على اجلباية على املوارد إىل آاثر عكسية على ابقي 
إىل أن  Knack (2009اإليرادات )اإليرادات خارج املوارد واملتمثلة، أساسا، يف الضرائب(. حيث يشري )

احلصول على العائدات الكبرية غري املتوقعة من إيرادات املوارد الطبيعية غري املتجددة من شأنه أن يقلل من اعتماد 
حكومات الدول الغنية ابملوارد، وخاصة منخفضة الدخل، على الضرائب. حيث تتميز هذه الدول، حسبه، 

معدالت التحصيل، العجز يف إلغاء اإلعفاءات  بضعف يف توسيع الوعاء الضرييب، عدم القدرة على حتسني
الضريبية غري الفع الة، والفساد. وابلتايل، فتوفر عائدات املوارد الطبيعية واليت تعترب متويل سهل نسبيا، سيؤدي غالبا 

 .(Knack, 2009, p. 1) إىل تراخي احلكومات يف حتسني وتقوية نظمها الضريبية

ثر ريع املوارد الطبيعية على النظم الضريبية. حيث تزيد عائدات إطار نظري بسيط أل 3ي ظهر الشكل 
الضرائب من اليسار إىل اليمني على احملور األفقي، وترتبط زايدة اإلعفاءات الضريبية بتخفيض عائدات الضرائب، 

ءات الضريبية وابلتايل، عالقة عكسية بينهما. الفوائد احلدية اليت تعود على احلكومة من عائدات الضرائب واإلعفا
)صافية من التكاليف األخرى( يتم قياسها على احملور العمودي.  صايف الفوائد احلدية اليت تعود على النظام 
احلاكم، كما يظهر من الشكل، تنخفض كلما زادت الضرائب لعدة أسباب منها؛ زايدة التكاليف اإلدارية 

يف الشكل تبني  E1ضرائب إضافية. النقطة  لتحصيل الضرائب، وخسائر كفاءة التخصيص الناجتة عن فرض
مزيج التوازن بني اإلعفاءات واإليرادات الضريبية يف حالة عدم وجود اإليرادات غري املتوقعة للموارد. يف حني 

، تظهر مزيج التوازن بني اإلعفاءات واإليرادات الضريبية يف حالة وجود ريع املوارد الطبيعية، حيث E2النقطة 

 مزيج النظام األمثل لعائدات الضرائب واإلعفاءات. 3الشكل 
 

 

 

 

 

 

 .(Knack, 2009, p. 2) املصدر:
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د احلدية من عائدات الضرائب إىل اليسار نتيجة لعوائد املوارد الطبيعية، وهو ما ميثل مستوى أقل من تنتقل العوائ
(. وابلتايل، يتم تعويض جزء من عائدات الضرائب Knack, 2009, pp. 2-3عائدات الضرائب )

لضريبية نظرا لوجود بعائدات املوارد الطبيعية لتصبح الضرائب أقل أمهية، ويتم كذلك التوسع يف اإلعفاءات ا
 إيرادات املوارد اليت تغين احلكومات، نسبيا، عن الضرائب.

 حتدايت السياسة املالية يف اقتصاد غين ابملوارد منخفض الدخل 4.1

تتميز السياسة املالية يف الدول الغنية ابملوارد واملنخفضة الدخل ابلعديد من التحدايت اليت تكتنف عملها، 
هذه التحدايت جتعلها خمتلفة متام االختالف عن السياسات املالية اليت تكون يف الدول الفقرية للموارد واملرتفعة 

لدخل. تتعلق هذه التحدايت بواقع عدم جتدد إيرادات املوارد، الدخل أو حىت يف الدول الغنية ابملوارد واملرتفعة ا
تقلبها، حالة عدم التأكد اليت تتميز هبا، وكذا ألهنا تنشأ بشكل أساسي من اخلارج. وتكون هذه التحدايت أكثر 

(. Sturm et al., 2009, p. 17يرادات كبرية )اإلتعقيدا كلما كانت مسامهة عائدات املوارد يف إمجايل 
يف الدول اليت تشكل إيرادات املوارد جزء كبري من إمجايل اإليرادات العامة تقلبات أسعار املوارد يكون هلا  حيث

(. كما أن هذه Bjornland and Thorsrud, 2015, p. 2أتثري مباشر على االنفاق العام )
ملواطنني ابلدولة، وأهنا عالوة اإليرادات ختتلف على اإليرادات احلكومية األخرى )العادية( يف أهنا ملك جلميع ا

على ذلك، على عكس الضرائب اليت تفرض على األفراد والشركات، إيرادات املوارد ال يتم حتصيلها من أي فرد أو 
 (.Segal, 2012, p. 1شركة )

ول حتدايت تتعلق بكيفية حتويل ثروة املوارد إىل األص أيضا السياسة املالية يف الدول الغنية ابملوارد تواجه
األخرى اليت ميكنها حتقيق التنمية املستدامة، وحتدايت تتعلق بتوفري اآلليات اليت ميكن أن تساعد يف جتنب دورات 

(. إيرادات املوارد تتدفق غالبا IMF, 2012, p. 1االزدهار والركود اليت تنشأ عن التقلبات يف إيرادات املوارد )
زانية العمومية يف شكل إيراد، ومن امليزانية العمومية حنو االقتصاد يف عرب امليزانيات احلكومية، أي تتدفق إىل املي

شكل نفقة. وابلتايل، إدارهتا هي جزء من السياسة املالية. ورغم أن إيرادات املوارد الطبيعية دخل سهل التحصيل 
املوالية ستتم  يف األقسام الفرعية (.Segal, 2012, p. 1وال يكلف أي جهد، إال أهنا تعترب صعبة التسيري )

مناقشة أغلب التحدايت اليت تواجه صناع السياسية يف الدول الغنية ابملوارد واملنخفضة الدخل مبزيد من التفصيل 
   من خالل تصنيفها إىل حتدايت يف املدى الطويل وحتدايت يف املدى املتوسط والقصري.
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 التحدايت طويلة األجل 1.4.1

يواجه الدول الغنية ابملوارد ينبع من واقع عدم جتدد هذه يف املدى الطويل، التحدي األساسي الذي 
األخرية، لذا تربز املشاكل املتعلقة بعدم استدامة السياسة املالية وإشكالية ختصيص املوارد بني األجيال. واخليارات 

ما لتجميعها يف األساسية املتاحة للسياسة املالية ملواجهة هذه التحدايت تتمثل أساسا يف ادخار إيرادات املوارد إ
شكل أصول مالية أو استثمارها يف األصول املادية )استخدامها يف شكل إنفاق استثماري(. وذلك، لتجنب 
التعديل احلاد يف السياسة املالية إذا استنفذت احتياطات املوارد )استدامة مالية(، ولضمان حق األجيال القادمة يف 

  .(Sturm et al., 2009, p. 17)الثروة الوطنية 

 العدالة بني األجيال: التحدايت واخليارات املتاحة 1.1.4.1

تعترب قضية العدالة بني األجيال يف توزيع الثروة الوطنية ذات أمهية كبرية، األمر الذي يفرض حتدايت 
وضغوط على الدول لتحقيق التخصيص الكفء لثروة املوارد اليت تتمتع هبا هذه الدول بني األجيال. فحسب 

Eifert et al. (2002)  إدارة إيرادات املوارد بشكل جيد هي نفس املبادئ املتعلقة  تطلبهافإن املبادئ اليت
إبدارة امليزانية العمومية بشكل عام، لكن قضية كم جيب أن ندخر لألجيال املقبلة؟ )العدالة بني األجيال( هي من 

 Segal ويرى .(Eifert et al., 2002, p. 2) بني القضااي األكثر أمهية ابلنسبة للدول الغنية ابملوارد
ن اإلنفاق الزمين إليرادات املوارد يتطلب من الدول الغنية هبا اهتماما خاصا، وذلك لسبنب: أوال، أ (2012)

نظرا للتقلب املستمر )واحلاد أحياان( يف أسعارها. اثنيا، أهنا غري متجددة إذ  غري مستقرةإيرادات املوارد متيل لتكون 
 Ossowski. ووفقا لـ (Segal, 2012, p. 3) احلاالت يتوقع أن تنفذ يف املستقبل القريب يف كثري من
فإنه إضافة إىل كون املوارد غري متجددة وقابلة للنفاذ فإهنا أيضا تتعرض خلطر التقادم. وابلتايل، يتعني  (2013)

له  ، يل احلايل واألجيال املقبلة. وهذا األمرعلى الدول الغنية هبذه املوارد أن حتدد كيفية توزيع ثروة املوارد بني اجل
انعكاسات هامة على قرار كم جيب أن نستهلك وكم جيب أن ندخر )خالل فرتات اإلنتاج(؟ وكيف جيب 

 .(Ossowski, 2013, p. 3) ختصيص مدخرات املوارد يف أشكال األصول املختلفة؟

 هناك خيارين أمام الدول الغنية ابملوارد أنإىل  Sturm et al. (2009, pp. 17-18) شريي
 لتحقيق هدف العدالة يف توزيع ثروة املوارد بني األجيال: )والدول الغنية ابلنفط بشكل خاص(

اخليار األول، هو تكديس إيرادات املوارد، اليت جتنيها الدولة خالل فرتات اإلنتاج، يف شكل أصول مالية، 
 لتحل بعد ذلك اإليرادات )الفوائد( املتأتية من هذه األصول حمل دخل املوارد. وابلتايل، احملافظة على مستوى 
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اإلنفاق حىت يف حالة توقف استغالل هذه املوارد. حيث تتحول ثروة املوارد تدرجييا إىل ثروة مالية ويبقى إمجايل 
 (. 4الشكل ثروة الدولة دون تغيري حبيث تظل متاحة لألجيال املستقبلية )

اخليار الثاين، املتاح للدول الغنية ابملوارد هو استخدام إيرادات هذه املوارد يف االنفاق االستثماري وتكديس 
ة. هذا اخليار يؤدي األصول املادية بدال من األصول املالية، من أجل احلفاظ على الثروة الوطنية لألجيال املقبل

لسياسات إنفاق أكثر توسعية، السيما، االنفاق على انشاء البىن التحتية املادية واالجتماعية مثل التعليم والصحة. 
بشكل عام، اإلنفاق االستثماري يفضي إىل تنويع االقتصاد بعيدا عن "سلطة" املوارد من جهة، ويساهم يف تنمية 

 إنشاء أساس لتوليد اإليرادات الضريبية من جهة اثنية.ودعم القطاع اخلاص، وابلتايل، 

إن مسألة االختيار بني البديلني تشكل هي األخرى حتداي للسياسة املالية يف الدول الغنية ابملوارد 
واملنخفضة الدخل، فهل جيب االحتفاظ إبيرادات املوارد وتكديسها يف شكل أصول مالية؟ أم جيب إنفاق هذه 

. ميكن، بغية االختيار بينها، (Sturm et al., 2009, p. 18)ستثمار اإلنتاجي؟ اإليرادات على اال
االعتماد على معدل العائد وعلى التقلب النسيب لكل منها. ففي حني أن معدالت العائد على األصول املالية 

، فإن معدالت )معدالت الفائدة( تعتمد بشكل أساسي على نوع األصل واألوضاع يف األسواق املالية العاملية
العائد على النفقات االستثمارية العامة احمللية تتميز أبهنا صعبة التحديد لكوهنا أكثر غموضا وختتلف من دولة إىل 

 ماليةحتول ثروة املوارد إىل ثروة  .4الشكل 

 (Sturm et al., 2009, p. 17) املصدر:

الثروة الوطنية 
 ابلدوالر

1000* 

 0 10 ات(الزمن )سنو 
 بداية استغالل املورد نضوب املورد*

 إمجايل الثروة

 ثروة املورد ثروة مالية

 دوالر 100سنوات، وأن إيرادات املورد السنوية تساوي  10*على افرتاض أن املورد ينضب بعد 
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أخرى. وجتدر اإلشارة، إىل أن اخليارين البديلني للسياسة املالية؛ تكديس األصول املالية واإلنفاق االستثماري، 
د أنتجت ومت احلصول على إيراداهتا، ويبقى فقط استخدام هذه االيرادات من يقومان على افرتاض أن املوارد ق

 .  (Sturm et al., 2009, pp. 18-19)عدمه هو القرار املتاح 

أنه جيب تقسيم املدخرات اليت جتنيها الدولة خالل فرتات اإلنتاج  Ossowski (2013)يف املقابل يرى 
بني صايف األصول املالية األجنبية واالنفاق االستثماري احمللي يف األصول املادية احمللية ورأس املال البشري. وأنه 

عالوة على . Ossowski (2013, p. 4) جيب على صناع القرار أن ينظروا يف الكيفية املثلى هلذا التقسيم
أنه ميكن، إضافة إىل اخليارين السابقني، تصور خيار اثلث ميكن إىل  Sturm et al. (2009) ذلك، يشري

من خالله احملافظة أو تعظيم الثروة الوطنية، هو حفظ املوارد على طبيعتها )دون استخدامها( واستغالهلا الحقا. 
لية للموارد الغري مستغلة )احملفوظة على طبيعتها( أكرب من هذا اخليار يكون جيدا فقط إذا كانت العوائد املستقب

العائد على األصول املالية والعائد على اإلنفاق االستثماري. وذلك يتحقق يف حالة توقع الدولة ارتفاع أسعار 
لتايل، املوارد يف املستقبل، ويف نفس الوقت توقع اخنفاض عوائد األصول املالية وعوائد اإلنفاق االستثماري. واب

العوائد على استخدام إيرادات املوارد متثل تكلفة الفرصة البديلة لرتك املوارد دون استغالل. لكن اخلطر الرئيسي 
هلذا اخليار هو أن القيمة املستقبلية للموارد متتاز حبالة عدم اليقني فال ميكن أبدا توقع ما ستؤول إليه قيمتها بشكل 

نولوجي خاصة فيما يتعلق بتحسني كفاءة استخدام الطاقة أو تطوير مصادر دقيق. كما أن من شأن التقدم التك
بديلة للطاقة، ُما يرتتب عليه اخنفاض الطلب على املوارد وابلتايل اخنفاض األسعار عن املتوقع. فإذا توقعت الدولة 

 .  (Sturm et al., 2009, p. 23) حتقق هذا السيناريو فإن االستغالل املبكر للموارد يكون أفضل خيار

الدول الغنية ابملوارد واملنخفضة الدخل تواجه حتدايت خاصة؛ تتمثل يف العجز الكبري يف البىن مع ذلك، 
التحتية، ندرة رأس املال، وضعف رأس املال البشري، واليت قد تتطلب زايدة االستثمار يف رأس املال احمللي، 

دي إىل ارتفاع كل من اإليرادات والنمو خارج املوارد، وهذا فاالستثمار العام ميكن أن خيفف ندرة رأس املال ويؤ 
طبعا سيعتمد على نوعية اإلنفاق وعلى ما إذا كانت الدولة ميكن أن جتين أرابح مالية من النمو. فوائد النمو 

نت املستدام سوف تتحقق إذا كان االستثمار إنتاجي. النمو ميكن أن يؤدي إىل إيرادات مالية مرتفعة فقط إذا كا
 .  (Ossowski, 2013, pp. 4-5)قاعدة اإليرادات احملتملة ال تعطى من خالل اإلعفاءات الضريبية 

 االستدامة املالية حتقيق  2.1.4.1

إيرادات املوارد يعترب حتقيق االستدامة املالية أمر يف غاية األمهية ابلنسبة للدول خاصة تلك اليت تعتمد على 
 يف مثل هذه الدول غري متجددة والقابلة للنفاذ. وقد أكدت العديد من الدراسات اليت تناولت االستدامة املالية
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 Liuksila et al., 1994; Chalk, 1998; Van Wijnbergen and): على سبيل املثال)
Budina, 2011)  على إيرادات املوارد غري املتجددة على خصوصية االستدامة املالية يف الدول اليت تعتمد

ابملقارنة مع الدول األخرى فقرية املوارد، ابعتبار أن هذه املوارد تتميز أبهنا غري مستدامة وتتميز حبالة كبرية من عدم 
من جهة. وعلى أمهية تقييم هذه الدول ملدى استدامتها املالية حىت  ،التأكد حول مسارات األسعار يف املستقبل

 من جهة أخرى. ،ري مواردها وال تضطر اللتزام سياسات أكثر تشددا يف املستقبلحتسن تسي

االستدامة املالية أو السياسة املالية املستدامة هي تلك السياسة اليت ميكن إتباعها لفرتة طويلة من الزمن 
. أي قدرة (Krejdl, 2006, p. 4)دون االضطرار إلحداث تغيريات كبرية يف أمناط اإلنفاق و/أو الضرائب 

الدولة على احلفاظ على مستوى اإلنفاق احلايل، الضرائب احلالية والسياسات األخرى يف املدى الطويل، دون أن 
تمد على هتدد مالئتها أو إمكانية تعثرها عن الوفاء ابلتزاماهتا أو الوعود اخلاصة بنفقاهتا. ويف حالة الدول اليت تع

 Baunsgaard) إيرادات املوارد، تقييم االستدامة املالية جيب أن أيخذ بعني االعتبار عدم جتدد هذه اإليرادات
et al. 2012, p. 8)            

إن احلكم على ما إذا كانت السياسة املالية مستدامة أم ال، يعتمد بشكل أساسي على تيارات النفقات 
واإليرادات يف املستقبل، وكل منها يتميز حبالة كبرية من عدم التأكد. يف الدول الغنية ابملوارد واليت تشكل إيرادات 

بسبب اد ويتعقد نظرا لعدم إمكانية التنبؤ أبسعار املوارد مواردها حصة كبرية من إمجايل إيراداهتا، هذا اإلشكال يزد
 .Van Wijnbergen and Budina, 2011, p)تقلبها املستمر وغري املتوقع خاصة يف املدى الطويل 

فعلى سبيل املثال، سياسة التوسع يف اإلنفاق قد ينجر عنها نتائج كارثية يف املستقبل إذا تغريت حظوظ  .(1
ار املوارد يف االهنيار. كما أن االفراط يف اإلنتاج واالستغالل احلايل للموارد يضع قيود كبرية على الدولة وبدأت أسع

القرارات املالية يف املستقبل. وابلتايل، فإن انتهاك وعدم مراعاة الدول الغنية ابملوارد ملعايري االستدامة املالية ميكن 
 .(Chalk, 1998, p. 5)م سياسات أكثر تشددا أن ينجر عنه نضوب مواردها ُما جيربها على التزا

يشكل تقييم استدامة السياسة املالية، انهيك عن مثالتيها، حتداي لالقتصادايت الغنية ابملوارد. حيث أن 
من عدم التأكد، يعقد وبشكل االعتماد الكبري على عائدات املوارد املتقلبة، غري املتجددة، واملتميزة حبالة كبرية 

. إذ حتيط (Barnett and Ossowski, 2002, p. 4)ملحوظ اإلدارة املالية يف املدى القصري والطويل 
حالة كبرية من عدم التأكد ابالستدامة املالية يف املدى الطويل، حيث تقدير الثروة من عائدات املوارد يف 

أشران إليه سابقا، خيضع حلالة عدم التأكد ابلنسبة للعديد من العوامل اليت من خالهلا يتم تقدير  املستقبل، كما
املوارد يف األرض،  احتياطاتهذه الثروة. وتشمل هذه العوامل أسعار املوارد يف املستقبل، تكاليف اإلنتاج، حجم 
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. فكيف (Ossowski, 2013, p. 5)ئدة النظام املايل )الضرييب( املطبق على قطاع املوارد، وأسعار الفا
ميكن تقييم ما إذا كانت مالية الدولة الغنية ابملوارد مستدامة يف ظل هذه الظروف؟ وكيف ميكن للدول الغنية 

لة للنفاذ واملعرضة لتصبح ابملوارد أن حتقق استدامة مالية رغم أهنا تعتمد على إيرادات املوارد غري املتجددة والقاب
دون قيمة يف املستقبل؟ من هنا أييت التحدي الذي تواجهه االقتصادايت الغنية ابملوارد يف املدى الطويل واملتعلق 

 بتحقيق االستدامة املالية.   

 يف املدى القصري: إدارة االقتصاد الكلي، االستقرار، والتخطيط املايل تتحدايال 2.4.1

التحدايت اليت تواجه السياسة املالية يف الدول الغنية ابملوارد يف األجل القصري تنبع أساسا من واقع تقلب 
كان سعر م عرفت تقلبات حادة، حيث  2008من جهة )فعلى سبيل املثال، أسعار النفط يف سنة  ،أسعار املوارد

دوالر لينخفض بعدها إىل  147دوالر للربميل يف شهر جانفي مث ارتفع يف شهر جويلية إىل حوايل  99النفط 
عدم القدرة على التنبؤ مبساراهتا. األمر الذي يشري إىل أن املالية  ومن جهة أخرى، .(دوالر يف شهر ديسمرب 34

ارد ترتبط مبتغري متقلب وال ميكن التحكم فيه. ُما يشكل حتداي العامة يف االقتصادايت اليت تعتمد على إيرادات املو 
. وابلتايل، (Sturm et al., 2009, p. 23)يف كل من إدارة االقتصاد الكلي االستقرار والتخطيط املايل 

االعتماد على إيرادات املوارد كمصدر أساسي لعائدات التصدير وإيرادات احلكومة، يفرض على صانعي السياسة 
واليت اإليرادات يف ملدى القصري العديد من التحدايت خاصة يف فيما يتعلق بكيفية معاجلة االختالالت احلادة يف ا

 .     (Barnett and Ossowski, 2002, p. 13)أسعار املوارد  مبا أهنا حتدث بسببال ميكن التنبؤ هبا 

 إدارة االقتصاد الكلي واالستقرار املايل 1.2.4.1

يف االقتصادايت الغنية ابملوارد، واليت تعتمد بشكل كبري على إيرادات هذه األخرية، تشكل مهمة عزل أو 
محاية االقتصاد الكلي من التقلبات العالية ألسعار املوارد حتداي خاصا وأكثر تعقيدا. واملشكلة األساسية هنا هي  

ابلتقلبات غري املتوقعة يف أسعار املوارد. ووارد أن تكون كون الدورة االقتصادية متيل لتكون مرتبطة ارتباطا وثيقا 
 ,.Bova et al)هذه التقلبات يف األسعار كبرية جدا ومستمرة ُما قد جيعلها تؤثر على نشاط االقتصاد احمللي 

2016, p. 4)إن تقلبات أسعار املوارد، واليت تنعكس يف االقتصادايت الغنية ابملوارد على اإليرادات العامة . 
للحكومة )يزيد أتثري هذه التقلبات على اإليرادات العامة كلما كان ارتباط هذه األخرية إبيرادات املوارد كبري(، متيل 
لتساهم يف دورية اإلنفاق، وإىل تغريات مفاجئة فيه، واليت قد ترتجم يف تقلب االقتصاد الكلي وتقليل آفاق 
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السريع لإلنفاق، هذه التكاليف قد تشمل االخنفاض يف جودة فعلى سبيل املثال، خالل فرتة االرتفاع  2النمو.
وكفاءة اإلنفاق بسبب القيود على القدرات اإلدارية أو إجناز املشاريع مع هامش قليل من القيمة املضافة 
وصعوابت يف احتواء وترشيد اإلنفاق بعد التوسع فيه. على العكس من ذلك، يف فرتات التخفيض السريع 

 .(Sturm et al., 2009, p. 23)ريع االستثمارية يف طور اإلجناز قد تتوقف لإلنفاق، املشا

أنه ونظرا للدور الذي تلعبه السياسة املالية يف االقتصادايت الغنية ابملوارد  Ossowski (2013)يرى 
ا تعلق إبدارة واملتمثل يف حقن جزء من إيرادات املوارد يف االقتصاد، فإهنا تعترب أداة ذات أمهية ابلغة خاصة فيم

وأن هناك حجج معروفة )ابلنسبة لالقتصاد الكلي واملالية العامة( لفصل  االقتصاد الكلي يف املدى القصري.
 االنفاق احلكومي قدر اإلمكان عن تقلب وحالة عدم التأكد اليت تتميز هبا تيارات إيرادات املوارد يف املدى القصري

(Ossowski, 2013, p. 2) وحسب .Barnett and Ossowski (2002, p. 13) فإن ،
التقلب يف االنفاق العام قد يرتتب عنه تكاليف مالية وأخرى اقتصادية، وعليه، يوفر ذلك حجج قوية لتحقيق 

 سالسة اإلنفاق العام:

أوال، هناك حجج لتحقيق استقرار االقتصاد الكلي من خالل السعي لضمان إنفاق سلس وحتقيق توازن 
ودورية  املوارد املوارد دون تغريات كبرية ومفاجئة. فالتغريات املفاجئة يف االنفاق العام والتوازن خارجخارج  مايل

السياسة املالية تساهم كلها يف تقلب االقتصاد الكلي، هذه التقلبات ستتبعها أيضا آاثر سلبية على االستثمار، 
ة هلذه السياسات املالية تشمل احلاجة إىل إعادة توزيع التكاليف االقتصادي النمو، احلد من الفقر، وتوزيع الدخل.

املوارد ال ستعاب التغريات يف الطلب والتغريات يف األسعار النسبية، تقلب سعر الصرف احلقيقي )مبا يف ذلك 
 ,Ossowski)حلقات املرض اهلولندي خالل فرتات االزدهار( وزايدة خماطر مستثمري القطاع اخلاص 

2013, pp. 2-3) ،وابلتايل، ابلنسبة لالقتصاد الكلي سيكون من املفيد حتقيق سالسة يف اإلنفاق العام .
حيث وعن طريق ختفيف التقلب يف اإلنفاق العام، الدولة الغنية ابملوارد ميكن أن تساهم يف استقرار أكثر لتطور 

. األمر الذي قد يصعب (Barnett and Ossowski, 2002, p. 15)الطلب الكلي واالقتصاد الكلي 
 حتقيقه يف الدول اليت تعتمد، وبشكل مبالغ فيه، على إيرادات املوارد.

اثنيا، هناك أيضا حجج مالية قوبة لتحقيق سالسة يف اإلنفاق، فالتقلبات يف اإلنفاق العام ميكن أن تتبعها 
اليف ذات الصلة بنوعية وكفاءة اإلنفاق. وأيضا، اإلنشاء أو التوسع العديد من التكاليف املالية، مبا يف ذلك التك

                                           
، أن 2014-1970غري املتجددة للفرتة للموارد مصدرا  48ابستخدام جمموعة بياانت تغطي   .Bova et al)(2016 على سبيل املثال، وجد 2

للتغريات يف أسعار  متيل إىل االستجابة العاديةن اإليرادات وأ)أساسا عن طريق النفقات(،  مسايرة لالجتاهات الدوريةكون تالسياسة املالية متيل إىل أن 
 غريات مستمرة.لتا عندما تكون هذه فقط املوارد لكن
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خالل فرتة ارتفاع أسعار املورد ميكن أن تقف كحجر  -مبا يف ذلك االستثمار العام-املفاجئ يف برامج اإلنفاق 
د تزيد أيضا عثرة يف طريق اإلدارة العامة لتصميم، إدارة، وتنفيذ اإلنفاق بكفاءة. التكاليف من القطاع العام ق

عندما حتدث اختناقات يف العرض يف حالة كون القطاع اخلاص مزدهر. يف املقابل، فإن العديد من برامج اإلنفاق 
يصعب احتوائها أو ترشيد التوسعات التالية فيها، نظرا آلليات التباطؤ القوية اليت عادة ما يتم حتديدها واليت متيل 

ومع اآلاثر السلبية احملتملة لالستدامة املالية. إضافة إىل، أن الزايدات يف  إىل إطالة مستوايت اإلنفاق العالية،
اإلنفاق خالل فرتات ارتفاع أسعار املوارد ميكن أن تزيد من الضعف املايل، حيث ونظرا لالعتماد على توافر 

يف إيرادات املوارد قد التمويل )ابعتبار أن إيرادات املوارد هي عبارة عن متويل وليست إيراد(، اهلبوط املفاجئ 
 .(Ossowski, 2013, p. 3)يتطلب تعديالت مالية سريعة، ُما قد ينجر عنها مجلة من التكاليف 

 التخطيط املايل يف املدى القصري 2.2.4.1

 دولالأبسعار املوارد، وابلتايل إيراداهتا، فإن ختطيط امليزانية يف  التنبؤنظرا للتقلب املستمر وعدم القدرة على 
اليت تعتمد على املوارد يعترب معقد وصعب، سواء يف املدى القصري أو املتوسط. األمر الذي يشكل حتداي خاصا 

تها األساسية على إيرادات مس االعتماد. فكيف خنطط للميزانية العامة يف املدى القصري يف ظل االقتصادايتهلذه 
 هبذه التذبذابت اليت ال يكمن توقع مساراهتا؟  التنبؤالتذبذب؟ وكيف ميكن 

أن استهداف وحتقيق مستوى معني من التوازن العام للميزانية يعترب  Sturm et al. (2009)يرى 
جيب أن  GDP حيث أن معدل التوازن العام للميزانية إىل ،صعب املنال، نظرا للتقلب املستمر ألسعار املوارد

يكون مفسر مع حذر أكرب يف الدول اليت تعتمد على إيرادات املوارد عكس االقتصادايت الصناعية، كما ال ميكن 
اعتباره مؤشر يعكس مسار أو اجتاه السياسة املالية يف هذه الدول. ففي فرتة ارتفاع أسعار املورد، نسبة العجز 

ياسات املالية التوسعية إما بزايدة اإلنفاق أو التخفيض يف قد تنخفض )ترتفع( رغم الس GDP)الفائض( إىل 
املورد( سوف خيفي التوسع املايل. يف حني أنه، يف فرتة  GDP. ارتفاع إيرادات املورد )وارتفاع خارج املوارداإليراد 

ختفيضات قد ترتفع على الرغم من دعم امليزانية يف شكل  GDPاخنفاض أسعار املورد نسبة العجز )الفائض( إىل 
 .(Sturm et al., 2009, p. 24) خارج املوارد ت العاديةيف النفقات وزايدة يف اإليراد

لذلك، تقييم وضع السياسة املالية على أساس التوازن العام ميكن ابلتايل أن يكون مضلل. هلذا السبب، 
إىل  خارج املواردالتوازن  نسبة هناك حاجة ملؤشرات أخرى لتقييم الوضع املايل وتوجيه السياسة املالية، مثل

GDP خارج املوارد، وهو املؤشر الذي ميكنه عزل توازن امليزانية من تطورات أسعار املورد. التوازانت خارج املوارد 
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ال ميكن أن حتل حمل املؤشرات املالية التقليدية )مثل التوازن العام والتوازن األساسي(، لكنها تعترب مكملة لتحليل 
 .(Sturm et al., 2009, p. 24) بشكل عام ايل اخلاص ابلدول اليت تعتمد على املواردالوضع امل

 إيرادات املوارد قواعد إدارة 2

إدارة إيرادات املوارد الطبيعية غري عملية يف هذا القسم سيتم تسليط الضوء على القواعد العامة اليت حتكم 
. الرتكيز سيكون على أهم قاعدتني: فرضية الدخل الدائم املتجددة واليت تكون غالبا على عاتق السياسة املالية

  . كما ستتم مناقشة مدى صالحية هتني القاعدتني يف حالة الدول منخفضة الدخل. BIHومقاربة 

 PIHفرضية الدخل الدائم  1.2

الطبيعية على أغلب النقاش الذي متحور حول إدارة إيرادات املوارد  PIH هيمنت فرضية الدخل الدائم
صدر إيراداته احلكومية األساسي هو دخل املوارد، القيد ابلنسبة القتصاد مَ و وفقا هلذه الفرضية، و  .غري املتجددة

يقتصر على القيمة األبدية لثروة  خارج املواردالزمين للميزانية يكون مناسب فقط، يف حالة كون العجز األساسي 
توفر معيارا  PIHية جلميع إيرادات املوارد يف املستقبل. من هذا املنطلق، املوارد، وهذه األخرية متثل القيمة احلال

 PIH. و(Agénor, 2016, p. 2)ميكن أن يكون ُمول ألجل غري مسمى  خارج املواردللتوازن املايل 
احملافظة على  أجل حيث من حول الدخل الدائم؛ Milton Friedmanمأخوذة من الطرح الذي قدمه 

مبوجب هذه الفرضية، اإليرادات من  3الثروة يتطلب أن يكون االستهالك يف كل فرتة مقتصر على الدخل الدائم.
 ,.Collier et al)املوارد غري املتجددة تعترب إضافة للثروة، واالستهالك من الثروة هو متجانس عرب الزمن 

2010, p. 11) .وبشكل عام ،PIH تدخر يف السنوات األوىل من عملية  الطبيعية أن إيرادات املوارد تعين
االستقرار من  PIHوابلتايل، تضمن ، دخرات ستستنفذ تدرجييا عرب الزمن، وأن هذه املواإلنتاج االستخراج

من جهة  ،من جهة، والعدالة بني األجيال ابدخار ثروة املوارد لألجيال املقبلة ،خالل جتنب تقلب أسعار املوارد
 .(Samake et al., 2013, p. 6)أخرى 

ظهر أن الزايدة يف اإلنفاق هي متجانسة عرب الزمن. واليت تساوي ، ي  5لشكل ايف  PIHاخلط املتقطع 
. T=0الفائدة اليت ُمكن أن تكون مكتسبة على القيمة احلالية إليرادات املوارد املقيمة عند اتريخ االكتشاف 

اإلنفاق من التاريخ الذي اكتشفت فيه املوارد، فإن ذلك يستلزم وجود  تنطوي على ثبات PIHونظرا لكون 
اقرتاض خالل الفرتة اليت يتجاوز فيها الدخل الدائم الدخل الفعلي. يف حني يكون هناك ادخار وتكديس لألصول 

تلجأ الدولة إىل االستدانة يف السنوات  5لشكل ا حينما يتجاوز الدخل الفعلي الدخل الدائم. وابلتايل، حسب
                                           

 . Ossowski (2002) andBarnettأنظر:  3



 الفصل األول: تصميم وتنفيذ السياسة املالية يف اقتصاد غين باملوارد منخفض الدخل

 

17 
 

 ,.Collier et al)العشر األوىل، مث مبجرد زايدة اإليرادات من املوارد يتم تسديد الديون وبناء صندوق ادخار 
2010, p. 11)ليت تعكسها . إن الزايدة الدائمة واملستمرة اPIH دفق اإليرادات، يتم تتدل على أنه بينما ت

كبري مبا فيه   SWF (Sovereign Wealth Fund) صندوق ثروة سيادية االدخار من خالل بناء
هي انجتة عن الكثري من النصائح إلنشاء  PIHالكفاية للمحافظة على الزايدة يف االستهالك إىل األبد. الـ 

SWF  املقرتحة من قبلIMF (Van der Ploeg and Venables, 2011, pp. 2-3).  

 : املعيار األكثر حتفظا"BIH" قاعدة 2.2

هو  قاعدة هذه كان أول من اقرتح.  BIHالقاعدة الثانية إلدارة إيرادات املوارد الطبيعية هي قاعدة 
Bjerkholt (2002) املوارد يساوي ، حيث انقش مزااي القاعدة اليت ميكنها أن جتعل العجز األساسي خارج

العائد املتوقع على األصول املالية القائمة )األصول املالية اليت مت تكديس عائدات املوارد فيها(. وقد أطلق على 
تعتمد فقط على األصول املالية  احلكومي إلنفاقاب املتعلقة هذه القاعدة وصف "عصفور يف اليد"، ألن قرارات

 . (Barnett and Ossowski, 2002, p. 9)ة الدولة( املوجودة ابلفعل يف متناول اليد )حبوز 

، BIH. حيث مبوجب PIHاملعيار األكثر حتفظا ابملقارنة مع فرضية الدخل الدائم  BIHتعترب مقاربة 
، ويتم فقط االستهالك )اإلنفاق( SWFيتم وضع مجيع العائدات املتأتية من املوارد يف صندوق الثروة السيادية 

. (Van der Ploeg and Venables, 2011, p. 3) الصندوقهذا  ة علىمن الفوائد املكتسب
من الدولة استخدام وتكديس مجيع إيرادات املوارد يف أصول مالية واستخدام  BIHوعموما، تتطلب مقاربة 

تعترب جيدة خاصة يف  BIHالعائد من هذه األصول املرتاكمة لتمويل النفقات. وابلتايل، ميكن القول إن مقاربة 
خالل هذه  املرتاكمة تكون الثروة املالية أين الطبيعية غري املتجددة السنوات األوىل من بداية استغالل املوارد

  .(Samake et al., 2013, p. 6)منخفضة  السنوات

اثبت حىت عندما يتوقف تدفق  استهالكفإن هذه القاعدة تتيح  Collier et al. (2010)وفقا لـ 
. كما تؤدي أيضا إىل زايدة كبرية يف استهالك ستهالكلكن يف املقابل، تؤدي إىل بطء تراكم اال ،إيرادات املوارد

 جيال املقبلة، لكن تكلفة ذلك تكمن يف دفع فوائد االستهالك لكن بعيدا عن املستقبل. هذه املقاربة موضحة األ
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من الناحية النظرية، فرضية  .20فقط يف السنة  PIHأهنا تتجاوز  املالحظ. 5لشكل ايف  BIHابخلط املتقطع 
تعين استهالك الفائدة على املوارد عند حتويلها إىل أصول مالية والفائدة الضمنية على املوارد  PIHالدخل الدائم 

تتجاهل الثروة الكامنة يف األرض إىل أن يتم استخراجها  BIHرض. يف املقابل، مقاربة قبل استخراجها من األ
وحتويلها إىل أصول مالية. وابلتايل، هي اسرتاتيجية متحفظة جدا حبيث تسمح لالستهالك اإلضايف ليبلغ حده 

  .(Collier et al., 2010, p. 12) فقط حينما تستنفذ املوارد ،5لشكل ا، كما يظهر األقصى

 اسرتاتيجيات إدارة إيرادات املوارد الطبيعية. 5لشكل ا

 

 

 

 

 

 

 

ور األفقي ميثل الرسم البياين العلوي ميثل االستهالك املتزايد للموارد عري الزمن، يف حني ميثل الرسم البياين تراكم األصول الوطنية عرب الزمن. احمل مالحظة:
 الزمن ابلسنوات، يف حني ميثل احملور العمودي القيمة ابلدوالر.

 .(Collier et al., 2010, p. 10) املصدر:
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على  BIHإىل أنه ميكن النظر إىل  Barnett and Ossowski (2002)يشري إضافة إىل ذلك، 
أهنا شكل شديد من االدخار الوقائي، حيث تفرتض هذه القاعدة أنه لن يكون هناك أي عائدات للموارد 

أو تقادمها، ثروة املوارد ستكون  الطبيعية . ومع ذلك، يرى أنه قبل نفاذ احتياطي املوارديف املدى الطويل مستقبال
، وابلتايل، فإن هذه القاعدة تؤدي ابلضرورة إىل عجز ملوردخالل فرتات استغالل ا أكرب من الثروة املالية املرتاكمة

 .   (Barnett and Ossowski 2002, p. 9)جد مقيد خارج املوارد  (Primary deficit)رئيسي 

 " صاحلة لالقتصادايت منخفضة الدخل؟BIHهل فرضية الدخل الدائم ومقاربة " 3.2

خاصة فيما إذا كانت صاحلة  BIH،4و PIH قاعدة قامت العديد من الدراسات احلديثة بتقييم
 PIH، على سبيل املثال، أن Baunsgaard et al. (2012) رىي .لالقتصاد منخفض الدخل أم ال

الغنية ابملوارد ومنخفضة الدخل هي مقيدة من حيث رأس املال واالئتمان. حيث ندرة  قتصادايتتتجاهل كون اال
يدل على أن معدل العائد على رأس املال من املرجح أن يكون مرتفع. ونظرا  قتصادايتاالرأس املال يف هذه 

ر، العوائد تواجه صعوابت يف متويل االستثمار احلكومي الضروري من أجل اهلروب من مصيدة الفق الكوهن
املنخفضة وغري املؤكدة على األصول املالية األجنبية يف بيئة األعمال احلالية جيعل االستثمار يف هذه األصول غري 

. يف (Baunsgaard et al., 2012, p. 4) ، تصبح االستثمارات احمللية، نسبيا، أكثر جاذبيةلذلكمثايل، 
تنقل جزء   BIHو PIHىل أن كل من إ Van der Ploeg and Venables (2011)حني يشري 

كبري من الزايدة يف االستهالك لألجيال املقبلة، والذي يكون مناسب بصورة أكرب لالقتصادايت ذات الدخل 
االقتصادايت النامية اليت تعاين من ندرة رأس املال واخنفاض  وخصائص املرتفع. يف املقابل، فإهنا تتجاهل مالمح

 .(Van der Ploeg and Venables, 2011, p. 3) الدخل

، من حيث مفهوم BIHو PIHإىل أن كل من  Samake et al. (2013)إضافة إىل ذلك، يشري 
التجانس الزمين لالستهالك، قد تكون مضللة فيما يتعلق ابستخدام ثروة املوارد الطبيعية. حيث كال املنهجني 
يعاجلان إمجايل اإلنفاق احلكومي كاستهالك ويفشالن يف التفريق بني الفئات املختلفة لإلنفاق مثل االستثمار يف 

على النمو، خاصة يف االقتصادايت حمدودة االئتمان. وعليه، السياسات  اخلارج واالستثمار يف الداخل، وآاثرمها
املالية اليت تقوم على هذين املنهجني قد تؤدي إىل مستوايت استثمار دون املستوى األمثل. ويرجع ذلك جزئيا 

                                           
يف أدبيات إدارة إيرادات املوارد  PIH، وذلك نظرا لالستخدام الواسع الذي حظيت به BIHعكس  PIHمت الرتكيز بشكل أكرب على تقييم  4

 خاصة يف جمال تقييم االستدامة املالية.
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د ليكون مرساة إىل: االنتباه احملدود للقيود واحلوافز اليت ميكن أن تواجه صناع السياسة، والرتكيز على هدف واح
 .(Samake et al. 2013, pp. 6-7) (PIHخارج املوارد يف حالة  رئيسيمالية )مثل استدامة التوازن ال

 االسرتاتيجية املثلى لالقتصادايت الغنية ابملوارد واملنخفضة الدخل 4.2

ل مع أن الكثري من الدول النامية منخفضة الدخل تتميز بندرة رأس املا Collier et al. (2010)يرى 
أسعار فائدة حملية أعلى من الدولية ووصول مقيد إىل أسواق رأس املال الدولية )بسبب التصنيف االئتماين 

ضعف الوصول للتمويل الدويل هو مرجح ليكون متفاقم أكثر نظرا لضعف البنية التحتية وضعف مناخ و  ،للدولة(
 Van der Ploeg and، يعترب إضافة إىل ذلك. (Collier et al. 2010, pp. 12-13) االستثمار

Venables (2011)،  أن الدول النامية تتميز أيضا بوعاء ضرييب صغري، وابلتايل، أمهية الضرائب ابلنسبة
فعندما تكون إيرادات املوارد املتدفقة للدولة كبرية تصبح الضرائب، كمصدر لإليرادات،  ؛للمالية العامة تكون أقل

 .Collier et alيرى  ،لذلك. (Van der Ploeg and Venables, 2011, p. 2) أقل أمهية
هناك احتمال جلعل االستثمارات ذات عوائد مرتفعة ووضع االقتصاد على مسار النمو، وذلك من أن  (2010)

املوارد لزايدة خمزون رأس املال مع معدل عائد مقارب ملعدل الفائدة العاملي، ويؤدي ذلك  داتل استثمار عائخال
     .(Collier et al., 2010, p. 13)ابلضرورة إىل جعل األجور، االستهالك، والدخل على منحى صعودي 

هو الزايدة املثلى لالستهالك ملثل هذه  5لشكل ايف  )االسرتاتيجية املثلى( "OS" املنحىن املسمى
االقتصادايت، حيث يالحظ من املنحىن ثالث مسات أساسية: أوال، االستهالك مييل أكثر حنو احلاضر، بسبب 

ايل مقارنة ابألجيال املستقبلية. اثنيا، جزء من اإليرادات يوجه، خالل مرحلة التدفق، إىل الفقر النسيب للجيل احل
ختفيض الدين العام وزايدة خمزون رأس املال احمللي. اثلثا، االنفاق االستثماري يف مرحلة تدفق إيرادات املوارد يوجه 

ادات املوارد، االستهالك يتقارب مع املستوى مسار التنمية يف االقتصاد إىل األمام، حيث مبجرد توقف تدفق إير 
الذي كان قد بلغه يف غياب تدفق مكاسب املوارد، حيث أن االستخدام األمثل إليرادات املوارد ابستثمارها يف 
االقتصاد احمللي يؤدي إىل منو االستهالك من خالل تسريع التنمية، بدال من تكديسها يف أصول مالية أجنبية 

 . (Van der Ploeg and Venables, 2011, pp. 3-4) األجيال املقبلةلزايدة استهالك 

، توضح 5لشكل ا ، حسب ما هو موضح يف(OS)املنحىن  إضافة إىل ذلك، الزايدة املثلى يف االستهالك
عدة نقاط. فهناك قفزة كبرية يف االستهالك عند اتريخ االكتشاف واالستخراج. ومع ذلك، هذه الزايدة ليست 

مار ، وذلك راجع لوجود فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة )سواء من خالل االستثPIHمبستوى الزايدة يف 
احمللي أو تسديد الديون األجنبية( جتعل األولوية يف البداية هي توجيه إيرادات املوارد حنوها ال حنو االستهالك. 
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ومبجرد أن تبدأ إيرادات املوارد ابلتدفق، تكون هناك زايدة كبرية يف االستثمار من خالل تسديد الدين العام وزايدة 
ه العوامل من شأهنا أن جتعل االستثمار اخلاص أكثر جاذبية، وابلتايل، تكون االستثمار يف البىن التحتية العامة. هذ

هناك زايدة يف خمزون رأس املال اخلاص، والذي يرتتب عليه زايدة يف الدخل واألجور. وهو ما ميول النمو السريع 
إىل اخنفاض االستهالك يف االستهالك كما هو مبني يف الشكل، يف املقابل، فإن التحويالت العامة املباشرة تؤدي 

 .(Collier et al., 2010, p. 13-14)بشكل حاد 

  القواعد املالية 3

قواعد السياسة املالية املرتبطة مباشرة بعناصر امليزانية العامة خمتلف ستتم مناقشة القسم من خالل هذا 
إيرادات  اليت حتدث يف تقلباتال انتقالخاصة دورها يف تقليل  ،ومدى أمهيتها يف التقليل من اآلاثر السلبية للموارد

 احمللي.  الكلي هذه املوارد إىل االقتصاد

القاعدة املالية، بشكل عام، تعين فرض قيد طويل األمد على السياسة املالية والذي، يف أغلب األحيان، ال 
حدود للسياسة املالية بتقدمي  وضعة. أي، حدود عددية على جماميع امليزانيوضع ميكن تغيريه، وذلك من خالل 

 العامة للدولة امليزانية جماميع بعض التوجيهات العملية عن طريق حتديد هدف رقمي حيد من جمموع معني من
(Schaechter et al., 2012, p. 5).  وهناك عدد من األهداف تسعى الدول لتحقيقها من خالل

ع يف اإلنفاق لضمان املسؤولية املالية والقدرة على حتمل الدين، حتقيق القواعد املالية؛ مثل احتواء ضغوط التوس
إضافة  .(Schaechter et al., 2012, p. 5-6)استقرار االقتصاد الكلي، ودعم املساواة بني األجيال 

مصداقية ، إىل أن القواعد املالية هتدف أيضا إىل تعزيز Kennedy et al. (2001, p. 3)إىل ذلك، يشري 
 . طويلة األجل مالية السياسة املالية اخلاصة ابحلكومة، واملساعدة يف القضاء على العجز، وضمان استدامة

إن سن وتشريع القواعد املالية يثري عدد من القضااي اهلامة املتعلقة ابملرونة، املصداقية، والشفافية. أوال، 
حلكومة على استخدام السياسة املالية، لذلك، جيب أن تتميز القواعد املالية قد تكون مقيدة بشكل مفرط لقدرة ا

القاعدة بقدر كايف من املرونة. اثنيا، جيب أن تتسم القاعدة ابلشفافية، حيث ينبغي أن تكون قابلة للتحديد 
ا تكون القاعدة ذات مصداقية، جيب أن ينظر إليها على أهنا دائمة، وذلك من خالل سنهلوالتقييم بسهولة. اثلثا، 

 . (Kennedy et al., 2001, p. 3-4) يف قانون )وضعي أو دستوري(، وأن تكون هناك آلية لتطبيقها

ختتلف القواعد املالية يف الدول الغنية ابملوارد، واليت تعتمد بشكل كبري على إيرادات هذه األخرية، عن 
دة مالية معينة أو املصاعب الدول األخرى، سواء من حيث األهداف اليت تسعى إلدراكها من خالل وضع قاع

إىل أن القواعد املالية  Ossowski (2013) والتعقيدات اليت تكتنف عملية تصميمها وتنفيذها. حيث يشري
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يف االقتصادايت املصدرة للموارد غري املتجددة غالبا ما تستهدف احلد من دورية السياسة املالية يف االستجابة 
خرات، إضافة إىل األهداف األخرى اليت تستهدفها ابقي الدول كتحقيق لتقلب إيرادات املوارد، تعزيز املد

االستدامة املالية. كما يرى أيضا أنه ويف بعض احلاالت، تتأثر هذه القواعد ابالقتصاد السياسي؛ حيث تعترب 
 .(Ossowski, 2013, p. 7) أدوات ميكن من خالهلا معاجلة ضغوط االنفاق وتعزيز مصداقية احلكومة

حسب  غري املتجددة،  املقابل، تصميم وتنفيذ القواعد املالية املناسبة يف الدول الغنية ابملواردلكن يف
Ossowski (2013) يشكل حتداي كبريا، على عكس الدول األخرى؛ ألن جزء كبري من اإليرادات العامة ،

عدم التجدد، وأهنا تنشأ بشكل  متأيت من عوائد املوارد، هذه األخرية اليت تتسم ابلتقلب، وحالة عدم التأكد، و 
كبري من اخلارج. كما يرى أن عوامل أخرى، مثل تقاسم وختصيص اإليرادات يف الدول االحتادية، واالختيارات 
الصعبة بني الصالبة واملرونة )القواعد الصارمة ميكن أن تتغلب عليها األحداث، واملرونة املفرطة ميكن أن تزيد حالة 

ويف ذات  p. 7) ,(Ossowski.5 ,2013 أن تعقد أكثر تصميم وتنفيذ هذه القواعدعدم اليقني( من شأهنا 
أيضا، إىل أن تصميم وتنفيذ القواعد املالية خيتلف يف درجة  Ossowski (2013, p. 8)السياق يشري 

 تعقده من دولة إىل أخرى انطالقا من ثالث عوامل رئيسية:

الصعوبة التقنية لتصميم قواعد فعالة وقوية ميكنها صد وجماهبة التقلب وحالة عدم التأكد اليت تتسم هبا  -
 السريعة للبيئة االقتصادية؛ التغريات اهليكلية يف االقتصاد احمللي؛إيرادات املوارد غري املتجددة، التغري 

 صعوابت يف أتمني ومن مث احلفاظ على التوافق السياسي وااللتزام جتاه القاعدة؛ -
احلاجة لتلبية املتطلبات التقنية واملؤسسية: مثل املستوى األساسي من القدرة على إدارة املالية العامة،  -

 والرقابة الدقيقة. الشفافية املالية، 

القواعد املالية يف الدول الغنية ابملوارد واليت تعتمد على إيرادات هذه األخرية كعنصر مهم من عناصر 
اإليرادات، رمبا بدرجات متفاوتة من حيث األمهية، ميكن أن أتخذ إما شكل قواعد توازن امليزانية، قواعد اإلنفاق، 

ادات. وميكن للدولة إما االعتماد على قاعدة واحدة أو املزج بني قاعدتني أو قواعد أسعار املوارد، أو قواعد اإلير 
 يف األقسام الفرعية املوالية ستتم مناقشة هذه القواعد مبزيد من التفصيل.أكثر. 

 

                                           
( فشل بعض القواعد املالية بسبب ضغوط اإلنفاق ُما اضطر الدول املطبقة هلا إما التخفيف 2008-2000أظهرت الطفرة األخرية ألسعار املوارد ) 5

-2009اعد أخرى مثل التوازن العام لكنها سرعان ما فشلت خالل فرتة اخنفاض األسعار )منها، عدم االمتثال هلا، أو إلغائها. يف املقابل جنحت قو 
2010 )(Ossowski, 2013, p. 9). 
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 قواعد توازن امليزانية 1.3

دل دوراي، توازن قواعد توازن امليزانية تتمثل، بصفة عامة، يف أربع قواعد أساسية؛ التوازن العام، توازن مع
لكن، يف حني ميكن استخدام هذا القواعد يف االقتصادايت فقرية املوارد،  6.معدل هيكليا، وتوازن خالل الدورة

الدول الغنية ابملوارد عادة تستخدم قواعد التوازن األساسي خارج املوارد، أو قاعدة التوازن اهليكلي للميزانية، أو 
 ارد.قاعدة التوازن اجلاري خارج املو 

 قاعدة التوازن األساسي خارج املوارد  1.1.3

، وتعترب املؤشر PIHتعتمد على فرضية الدخل الدائم  NRPB7 قاعدة التوازن األساسي خارج املوارد
املايل الرئيسي يف الدول اليت تعتمد على إيرادات املوارد، ومقياس ملوقف السياسة املالية، حيث تصميم السياسة 
املالية على أساس هذه القاعدة من شأنه أن يفصلها عن تقلبات إيرادات املوارد. رغم ذلك، تصميم القاعدة املالية 

 PIHالعملية، أن يكون صعب؛ فمسارات اإلنفاق القائمة على أساس ميكن، يف املمارسة  PIHعلى أساس 
ميكن أن تتغري من سنة إىل أخرى إذا كانت عوائد اإليرادات جد متقلبة، وابلتايل، جيب حتسني كفاءة توقع 

 الغنية ابملوارد واليت تتميز غري صاحلة لالقتصادايت PIH، ورغم كون مع ذلكاإليرادات ومسارات األسعار. 
 ميكن أن تكون مصممة الستيعاب التوسع يف اإلنفاق الرأمسايل PIHالدخل، النسخة املعدلة من  خنفاضاب

(Baunsgaard et al., 2012, p. 12-13). 

 قاعدة التوازن اهليكلي للميزانية 2.1.3

التوازن اهليكلي للميزانية هو الوضع املايل الفعلي للحكومة والذي تظهر فيه نتائج امليزانية التقديرية موافقة 
 ,Hagemann)لدورة األعمال التجارية، ويهدف إىل توفري مؤشر على التوجه املتوسطة األجل للسياسة املالية 

1999, p. 1)ة اقتصاد يعتمد على إيرادات املوارد، يرى . ويف حالBaunsgaard et al. (2012, p. 
، أن التوازن اهليكلي للميزانية هو عبارة عن تعديل لإليرادات خارج املوارد حسب دورة أعمال االقتصاد، (15

 لكن، هذا التعديل قد يكون، إذا كانت دورة االقتصاد غري معروفة بشكل جيد، دون أي فائدة.

                                           
 .Schaechter et al. (2012)لتفاصيل أكثر، أنظر:  6
املوارد، يف حني ميثل التوازن األساسي خارج املوارد التوازن األساسي دون إيرادات املوارد، حيث وارد يعين توازن امليزانية خارج إيرادات املالتوازن خارج  7

  NRPB=TX-G التوازن األساسي خارج املوارد يساوي الضرائب انقص االنفاق احلكومي:
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 ة التوازن اجلاري خارج املواردقاعد 3.1.3

إىل ذلك  ،Baunsgaard et al. (2012, p. 16)تشري قاعدة التوازن اجلاري خارج املوارد، وفقا لـ 
التوازن العام الذي ي ستبعد منه كل من اإلنفاق الرأمسايل وإيرادات املوارد. إن الرتكيز على االستثمار العام، 

 Baunsgaard etفيذ قاعدة التوازن احلايل خارج املوارد. مع ذلك، يرى ، من شأنه أن يكون مربرا لتنمحسبه
al. (2012, p. 12) أن هذه القاعدة تتجاهل صعوبة تصنيف النفقات اجلارية والنفقات الرأمسالية وعدم ،

 إمكانية الفصل بينها يف بعض األحيان، ُما قد يؤدي إىل جعل ذلك حافزا للمحاسبة اإلبداعية.

 أساس أسعار املوارد  القواعد على 2.3

تعين القواعد على أساس أسعار املوارد تعديل األهداف املالية لربط اإلنفاق العام بتقلبات أسعار املوارد غري 
املتجددة، حبيث تسمح هذه القواعد للتوازن املايل العام ابلتحرك مع تقلبات إيرادات املوارد، مع أهنا، يف املمارسة 

املرجعية  األسعاررد والتغريات يف صناعة املوارد والنظم املالية. العملية، تتجاهل مسألة عدم جتدد إيرادات املوا
للموارد اليت تقوم عليها هذه القاعدة ميكن، حسبه، أن تكون حمسوبة بعدة صيغ )قد يكون ذلك بواسطة جلنة 
مستقلة مثل ما هو معمول به يف الشيلي(، حيث صيغ هذه األسعار املرجعية ميكن أن تكون عبارة عن متوسط 

تحرك ألسعار املاضي أو، كما هو احلال يف املكسيك، من خالل األسعار الفورية واملستقبلية. كما قد تكون م
مع  .(Baunsgaard et al., 2012, p. 15) صيغة األسعار املرجعية اليت تقوم عليها القاعدة املالية اثبتة

ية ابملوارد حتاول عادة جعل ، أن الكثري الدول الغنBaunsgaard et al. (2012, p. 16)ذلك، يرى 
إىل ميزانيات  ،صياغة امليزانية أكثر مرونة مع إيرادات املوارد، لكن دون ربط ذلك أبهداف مالية معينة، فقد تلجأ

 تكميلية إلنفاق العوائد اإلضافية من املوارد يف حالة ارتفاع األسعار عن املتوقع. 

 قواعد النفقات واإليرادات 3.3

لفرعي مناقشة القواعد اليت تستهدف التقليل من آاثر تقلبات املوارد، من خالل وضع ستتم يف هذا القسم ا
 قيود أو حدود رقمية على أهم عنصرين يف امليزانية العامة للدولة ومها اإليرادات والنفقات.

 قاعدة منو اإلنفاق 1.3.3

تتمثل قاعدة منو اإلنفاق يف جمموعة من القيود أو احلدود على اإلنفاق اإلمجايل، األساسي، أو اجلاري، 
وغالبا ما تعني هذه احلدود انطالقا من القيمة املطلقة أو معدالت النمو، كما قد تكون يف شكل نسبة مئوية إىل 

GDP  سنوات  5و 3على فرتات زمنية ترتاوح بني(Schaechter et al., 2012, p. 8-9) يف حني .
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، أن قاعدة منو اإلنفاق ميكن، يف حالة االقتصادايت الغنية Baunsgaard et al. (2012, p. 16)يرى، 
خارج املوارد. وعموما،  GDPابملوارد، أن تقيد منو اإلنفاق احلكومي ابلقيمة اإلمسية أو احلقيقية أو كنسبة من 

لإلنفاق أو حدود قصوى ال  سقف، وضع Ljungman (2008, p. 4) تعىن قاعدة منو اإلنفاق حسب
 ميكن جتاوزها، حبيث تصرح احلكومة مسبقا عن أقصى مستوى لإلنفاق الذي ال ميكنها جتاوزه. 

، إىل أن قاعدة منو اإلنفاق تتميز بوضوحها من جهة، وإمكانية Baunsgaard et al. (2012)يشري 
اإلنفاق اإلضايف من جهة أخرى. كما أن هذه القاعدة ميكن أن يكون هلا مراعاهتا لقدرة االقتصاد على استيعاب 

أتثري فع ال إذا كانت مكملة لقاعدة التوازن العام أو قاعدة التوازن اهليكلي، ففي حالة كانت مكملة بقاعدة 
. ويف (Baunsgaard et al., 2012, p. 16) التوازن اهليكلي، الزايدة يف اإلنفاق تكون تدرجيية أكثر

، أن هذه القاعدة هي أداة عملية لضبط املالية Schaechter et al. (2012, p. 9)نفس السياق، يرى 
العامة مبا يتوافق مع حتقيق االستدامة املالية عندما تكون مصحوبة مثال بقواعد توازن امليزانية، وإبمكاهنا أن حتد 

عندما تكون حصيلة اإليرادات غري املتوقعة واملؤقتة مرتفعة وحدود العجز  من اإلنفاق خالل فرتات االزدهار املؤقتة
 ,Schaechter et al. (2012األساسي يسهل االمتثال هلا. وإضافة إىل ذلك، قواعد منو اإلنفاق، حسب 

p. 9)، الت ال تقيد وظيفة االستقرار االقتصادي للسياسة املالية يف فرتات الصدمات السلبية وال تتطلب تعدي
، أن Ljungman (2008, p. 4) بسبب االخنفاضات الدورية أو التقديرية يف اإليرادات الضريبية. كما يرى

هذه القاعدة ميكن أن يكون هلا أتثري عميق يف تطوير املالية العامة من خالل حتييد العديد من القوى السلبية اليت 
 من شأهنا أن تضعف االستدامة املالية.

 قواعد اإليرادات 2.3.3

هي عبارة عن جمموعة من احلدود أو األسقف على العائدات، اهلدف منها هو تعزيز كفاءة حتصيل 
اإليرادات و/أو منع حدوث عبء ضرييب مفرط. لكن رغم ذلك، فإن وضع حدود على اإليرادات ميكن أن 

املقابل، هناك حبيث تتقلب ابستمرار. يف  8يشكل حتداي كبريا، فاإليرادات ميكن أن تكون ذات عنصر دوري،
قواعد استثنائية تقيد استخدام اإليرادات غري املتوقعة يف إنفاق إضايف. مع ذلك، ميكن أن يؤدي استخدام قواعد 

. (Schaechter et al., 2012, p. 9)اإليرادات وحدها إىل سياسة مالية مسايرة لالجتاهات الدورية 
على إمجايل اإليرادات، وإمنا قد يقتصر التقييد على عنصر ابإلضافة إىل ذلك، هذه القواعد ال تستلزم وضع حدود 

                                           
، يزيد هذا التحدي ابزدايد نسبة عوائد املوارد إىل اإليرادات الدول الغنية ابملوارد واليت متثل فيها إيرادات املوارد عنصر من عناصر اإليرادات العامةيف  8

 العامة.  
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معني أو أكثر، كما هو معمول به يف اجلزائر حيث تربط اجلباية البرتولية بسعر مرجعي لربميل النفط والفائض عن 
 ذلك حيول إىل صندوق ضبط املوارد. 

أخريا، القواعد املالية السالفة الذكر ليست مجيعها مناسبة لدعم االستدامة املالية وحتقيق استقرار االقتصاد 
الكلي بنفس الكفاءة، حىت وإن كانت مصممة بشكل جيد. لذلك، العديد من الدول مجعت بني قاعدتني أو 

 Schaechter)احتواء ومعاجلة الثغرات أكثر، حيث استخدام مزيج من القواعد املالية من شأنه أن يساعد يف 
et al., 2012, p. 9) القاعدة املالية جيب أيضا أن تتناسب مع اخلصائص املؤسسية واالقتصادية اليت تتسم .

  9هبا الدولة من جهة، وحجم احتياطاهتا من املوارد وطبيعتها من جهة اثنية.

 املوارد التنسيق بني السياسة املالية، السياسة النقدية، وصندوق 4

جيب  نناقش يف هذا القسم الفرعي دور السياسة النقدية وصندوق املوارد يف الدول الغنية ابملوارد وكيف
 التنسيق بينهما وبني السياسة املالية لتحقيق فعالية وكفاءة أفضل.

 التفاعل والتنسيق بني السياسة املالية والسياسة النقدية       1.4

الغنية ابملوارد واليت تعتمد بشكل كبري على إيرادات هذه األخرية، ال  ُما ال شك فيه، يف االقتصادايت
تفرض اخلصائص اليت تتسم به عائدات املوارد غري املتجددة حتدايت على السياسة املالية فحسب، وإمنا يتعدى 

 أهم هذه األمر ذلك ليشمل السياسات األخرى اليت تشكل يف جمموعها السياسة االقتصادية العامة. وجند من بني
 السياسات، إضافة إىل السياسة املالية، السياسة النقدية.

تشري السياسة النقدية إىل سيطرت السلطة النقدية )البنك املركزي( على توافر االئتمان يف االقتصاد. هذه 
ها، السيطرة متارس عادة من خالل النظام النقدي بواسطة التحكم يف عرض النقد، مستوى أسعار الفائدة وهيكل

وغريها من األدوات اليت تؤثر على االئتمان. هتدف السياسة النقدية، ابلدرجة األوىل، إىل حتقيق استقرار األسعار،  
كما هتدف أيضا إىل حتقيق أهداف أخرى كتعزيز التنمية االقتصادية والنمو، استقرار سعر الصرف، محاية ميزان 

شمل املتغريات األساسية يف جمال عمل السياسة النقدية كل من املدفوعات، واحملافظة على االستقرار املايل. وت
 .(Hilbers, 2004, p. 2)أسعار الفائدة، عرض النقود، عرض االئتمان، وسعر الصرف 

                                           
الية غري الدول اليت هلا احتياطي كبري من املوارد هتدف عادة إىل حتقيق استقرار االقتصاد الكلي ابلدرجة األوىل، وذلك من خالل جعل السياسة امل 9

 تمتع ابحتياطي صغري نسبيا تستهدف حتقيق استدامة مالية طويلة األجل. مسايرة لالجتاهات الدورية. يف املقابل، الدول اليت ت
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تعترب السياسة النقدية، على غرار السياسة املالية، ذات أمهية كبري يف االقتصادايت اليت تعتمد على عائدات 
املوارد الطبيعية، حيث التصميم والتنفيذ اجليد هلذه السياسة من شأنه أن يساهم يف مواجهة التحدايت والتعقيدات 

 تصادايت. اليت تفرضها اإليرادات املالية للموارد على هذه االق

وقد انقشت العديد من الدراسات أمهية التصميم األمثل للسياسة النقدية يف اقتصاد يعتمد على إيرادات 
، أن السياسة النقدية اليت تستهدف سعر صرف Aliyev (2012)صادرات املوارد. فعلى سبيل املثال، وجد 

وحتقق االستقرار يف االقتصاد  ياهلولندللمرض  اثبت أو املستوى العام لألسعار ميكن أن ختفف من اآلاثر السلبية
الكلي يف املدى القصري رغم تقلب إيرادات املوارد. وأنه يف حالة ما إذا كانت السياسة النقدية تتصف ابحلياد 

 Ferrero andيصبح االقتصاد احمللي عرضة لصدمات إيرادات املوارد وتصبح لعنة املوارد أكثر شدة. وتوصل 
Seneca (2015)،  إىل أنه ونظرا لآلاثر غري املباشرة الكبرية من قطاع املوارد لبقية القطاعات، ويف حالة تراجع

  الفائدة.أسعار املوارد، السياسة النقدية املثلى تستوجب ختفيض سعر 

أن قدرة السياسة النقدية  Hamilton and Herrera (2004) وجدوعلى العكس من ذلك، 
لصدمات النفط ليست كبرية، فهذه الصدمات هلا أثر كبري على االقتصاد احمللي،  ةاالنكماشيعلى جتنب العواقب 

وابلتايل، تدخل السياسة النقدية للتعويض عن هذه الصدمات )من خالل اصدار نقدي جديد مثال( لن يكون 
هذا ينطبق أيضا على حالة االقتصاد املصدر للنفط أو املوارد الطبيعية  .يف حالة اقتصاد مستورد للنفط ذو جدوى

  بشكل عام عندما تنهار األسعار بشكل كبري.

على ما سبق، ميكن القول إن السياسة النقدية يف اقتصاد غين ابملوارد تكون ذات فعالية  أتسيساووعليه، 
رية وحتقيق استقرار األسعار وابلتايل استقرار فقط، طبعا إذا صممت بشكل جيد، يف مواجهة التقلبات الدو 

 االقتصاد الكلي، لكنها ال ميكنها أن تكون بذات الكفاءة يف حالة الصدمات السلبية الكبرية ألسعار املوارد.

األدبيات عادة، عند دراستها للسياسة النقدية، ال أتخذ السياسة املالية يف احلسبان حيث تفرتض أهنا 
لكن يف الواقع، السياسة املالية والنقدية تتفاعل فيما بينها، هذه  االقتصاد.ي ال تتدخل يف سلبية وغري نشطة أ

التفاعالت ميكن أن تؤدي إىل نتائج على االقتصاد الكلي خمتلفة أشد االختالف عن تلك اليت يتنبأ هبا حتليل 
تماد على االع. (Dixit and Lambertini, 2004, p. 2) سياسة واحدة منفصلة عن األخرى

السياسة الكلية )السياسة املالية والنقدية( يعترب أمر حموري لتوقع آاثر تطبيق سياسة معينة، فالسياسة املالية 
والنقدية لديها استجابة مشرتكة يف مسعى حتفيز الطلب الكلي، والفصل بينها من شأنه أن يهمل التفاعالت 

  .(Davig and Leeper, 2011, p. 2)املشرتكة واليت تعترب مهمة لتحديد التوازن 
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إىل أنه ورغم كون تنفيذ السياسة النقدية واملالية يتم من طرف هيئتني  Hilbers (2004) يشري
ه السياسات هي غري مستقلة عن بعضها البعض. فالتغري يف إحداها سيؤثر، ابلضرورة، على ذخمتلفتني، إال أن ه

شامل. ويرى أن التوترات ميكن أن تنشأ بني ما تقوم به كل سياسة فعالية األخرى، وابلتايل فتأثري أي سياسة هو 
لتحقيق سالسة الدورات االقتصادية وحتقيق استقرار االقتصاد الكلي والنمو، ولذلك، ينبغي اتباع مزيج متسق قدر 

توتر اإلمكان بني السياسة املالية والنقدية من جهة، ومن جهة أخرى بينها وبني السياسات األخرى لتجنب ال
 .(Hilbers, 2004, pp. 2-3) والتضارب

إن اقدام صناع القرار يف الدولة على تنفيذ سياسة معينة البد أن أيخذ يف احلسبان استجابة السياسة 
أن السياسة املالية  Hilbers (2004)األخرى ألهنا تتأثر وأتثر يف بعضها البعض. فعلى سبيل املثال، يرى 

التوسع يف االنفاق( قد ينجر عنه عجز التوسعية تؤدي إىل سياسة نقدية توسعية، فاعتماد سياسة مالية توسعية )
مايل كبري، ُما يضطر احلكومات إىل اللجوء إىل إصدار نقدي جديد لتمويل العجز، وابلتايل، سياسة نقدية 

عملة. توسعية، وهو ما قد ينتج زايدة الضغوط التضخمية، اخنفاض قيمة العملة، وقد يصل األمر حىت إىل أزمة 
من األسواق سيكون االئتمان مكلفا جدا للقطاع اخلاص ُما قد يضر ابلتنمية  حىت وإن مولت احلكومة عجزها

إىل اللجوء  Hilbers (2004). وإضافة إىل ذلك، يشري (Hilbers, 2004, p. 3) االقتصادية والنمو
مباشرة على األسعار، هذه الزايدة  يؤثرسوف إىل زايدات كبرية يف الضرائب غري املباشر بدال من الضرائب املباشرة 

أجور )أي كلما ترتفع األسعار تزيد األجور وكلما تزيد -حىت وإن كانت ملرة واحدة، سينتج عنها دوامة أسعار
  .(Hilbers, 2004, p. 4) األجور ترتفع األسعار( وابلتايل تضخم دائم

 نظري بسيط حسب إطارالتفاعل بني السياسة املالية والنقدية يف اقتصاد غين ابملوارد ميكن أن يوصف يف 
املالية حسب هذا الشكل االختيار بني جيمع بني السياسة املالية والنقدية. حيث ميكن للسلطة  6الشكل 

سياستني ُمكنتني؛ التصرف إما بطريقة منضبطة أو غري منضبطة، يف ظل السلوك املنضبط، السلطة املالية ال 
أما يف حالة السلوك غري املنضبط، فهي تستجيب بشكل  الطبيعية.تستجيب فورا للتغريات يف عائدات املوارد 

شائعة يف الدول النامية حيث غالبا ما يتم توجيه الضغط السياسي حنو إنفاق املزيد  فوري هلذه التغريات )وهي مسة
يف املقابل، السلطة النقدية تضع نظام واحد من بني ثالث خيارات ُمكنة. عندما تكون  من عائدات املوارد(.

السلطة املالية منضبطة سيكون الوضع مناسبا بغض النظر عن السياسة النقدية املنفذة. احلل الثاين والثالث 
قة عندما ختتار )مستوى أسعار اثبت وسعر صرف مستقر(، يف ظل السياسة املالية غري املنضبطة، تكون حمق

 .(Aliyev, 2012, p. 4)ر اثبت اسعأالسلطة النقدية نظام سعر صرف اثبت وتستهدف مستوى 
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 املوارد دوقالتنسيق بني السياسة املالية وصن 2.4

املتجددة من خصائص فريدة متيزها عن غريها من اإليرادات، خاصة نظرا ملا تتسم به إيرادات املوارد غري 
التقلب وعدم التجدد. األمر الذي يشكل حتدايت وتعقيدات على إدارة السياسات املالية يف الدول الغنية ابملوارد 

ا من عامة، واملنخفضة الدخل منها خاصة. هلذا السبب سارعت العديد من هذه الدول إلجياد حلول عملية متكنه
 مواجهة هذه التحدايت، وكان من بني أهم احللول اليت جلأت إليها، إنشاء صناديق خاصة وأبهداف خمتلفة )أنظر

 املوارد.( حتول إليها إيرادات املوارد، تسمى صناديق 1اجلدول 

واليت تضم جمموعة  SWFصناديق املوارد تعترب نوع من أنواع ما عرف مؤخرا بصناديق الثروة السيادية 
 هتدف عادة إىل حتقيق استقرار  10،متنوعة من الصناديق مع أهداف خمتلفة. صناديق املوارد على اختالف أنواعها

                                           
رف صناديق املوارد تنقسم حسب أهدافها إىل ثالث أنواع رئيسية: صناديق استقرار، صناديق ادخار، وصناديق متزج بني االستقرار واالدخار وتع 10

 .Ossowski (2013) بصناديق التمويل. وملزيد من التفاصيل حول هذه األنواع أنظر

 . التفاعل والتنسيق بني السياسة املالية والنقدية يف اقتصاد غين ابملوارد6الشكل 

  السلطة املالية

 

 

 السلطة النقدية

 غري منضبطة منضبطة

 احلد األدىن للضعف

 مستوى أسعار مستقر

 سعر صرف مستقر

 ضعف منخفض

 مستوى أسعار متقلب

 سعر صرف مستقر

 سعر صرف اثبت

 احلد األدىن للضعف

 مستوى أسعار مستقر

 سعر صرف مستقر

 ضعف معتدل

 مستوى أسعار مستقر

 سعر صرف متقلب

 مستوى أسعار اثبت

 احلد األدىن للضعف

 مستوى أسعار مستقر

 سعر صرف مستقر

 ضعف مرتفع

 مستوى أسعار متقلب

 سعر صرف متقلب

 عدم التدخل

   .(Aliyev, 2012, p. 5) املصدر:
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وابلتايل حتقيق عدالة بني األجيال؛ تعزيز الشفافية يف كل من إدارة إيرادات االقتصاد الكلي؛ حتقيق وفرات مالية، 
املوارد والسياسة املالية. ولتحقيق هذه األهداف، غالبا تصاغ أهداف تشغيلية تشمل، ضمان جتانس التدفق 

يف الصندوق؛ تكديس الصايف إليرادات املوارد الطبيعية غري املتجددة إىل امليزانية؛ إيداع جزء من هذه اإليرادات 
األصول ومتويل العجز خارج املوارد؛ و/أو تقدمي معلومات عن اإليرادات والتغريات يف املوجودات املالية اإلمجالية. 

 11وحتدد القوانني واللوائح التنفيذية اخلاصة بصناديق املوارد قواعد معينة للرتاكم والسحب من إيرادات املوارد؛
  .(Ossowski, 2013, pp. 11-12)مبادئ إدارة األصول؛ وآليات احلوكمة، الشفافية، واملساءلة 

ختتلف درجة فعالية صناديق املوارد يف حتقيق األهداف اليت أنشأت من أجلها من دولة إىل أخرى بسبب 
، وجد، من خالل دراسة عينة (Koh, 2016)سسية، فعلى سبيل املثال، اختالف اخلصائص االقتصادية واملؤ 

، أن صناديق النفط يف الدول اليت تتميز جبودة 2014-1960دولة مصدرة للنفط خالل الفرتة  42من 
لألسعار( من الدول ذات  مؤسسية عالية، أكثر فعالية يف احلد من مسايرة االجتاهات الدورية )أي التقلب الدوري

جودة مؤسسية منخفضة. وابلتايل، حىت يؤدي الصندوق دوره على أكمل وجه، يشرتط أن تكون مؤسسات 
 الدولة ذات مستوى عايل من الكفاءة.

                                           
(، صناديق املوارد ال تضع قيودا على السياسة املالية عكس القواعد 2013) Ossowskiصناديق املوارد ختتلف عن القواعد املالية، حيث حسب  11

 املالية. رغم أهنا من املمكن أن أتثر بشكل غري مباشر على السياسة املالية.
 

 بعض صناديق الثروة السيادية يف إفريقيا. 1اجلدول 
 سنة التأسيس نوع الصندوق إسم الصندوق الدولة

 2000 صندوق استقرار اإليراداتصندوق ضبط  اجلزائر

 1994 صندوق استقرار (pulaصندوق بوال ) بوتسواان

 2011 صندوق سيادي هيئة االستثمار السيادي النيجريي نيجرياي

 2006 صندوق سيادي هيئة االستثمار الليبية ليبيا

 2005 صندوق ادخار صندوق استقرار إيرادات امليزانية مجهورية الكونغو

 2002 صندوق ادخار صندوق األجيال املستقبلية غينيا اإلستوائية 

 1998 صندوق تنمية الصندوق السيادي جلمهورية الغابون الغابون

 .(Wills, Senbet, & Simbanegavi, 2016, p. 16) صدر:امل
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إىل أنه ورغم كون  Baunsgaard et al. (2012, pp. 19-20)يشري وعالوة على ذلك، 
صناديق املوارد أدوات مفيدة إلدارة املالية العامة، إال أهنا ال ينبغي أن تكون خمتلطة مع السياسة املالية أو مع 
القواعد املالية. بل جيب النظر إليها على أهنا مكملة ألدوات السياسة املالية، وعليه دور صندوق املوارد ينبغي، 

، أن يدعم تنفيذ سياسات مالية سليمة؛ يعزز مصداقية Baunsgaard et al. (2012, p. 20)حسب 
وشفافية السياسة املالية )أي، تصبح إيرادات املوارد وما يرتبط هبا أكثر وضوحا(؛ تعظيم العائد املرتبط ابملدخرات 

 املالية للحكومة )املرتاكمة يف الصندوق( متاشيا مع أهداف السياسة املالية. هذا من جهة.  

جهة اثنية، ينبغي أن تكون صناديق املوارد مدجمة يف امليزانية لضمان سالستها ومحاية دورها كآلية  من
يكون لصناديق املوارد غري املتجددة أي سلطة  أاللتحديد أولوايت اإلنفاق وختصيص املال العام، حيث جيب 

أن يتم اإلنفاق  يال ينبغ. أي، (Baunsgaard et al., 2012, p. 20)لإلنفاق خارج ميزانية الدولة 
مباشرة من الصندوق إىل االقتصاد، وإمنا ال بد أن مير اإلنفاق عرب امليزانية حبث تتم احملافظة على مستوايت 

 اإلنفاق احملدد، وال حيصل تداخل يف آليات عمل السياسة املالية والصندوق.
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 خالصة

التحدايت اليت تواجه تصميم وتنفيذ السياسات املالية يف االقتصادية الغنية ابملوارد الطبيعية تنشأ ابلدرجة 
األوىل من طبيعة هذه املوارد، حيث تتميز أبهنا غري متجدد وقابلة للنضوب. إضافة إىل ذلك، أسعار معظم املوارد 

ختلق طبيعة التنبؤ مبساراهتا يف املستقل القريب والبعيد. الطبيعية يغلب عليها التقلب الشديد وعدم القدرة على 
عدم التجدد والقابلية للنضوب حتدايت تتعلق ابلعدالة بني األجيال وحتقيق االستدامة املالية. يف حني يؤدي تقلب 

بة األسعار وعدم القدرة على التنبؤ هبا إىل خلق حتدايت تتعلق بتقلبات وعدم استقرار االقتصاد الكلي وصعو 
 التخطيط املايل.

جيب أن تراعى اخلصائص االقتصادية واملؤسسية والقدرات االستيعابية عند تصميم وتنفيذ السياسات املالية 
لالقتصاد احمللي. استخدام قواعد معينة قد ال يكون مثاليا لكل الدول الغنية املوارد. فالدول منخفضة الدخل اليت 

)يف ظل  املوارد تحتية، وهشاشة االقتصاد ال ميكن أن تتخدر كل إيرادا، فجوة البىن التتتسم بشح رأس املال
وال تستفيد منها يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. أكرب التحدايت تنشأ بسبب  (مثال BIHمقاربة 

صري واملتوسط التقلب الشديد يف أسعار املوارد وصعوبة التنبؤ هبا ألهنا تؤثر على استقرار االقتصاد يف املدى الق
، وهو ما ينعكس سلبا على النمو. لذلك، استخدام القواعد املالية اليت تستهدف سياسة مالية غري وحىت الطويل

من مسايرة لالجتاهات الدورية ضروري. وال يكفي ذلك بل جيب التنسيق مع السياسة النقدية وصناديق املوارد. 
ط اخلام. أمهية هذا األخري ليست فقط للدول الغنية به، وإمنا تنبع بني أهم املوارد الطبيعية غري املتجدد هو النف

 املوارد أمهيته أيضا من دوره الكبري يف الصناعة والتجارة العاملية. يف املقابل، أسعار النفط اخلام تعد أكثر أسعار
ط اخلام العاملي، وأسباب تقلبا، ويغلب عليها الصدمات الكبرية واملتكررة. يف الفصل املوايل ستتم مناقشة دور النف

         ونتائج صدماته على االقتصادية الغنية به. 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين: صدمات أسعار النفط: األسباب والنتائج

 

 :لثاينالفصل ا

أسعار النفط: األسباب صدمات  

 والنتائج

 



 صدمات أسعار النفط: األسباب والنتائج: لثانيالفصل ا
 

34 
 

 متهيد

ومن أكثر الصناعات أتثريا على االقتصاد العاملي، ليس فقط من أهم مصادر الطاقة يعترب النفط اخلام 
ابملقارنة مع غريه من املوارد ولكن أيضا مقارنة ببقية السلع االسرتاتيجية األخرى. الدور الكبري الذي يلعبه ال 

سواق يقتصر فقط على اجلانب املادي )التجارة والصناعة( وإمنا أصبح مؤخرا يؤثر أيضا على اجلانب املايل )األ
هلا من األمهية مبكان. أسعار النفط غالبا ما متيزت ابلتقلب ونظرا هلذه األمهية الكبري فإن أسعاره تعرب املالية(. 

 الشديد مسارات غري قابلة للتنبؤ هبا وصدمات عنيفة ومتكررة.

ذا مرة خبصائص معينة شهدها سوق النفط. هيف بعدة مراحل متيزت كل  تعملية حتديد سعر النفط مر 
جدل كبري حول  ي ثارالسوق أصبح أكثر انتشارا يف السنوات األخرية وتقريبا من خالله يتحدد السعر. مع ذلك، 

وغالبا ما إىل صدمات أسعار النفط يف كل مرة حتدث صدمة كبري سلبية أو إجيابية.  تؤدي األسباب احلقيقية اليت
عوامل أخرى ترتبط اليت حتدد السعر وتسبب الصدمات بني جانب العرض والطلب، وكذلك  العوامل تتعدد

املستورة والدول  ابلصناعة النفطية. بطبيعة احلال، وكما ختتلف طبيعة األمهية النسبية للنفط بني الدول املستهلكة
اآلاثر  ومبا ال شك فيه، املنتجة املصدرة، ختتلف أيضا أاثر الصدمات وكذا آليات انتقاهلا إىل االقتصاد احمللي.

  .تكون أكرب كلما كان االعتماد على قطاع النفط أكرب

 لإلحاطة بكل ما سبق سيناقش هذا الفصل ما يلي:

 مدخل عام إىل صناعة النفط اخلام؛ -
 ط اخلام وآليات التسعري؛سعر النف -
 أسباب صدمات أسعار النفط؛ -
 .آاثر وآليات انتقال الصدمات يف الدول املصدرة للنفطأسعار النفط واالقتصاد الكلي:  -
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 مدخل عام إىل صناعة النفط اخلام 1

يف هذا القسم، سي نظر يف اخلصائص اليت متيز جمال صناعة النفط بشكل عام من خالل تسليط الضوء 
وهيكل السوق العاملي للنفط، مبا اخلصائص النوعية وأنشطة صناعة النفط، وكذا مكانة النفط يف االقتصاد العاملي 

 يف ذلك السوق الفعلي والسوق املايل.

 واألنشطة املشاركة يف الصناعة النفطيةخصائص النفط اخلام  1.1

، وكذا خمتلف النوعية اليت يتميز هبا صائصاخل ،مفهوم النفط مناقشة ، إبجياز،م يف هذا القسم الفرعيتتس
 األنشطة اليت تساهم يف الصناعة النفطية.

 النفط اخلام: اخلصائص النوعية   1.1.1

السفلى لألرض، ويتألف يف الغالب من النفط اخلام هو عبارة عن مزيج ينشأ طبيعيا يف الطبقات 
ويتسم النفط اخلام بعدة . (Yasin et al., 2013, p. 1) اهليدروكربوانت، الكربيت، النرتوجني، واملعادن

، فمن حيث اللون خيتلف من عدمي اللون تقريبا إىل الزفت األسود، ومن حيث اللزوجة من وخامات خصائص
نوع خمتلف من النفط اخلام املنتج حول العامل  300القريب من املاء إىل الصلب تقريبا. يف الواقع، يوجد أكثر من 

(Dunn and Holloway, 2012, p. 2) يشري . و(2013, p. 1) Yasin et al. الرتكيبة  إىل أن
املادية والكيميائية للنفط اخلام ختتلف ابختالف مصدره )مكان استخراجه( من جهة، وابالختالف زمن 

 االستخراج من نفس البئر من جهة أخرى.

لذلك، ي عتمد على اخلصائص الفيزايئية )واليت تسمى عادة بـ  ،اخلامات النفطية ال تعترب مواد موحدة
 .(Yasin et al., 2013, p. 2) تقييم اجلودة وتسعري النفط هبدفصناعة النفطية ( يف ال""املعايري التجارية

 1أهم خاصيتني يتم من خالهلما حتديد نوع النفط اخلام وقيمته مها الثقل )الكثافة( ومدى احتوائه على الكربيت.
وكل ما كان نوع النفط اخلام يتميز ابخنفاض الكثافة )خفيف( وحيتوي على نسبة منخفضة نسبيا من الكربيت 

 . (Dunn and Holloway, 2012, p. 2) )نقي أو حلو(، يعترب خام عايل اجلودة والعكس ابلعكس

 

                                           
  .p. 2, (Dunn and Holloway, 2012( اخلصائص املهمة األخرى تشمل مدى احتوائه على املاء املاحل، الرواسب، والشوائب املعدنية 1
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ومدى  API2بعض أنواع النفط اخلام مصنفة حسب درجة ثقلها حسب مقياس  7الشكل يظهر 
سب احتوائها على الكربيت، حيث يالحظ التفاوت بني خصائص كل نوع. بشكل عام، يصنف النفط اخلام ح

، يعد نوع النفط اخلام خفيفا إذا  .Yasin et al (2013)درجة ثقله إىل خفيف، متوسط، وثقيل. حسب 
، وثقيال إذا كانت أقل °31.1و ° 22.3، متوسطا إذا كانت بني °31.1أكرب من  APIكانت درجة الثقل 

وأيضا، اخلامات تصنف إىل نقية )حلوة( °(. 20)عموما، حيدد النفط اخلام ثقيال إذا كان أقل من ° 22.3من 
كرب من من الكربيت، غري نقية )حامضة( إذا كان احملتوى من الكربيت أ %0.5إذا كانت حتتوي على أقل من 

0.5% (Yasin et al., 2013, p. 4-5)  .  

                                           
وهو أيضا معيار مهم  (Specific gravity) ، يوجد مقياس الثقل النوعيAPIإضافة إىل هو مقياس للكثافة )أو الثقل(. و  APIالثقل معيار  2

وعية اجليدة لقياس نوعية اخلامات النفطية. وهو يعطي قياس تقرييب لكمية اهليدروكربوانت يف النفط اخلام. حيث يشري اخنفاض الثقل النوعي إىل الن
 .(Yasin et al., 2013, p. 2) للخام

 ءالكثافة ونسبة النقابعض أنواع النفط اخلام حسب درجة . 7الشكل 

 

 – (Cano Limon)كولومبيا   – (Isthmus)املكسيك  – (Canadian Par)كندا   - (Saharan Blend)مالحظة: اجلزائر 
الوالايت  – (Brent Blend)اململكة املتحدة  – (Urals)روسيا  – (Ekofish Blend)النرويج  – (Tia Juana Light)فنزويال 

إيران  – (Kirkuk)العراق  – (Bonny Light)نيجرياي  – (Es Sider)ليبيا  – (Cabinda)أنغوال  - (WTI)املتحدة األمريكية 
(Iran Light) –  الكويت(Kuwait) –  عمان(Oman Blend) –  قطر(Dukhan) –  السعودية(Arabian Light) –  أبو

ميثل درجة ثقل خام النفط مبقياس  احملور األفقي .(Tapis)ماليزاي  – (Minas)ونيسيا إند – (Daqing)الصني  – (Murban)ظيب 
API،  على الكربيت النفط احملور العمودي مدى احتواء خاميف حني ميثل. 

 .www.eia.govو، (Ji and Fan, 2016)، (Dunn and Holloway, 2012)على:  العتمادإعداد الطالب اب ملصدر:ا
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ويكون النفط اخلام أكثر أو أقل جاذبية لشركات التكرير حسب نوعيته، حيث أن اخلامات اخلفيفة تتطلب 
معاجلة أقل، ومع ذلك ينتج عنها منتجات هنائية ذات جودة عالية. يف حني أن اخلامات الثقيلة تتطلب معاجلة 

اج منتجات هنائية أقل قيمة نسبيا. إضافة إىل مدى الكثافة، مدى النقاء أيضا يؤثر على مكثفة ومتيل إىل إنت
متطلبات املعاجلة ونوعية املنتجات النهائية، فاخلامات النقية تتطلب معاجلة أقل عكس اخلامات غري النقية )حيث 

الثقيلة  النفط خامات واء(. ونظرا لكونيعترب الكربيت من املكوانت الضارة اليت جيب إزالتها لتلبية معايري جودة اهل
أسعارها غالبا ما تكون  وعلى أساس ذلك فإن والغري نقية تتطلب معاجلة مكثفة واملنتجات املنبثقة عنها أقل قيمة،

 .(Dunn and Holloway, 2012, p. 2)أقل 

 ألنشطة الرئيسية يف جمال الصناعة النفطيةا 2.1.1

والعمليات املختلفة املرتبطة ابلصناعة النفطية بفضلها يتم حتويل النفط اخلام من هناك العديد من األنشطة 
مصدره حتت األرض إىل املستهلك النهائي يف شكل منتجات هنائية. ويضم كل نشاط رئيسي عدد من األنشطة 

تتمثل هذه  3لقيمة".الفرعية املكملة له. وتشكل هذه األنشطة والروابط املختلفة فيما بينها ما يعرف بـ "سلسلة ا
 :.Levine et al(p. 8 ,2014) وهي حسب األنشطة الرئيسية عادة يف ثالث أنشطة،

 اإلنتاج، والذي يشمل عمليات استكشاف وتنقيب، استخراج، ونقل النفط اخلام؛ -
 ر؛لتكرير، وهو العملية اليت من خالهلا يتم حتويل النفط اخلام إىل منتجات هنائية بواسطة معامل التكريا -
 التوزيع والتسويق، وهي جمموعة األنشطة اليت من خالهلا يتم حتويل املنتجات النهائية إىل املستهلك النهائي. -

من خالل هذه األخرية يتم الربط بني  4تتم هذه األنشطة داخل سوق عاملي يتمثل يف بنية مادية واسعة،
املشرتين والبائعني. وتساهم شبكة دولية واسعة من املنتجني، معامل التكرير، مساسرة، جتار، ومسوقني يف تسهيل 
انتقال النفط اخلام من حيث يتم انتاجه، إىل حيث يتم تكريره ليصبح منتجات، وصوال إىل حيث يتم بيعه يف 

 تهلك النهائي. األنشطة يف السوق املادي للنفط مدعومة بسوق مايل دويل يتمثل، أساسا، هناية املطاف إىل املس

 

                                           
. وتتأثر عملية سلسلة القيمة تعرب عن خمتلف األنشطة والعمليات اليت عربها يتم انشاء قيمة املنتج حبيث تتجاوز قيمة النواتج النهائية قيمة املدخالت3

ونوعية الريع )مبا يف ذلك اخلصائص اجليولوجية(، املوقع اجلغرايف وهيكل االقتصاد إنشاء القيمة يف جمال الصناعة النفطية بعدة عوامل من بينها: كمية 
ة واملؤسسية احمللي للبلد، طبيعة الشركات املستثمرة )وطنية، خاصة أم أجنبية( وهو ما قد ينعكس على كفاءة العمليات واالستثمار، اخلصائص التنظيمي

 .(Wolf, 2009)ولتفاصيل أكثر أنظر  ،ضرييب، األحكام القانونية والتنظيمية(للقطاع )مثل، سياسة منح الرتاخيص، النظام ال
صهاريج تشمل البنية التحتية، على سبيل املثال، منصات احلفر، خطوط األانبيب، املوانئ، الناقالت، مرافق التخزين، معامل التكرير، وصوال إىل  4

  Levine et al., 2014, p. 8).) ختزين التجزئة واملضخات
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 . حجم السوق املادي واملايل للسلع الرئيسية2اجلدول 

 نوع املنتج
 السوق املايل )التداول يف البورصة( السوق املادي

 *الفائدة املفتوحة الدوران السنوي الصادرات السنوية اإلنتاج السنوي

 288 40194 2211 3250 النفط اخلام
 38 3160 530 1578 الغاز الطبيعي

 3 40 187 1203 الفحم
 1 8 164 318 احلديد اخلام

 1 58 22 285 األرز
 48 2865 27 245 الذرة

 27 1257 43 200 القمح
 93 13726 51 173 النحاس
 85 9362 156 139 الذهب

 70 6540 45 119 فول الصواي
 28 3614 32 93 السكر

*الفائدة املفتوحة هي إمجايل قيمة عقود اخليارات والعقود اآلجلة املفتوحة أو املعلقة . 2011مالحظة: مجيع القيم يف اجلدول هي ابملليار دوالر يف سنة 
 يف هناية كل شهر )هنا املتوسط السنوي(، وتعترب مقياس حلجم تدفق األموال من وإىل أسواق العقود اآلجلة وأسواق اخليارات. 

 .(Dunn and Holloway, 2012, p. 1) املصدر:

لة وسوق اخليارات اليت تساهم يف محاية املشرتين والبائعني من املخاطر املختلفة املرتبطة هبذه يف سوق العقود اآلج
 Levine et al., 2014, p. 8).)األنشطة 

 مكانة النفط اخلام يف االقتصاد العاملي 2.1

السلعة األكثر أمهية لالقتصاد احلديث، فسوق النفط اخلام هو أكرب بكثري من سوق أي  5يعترب النفط اخلام
 Dunn and)سلعة أخرى، سواء فيما يتعلق ابلسوق املادي )اإلنتاج( أو حىت نشاط السوق املايل 

Holloway, 2012, p. 1)التفاوت الكبري بني سلعة النفط اخلام  2اجلدول  . وعلى سبيل املقارنة، يظهر
بني اجلدول أن اإلنتاج السنوي للنفط اخلام، على توابقي السلع املتداولة يف السوق العاملي املادي واملايل. حيث ي

 سبيل املثال، ميثل أكثر من ضعف إنتاج الغاز الطبيعي والفحم، وحوايل عشرين مرة إنتاج النحاس. وابلنسبة 

 

                                           
ويتم إنتاج  النفط اخلام هو خليط من املواد اهليدروكربونية املوجودة كسائل يف التكوينات اجليولوجية حتت األرض ويبقى سائل عند خروجه إىل السطح. 5

واسعة تشمل كل من النفط اخلام واملنتجات النفطية.  املنتجات النفطية من خالل معاجلة النفط اخلام وسوائل أخرى يف معامل التكرير، النفط هي فئة
  (www.eia.com) تستخدم املصطلحات النفط والبرتول أحياان ابلتبادل
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 . االستهالك العاملي للطاقة حسب القطاعات3اجلدول 

. *ا ستهلك 2014مالحظة: مجيع القيم يف اجلدول متثل االستهالك النهائي ابملليون طن )املكافئ ملا ينتجه مليون طن النفط من الطاقة( خالل سنة 
لك من مليون طن، والباقي ميثل ما استه 11مليون طن واالستخدام خارج الطاقة بـ  7مليون طن موزعة على قطاع الصناعة بـ  18من النفط اخلام 

   . )www.iea.org(بياانت الوكالة الدولية للطاقة  مت احلصول على البينات مناملنتجات النفطية. 
   البياانت املبينة يف املالحظة.إعداد الطالب بناءا  املصدر:

عشرة مرة معدل دوران الغاز الطبيعي يف فيمثل معدل الدوران السنوي للنفط اخلام أكثر من اثنا املايل للسوق 
 السوق املايل، أكثر من ألف مرة معدل دوران الفحم، وحوايل ثالث مرات معدل دوران النحاس. 

وأتيت أمهية النفط اخلام لالقتصاد العاملي كونه أهم مصدر للطاقة يف االقتصاد احلديث. حيث يعترب األكثر 
. كما يستخدم إلنتاج جمموعة متنوعة من املنتجات األخرى (Ural, 2016, p. 2)استخداما كمصدر للوقود 

اليت تعترب هي األخرى من أهم املنتجات املستخدمة، خاصة يف قطاع الصناعة والبىن التحتية، مثل البالستيك، 
. ونظرا لكون النفط هو أهم (Dunn and Holloway, 2012, p. 1)األلياف الصناعية، والزفت 

النفط اخلام ال ي طلب لذاته وإمنا أمهيته وقيمته و عنصر حاسم يف حتقيق النمو االقتصادي.  مصدر للطاقة فهو يعترب
 .(Levine et al., 2014, p. 8) أتيت من أمهية املنتجات النهائية املشتقة منه

ظهر القيمة الكبرية اليت يساهم هبا النفط اخلام واملنتجات النفطية يف تلبية احتياجات الطاقة ي   3اجلدول 
من االستهالك النهائي  %40على املستوى العاملي مقارنة بغريه من املصادر. حيث يهيمن على ما يقارب 

العاملي، مبا ميثل، على سبيل املقارنة، حوايل ضعف ما يستهلك من الطاقة الكهرابئية والغاز الطبيعي، وثالث 
قطاع النقل أكثر القطاعات املستهلكة للمنتجات النفطية. هذا االستهالك مرات ما يستهلك من الفحم. ويعترب 
 أكثر املصادر نوعية أو كفاءة، وإمنا ابعتباره أقلها تكلفة )الوقود الرخيص(.  الكبري للنفط ومنتجاته ال يعكس كونه

  

 % اإلمجايل استخدام غري طاقوي أخرى النقل الصناعة نوع املنتج

 39,92 3762 609 425 2426 302 النفط اخلام واملنتجات النفطية*
 18,09 1706 - 955 26 725 الطاقة الكهرابئية

 15,07 1420 160 613 98 549 الغاز الطبيعي
 12,22 1152 - 884 74 194 الوقود احليوي والنفاايت

 11,41 1075 59 155 3 858 الفحم
 2,91 274 - 151 - 123 الطاقة احلرارية

 0,31 29 - 29 - - الطاقات املتجددة
 0,08 8 - 8 - - الطاقة احلرارية األرضية 

 100 9426 828 3220 2627 2751 اإلمجايل

http://www.iea.org/
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 هيكل السوق العاملي للنفط اخلام 3.1

يعترب النفط اخلام واملنتجات املشتقة منه األكثر تداوال على املستوى العاملي، سواء فيما تعلق ابلتداول 
مصدر الطاقة األقل كلفة مقارنة بغريه من مصادر الطاقة  املادي أو حىت املايل من خالل البورصات، نظرا لكونه

يف الوقت الراهن على األقل. لكن يف املقابل، سوق النفط اخلام العاملي هو، رغم أمهيته لالقتصاد العاملي، معقد 
 ومضطرب للغاية ويف كثري من األحيان ال يتميز مبستوى املنافسة املطلوب. 

 فسة أم احتكار؟السوق الفعلي للنفط اخلام: منا 1.3.1

أن يف صناعة النفط، األسعار احلقيقية ينبغي من الناحية النظرية أن  Adelman (2002, p. 2)يرى 
تكون مستقرة نسبيا فالنفط ليس منتج مومسي أو اندر هو قابل للتلف ومستهلكيه جد متنوعني، لذلك 

سيطرة الدولة أو االحتكار عليه إنتاج النفط  االستهالك إىل حد بعيد يتبع الناتج القومي اإلمجايل، ففي حالة عدم
إىل أنه ويف ظل املنافسة، إنتاج  Adelman (2002, p. 2)يفرتض أن يكون مرن للغاية. لذلك، يشري 

 النفط يستجيب فورا لفائض العرض واخنفاض األسعار.

مستوى العامل، العرض العاملي من النفط اخلام يتمثل، بشكل عام، فيما ينتجه ويصدره املنتجون على 
والذي يسيطر على نسبة كبرية منه بعض الدول اليت تتميز خبصائص جتعلها هتيمن على املعروض العاملي. 

 Mileva and (2012) فباإلضافة إىل كون هذه األخرية غنية حبجم كبري من احتياطات النفط، يشري
Siegfried  ،حيث نظرا لكون النفط هو موجود إىل أن قوة الدول املنتجة تنبع أساسا من خصائص النفط

، تضطر الدول من ذلك طبيعيا يف األرض ويرتك فيها، املنِتج ال يتحمل تكاليف التخزين. وعلى العكس
املستهلكة إىل حتمل تكاليف التخزين )مبا يف ذلك؛ تكاليف بناء مرافق التخزين، الفائدة على قيمة املخزوانت، 

. إضافة إىل ذلك، (Mileva and Siegfried, 2012, p. 3) البيئية منها(واملخاطر املختلفة خاصة 
أيضا إىل أن قطاع النفط ليس كثيف العمالة إبعتباره  Mileva and Siegfried (p. 3 ,2012)يشري 

صناعة استخراجية، وابلتايل، عرض النفط ميكن السيطرة عليه بسهولة خبفض معدالت االستخراج دون أن أيثر 
 سوق العمل. ذلك على

( تعترب، من جانب العرض، أهم العب يف السوق OPECمنظمة الدول املصدرة للبرتول "أوبك" )
فإضافة إىل اخلصائص املذكورة آنفا، تتسم دول هذه املنظمة بتكاليف إنتاج منخفظة مقارنة  6العاملي للنفط اخلام.

                                           
 اجلزائر، السعودية، فنزويال، نيجرياي، العراق، إيران، أنغوال، اإلكوادور، الغابون، الكويت، ليبيا، تضم األوبك أهم منتجي النفط على املستوى العاملي؛ 6

 .(www.opec.org) (2016نوفمرب  30قطر، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيسيا )إندونيسيا علقت عضويتها يف 
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كما ختتلف دول األوبك   Siegfried, 2012, p. and(Mileva .7 (3مع غريها من الدول املنتجة 
والدول املنتجة خارج األوبك يف عدة أبعاد أخرى، كملكية واستخراج إحتياطات النفط اخلام )بني امللكية اخلاصة 

. (Güntner, 2014, p. 1)ومدى أمهية صادرات النفط اخلام كمصدر لإليرادات احلكومية  8والعامة(،
حاليا، تسيطر دول األوبك على معظم املعروض العاملي من النفط اخلام نظرا لإلحتياطات الكبرية اليت حتوزها 

، على سبيل املثال، et al  Matsumoto(2012) وجدوالقدرة اإلنتاجية والتصديرية اليت تتمتع هبا. حيث 
لكبرية اليت تتمتع هبا، يتوقع أن تستمر يف إىل أن دول الشرق األوسط األعضاء يف األوبك ونظرا لإلحتياطات ا

  السيطرة على معظم الصادرات واإلنتاج العاملي حىت بعد بلوغ نقطة الذروة.

، الدول خارج األوبك زادات حصتها يف Mileva and Siegfried (2012يف املقابل، ووفقا لـ )
تاجها يتميز بصعوابت تكنولوجية ، لكن رغم ذلك، إن1974-1973العرض العاملي تدرجييا خاصة بعد أزمة 

وتكاليف نقل مرتفعة. حيث يرى أنه ورغم كون تطوير آليات استغالل هذه اإلحتياطات من شأنه أن يساهم يف 
اإلنتشار اجلغرايف إلنتاج النفط اخلام وختفيض التبعية لبعض الدول يف جمال الطاقة، إال أن ذلك، من حيث املبدأ، 

 .(Mileva and Siegfried, 2012, p. 3) لدولية يف النفط اخلاميعين تراجعا يف التجارة ا

االمدادات الوفرية من مصادر الطاقة الرخيصة خاصة النفط اخلام )النفط التقليدي( تعترب أساس 
 Miller)االقتصادايت الصناعية احلديثة، لكن القدرة على احملافظة على املعروض العاملي ومنوه جيلب قلق متزايد 

and Sorrell, 2014, p. 1) طبيعة النفط اخلام اليت جتعله قابل للنضوب تثري العديد من املخاوف حول .
استدامة االعتماد عليه كمصدر للطاقة. وقد قامت العديد من الدراسات واهليئات بتقدير وتوقع النقطة اليت عندها 

 Startzman (1997) andJarri -Alعلى سبيل املثال،  9يصل املعروض العاملي لذروته )ذروة النفط(.
وسينخفض قريبا، ففحني  1996أن عرض النفط اخلام )إضافة إىل الغاز الطبيعي( قد وصل إىل ذروته يف  وجد

 يرىيف املقابل،  10، منطقة الشرق األوسط ستظل مصدرة.2018ستصبح دول إفريقيا مستوردة بداية من 
(Owen et al., 2010) مل يرتاجع  ما 2015و 2010جاوز العرض ما بني أن الطلب من املرجح أن يت

                                           
دوالر  9.85دوالر. يف املقابل، يلزم إلنتاج برميل واحد  4.5و  4على سبيل املثال، تكلفة إنتاج برميل نفط يف السعودية وإيران هي، على التوايل،  7

 .(Mileva and Siegfried, 2012, p. 3)يف الربازيل  12.5يف حبر الشمال و 
 Siegfried,  and(Milevaائر والسعودية( أو أغلبيتها وطنية )مثل ليبيا ونيجرياي( أغلب نفط األوبك ينتج بواسطة شركات وطنية )مثل اجلز  8

2012, p. 3). 
لسعر يتحدد ذروة النفط ال تعين نفاذ النفط ولكن تعين ذروته يف اإلنتاج، أي وصول اإلنتاج إىل أقصى معدل له، فاإلنتاج هو املقياس الرئيسي ألن ا 9

 .(Murray and Hansen, 2013, p. 3)لطلب من خالل التوازن بني العرض وا
وصول إنتاج النفط اخلام لدول الشرق األوسط األعضاء يف األوبك إىل ذروته بني  et al  Matsumoto(2012)على العكس من ذلك، توقع  10

 .  2032و 2010، وذروة القدرة التصديرية بني 2033و 2018عامي 
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فتوقعت وصول اإلنتاج العاملي إىل ذروته  (IEA, 2014) الطلب ابلتوازي مع العرض. أما الوكالة الدولية للطاقة
هذا التناقض والتضارب يف تقدير ذروة النفط قد يكون راجع إىل اختالف حجم  2040.11و 2020ما بني 

تطور عمليات التنقيب أو ، (Chapman, 2014)ونوعية االحتياطات املتاحة )مؤكدة، حمتملة، أو ُمكنة( 
عن العوامل اجليولوجية، ذروة النفط قد  واالستخراج، والطرق والنماذج املستخدمة يف التقدير. مع ذلك، فضال

، كما قد يساهم التقدم التكنولوجي (Murray and Hansen, 2013)حتدث نتيجة للعوامل االقتصادية 
 يف ابتكار بدائل للنفط اخلام تكون عالية الكفاءة وابلتايل يصبح بال قيمة حىت وإن كانت االحتياطات منه كبرية. 

إىل أن استهالك النفط اخلام  et al. (2012, p. 1) Matsumotoشري ابلنسبة جلانب الطلب، ي  
يرتبط ارتباطا وثيقا ابلدول الصناعية فضال عن التوسع االقتصادي الكبري يف االقتصادايت الناشئة. ويرى 

(2012, p. 3) Mileva and Siegfried  ،أنه وعلى عكس العرض الذي حتدده بعض الدول املنتجة
ر والشركات )املستهلك النهائي(، كما أنه ونظرا ألمهيته الطلب على النفط اخلام حيدد بناءا على خيارات األس

لالقتصاد واألمن القومي، فهو يتأثر أيضا مبختلف جمموعات املصاحل اخلاصة خاصة شركات التكرير. وهتدف 
، إىل ضمان احلصول Mileva and Siegfried (p. 3 ,2012)احلكومات يف الدول املستوردة، حسب 

 لنفط اخلام ومن مصادر مستقرة. على الكميات الكافية من ا

أتثر الدول املستوردة يف سوق النفط اخلام من خالل األدوات املالية، سياسات مكافحة اإلحتكار، 
استخدام األموال العامة للتنقيب عن البرتول أو إبتكار وتطوير مصادر بديلة للطاقة، التدخل السياسي، واألنظمة 

 .(Mileva and Siegfried, 2012, p. 3)البيئية واالحتياطات االسرتاتيجية 

مع منو االقتصاد العاملي املصاحب ابلتوسع الكبري يف االعتماد على الطاقة من املصادر رخيصة الكلفة  
  et al(2012) توصل .خاصة النفط اخلام التقليدي، قد يعجز هذا األخري عن تلبية الطلب املتنامي

Matsumoto بني الطلب على النفط اخلام واإلنتاج مع مرور الزمن، ينبغي تسريع  إىل أنه ونظرا لتوسع الفجوة
إذا ما استمر االقتصاد العاملي يف االعتماد بشكل كبري على  12وترية استغالل أنواع النفط اخلام غري التقليدية،

اذه ألطول فرتة أو على األقل حتسني كفاءة استخدام النفط اخلام التقليدي لزايدة عمر استنف 13املنتجات النفطية.

                                           
ولتفاصيل عموما، اختلفت التقديرات بني متفائلة ابستمرار تلبيه عرض النفط اخلام الحتياجات االقتصاد العاملي، ومتشائمة بقرب بلوغه الذروة.  11

 .Chapman (2014)أكثر حول تقديرات اهليئات والدراسات وأسباب اختالفها أنظر 
Oil (، النفط الصخري )Sands Oil(، الرمال النفطية )Deepwater-Ultra( وفائقة العمق )Deepwaterنفط املياه العميقة ) 12

Shale) 
 . 2035أن ذروة الطلب على النفط اخلام التقليدي من املرجح أن حتدث سنة  et al. (2013) Brandt يرىعلى سبيل املثال،  13
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. لكن يف املقابل، ظهرت العديد من السياسات اليت هتدف إىل (et al Brandt (2013) ُمكنة )أنظر
أو ابتكار /وتدعو إىل ضرورة االعتماد على مصادر متجددة و اخلام مبختلف أنواعه تقليص االعتماد على النفط

 املتعلقة ابلطاقة، التدهور البيئي وخماوف األمن الوطينمصادر جديد تكون عالية الكفاءة وصديقة للبيئة. ويعد 
من بني أهم دوافع السياسات احمللية والدولية املوجهة حنو  ،Rowland and Mjelde( 2016)حسب 

 احلد من استهالك النفط.

 السوق الفوري والسوق اآلجل   2.3.1

 طة الدول املصدرة للنفطسعر النفط اخلام كان حيدد من طرف شركات النفط الكربى مث بعد ذلك بواس
 ، لكن منذ مطلع الثمانينيات أصبحت صناعة النفط اخلام تعتمد بشكل متزايد على السوق الفوريةاخلام

(Mileva and Siegfried, 2012, p. 5) تكون الصفقات يف هذه األخرية ملرة واحدة بني طرفني .
، حيث يتم فيها التسليم الفوري للنفط اخلام دون أي التزام ابلتوريد (Platts, 2010, p. 2))البائع واملشرتي( 

 . (Mileva and Siegfried, 2012, p. 5)املستمر 

لكن، بعد توسع الصناعة النفطية وزايدة اعتماد االقتصاد العاملي على النفط اخلام ومنتجاته أصبح السعر 
أكثر حساسية ومعرض بشكل أكرب للتقلب وعدم االستقرار، هنا، اخنفض االعتماد على السوق الفورية، وأصبح 

، إىل أن السوق p. 5)) Mileva and Siegfried ,2012السوق اآلجل هو األساس. حيث يشري 
من التجارة العاملية يف النفط اخلام والباقي متثله السوق الفورية. يف املقابل،  %50اآلجل، حاليا، ميثل أكثر من 

من إمجايل التجارة العاملية  %10إىل  %5، السوق الفوري ميثل فقط ما بني Platts (2010, p. 2)وحسب 
ثله السوق اآلجل. رغم اختالف التقديرات، ميكن القول أن السوق يف النفط اخلام ومنتجاته، أما الباقي فيم

 اآلجل، بشكل عام، يسيطر على أغلب املبيعات من النفط اخلام واملنتجات النفطية. 

نظرا لصغر حجم السوق الفوري حاليا، املبيعات الفورية تكون عادة عبارة عن الفوائض أو الكميات اليت مل 
هذا من انحية. من  ،ى أساس العقود ألجل، أو الكميات اليت ال تناسب املبيعات املقررةيلتزم املنتجون ببيعها عل

املشرتون قد تكون تقديراهتم أقل أو أكثر من استهالكهم، وابلتايل، قد يكون لديهم عجز جيب  ،انحية أخرى
السوق الفورية تعترب  .(Platts, 2010, p. 2)تغطيته أو فائض ينبغي بيعه، لذلك يتم اللجوء للسوق الفوري 

غري شفافة بشكل كامل خاصة من حيث الكميات  p. 5)) Mileva and Siegfried ,2012حسب 
مع ذلك،  واألسعار ألن معامالت السوق الفورية ليس هلا أي غرفة مقاصة مركزية وغالبا ما تتم بشكل سري.
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األساسي ألغلب أسعار  ؤشرتعترب ال p. 5)) Mileva and Siegfried ,2012األسعار الفورية وفقا لـ 
 النفط اخلام حاليا. 

ب مبيعات النفط اخلام واملنتجات النفطية تتم، كما سبقت اإلشارة إليه، يف السوق اآلجل، أصبحت أغل
حيث نظرا لكرب حجم املعامالت يف جمال صناعة النفط اخلام اليوم واملخاطر احمليطة هبا، كل من املشرتي والبائع 

 ((p. 5 ,2012ب يفضلون عادة محاية أنفسهم من خالل ابرام صفقات مبوجب عقود املدة. وهي حس
Mileva and Siegfried  عبارة عن إلتزامات لتوريد النفط وفقا لسعر وفرتة متفق عليهما مسبقا )على

برميل شهراي إليطاليا ملدة  1000سبيل املثال، تتفق إيطاليا واجلزائر على عقد ينص على أن تلتزم اجلزائر بتوريد 
 14.دوالر للربميل( 70عامني بسعر 

فمن جهة، ونظرا لكون الكميات الكبرية من النفط املباعة يوميا كبرية جدا، شركات النفط تبيع أو تشرتي  
. (Platts, 2010, p. 4)غالبا مبوجب إتفاقيات طويلة األجل أو على األقل وفق عقود سنوية جتدد كل عام 

ول املستهكلة، معامل التكرير، أو حىت املستهلكني النهائيني كشركات ومن جهة أخرى، املشرتي )سواء الد
الطريان والشركات املصنعة( عادة ال يرغب يف االعتماد كثريا على اإلمدادات الفورية ألهنا غالبا ما تكون غري 

. البائعون أيضا غالبا يفضلون بيع إنتاجهم (Platts, 2010, p. 2)موثوقة وعرضة للتقلبات السعرية العالية 
عن طريق عقود املدة للتقليل من خماطر السعر وضمان تصريف إنتاجهم لفرتة معينة دون الدخول يف السوق 

 الفوري.

خاصة تلك املتعلقة ابلسعر الذي هو شديد -نظرا ملا يتسم به السوق الفعلي للنفط اخلام من خماطر 
، يصاحب هذا السوق سوق مايل -دم اليقني حول مساره يف املستقبل القريب والبعيدالتقلب ويتميز حبالة ع

يساهم يف إعطاء أكثر انسيابية للمعامالت من خالل توفري فضاء للتحوط، املضاربة، واالستثمار، وذلك من 
تسمح  (Platts, 2010, p. 2)خالل توفر مجلة من األدوات واملشتقات املالية املتنوعة، هذه األخرية حسب 

للمتعاملني بتثبيت سعر شحنات النفط يف املستقبل، وتشمل: العقود اآلجلة؛ العقود املستقبلية؛ اخليارات؛ 
  15واملبادالت.

                                           
 .2.2أو قد يتم االتفاق على ربط السعر بسوق معني أو معيار معني أنظر القسم  14
، OTC تداول خارج البورصة(ال) املوازي الشحنات من النفط اخلام قد تتداول كعقود آجلة عادة بني املتعاملني ثنائيا وبصفة مباشرة يف السوق 15

لتمييزها عن غريها من  Cash Dubaï)تتميز حبتمية التسليم الفعلي للنفط اخلام وغالبا ما تصنف األسواق اليت تداول فيها كأسواق نقد )مثل 
الفعلي؛ العقود املستقبلية تستخدم أيضا األدوات كاملقايضات اليت ال تنطوي على التسليم الفعلي للنفط، أو العقود املستقبلية اليت ال تستوجب التسليم 

لعقود لتثبيت السعر فيما خيص التسليم اآلجل مثلها مثل العقود اآلجلة، لكنها ختتلف عنها يف أهنا تتداول وفقا لصيغ وشروط موحدة يف بورصة ا
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مع ذلك، تعترب العقود املستقبلية للنفط اخلام أكثر العقود شيوعا وانتشارا، والسوق اليت متثلها تعد األكثر 
إىل أن  Shambora and Rossiter (2007)تداوال حىت مقارنة مع بعض السلع الرئيسية األخرى، يشري 

وطني واملضاربني. وقد بدأ العمل ابلعقود سوق العقود اآلجلة للنفط اخلام تعترب الساحة التجارية املفضلة للمتح
 CME )اليت أصبحت اتبعة لـ  NYMEX، حيث طرحت بورصة 1983املستقبلية ألول مرة سنة 

Group  هي خاصة خبام النفط األمريكي اخلفيف ( أول عقد مستقبلي للخام اخلفيف النقي )2008سنة
( بدأ 2001عام  ICEندن )اليت أصبحت يف ل IPE(، لتليها بعد ذلك بورصة WTIالنقي )احللو( مثل 

 2001يف الياابن سنة  TOCOM، مث يف بورصة 1988التداول يف العقود املستقبلية للربنت اخلام سنة 
على أساس  2005يف اهلند سنة  MCXعلى أساس املعيار األسيوي للبرتول )خام الشرق األوسط(، وبورصة 

 . (Mileva and Siegfried, 2012, p. 5)اخلام اخلفيف النقي 

مرتابطة  Mileva and Siegfried (2012)تعترب أسواق العقود املستقبلية والسوق الفورية حسب 
بشكل وثيق، حيث تعتمد أسواق العقود املستقبلية على السوق الفوري فيما خيص التسليم أو التسوية للعقد، كما 

ادية للنفط اخلام، فعلى سبيل املثال، أعضاء األوبك أن العقود املستقبلية تكتسب أمهية متزايدة يف التجارة امل
يستخدمون املتوسط املرجح ألسعار العقود املستقبلية للربنت يف صيغ التسعيري لشحنات النفط للعمالء 

إىل أنه ونظرا لكون تداوالت  Mileva and Siegfried (2012)األوروبيني. إضافة إىل ذلك، يشري 
 ام تفوق بعدد كبري الصفقات املادية، فهي بذلك توفر سيولة كبرية لسوق النفط.العقود املستقبلية للنفط اخل

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
للنفط اخلام؛ اخليارات تتداول يف نفس  هي بورصات العقود املستقبلية الرئيسية ابلنسبة ICEوبورصة   NYMEXاملستقبلية، وتعترب بورصة 

، وتعطي اخليارات للبائع أو املشرتي احلق )وليس التزام( يف بيع أو شراء النفط؛ ابلنسبة OTCالبورصات اخلاصة ابلعقود املستقبلية كما قد تتداول يف 
لك فهي أداة مالية حمضة. وتتداول املقايضات عادة يف للمقايضات، ال يكون هناك تسليم فعلي وإمنا يكون فقط تبادل نقدي بتاريخ االستحقاق لذ

OTC (Platts, 2010, p. 2). 
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 سعر النفط اخلام وآليات التسعري 2

تم استعراض حملة موجزة عن التاريخ الذي مر به سعر النفط اخلام من اكتشافه أول مرة يف يالقسم سيف هذا 
ستتم مناقشة خمتلف اآلليات اليت على أساسها حتدد أسعار النفط  منتصف القرن التاسع عشر. إضافة إىل ذلك،

 يف السوق العاملي وأهم األسعار القياسية لبعض اخلامات املستخدمة للتسعري. 

 اتريخ موجز عن السعر  1.2

يعترب سعر النفط اخلام أكثر أسعار السلع أمهية على املستوى العاملي، وتتجلى أمهية هذا األخري كونه 
ألكثر استخداما للطاقة حيث ميثل سعره، تقريبا، القيمة األساسية للطاقة، ونتيجة لذلك، فهو يعكس إىل املصدر ا

حد بعيد االستهالك العاملي للطاقة وابلتايل النمو االقتصادي العام، كما يرتبط بشكل وثيق ابلتضخم 
(Bakhtiari, 1999, p. 3).16  وعالوة على ذلك، سعر النفط اخلام حسبBakhtiari (1999, 

p. 3)  يعكس، من جهة، دخل الدول املصدرة )حيث يتناسبان طرداي(، وقيمة واردات الدول املستهلكة من
جهة أخرى. سعر النفط اخلام أيضا، نظرا لكون النفط املصدر األساسي للطاقة خاصة يف العصر احلديث، يعترب 

سة ألداء االقتصاد العاملي والدورات االقتصادية املختلفة، حيث اخنفاض السعر يف غالب األحيان يشري املرآة العاك
إىل حالة من الركود، واالرتفاع يعىن ارتفاع الطلب على الطاقة وابلتايل حالة االزدهار أو الرواج. كما أن ارتفاع 

     17السعر قد تليه حالة من الركود والعكس ابلعكس.

( Pennsylvaniaتشافه أول مرة يف الوالايت املتحدة األمريكية وابلتحديد يف والية بنسلفانيا )منذ اك
، فإنه Adelman (2002, p. 3)مل يكن النفط اخلام سلعة ذات بعد عاملي. لذلك، ووفقا لـ  1859سنة 

نتاج واالستهالك يتم داخل وإىل غاية احلرب العاملية الثانية مل يكن هنالك سعر عاملي للنفط، حيث كان معظم اإل
كما أن معظم صناعة النفط خالل   .الوالايت املتحدة األمريكية يف حني كانت فقط بعض املعامالت تتم خارجها

 هذه احلقبة، حسبه، سيطرت عليها الشركات الكربى والفروع التابعة هلا؛ إنتاج، نقل، تكرير، وتسويق. السعر يف 

                                           
يؤدي ارتفاع سعر النفط إىل ارتفاع أسعار املنتجات النفطية خاصة الوقود وابلتايل زايدة تكاليف النقل األمر الذي ينعكس طرداي  على سبيل املثال،16

 على أسعار السلع األخرى. 
د ( اليت حدثت يف االقتصاد األمريكي بع8من أصل  7، على سبيل املثال، أن معظم حاالت الركود )Hamilton (1983)حيث الحظ  17

أو ضروري  احلرب العاملية الثانية كانت مسبوقة بزايدة كبرية يف سعر النفط، مع أن هذا، حسبه، ال يعىن أن الزايدات يف أسعار النفط هي شرط كايف
 للركود.
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لكنه  18التقلبات الكبرية يف السنوات اليت تلت اكتشاف النفط،، عرف بعض 8الشكل هذه الفرتة كما يظهر من 
إىل غاية احلرب  1873بعد ذلك أصبح مستقرا نسبيا وعند مستوى منخفض؛ حيث كان السعر اإلمسي من 

دوالر للربميل تقريبا. خالل احلرب  40ميل، والسعر احلقيقي يف حدود دوالر للرب  3العاملية الثانية يف حدود 
إىل سيطرت احلكومة كغريه  Hamilton (1985, p. 6)وفقا لـ  العاملية الثانية كان سعر النفط اخلام خيضع
دوالر للربميل، ونتيجة لذلك، تضاعف الطلب على النفط وبدأ  1.25من السلع، حيث كان السعر جممد عند 

 وجه أكثر حنو االستغناء عن الفحم. الت

بعد احلرب العاملية كان السعر بشكل عام عند مستوى منخفض ومستقر نسبيا إىل غاية مطلع 
 السبعينيات، رغم بعض الزايدات االستثنائية اليت كانت نتيجة لبعض األسباب السياسية واالقتصادية. فعلى سبيل 

                                           
حيث  1864 -6218شهدت الفرتة اليت تلت ظهور النفط بعض التقلبات احلادة. فعلى سبيل املثال، ارتفع سعر النفط بشكل كبري يف الفرتة  18

سنة  40.7، ليعاود االخنفاض بعد ذلك إىل 1864دوالر سنة  121.65إىل  1862دوالر سنة  24.83انتقل السعر احلقيقي للربميل من 
 ، بسبب احلرب األهلية يف الوالايت املتحدة األمريكية. Hamilton (2011, p. 3). هذه الزايدة كانت، حسب 1867

 2016-1859 اخلام للنفط واإلمسي احلقيقي السعر تطور. 8الشكل 

 
. السعر يف الفرتة 2016إىل  1859، والسعر اإلمسي هو متوسط سنوي من 2016إىل  1861مالحظة: السعر احلقيقي هو متوسط سنوي من 

سعر اخلام العريب اخلفيف يف رأس التنورة،  1983-1945هو عبارة عن متوسط سعر الشراء يف الوالايت املتحدة األمريكية، والفرتة  1859-1944
 BPمن  2016-1861. مت احلصول على السعر احلقيقي واإلمسي يف الفرتة Brent datedفهو سعر  2016-1984أما الفرتة 

(www.bp.com والسعر اإلمسي يف سنيت ،)من إدارة معلومات الطاقة األمريكية  1860و 1859EIA (www.eia.gov.) 
 إعداد الطالب ابالعتماد على البياانت املبينة يف املالحظة.املصدر: 
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إىل أن السعر عرف زايدات من فرتة إىل أخرى، مثل الزايدة  Hamilton (1985, pp. 6-8)املثال، يشري 
( نتيجة للزايدة اهلائلة يف الطلب على النفط 1948-1947اليت حدثت مباشرة بعد احلرب العاملية الثانية )

  بعد أتميم النفط اإليراين. 1951املرتبطة إبعادة بناء أورواب، واالرتفاع نتيجة توقف منو املعروض العاملي سنة 

 Adelmanاخنفاض سعر النفط اخلام بعد احلرب العاملية إىل غاية السبعينيات مل يكن حسب  
(2002, p. 5)  مسعى أو مطلب ألي منِتج، فلم يكن مبتغى الشركات متعددة اجلنسيات هو حتقيق أرابح

منخفضة، وإمنا املنافسة هي اليت فرضت بقاء السعر عند مستوى منخفض، حيث إذا امتنعت شركة ما عن 
 ،رىالوضع وتزيد من اإلنتاج والتصدير. ومن جهة أخالتصدير هبدف دعم السعر الشركات األخرى ستستغل 

كانت أيضا تضغط على الشركات احمللية لزايدة اإلنتاج. مع ذلك، يشري   ، حسبه،احلكومات الغنية ابلنفط
Adelman (2002, p. 5) األسعار املعلنة للخام قبل احلرب العاملية وحىت يف السنوات القليلة اليت  إىل أن

ذات مصداقية ألن بعض معامل التكرير كانت  تلتها كانت ت عتمد بشكل رمسي على أهنا حقيقية، غري أهنا مل تكن
إىل أن سعر  Mileva and Siegfried (2012, p. 5)ويشري  تشرتي اخلام أبسعار أقل من املعلنة.

النفط اخلام كان حيدد من طرف شركات النفط الكربى مث بعد ذلك بواسطة الدول املصدرة للنفط، لكن منذ 
خلام تعتمد بشكل متزايد على السوق الفورية واألسعار الفورية حلت مطلع الثمانينيات أصبحت صناعة النفط ا

 حمل األسعار الرمسية.

كان نقطة حتول يف صناعة النفط، حيث قامت يف تلك السنة بعض الدول الرئيسية املنتجة   1973عام 
ة األمريكية، أربك وبدوافع سياسية )احلظر العريب للنفط( فرض حظر على صادراهتا من النفط إىل الوالايت املتحد

 وصف إحصائي لبياانت السعر احلقيقي واإلمسي للنفط اخلام حسب فرتات. 4اجلدول 
 الفرتة الزمنية املقياس

1885-1928 1929-1972 1973-2016 

 [118.71 – 17.77] [20.40 – 10.24] [39.08 – 14.90] أعلى قيمة -أدىن قيمة 
[0.56 – 3.07] [0.65 – 2.48] [3.29– 111.67] 

 57.67 15.87 23 املتوسط
1.08 1.55 37.32 

 29.74 2.46 6.20 االحنراف املعياري
0.50 0.45 30.03 

 884.58 6.03 38.47 التباين
0.25 0.20 901.77 

 %57..51 %15.50 %26.96 معامل االختالف
46.30% 29.03% 80.47% 

 مالحظة: السطر األول يف كل مقياس هو للسعر احلقيقي، والسطر الثاين للسعر اإلمسي. 
 .8الشكل  مالحظة إعداد الطالب ابالعتماد على البياانت املبينة يف املصدر:
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 أربعة أشهر فقطخالل  للربميل دوالر 53إىل  12من  اخلام ذلك السوق ُما نتج عنه ارتفاع أسعار النفط
(Smith, 2009, p. 1) بداية من تلك السنة بدأ النظام القدمي ينهار، وانتهى بذلك العصر الذهيب للنفط .

الذي دام ما يقارب املئة عام من االستقرار واالخنفاض النسيب يف السعر )حيث كان السعر احلقيقي مستقر نسبيا 
 . (Smith, 2009, p. 1)دوالر للربميل( وبدأ عصر التقلب وعدم االستقرار  20و 10بني 

 من(، يظهر جليا 1872-1859ابستثناء التقلبات اليت حدثت يف السنوات اليت تلت اكتشاف النفط )
(. لكن، بداية من سنة 1873-1972أن السعر كان مستقرا نسبيا حلوايل قرن كامل من الزمن ) 8الشكل 
أصبح السعر شديد التقلب، حيث ارتفع واخنفض إىل مستوايت قياسية، وصلت نسبة التغري السنوي يف  1973

أصبح  1973أن سعر النفط منذ  4اجلدول يظهر من  عالوة على ذلك، .%200أكثر من بعض الفرتات إىل 
مرات متوسط  4يساوي  2016-1973مرتفع نسبيا، فعلى سبيل املقارنة، متوسط السعر احلقيقي يف الفرتة 

كان أكثر تقلبا مقارنة ابلفرتات   2016-1973. ويظهر أيضا أن السعر يف الفرتة 1972-1929الفرتة 
-1973والفرتة  1972-1929وابملقارنة بني الفرتة  األخرى، فعلى سبيل املثال، ابلنسبة للسعر احلقيقي

مرة االحنراف املعياري للفرتة  15يساوي حوايل  2016-1973نالحظ أن االحنراف املعياري للفرتة  2016
  بعدما كان مستقرا نسبيا. 1973. وهو ما يعكس التقلب الكبري الذي شهده السعر منذ سنة 1929-1972

 القياسية  تسعري النفط اخلام: األسعار 2.2

يف ظل العدد الكبري ألنواع النفط، ال يوجد يف الواقع سعر فردي حمدد ملعظم النفط اخلام. بدال من ذلك، 
. ويتم انتاج خام WTIو Brentحتدد األسعار انطالقا من عدد قليل من أسعار النفط القياسية، ال سيما 

Brent  ة املادية للنفط على مستوى العاملي، رغم أنه يف حبر الشمال ويستخدم كسعر مرجعي لنحو ثلثي التجار
ينتج يف الوالايت املتحدة األمريكية وعادة يهيمن على  WTIمن اإلنتاج العاملي للنفط.  %1ال ميثل سوى 

 السوق املستقبلية، مبا ميثل حنو ثلثي نشاط التداول املستقبلي. ومع ذلك، فقد ارتفع التداول يف السوق اآلجل
خام وهو ما عزز دور  WTIبشكل كبري يف السنوات األخرية ليكون اآلن قريب من  Brent بواسطة الـ
Brent   كمعيار عاملي رئيسي(Dunn and Holloway, 2012, p. 4) . 

هذه املعايري تشكل أساس تسعري معظم العقود املستخدمة لتداول النفط يف األسواق املادية والعقود 
املستقبلية للنفط. صفقات النفط اليت جترى يف السوق الفورية، حتدد العقود آلية التسعري اليت سيتم استخدامها 

تثبت سعر الشحنة املتعاقد عليها  حلساب سعر الشحن. وما يسمى صيغة التسعري هي اآللية األكثر شيوعا؛
ابلنسبة للسعر القياسي مع خمتلف فروق األسعار مث إضافتها أو خصمها. فروق األسعار هذه ترتبط بعوامل مثل 
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 Brentالفرق يف اجلودة بني النفط املتعاقد عليه واملعيار أو اخلام القياسي املرجعي. على سبيل املثال، برميل خام 
من برميل خام ديب. هذه األسعار القياسية املستخدمة يف صيغة التسعري عادة تستند إما إىل عموما قيمته أكرب 

)على سبيل املثال، السعر الفوري املنشور  PRA19األسعار الفورية احملددة من طرف وكاالت تعيني السعر 
، مثلبلية )(؛ أو األسعار احملددة يف أسواق العقود املستق"Dated Brent"املسمى  PLATTSبواسطة 

 .PRA) (Dunn and Holloway, 2012, pp. 4-5)املقيم واملنشور بواسطة  WTIسعر 

كمعيار نظرا لألنظمة الضريبية   Brentأصبحت هذه اخلامات معايري بسبب عدة خصائص ُميزة. وضع 
ات السياسية فيها، ملكية املواتية ملنتجي النفط يف اململكة املتحدة، ابإلضافة إىل فوائد االستقرار القانوين واملؤسس

شركة منتجة له ُما يساعد على تقليل قوة تسعري األفراد  15نفط خام برنت متنوعة بشكل جيد أبكثر من 
ميكن أيضا استخدامه من قبل جمموعة متنوعة من املشرتين، نظرا ألنه النفط اخلام اخلفيف  Brentاملنتجني، 

يف  Brentهي أيضا متطورة فعندما أنشأ معيار  Brent للـادية الذي يتطلب معاجلة قليلة نسبيا، البنية امل
منتصف الثمانينيات كان انتاجه معتدل ومستقر بشكل كبري، وهي خاصية مهمة للمعيار ألهنا تضمن التسليم 
املوثوق ويف الوقت املناسب، على الرغم من أن إنتاجه قد اخنفض مبرور الوقت. مت إضافة ثالث خامات حبر 

قد مسح اجلمع بني هذه الدرجات األربع الشمال أخرى يف سلسلة خام برنت القياسي على مدى العقد املاضي، و 
ملعيار برنت ابالحتفاظ حبجم معقول من اإلنتاج على الرغم من وجود خماوف بشأن مدى كفاية حجم اإلنتاج يف 

 . (Dunn and Holloway, 2012, p. 5) املستقبل

ية اآلمنة يف فقد كان تبنيه كمعيار مساعدا بواسطة وجود النظم القانونية والتنظيم WTIابلنسبة لـ 
وقد زادت مكانته يف الربوز كما اتسعت سيولة وعمق  1983الوالايت املتحدة األمريكية. وقد أتسس سنة 

عقوده املستقبلية. وهو أيضا خام خفيف متاح من جمموعة واسعة من املنتجني. كما أن عدة أنواع خمتلفة ميكن 
، اذلك اخلامات النقية من أوكالهوم ، مبا يفWTI ود مربمة على أساس سعرتسليمها من خالل عق

قود نيومكسيكو، وتكساس، فضال عن العديد من اخلامات األجنبية األخرى اليت يتم تسليمها أيضا من خالل ع
 .  WTI (Dunn and Holloway, 2012, p. 6) مربمة وفقا لسعر

 

 

                                           
لسعر تلعب دورا رئيسيا يف حتديد سعر اخلامات القياسية رغم أن تقييمات كل وكالة عادة ما تكون قريبة جدا من بعضها تعيني اتقرير أو وكاالت  19

 .(Dunn and Holloway, 2012)وملزيد من التفاصيل حول الكيفية اليت يتم هبا تسعري النفط بواسطة هذه الوكاالت أنظر  البعض.
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 عملية استكشاف السعر يف سوق النفط 3.2

أن أسعار النفط هي أساسا حتدد معا يف كل من األسواق املادية واملالية، فإهنا ليست مهمة سهلة لفصل مب
أتثري كل سوق يف عملية استكشاف السعر أبي قدر من الدقة. مع ذلك، األسواق اآلجلة ظهرت لتلعب دورا 

ظر تقول إن مستوايت أسعار النفط هاما يف تسعري النفط، ورمبا أكثر من السلع األخرى. ابلتأكيد هناك وجهة ن
حيث وكاالت تقييم السعر حتدد  WTIحتدد أساسا يف سوق العقود املستقبلية. هذا يكون واضح ابلنسبة لـ 

. لكنها أقل OTC أسواق موازية السعر املادي مباشرة من األسواق املستقبلية ذات سيولة وحيث ال توجد
جيعل من الصعب شرح مقنع أن أسعار النفط  اخلام تسعري النفط. تعقد ترتيبات Brentـ وضوحا ابلنسبة لل

بدال من تصرفات املضاربني املاليني. مع  الفعلية تعكس متاما ظروف العرض والطلب املادي املختلفة القياسية
ذلك، احلركات عرب الزمن يف فروق األسعار ملختلف اخلامات القياسية تتسق بشكل كبري مع التغريات يف العرض 

 .(Dunn and Holloway, 2012, p. 9)الطلب و 

املعلومات األكثر شفافية عن احتياطات النفط وحجم اإلنتاج اليومي وعوامل الطلب ميكن، وفقا لـ 
Dunn and Holloway (2012) أن تساعد يف تسعري أكثر كفاءة يف سوق النفط. املعلومات حول ،

لفرتة اليت يتم التقرير عنها. وإىل جانب الطلب هناك قلق الطلب يف كثري من األحيان غري معروفة حىت بعد ا
مستمر فيما يتعلق بدقة حجم اإلنتاج املبلغ عنه من طرف الدول، يف حني أن تقديرات احتياطي النفط هي ذاتية 
وتعتمد على معلومات جزئية وجدوى املشروع فإن هناك خطوات حنو مزيد من الشفافية يف سوق النفط. على 

لتوفري بياانت دقيقة ويف  2001اليت أتسست يف  (JODI)ال، مبادرة بياانت املنظمات املشرتكة سبيل املث
الوقت املناسب حول النفط اخلام فيما يتعلق ابإلنتاج، االستهالك، التجارة، التكرير، واملخزوانت. ومع ذلك، ال 

 . (Dunn and Holloway, 2012, p. 10) يزال هناك جمال لزايدة التغطية القطرية وجودة البياانت

 أسباب صدمات أسعار النفط 3

إن فهم أسباب صدمات أسعار النفط اخلام املتكررة والعوامل األساسية احملددة هلا، يعترب مهم خاصة للدول 
املصدر للنفط اخلام واليت تعتمد بشكل كبري على اإليرادات املتولد عنه، وذلك من أجل توقع مسارات األسعار يف 

سيتم يف هذا القسم مناقشة  املستقبل وتصميم السياسات املناسبة والتعامل مع آاثر الصدمات بشكل أفضل.
وهي: الطلب والعرض. والعوامل األخرى اليت من املرجح أهنا سامهت  احملددة لسعر النفط حتليل العوامل األساسيةو 

 بلية؛ واملضاربة يف السوق املادي؛ واملخزوانت.يف بعض الصدمات وهي: املضاربة املالية يف سوق العقود املستق
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 دور أساسيات السوق: العرض والطلب 1.3

سوق النفط مل يكن فيما سبق سوق عاملي، لكنه حاليا أصبح سوقا عامليا موحدا ومتكامال وهو ما أثبتته 
لنفط سلعة ابعتبار او (. Ji and Fan (2016)عديد الدراسات اليت أجريت مؤخرا )أنظر على سبيل املثال، 

عاملية تتداول يف سوق عاملي كغريها من السلع األساسية، سعرها جيب، منطقيا، أن يتحدد وفقا لقوى السوق أال 
ومها العرض العاملي والطلب العاملي. لذلك، من املفرتض أن التغريات الكبري اليت شهدهتا األسعار بداية من مطلع 

الطلب. لكن، هل فعال هذين العاملني مها املسؤوالن عن التغريات السبعينيات ترجع أساسا لتفاعل قوى العرض و 
 .هذا القسم يفستتم مناقشته احلادة يف السعر؟ إذا كان األمر كذلك، أيهما األكثر أتثريا؟ هذا ما 

 صدمات العرض  1.1.3

لكنه حاليا أصبح سوق عامليا موحدا ومتكامال وهو ما سوق النفط اخلام مل يكن فيما سبق سوق عاملي، 
مع ذلك، يرى  (.Ji and Fan (2016)أثبتته عديد الدراسات اليت أجريت مؤخرا )أنظر على سبيل املثال، 

Kuafmann (2011, p. 4) " الكثري من اآلراء تقول أن أسعار النفط اخلام تتأثر مبصدر النفط ...أن
ما يتأثر هذا املصدر بسلوك جمموعتني من املنتجني؛ دول األوبك، والدول خارج  )جانب العرض(، وأنه غالبا

األوبك". ومتاشيا مع هذا املنطق، فإن زايدة )أو ختفيض( إنتاج هتني اجملموعتني، مع تفاعل قوى السوق، 
 سيخفض )أو سريفع( سعر النفط اخلام. 

صدمات أسعار النفط اإلجيابية والسلبية اليت تلت التغري يف العرض العاملي، وهو ما يعين  9الشكل ي ظهر 
 املالحظ من هذا الشكل هو 20أن صدمات أسعار النفط هذه، إىل حد بعيد، كانت بسبب صدمات العرض.

( كانت إجيابية وسبقها اخنفاض يف جانب العرض. لكن، رغم أن 8من  6أن أغلب صدمات أسعار النفط )
حيث يشري العرض العاملي يشمل إنتاج األوبك وإنتاج الدول خارج األوبك، إال أن سلوك اجملموعتني خمتلف، 

Kaufmann (2011, p. 4) ي، ال يوجد سوى القليل إىل أنه ويف حني يتبع منتجو األوبك سلوك اسرتاتيج
من األدلة حول االعتبارات االسرتاتيجية للمنتجني خارج األوبك. تعين هذه االختالفات السلوكية حسبه أن 

 21هامشي. الدول غري األعضاء يف األوبك هم موردون دون اهلامش، وأن منظمة األوبك هي مور د

                                           
 مت حتديد هذه الصدمات والتغريات يف اإلنتاج انطالقا من زمن وتوقيت كل صدمة يف السعر والتغري يف اإلنتاج الذي سبقها.  20
س، املورد اهلامشي هو الذي يستطيع، نظرا لتكاليفه احلدية املنخفضة، زايدة )أو ختفيض( عرضه عندما يزيد )أو ينخفض( الطلب. والعكس ابلعك 21

 د غري اهلامشي )أو املور د دون اهلامش(.   ابلنسبة للمور  
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وعالوة على ذلك، دول األوبك هي عبارة عن كارتل يهدف خلدمة مصاحل أعضائه من خالل السعي إىل 
تعظيم عوائد استغالل مواردهم واحملافظة على استقرار األسعار. وعلى العكس من ذلك، الدول خارج األوبك ال 

االختالفات السلوكية  تتصرف يف إطار منظمة واحدة )كارتل( لذلك سلوكها غري متحد. ابفرتاض أن هذه
 Kuafmannصحيحة، فإن التغريات يف اإلنتاج بني الدول غري األعضاء يف األوبك ودول األوبك وفقا لـ 

(2011, p. 4) هلا أتثري هام على السعر؛ أي أن أي ختفيض يف اإلنتاج من الدول خارج األوبك سيعزز ،
ي إىل زايدة األسعار، وابلتايل، فإن التغريات غري ُما سيؤد سيطرت األوبك على برميل النفط اهلامشي ،حسبه

املتوقعة والكبرية يف حصص السوق ميكن أن ينتج عنها صدمة عرض. اختالل أو تعطل إنتاج احدى اجملموعتني 
)مثل األحداث السياسية واحلروب يف الشرق األوسط( أو كالمها من شأنه أيضا أن يؤثر على سعر النفط اخلام 

ومن أجل فهم كيف يؤثر جانب العرض على سعر النفط، ومعرفة أي   دمة عرض.من خالل حدوث ص
 اجملموعتني هي اليت أتثر بشكل أكرب على جانب العرض، ستتم مناقشة دور كل جمموعة على حدة.

 2016-1973 العاملي والسعر احلقيقي للنفط اخلام. تطور اإلنتاج 9الشكل 

 
. السعر احلقيقي مت حسابه 12/2016إىل  1/1973مالحظة: بياانت كل من السعر احلقيقي واإلنتاج العاملي هي عبارة عن متوسط شهري من 

هي من البياانت  CPI. بياانت الـ 2016، الشهر األساس هو ديسمرب ةيف الوالايت املتحدة األمريكي CPIابالعتماد على مؤشر أسعار املستهلك 
(. السعر اإلمسي الذي مت من خالله حساب www.fred.stlouisfed.org) FREDدية للبنك الفيديرايل األمريكي لسانت لويس االقتصا

-1/1973ة ( ومت احلصول على البياانت للفرت West Texas Intermediate) WTIالسعر احلقيقي، هو سعر خام غرب تكساس الوسيط 
(. بياانت اإلنتاج www.eia.gov) EIAمن إدارة معلومات الطاقة األمريكية  12/2016-1/1986والفرتة  FREDمن  12-1985

 . EIAمت احلصول عليها من  2016-12إىل  1/1973العاملي من النفط من 
 انت املبينة يف املالحظة. إعداد الطالب ابالعتماد على البيا املصدر:
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 دور األوبك 1.1.1.3

اإلنتاجية  (، ونظرا للقدرةسابقاابإلضافة إىل اخلصائص اليت تتميز هبا غالبية الدول املنتجة للنفط )املذكورة 
والتصديرية الكبرية اليت تتمتع هبا أغلب الدول األعضاء يف األوبك واليت تعد من أكرب الدول املنتجة على املستوى 

من اإلنتاج  %50واحلصة السوقية الكبرية اليت حتوزها يف السوق العاملي للنفط )حيث تساهم أبكثر من  العاملي،
العاملي(، ولكوهنا كارتل متحد يفرتض أن يكون سلوك أعضائه متناسقا. الدور القيادي هلذا الكارتل يف السوق 

ولذلك، من املفرتض أن يكون سلوك األوبك يف سوق النفط أحد أهم  .العاملي للنفط يعترب واقع ال مفر منه
فإن اهلدف الرئيسي الذي تسعى  Smith (2009, p. 10)وفقا لـ حمددات السعر العاملي للنفط اخلام. 

األوبك لتحقيقه هو استقرار سعر النفط؛ وذلك من خالل تبين بعض االسرتاتيجيات اليت أتثر على جانب 
 22العرض، ومن أمهها: ختفيض الطاقة اإلنتاجية احلالية، واحلد من القدرات اجلديدة.

اختلفت الدراسات حول مع ذلك،  التأثري على سعر النفط منطقيا.يبدو دور األوبك يف قد للوهلة األوىل، 
ففي حني أكدت بعضها على هذا  حقيقة الدور الذي تلعبه األوبك ومدى قدرهتا على التأثري على سعر النفط.

أن األوبك لديها أتثري كبري على سعر النفط الذين توصلوا إىل  Kaufmann et al. (2004) مثل ،الدور
أن هناك عالقة سببية ذات إجتاه  واخالل قرارات اإلنتاج، احلصص، والقدرة اإلنتاجية املتاحة؛ حيث وجدمن 

واحد من استخدام الطاقة اإلنتاجية لألوبك، حصصها اإلنتاجية، ودرجة جتاوزها هلذه احلصص، إىل األسعار 
أتثري األوبك على سعر النفط إىل أن  Brémond et al. (2012)احلقيقية للنفط. إضافة إىل ذلك، توصل 

قد تطور عرب الزمن، وأن هذا التأثري يكون أكرب يف الفرتات اليت تلي مباشرة الصدمات العكسية )االخنفاض احلاد 
 23يف األسعار(.

                                           
بعدما أساءت األوبك  1997مع ذلك، سوء إدارة واستخدام سياسة خفض الطاقة اإلنتاجية، قد يؤدي إىل نتائج عكسية كما حدث يف سنة  22

 .(Smith, 2009, p. 10)األسعار توقيت تعديل احلصص )حيث عدلتها قبل األزمة املالية األسيوية(، وهو ما أدى إىل تقلب عنيف وإهنيار 
هذه الدراسات مل أتخذ يف احلسبان األحداث اليت صاحبت تدخالت األوبك يف سوق النفط؛ حيث درست فقط العالقة بني سعر النفط وإنتاج  23

 األوبك عرب الزمن. ألن أغلب التغريات يف السعر كانت بسبب عوامل أخرى كالصراعات السياسية يف الشرق األوسط وليس بسبب قرارات األوبك،
فلم تكن الزايدة بسبب ختفيض األوبك  1983-1979ويظهره الشكل، على سبيل املثال، من الفرتة  Smith (2009)الذي أشار إليه  وهو األمر

 إلنتاجها وإمنا بسبب الثورة اإليرانية وإندالع احلرب بني إيران والعراق.
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أنه ال ميكن التأكيد على أن األوبك كارتل يتحكم  ادل يفجي Kilian (2014)على النقيض من ذلك، 
يف سعر النفط إما بطريقة مباشرة أو من خالل تنسيق قرارات إنتاجها من النفط، حيث ال يوجد أي دليل، 
حسبه، يعكس قدرة األوبك على رفع أسعار النفط، أو منع إهنيارها إىل مستوايت قياسية )مثل ما حدث سنة 

سجلت األوبك جناحا سريعا  1973أنه ويف عام  Smith (2009)املقابل، يرى (. يف 1999وسنة  1986
، 1975و  1973من خالل احلظر وخفض اإلنتاج؛ حيث خفضت القدرة اإلنتاجية حبوايل ثالث أضعاف بني 

مل يدم أتثري هذا االجراء طويال حيث تراجعت  24وهو ما أدى إىل تضاعف السعر احلقيقي ثالث مرات كذلك،
اخلفض إىل سوء إدارة اخلفض وعدم التنسيق بني ر بعد ذلك. قد يرجع سبب عدم استمرار أتثري إجراء األسعا

إىل أن سلوك األوبك كان فوضواي خالل سبعينيات القرن املاضي  Kilian (2014)األعضاء. حيث يشري 

                                           
ا لدعم الوالايت املتحدة األمريكية للكيان الصهيوين يف احلرب من مع أن هذا اخلفض مل يكن هبدف رفع السعر وإمنا كان بدوافع سياسية؛ حيث نظر  24

 العرب، قامت الدول العربية األعضاء يف األوبك حبظر صادراهتا من النفط إىل الوالايت املتحدة األمريكية.

 2016-1973 . تطور إنتاج األوبك والسعر احلقيقي للنفط اخلام10الشكل 

 
. مصدر بياانت سعر النفط 12/2016إىل  1/1973مالحظة: بياانت كل من السعر احلقيقي وإنتاج األوبك هي عبارة عن متوسط شهري من 

مت احلصول  2016-12إىل  1/1973(. بياانت إنتاج األوبك من 9الشكل )أننظر املالحظة يف  9الشكل وكيفية حساب السعر احلقيقي هي مثل 
 EIA (www.eia.gov.)عليها من إدارة معلومات الطاقة األمريكية 

 .ابالعتماد على البياانت املبينة يف املالحظة إعداد الطالب املصدر:
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، أي حالة ) Smith(2009ومنذ تلك احلادثة مل يكن هناك، وفقا  25لعدم وجود تنسيق فعال بني أعضائها.
 ُماثلة لقدرة األوبك على التأثري على السعر من خالل خفض اإلنتاج. 

 9الشكل ي ظهر صدمات أسعار النفط اليت سبقتها تغريات يف إنتاج األوبك، وابملقارنة مع  10الشكل 
أن أغلب التغريات اليت حدثت يف جانب العرض وسببت صدمات أسعار النفط كانت نتيجة لتغري إنتاج يتضح 

هو أن كل الصدمات اليت تلت اخنفاض إنتاج األوبك كانت إجيابية.  10الشكل األوبك. كما أن املالحظ من 
وهو ما قد يعين أن األوبك كان هلا دور مهم يف التأثري على سعر النفط، وأهنا اتبعت نوعما سلوك اسرتاتيجي من 

بسبب  1973مع ذلك، الصدمة اليت حدثت يف سنة  26يكون منخفض. خالل العمل على دعم السعر عندما
( وليس 10/1973اخنفاض إنتاج األوبك كانت يف املقال األول نتيجة لدوافع سياسية )احلظر العريب للبرتول 

كانت بسبب الغزو العراقي   1990وكذلك الصدمة اليت حدثت سنة  27بدافع التأثري على السعر يف حد ذاته.
  28(.8/1990ب اخلليج الثانية للكويت )حر 

بعدما اهنار يف  1999يف املقابل، جنحت األوبك، من خالل ختفيض إنتاجها، يف التأثري على السعر سنة 
بعدما اهنار إىل أدىن مستوى له بداية من  2009بسبب األزمة األسيوية، وأيضا يف سنة  1998و 1997سنة 

ض إنتاج األوبك مل يكن هبدف دعم السعر ولكن كان نتيجة فإن اخنفا 2007. أما يف سنة 2008أواخر سنة 
الخنفاض القدرة الفائضة يف انتاجها وعدم قدرته على تلبية الطلب املتزايد، ورغم أن هذا األخري عاود االرتفاع مرة 

، وهو ما يدل 2008إال  أن السعر واصل االرتفاع إىل غاية منتصف سنة  2007أخرى بداية من منتصف سنة 
 فاض إنتاج األوبك. اخنهذه الصدمة اإلجيابية مل تكن، إىل حد بعيد، بسبب  على

هو أن أتثري تدخل األوبك ال يدوم طويال وهو ما يظهر جليا يف سنة  أيضا 10الشكل املالحظ من 
فرغم أن السعر حتسن بعد تدخل األوبك إال أنه تراجع مرة أخرى. ولعل السبب وراء ذلك هو أن  1999

إىل  2001األوبك وجبرد بداية حتسن سعر النفط بدأ إنتاجها يرتفع، ورغم أن هذا األخري اخنفض جمددا يف سنة 

                                           
واألوبك بشكل خاص أن تلعبه يف لسوق النفط يعكس إىل حد بعيد الدور الذي ميكن للدول املنتجة للنفط  1973مع ذلك، ما حدث سنة  25

 حتديد سعر النفط.
، وهي: مناذج الكارتل، والنموذج التنافسي، Griffin (1985)غالبا تتم حماكاة السلوك االسرتاتيجي لألوبك من خالل الفرضيات اليت اقرتحها  26

 ومنوذج اإليرادات املستهدفة، وتفسري حقوق امللكية.
صادراهتا نظرا لدعم الوالايت املتحدة األمريكية وبعض الدول الغربية للكيان الصهيوين يف احلرب مع العرب، قامت الدول األعضاء يف األوبك حبظر  27

إىل  10/1973يف  30.5ماليني برميل يوميا يف ظرف شهر واحد فقط )من  3حيث اخنفض إنتاج األوبك مبا يقارب من النفط إىل هذه الدول. 
 (.11/1973يف  27.7

مليون برميل يوميا، مث ليعاود اإلرتفاع بعد ذلك  4بسبب هذه احلرب اخنفض إنتاج األوبك يف ظرف شهر واحد فقط)من جويلية إىل أوت( حبوايل  28
 . %91وايل حب 10/1990إىل غاية  7/1990بداية من شهر سبتمرب من نفس السنة. أتثر السعر هبذا االخنفاض يف اإلنتاج؛ حيث ارتفع من
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. يف سنة 2002إال أن السعر واصل الرتاجع ووصل إىل أدىن مستوى له يف بداية سنة  2002ة أوائل سنة غاي
عندما حتسن السعر وظل عند مستوى مرتفع بعد ختفيض إنتاج األوبك كان رمبا بسبب أن هذا األخري  2009

يض اإلنتاج اليت تتبناها . وابلتايل، اسرتاتيجية ختف1999بعد التخفيض تزايد ببطء عكس ما حدث يف سنة 
األوبك ينبغي أن تستمر على األقل يف املدى املتوسط وحبيث ال يكون هنالك فائض يف العرض العاملي، ألن 
ختفيض اإلنتاج مث زايدته مع حتسن السعر سيؤدي حتما إىل تراجعه مرة أخرى. لكن الغالب يف سلوك األوبك هو 

 م السعر وإمنا ينجر عنه التقلب العنيف فقط. هذا اإلجراء الذي غالبا ال يؤدي إىل دع

 1979هي أن الصدمة اإلجيابية الكبرية اليت حدثت يف سنة  10الشكل املالحظة املثرية لالهتمام يف 
(، مل %125حبوايل  4/1980إىل  1/1979)حيث ارتفع السعر من  1980واستمرت إىل غاية أوائل سنة 

(، حيث أن إنتاج األوبك بداية 9الشكل تكن نتيجة اخنفاض عرض األوبك )وال حىت اخنفاض العرض العاملي، 
مليون  27.54ارتفع ومل ينخفض إال بداية من شهر ديسمرب من نفس السنة )حيث ارتفع من  1979من سنة 

رة اإليرانية. عرفت قيام الثو  1979(. مع العلم أن سنة 11/1979يف  30.05إىل  1/1979برميل يوميا يف 
أين  1986وامسرت إىل غاية  1980إضافة إىل ذلك، الصدمة السلبية الكبرية اليت بدأت من منتصف سنة 

وصل السعر إىل أدىن مستوى له، تزامنت مع اخنفاض وتقلبات كبرية يف إنتاج األوبك، ومل يتأثر السعر يف هذه 
ذه الفرتة اندالع احلرب العراقية اإليرانية )حرب اخلليج الفرتة هبذا االخنفاض وإمنا واصل الرتاجع. وقد شهدت ه

إىل أن األوبك يف هذه الفرتة حاولت القيام بدور  Kilian (2014, p. 8)يشري  (.1988-1980األوىل 
الكارتل ومنع األسعار من السقوط، لكن عدم تعاون بعض األعضاء دفع السعودية إىل ختفيض اإلنتاج لوحدها 
لتعويض ارتفاع إنتاج النفط يف بعض األماكن األخرى من العامل مبا يف ذلك بعض أعضاء األوبك، لكن هذه 

اخنفاض السعر احلقيقي تباطىء فقط ومل يتوقف. أثبتت هذه االسرتاتيجية أهنا غري فعالة وغري  احملاولة فشلت، ألن
 أن سوق النفط كان تنافسيا. Kilian (2014, p. 8)مستدامة، مع أن ذلك ال يعين حسب 

فشل األوبك يف التأثري على سعر النفط يف غالب األحيان من خالل االسرتاتيجيات اليت تبنتها، كان 
سبب عدم التسيري اجليد هلذه األخرية وسوء التنسيق بني أعضائها نتيجة تعارض املصاحل االقتصادية والسياسية. ب

 Smith (2008, p. 12)وهو ما يفسره عدم إلتزام أعضاء األوبك ابحلصص احملددة لكل عضو، حيث يرى 
أغلب األحيان سقف اإلنتاج املتفق  ، جتاوز إمجايل إنتاج األوبك يف1983أنه ومنذ إعتماد نظام احلصص سنة 

عليه بسبب عدم إمتثال أغلب األعضاء حلجم احلصص احملدد لكل منهم، واالمتثال الكامل الذي حدث يف 
 Hamiltonبعض الفرتات كان فقط نتيجة عدم امتالكهم للقدرة الكافية لتجاوز حصصهم. ويفسر 

(2008, p. 21) ثل جزء صغري من اجملموعة )املنظمة(، حيث يكون سلوك أعضاء األوبك هذا، أبن العضو مي
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العائد احلدي للعضو الواحد دائما أكرب من العائد احلدي للمجموعة ككل، ففي حني يكون العائد احلدي 
للمجموعة يساوي التكلفة احلدية، فإن العائد احلدي الفردي لكل عضو يكون أكرب من التكلفة احلدية، وينجر 

دائما حافز لألعضاء حملاولة الغش يف تطبيق قرارات اإلنتاج واإلمتثال للحصص اليت عن ذلك، أن يكون هناك 
   29يقرها الكارتل. لذلك، الكارتل الكفء، حسبه، يتطلب آلية فعالة لردع مثل هذا السلوك.

 اإلنتاج خارج األوبك  2.1.1.3

غم من أن الدول املنتجة اإلنتاج خارج األوبك قد يؤثر على السعر ابعتباره جزء من العرض العاملي على الر 
للنفط وغري األعضاء يف األوبك غالبا ال تتبع سلوكا اسرتاتيجيا هبدف التأثري على السعر، مع ذلك، التغريات 

 ,Smith (2009فعلى سبيل املثال، يشري  .الكبري يف اإلنتاج )الزايدة أو االخنفاض( قد تنعكس على السعر
p. 13)  إىل أن التوقف القسري املفاجئ إلنتاج شركة بريتش بيرتوليوم، ألسباب تقنية )صدأ وآتكل املعدات( يف

يف أالسكا )وهو أكرب حقل نفطي يف الوالايت املتحدة األمريكية(، أدى  Prudhoe Payحقل خليج برودي 
ايل املعروض العاملي، إال أن من إمج %0.47وهو ما ميثل حوايل  2006ألف برميل يوميا سنة  400إىل فقدان 

 خالل أول جلسة تداول عقب هذا التوقف.  %3مل يؤثر كثريا على السعر؛ حيث ارتفع فقط بـ  ،حسبه ،ذلك

أن اإلنتاج خارج األوبك مل يشهد تقلبات كبرية خاصة  11الشكل  على عكس إنتاج األوبك، يالحظ من
أن كل التقلبات اليت شهدها اإلنتاج العاملي كانت بسبب تقلب  12الشكل يف املدى القصري، وأيضا يظهر من 

إنتاج األوبك ألن اإلنتاج خارج األوبك كان مستقرا نسبيا. وقد عرف هذا األخري منوا مستمرا منذ منتصف 
سبعينيات القرن املاضي، حيث زادت حصة هذه الدول يف اإلنتاج العاملي بصورة كبري مقارنة حبصة األوبك. ارتفع 

إىل غاية  1/1975)زاد من  1988إىل غاية أوائل سنة  1975اإلنتاج خارج األوبك مبعدل كبري منذ سنة 
 مليون برميل يوميا(. 13أبكثر من  3/1988بداية سنة 

                                           
أن األوبك ميكن النظر إليها على أهنا منظمة  Brémond et al. (2012)عن طريق تقسيم األوبك إىل جمموعتني، مدخرين ومنفقني، وجد  29

  مقسمة؛ أي أهنا تتصرف بشكل أساسي ككارتل مع جمموعات فرعية من أعضائها.
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مع ذلك، مل تعوض هذه الزايدة عن إخنفاض إنتاج األوبك يف هذه الفرتة ألن اإلنتاج العاملي ظل عند 
(. وابلتايل، اخنفاض السعر يف فرتة الثمانينيات مل يكن بسبب ارتفاع اإلنتاج خارج 9الشكل مستوى منخفض )

وبدأ حجمه يرتاجع إىل أن  1988األوبك. معدل النمو الكبري يف اإلنتاج خارج األوبك توقف يف منتصف سنة 
يشري إىل أن هذا  Kaufmann (2011, p. 4). 1993له يف منتصف سنة  وصل إىل أدىن مستوى

مليون  7إىل  12.1الرتاجع يف اإلنتاج خارج األوبك كان بسبب إهنيار اإلحتاد السفيايت حيث تقلص إنتاجه من 
 برميل يوميا.

ظل أين توقف و  2004عاود اإلنتاج خارج األوبك النمو مرة أخرى إىل غاية  1994بداية من سنة 
، كان بسبب التوقف 2008االرتفاع الكبري يف السعر يف  إىل أن (Kaufmann, 2011)مستقرا. توصل 

، والذي صاحبه زايدة الطلب )خاصة 2004املفاجئ وغري املتوقع يف منو اإلنتاج خارج األوبك بداية من سنة 
من الصني( والتوسع البطيئ للقدرة االنتاجية لألوبك لتغطية منو الطلب. إنتاج الدول خارج األوبك ظل مستقرا 

يف  44.58مليون برميل يوميا )من  2.5احدة فقط بـ أين ارتفع يف ظرف سنة و  2014إىل غاية سنة 

 2016-1973 . تطور اإلنتاج خارج األوبك والسعر احلقيقي للنفط اخلام11الشكل 

 
. مصدر بياانت سعر 12/2016إىل  1/1973مالحظة: بياانت كل من السعر احلقيقي واإلنتاج خارج األوبك هي عبارة عن متوسط شهري من 

-12إىل  1/1973. بياانت اإلنتاج خارج األوبك من (9الشكل )أننظر املالحظة يف  9الشكل النفط وكيفية حساب السعر احلقيقي هي مثل 
 EIA (www.eia.gov.)مت احلصول عليها من إدارة معلومات الطاقة األمريكية  2016
 إعداد الطالب ابالعتماد على البياانت املبينة يف املالحظة. املصدر:
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 1.5(، حيث ارتفع اإلنتاج يف الوالايت املتحدة األمريكية وحدها بـ 12/2014يف  47.08إىل   1/2014
(، وهو ما اجنر عنه زايدة العرض العاملي. EIAمليون برميل يوميا )بياانت إدارة معلومات الطاقة األمريكية 

 %55أين اخنفض السعر يف ظرف سبعة أشهر بـ  2014دمة السلبية اليت حدثت يف سنة وابلتايل، فإن الص
( كانت، إىل حد كبري، بسبب 1/2015يف  48.81إىل  2014-6دوالر للربميل يف  108.37تقريبا )من 

 زايدة اإلنتاج خارج األوبك أي نتيجة لصدمة عرض. 

حد كبري جبانب العرض خاصة عرض األوبك، بناءا على ما سبق، يظهر أن سعر النفط قد أتثر إىل 
لذلك، قد يبدو للوهلة األوىل أن السبب املباشر ألغلب الصدمات اليت حدثت منذ سبعينيات القرن املاضي هو 

يضم كل من  (SVAR) ، الذي صمم منوذج هيكليKilian (2009)إختالل جانب العرض. لكن، نتائج 
مل يكن   2007-1975العرض على السعر احلقيقي للنفط يف فرتة العرض والطلب، تشري إىل أن أتثري صدمات 

ظاهرة التقلبات الكبرية يف السعر احلقيقي يف أعقاب األحداث  Kilian (2009)كبريا نسبيا. ويفسر 
 السياسية، على سبيل املثال، أبهنا كانت نتيجة للطلب التحوطي وليس بسبب إضطراابت العرض يف حد ذاته. 

مل  Kilian (2009)هذه النتائج، مشريا إىل أن منوذج  Kuafmann (2011, p. 4)إنتقد 
يتضمن التغريات يف جانب العرض؛ حيث حدد العرض كنسبة مئوية لتغري اإلنتاج بدال من من مستوى اإلنتاج 

يرى أنه ليس من املستغرب أن نسبة  Kuafmann (2011, pp. 4-5)مثل املتغريات األخرى. لذلك، 
تاج ليست حمركا مهما لألسعار احلقيقية للنفط، فالنموذج الذي يهدف إىل قياس آاثر الصدمات من التغري يف اإلن

جانب الطلب فقط يقلل، حسبه، من آاثر صدمة العرض مسبقا. لكن رغم ذلك، ملاذا مل يتأثر سعر النفط يف 
بشكل مطرد رغم عندما ارتفع السعر  1979بعض الفرتات رغم تغري جانب العرض؟ مثل ما حدث يف سنة 

رغم اخنفاض كبري يف جانب العرض، وأيضا  1980ارتفاع مقابل يف جانب العرض، وإهنار السعر بداية من سنة 
الذي صاحبه أيضا منو العرض، واهنيار السعر بداية من  2006إىل غاية  2003ارتفاع السعر بداية من سنة 

كان العرض هو احملدد الرئيسي لسعر النفط، ما   رغم إخنفاض مقابل يف جانب العرض. فإذا 2008أواخر سنة 
    الذي يفسر عدم أتثريه على السعر يف هذه الفرتات؟
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 صدمات الطلب 2.1.3

الثاين ألساسيات السوق الذي قد يكون العامل الذي يسبب يعترب الطلب على النفط اخلام العنصر 
ستتم يف هذا القسم الفرعي مناقشة دور صدمات الطلب العاملي على النفط، سواء  التقلبات يف سعر النفط.

 الطلب الكلي أو التحوطي، يف حتديد سعر النفط.

 دور الطلب الكلي 1.2.1.3

العرض. وقد كان التفسري السائد منذ كأي سلعة أخرى، يتحدد سعر النفط بتفاعل قوى الطلب و 
سبعينيات القرن املاضي أن ما حيدد سعر النفط ويسبب الصدمات هو جانب العرض، خاصة اختالالت هذا 

 Kilianاألخري بسبب األحداث السياسية يف دول األوبك، يف املقابل، مت جتاهل جانب الطلب. لكن دراسة 
ي وأكدت على أن ما يقود سعر النفط اخلام واملسبب الرئيسي حتدت هذا التفسري والنهج التقليد (2009)

 2016-1973. التقلب الشهري إلنتاج النفط اخلام 12الشكل 

 

 

 
إىل  1/1973من  الشهريتوسط امل النسبة املئوية لتغري واإلنتاج خارج األوبك هي عبارة عن نتاج العاملي، إنتاج األوبك،مالحظة: بياانت كل من اإل

 مصدر البياانت هي مبينة يف األشكال أعاله. .12/2016
 إعداد الطالب ابالعتماد على البياانت املبينة يف املالحظة. املصدر:
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صدمات العرض إىل صدمات عرض مدفوعة  Kilian (2009)قسم  30للصدمات هو الطلب وليس العرض.
ابألحداث السياسية يف دول األوبك وصدمات عرض أخرى، وصدمات الطلب إىل صدمات طلب كلي 

 وصدمات طلب خاص، هذا األخري إفرتض أنه يشري إىل الطلب التحوطي. 

خلام )جانب إىل أن الصدمات النامجة عن إنتاج النفط ا، Kilian (2009)تشري النتائج التجريبية لـ 
العرض( هي أقل أمهية بكثري يف التأثري على السعر احلقيقي للنفط واخلام وفهم أسباب تغرياته من صدمات الطلب 
 الكلي وصدمات الطلب التحوطي، هذا األخري الذي يعكس املخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط يف املستقبل.

علق ابملتغريات اليت اعتمدها لتعكس السوق العاملي مع ذلك، تعرضت نتائجه لبعض االنتقادات خاصة فيما يت
 األخرى )كما االقتصادية فعلى سبيل املثال، ابإلضافة إىل انتقاده لعدم متاثل متغريات العرض واملتغريات .للنفط
يرى أن القول أبن صدمات الطلب هي  Kuafmann (2011, pp. 2-3)إليه آنفا(،  اإلشارة متت

من انحية  هذا من انحية. 31 أسعار النفط ال يتفق مع البياانت التارخيية للطلب العاملي،املسؤولة عن التغريات يف
ملقياس شهري ألسعار الشحن ابجلملة للبضائع اجلافة ليعرب عن  Kilian (2009)أخرى، انتقد استخدام 

أن هذا  Kuafmann (2011, pp. 3) النشاط االقتصادي العاملي وابلتايل الطلب على النفط؛ حيث يرى
 املؤشر، ابعتبار تكاليف الشحن تتضمن كلفة الوقود، يتأثر بسعر النفط وليس العكس. 

أن يف بعض الفرتات مل يكن الطلب العاملي يف حد ذاته هو السبب يف تغريات  Kilian (2009) وجد
بيل املثال، مل يكن ، على س2000أسعار النفط؛ حيث يرى أن اإلرتفاع احلاد يف السعر احلقيقي للنفط بعد سنة 

مدفوعا ابلطلب الكلي العاملي أو جبهود األوبك لدعم السعر من خالل تنسيق اإلنتاج، وإمنا بواسطة عوامل حمددة 
يعزى إىل الزايدة يف النشاط االقتصادي اليت بدأت  2002للطلب، فقد وجد أن إرتفاع السعر احلقيقي منذ سنة 

ط االقتصاد العاملي احلديث ابلنفط اخلام إىل حد كبري كمصدر أساسي . ونطرا الرتباط النشا2001تقريبا يف 
 للطاقة، فإن زايدة النشاط االقتصادي تعكس يف جزء كبري منها زايدة الطلب على النفط.

أن الطلب على النفط ميثله اإلستهالك العاملي وأن منو االقتصادي العاملي يعكسه تطور  مت اعتبارلكن، إذا 
 أن الطلب على النفط قد شهد منوا كبريا خالل 13لشكل ا، يظهر من (GDP)اإلمجايل العاملي الناتج احمللي 

 مليون برميل يوميا، وهو رمبا ما يفسر بقاء السعر عند مستوى 10حيث ارتفع حبوايل  1979-1975 الفرتة

                                           
 .، أكدت على هذه النتيجةJuvenal and Petrella (2015) بعض الدراسات اليت الذي أجريت مؤخرا ابستخدام مناذج خمتلفة، مثل 30
أن الطلب منا مبعدل سنوي  يرى)فرتة االرتفاع الكبري لألسعار(؛ حيث  2008-2004يف حتليله فقط عل الفرتة  Kuafmann (2011)ركز  31

 منخفض خالل هذه الفرتة.
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 الرتفاع الذي شهده الطلب يف هذه الفرتة تراجع. وبعد ا1979مرتفع يف هذه الفرتة مث ارتفاعه املطرد يف سنة 
، تزامن مع توقف االقتصاد العاملي على النمو. وهو ما 1985إىل غاية سنة  1980بشكل معترب بداية من سنة 

يفسر، إىل حد بعيد، الرتاجع الكبري يف سعر النفط يف هذه الفرتة وعدم أتثره إبخنفاض العرض العاملي خاصة 
 ي فارق يف السعر. عرض األوبك؛ فاخنفاض الطلب جعل التغري يف جانب العرض ال حيدث أ

عاود كل من الطلب على النفط واالقتصاد العاملي النمو من جديد، لكن االقتصاد  1986بداية من سنة 
وقد كان ذلك كنتيجة  1998و 1997وتراجع يف سنة  1996العاملي سرعان ما توقف عن النمو يف سنة 

لألزمة األسيوية. مع ذلك، الطلب على النفط مل يرتاجع يف هذه الفرتة وإمنا واصل النمو وبنفس املعدل تقريبا. 
لكن إذا كان هذا األخري مل يتأثر ابألزمة وبرتاجع النشاط االقتصادي العاملي وظل ينمو بنفس املعدل، فما الذي 

يرى أن األوبك  Smith (2008, p. 10) كما متت اإلشارة إىل سابقا،  ر إهنيار السعر يف هذه الفرتة؟يفس
أساءت توقيت تعديل احلصص بني أعضائها يف هذه الفرتة؛ حيث عدلتها مباشرة قبل األزمة املالية األسيوية وهو 

 ما أدى إىل تقلب عنيف وإهنيار األسعار. 

)حيث زاد الناتج احمللي اإلمجايل  2008-2002عرف منوا مطردا يف الفرتة النشاط االقتصادي العاملي 
(. يف املقابل، استمر الطلب يف النمو وبنفس 2008تريليون دوالر يف  63.3إىل  2002يف  34.6العاملي من 

 2016-1973 . تطور االستهالك العاملي من النفط اخلام والناتج احمللي اإلمجايل العاملي13لشكل ا

 
، مت احلصول عليها من 2016إىل  1973من  مالحظة: بياانت االستهالك العاملي من النفط اخلام هي عبارة متوسط سنوي

BP(www.bp.comبياانت الناتج احمللي اإلمجايل العاملي هي عبارة متوسط سنوي .)  بياانت ، مت احلصول عليها من2015إىل  1973من 
 .)www.worldbank.orgالبنك الدويل )

 إعداد الطالب ابالعتماد على البياانت املبينة يف املالحظة. املصدر:
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 منو االقتصاد معدل تقريبا. وابلتايل، فإن اإلرتفاع الكبري لسعر النفط يف هذه الفرتة يعزى، يف جزء كبري منه، إىل
إىل أن ارتفاع  Kilian and Hicks (2013). توصل Kilian (2009)العاملي. وهو ما أشار إليه أيضا 

الطلب العاملي يف تلك الفرتة خاصة الطلب على السلع الصناعية كان بسبب النمو االقتصادي العاملي غري املتوقع 
خاصة يف األسواق الناشئة. بعد ذلك تراجع كل من الطلب والنشاط االقتصادي العاملي بشكل كبري خالل الفرتة 

أزمة الرهن العقاري(، لذلك، ميكن القول إن إهنيار سعر النفط بسبب األزمة املالية العاملية ) 2008-2009
كان بسبب هذه األزمة اليت نتج عنها ركود كبري يف االقتصاد العاملي وتراجع الطلب   2008بداية من أواخر سنة 

ن على النفط. لكن ذلك مل يدم طويال وسرعان ما عاود كل من الطلب واالقتصاد العاملي النمو مرة أخرى، مع أ
إىل  2014)اخنفض الناتج احمللي اإلمجايل العاملي من سنة  2015هذا األخري تراجع بشكل كبري يف سنة  

ترليون دوالر(، وقد تزامن ذلك، كما أشران إليه آنفا، مع زايدة معترب يف اإلنتاج خارج  4أبكثر من  2015
 سعر يف هذه السنة. األوبك، وهو على األرجح ما ساهم يف االهنيار الكبري الذي شهده ال

 دور الطلب التحوطي 2.2.1.3

التوقعات حول عرض النفط يف املستقبل تعترب عامل ميكنه التأثري على السعر احلقيقي للنفط اخلام؛ حيث 
يف حالة توقع اخنفاض )أو زايدة( عرض النفط يف املستقبل القريب أو البعيد فإن ذلك يؤدي إىل زايدة )أو 

فإن التوقعات حول  Kilian (2014, p. 6)اخنفاض( الطلب، وهو ما قد ينعكس على السعر. ووفقا لـ 
تدفق العرض املستقبلي من النفط اخلام قد تؤثر على السعر احلقيقي للنفط ليس كنتيجة مباشرة لنقص العرض 

 وإمنا من خالل حتويل توقعات النقص املستقبلي يف عرض النفط إىل زايدة الطلب احلايل. 

ي صدمة الطلب الكلي إىل التقلبات التجريبية تشري إىل أنه ويف حني تؤد Kilian (2009) نتائج
الطويلة األجل يف السعر احلقيقي للنفط، صدمة الطلب التحوطي هي املسؤولة عن الزايدات واالخنفاضات يف 

( عرفت منو الطلب 1975-1978السعر. حيث وجد، على سبيل املثال، أن الفرتة اليت سبقت الثورة اإليرانية )
، حسبه، زايدة عدم اليقني بشأن إمدادات النفط من األوبك. كما وجد خاصة الطلب التحوطي، وهو ما يعكس

متيزت بصدمات إجيابية لكل من الطلب الكلي والطلب التحوطي،  1979أن فرتة اندالع الثورة اإليرانية سنة 
. 1980-1979مشريا إىل أن هذه األخرية لعبت دورا حموراي يف االرتفاع الكبري الذي شهده سعر النفط يف 

(. وأيضا خالل احلرب العراقية الكويتية )حرب 13لشكل االنفط يف هذه الفرتة ) استهالكهو ما يؤكده أيضا منو و 
 اخلليج الثانية( وجد أن صدمات الطلب التحوطي كانت جد إجيابية. 
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أنه وعلى عكس النهج التقليدي الذي   Kilian( 2009انطالقا  من النتائج اليت توصل إليها، استنتج )
بب الرئيسي واملباشر يف صدمات أسعار كان ينظر إىل األحداث السياسية يف بلدان األوبك على أهنا هي الس

النفط، صدمات الطلب التحوطي هي اليت تؤثر على السعر احلقيقي للنفط اخلام كنتيجة هلذه األحداث وليس 
اختالالت العرض يف حد ذاهتا كما كان ي عتقد. فأهم قناة تؤثر من خالهلا األحداث اخلارجية مثل احلروب 

ا له، من خالل أتثريها على الطلب التحوطي. ويرى أنه ميكن هلذه القناة، والثورات على سعر النفط هي، وفق
حىت وإن مل يتغري اإلنتاج، أن تسبب آاثر فورية ورمبا كبرية على السعر، وميكنها أيضا أن تزيد من آاثر صدمات 

 العرض بتوقع التغريات املستقبلية يف إنتاج النفط.

 املستقبليةدور املضاربة املالية يف أسواق العقود  2.3

العقود املستقبلية تسمح للمستثمرين ابالتفاق مسبقا على السعر الذي أتسيسا عليه يتبادلون كمية معينة 
من النفط اخلام يف املستقبل، وهو ما يتيح للمشاركني يف سوق هذه العقود املضاربة على سعر النفط يف املستقبل 

(. يتعامل املشاركون يف سوق العقود املستقبلية Kilian, 2014, p. 7دون احلاجة إىل التخزين املادي له )
أنه يف حني يستهدف البعض منهم  Kilian (2014, p. 7)للنفط وفق أهداف ودوافع خمتلفة، حيث يرى 

التحوط من املخاطر خاصة خماطر السعر، البعض اآلخر يهدف أساسا إىل االستثمار من خالل تقبل املخاطر 
 واملضاربة على األسعار. 

إىل أن أغلب التحليالت يف سوق العقود املستقبلية للنفط  Smith (2009)وعالوة على ذلك، يشري 
متيز بني املتعاملني التجاريني وغري التجاريني؛ املتعاملون التجاريون هم الذين تتعرض أعماهلم إىل خماطر تقلبات 

ركون يف سوق العقود املستقبلية للتحوط من أسعار النفط مثل املنتجني، معامل التكرير، وشركات الطريان. ويشا
هذه املخاطر من خالل اختاذ مواقف معينة هبدف تثبيت التدفقات النقدية )تثبيت السعر( وليس املضاربة. يف 
املقابل، املتعاملني غري التجاريني هم الذين ال تتعرض أعماهلم إىل تقلبات أسعار النفط فليس لديهم حافز للتحوط 

املؤسسات املالية، صناديق املعاشات، وصناديق التحوط. الدافع األساسي لتعاملهم يف سوق العقود مثل البنوك، 
 Smith (2009). لكن مع ذلك، يرى (Smith, 2009, p. 14)املستقبلية للنفط هو املضاربة ال غري 

أن يف الواقع العملي، العديد من املتعاملني التجاريني يضاربون يف البورصات )وهو ما نتج عنه مصطلح 
 .(Smith, 2009, p. 14) "املتحوطون"(، كما أن العديد من املتعاملني غري التجاريني يتحوطون
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زادت بشكل ملحوظ بداية  14الشكل  يف سوق العقود املستقبلية للنفط كما يظهر من 32الفائدة املفتوحة
، وهي نفس الفرتة تقريبا اليت عرف فيها سعر 2007ووصلت إىل الذروة يف منتصف سنة  2003من أواخر سنة 

يف عدد املتعاملني يف سوق تزامن الزايدة يف سعر النفط مع االرتفاع غري املسبوق  33دة مطردة.ايالنفط اخلام ز 
العقود املستقبلية للنفط آاثر جدال واسعا حول ما إذا كان هذا االرتفاع يف عدد املتعاملني خاصة الذي يستهدفون 

                                           
على أهنا جمموع العقود املستقبلية أو/واخليارات اليت مت إبرامها ومل يتم  CFTCتعرف الفائدة املفتوحة حسب جلنة تداول السلع اآلجلة األمريكية   32

 تعويضها بعد بصفقة أو ابلتسليم أو مبمارسة. 
ملستقبلية من اخلصائص املميزة أيضا لتلك الفرتة هي دخول املؤسسات املالية وصناديق التحوط الكبرية وصناديق االستثمار األخرى إىل سوق العقود ا 33

 . (Juvenal and Petrella, 2015, p. 2)، حيث استثمرت مليارات الدوالرات هبدف االستفادة من تغريات سعر النفط للنفط

 الفائدة املفتوحة وضغوط املضاربة يف سوق العقود املستقبلية للنفط. 14الشكل 

 
 PNL The، واليت تعكسها نسبة صايف املوقف الطويل 6( يف الشكل (SP Speculative Pressureمت حساب ضغوط املضاربة  مالحظة:

Percent Net Long Position) بناءا  على البياانت األسبوعية لتقارير التزامات التجار ،)COT (The Commitments of 
Traders اليت تصدر عن جلنة تداول السلع اآلجلة )CFTC وذلك حسب ما جاء يف ،Sanders et al. (2004)  :كما يلي  

𝑆𝑃(𝑃𝑁𝐿) =
𝑁𝐶𝐿𝑡 − 𝑁𝐶𝑆𝑡

𝑁𝐶𝐿𝑡 +𝑁𝐶𝑆𝑡 + 2(𝑁𝐶𝑆𝑃𝑡)
× 100 

 NCS( والذي يعين القيام بعملية الشراء، وNon Commercial Longري إىل املوقف الطويل للمتعاملني غري التجاريني )يش NCLحيث 
إىل  NCSP( والذي يعكس عمليات البيع، يف حني يشري Non Commercial Shortيشري إىل املوقف القصري للمتعاملني غري التجاريني )

يقيس املدى الذي حيتفظ به كل متعامل غري جتاري  CFTC( وهو حسب Non Commercial Spreadانتشار املتعاملني غري التجاريني )
( يف WTIمبواقف طويلة وقصرية متساوية. بياانت الفائدة املفتوحة للعقود املستقبلية للنفط اخلام اخلفيف غرب تكساس الوسيط )

. 27/12/2016إىل  30/09/1992بوعية من ، وأس30/09/1992إىل  15/01/1986نصف شهرية من  وهي  NYMAXبورصة
 ( يف بورصةWTIللعقود املستقبلية للنفط اخلام اخلفيف غرب تكساس الوسيط )وضغوط املضاربة أيضا مت حساهبا وفق بياانت أسبوعية 

NYMAX  البياانت مت احلصول عليها من جلنة تداول السلع اآلجلة األمريكية  .29/12/2009إىل  07/01/2003منCFTC 
(www.cftc.gov(. 

 .ابالعتماد على البياانت املبينة يف املالحظة إعداد الطالب املصدر:
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. حيث جعلت هذه 2008املضاربة قد ساهم يف االرتفاع الكبري يف سعر النفط واهنياره بعد ذلك يف أواخر سنة 
أنشأت  2003الكثري يعتقد أن مواقف املستثمرين املاليني بعد  Kilian (2014, p. 7)الزايدة حسب 

ضغوط املضاربة على أسعار العقود املستقبلية للنفط مث امتد أتثريها بعد ذلك إىل السوق الفعلي وابلتايل السعر 
 الفعلي للنفط اخلام. 

العديد من الدراسات مؤخرا قامت بتقييم ما إذا كانت املضاربة يف سوق العقود املستقبلية للنفط خالل 
هذه الفرتة قد أثرت فعال على سعر النفط. ففي حني أكدت بعضها على أن املضاربة لعبت دورا هاما يف قيادة 

. فعلى Singleton, 2013; Juvenal and Petrella, 2015)السعر احلقيقي للنفط اخلام )مثل، 
أن املضاربة املالية سامهت يف ارتفاع أسعار النفط  Juvenal and Petrella (2015)سبيل املثال، وجد 

واهنياره الحقا، مع التأكيد على أن أسعار النفط مدفوعة اترخييا بواسطة الطلب  2008و 2004بني عامي 
املضاربة متثل اثين أهم حمرك، وبدأت قوة املضاربة يف  العاملي حيث وجدا أنه أكرب حمرك ألسعار النفط يف حني

  34حينما بدأت االستثمارات الكبرية تتدفق إىل أسواق السلع. 2004قيادة سعر النفط حسبهما، حصر ا، سنة 

 Fattouh et al., 2012; Büyükşahin and)الكثري من الدراسات األخرى )مثل، 
Harris, 2011; Alquist and Gervais, 2011  أكدت على أن املضاربة مل تكن سببا يف االرتفاع

 .Fattouh et alالكبري لسعر النفط اخلام واهنياره بعد ذلك خالل هذه الفرتة. فعلى سبيل املثال، توصل 
وأن احلركة املشرتكة بني كل من  2003إىل أن املضاربة مل يكن هلا دور هام يف قيادة سعر النفط بعد  (2012)

ية وأسعار العقود املستقبلية قد أتثرت ابألساسيات االقتصادية الشائعة )العرض والطلب يف السوق األسعار الفور 
أن تغريات مواقف املضاربني مل تكن سببا يف  Büyükşahin and Harris (2011)املادي(. ووجد 

  تغريات السعر، وإمنا التغريات يف سعر النفط هي اليت سبقت التغريات يف مواقفهم.

كانت إجيابية وكبرية وهو ما   2009-2003أن ضغوط املضاربة يف معظم الفرتة  14الشكل  منيربز 
 Long)يشري إىل أن نسبة كبرية من املتعاملني غري التجاريني )املضاربني( قد إختذوا مواقف طويلة 

Position) توقعوا ارتفاع األسعار يف املستقبل فقاموا بعمليات شراء للعقود املستقبلية ، أي أن نسبة كبرية منهم
للنفط اخلام. لكن، املالحظة املثرية لإلهتمام هي أن ضغوط املضاربة استمرت حىت بعد اهنيار السعر يف أواخر 

وصلت إىل الذروة يف ، وأيضا ابلنظر إىل السلسلة الزمنية للفائدة املفتوحة جند أهنا 2009إىل غاية سنة  2008
                                           

34Kuafmann (2011)   أيضا أشار إىل أنه إضافة إىل مسامهة التوقف املفاجئ وغري املتوقع يف زايدة اإلنتاج خارج األوبك الذي صاحبه زايدة
توسع البطيئ للقدرة االنتاجية لألوبك لتغطية منو الطلب، كان لضغوط املضاربة دور يف ارتفاع واهنيار السعر يف الطلب )خاصة من الصني( وال

2007-2008 . 
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مث تراجعت بعد ذلك. وهو رمبا ما قد يدل على أن املضاربة املالية مل تكن سببا مباشرا ورئيسيا يف  2007سنة 
ارتفاع واخنفاض سعر النفط يف هذه الفرتة. لكن، ما الذي أدى إىل زايدة االستثمار يف سوق العقود املستقبلية 

 سعار يف هذه الفرتة؟ وملاذا تزامن ذلك مع الزايدة املطردة يف سعر النفط؟ للنفط وزايدة ضغوط املضاربة على األ

ذلك، ويبدو تفسريه منطقيا إىل حد بعيد، أبن املستثمرين مل يقررو  Kilian (2014, p. 8)فسر ي  
الدخول إىل سوق العقود املستقبلية للنفط دون سبب وجيه، وإمنا كان مؤشر السلع هو من جذهبم خاصة إىل 

طلب من سوق العقود املستقبلية للنفط حيث توقعوا أن تستمر العوائد املرتفعة يف أسواق السلع النامجة عن تدفق ال
آسيا. وعليه، ضغوط املضاربة اليت حدثت يف تلك الفرتة كانت نتيجة وامتداد ألثر منو الطلب العاملي وليست 

إىل أن السبب الرئيسي لالرتفاع الكبري يف األسعار يف  Hamilton (2009) توصل .عامل جديد مستقل
لطويل من طرف املشاركني يف السوق هو سوء تقدير املرونة السعرية للطلب على النفط على املدى ا 2008

وعدم قدرة اإلنتاج املادي على جماهبة منو الطلب وليست املضاربة، رغم أن هذه األخرية، وفقا له، قد سامهت يف 
 Kilian وجدإضافة إىل ذلك،  سوء التقدير الذي اكتنف املرونة السعرية للطلب على النفط على املدى الطويل.

and Hicks (2013)  تفاع الطلب العاملي يف تلك الفرتة خاصة الطلب على السلع الصناعية كان أن ار
  بسبب النمو االقتصادي العاملي غري املتوقع خاصة يف األسواق الناشئة.

 دور املخزوانت واملضاربة يف السوق املادي للنفط 3.3

على الوالايت املتحدة األمريكية، تضرر اقتصاد هذه األخري نظرا ألهنا كانت  1973بعد احلظر العريب للنفط يف 
تعتمد بشكل كبرية على النفط املستورد من الدول العربية بعدما استنفذت احتياطاهتا الفائضة من النفط. لذلك 

النفط كم هبا فقامت إبنشاء مراكز خاصة لتخزين قررت على ترك مصري اقتصادها لعوامل خارجية ال ميكن التح
اخلام وتبعتها بعد ذلك أغلب الدول الصناعية الكربى. أصبحت هذه الدول خاصة الوالايت املتحدة األمريكية 

 ابلتدخل يف سوق النفط للتأثري على السعر من خالل التعديالت يف هذه املخزوانت. 

عن خمزوانت جتارية أو خمزوانت اتبعة للدولة مثل احتياطي البرتول خمزوانت النفط اخلام قد تكون إما عبارة 
، بدأت يف السنوات OECDوبعد دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  SPR،35االسرتاتيجي األمريكي 

 Kilian)مثل الصني واهلند يف انشاء خمزوانت اسرتاتيجية خاصة هبا  OECDاألخرية بعض الدول خارج 
and Lee, 2014, p. 5)يتأثر ابلتغريات يف هذه املخزانت خاصة التجارية . سعر النفط اخلام قد يؤثر أو 

                                           
 أبنه املخزوانت النفطية اليت حتتفظ هبا احلكومة االحتادية الستخدامها خالل فرتات انقطاع العرض الرئيسية. EIAتعرفه  35 
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منها، فعلى سبيل املثال، عندما يكون السعر عند مستوى منخفض فإن ذلك حيفز على زايدة حجم هذه 
املخزوانت لالستفادة من ذلك يف فرتات االرتفاع والعكس إذا كان السعر مرتفع فإن ذلك حيفز على االستهالك 

د يؤثر ارتفاع حجم املخزوانت إىل ختفيض أكثر من هذه املخزوانت بدل شراء النفط اخلام أبسعار مرتفعة. وق
 الطلب وابلتايل اخنفاض السعر على األقل يف املدي القصري أو العكس.

ويف إطار التوقعات، املضاربة يف السوق املادي من خالل املخزوانت أيضا من شأهنا أن تتأثر وتؤثر على 
أنه ويف حالة توقع ارتفاع السعر احلقيقي للنفط يف املستقبل   Kilian (2014, p. 6)سعر النفط، حيث يرى

فإن ذلك يعد حافز لتخزين النفط الستخدامه يف املستقبل، وهو ما يؤدي بدوره إىل احلد من االستهالك احلايل 
 وحيفز على إنتاج إضايف من النفط. وابلتايل، حتول التوقعات تدفق الطلب على النفط إىل الطلب على خمزوانت

هو ذلك الشخص الذي عندما  Kilian (2014, p. 6)النفط. املضارب يف السوق الفعلي للنفط حسب 
يتوقع ارتفاع السعر يف للمستقبل يقوم بشراء النفط اخلام ليس لالستهالك احلايل، وإمنا هبدف استخدامه أو بيعه 

 يف املستقبل، وابملثل، إذا توقع عجز العرض عن تلبية الطلب.

  OECDتطور وتغري خمزوانت النفط يف دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية . 15الشكل 

 
 Kilian. تشمل املخزوانت البرتولية، حسب 12/2016إىل  1/1990مالحظة: بياانت املخزوانت البرتولية واملخزوانت التجارية هي شهرية من 

and Murphy (2014, p. 4) النفط اخلام مبا يف ذلك االحتياطات االسرتاتيجية، واخلامات غري املكتملة، وسوائل الغاز الطبيعي، واملنتجات ،
، سوائل الغاز الطبيعي، والسوائل املستمدة من EIAررة. السوائل األخرى يف املخزوانت التجارية تشمل، وفقا إلدارة معلومات الطاقة األمريكية املك

 .)EIA (www.eia.govمصادر هيدروكربونية أخرى. البياانت مت احلصول عليها من 
 .الطالبمن إعداد  املصدر:
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، ابملقارنة بني السلسة الزمنية إلمجايل املخزوانت البرتولية واملخزوانت التجارية، أوال، 15الشكل  يربز من
التغريات يف الثانية. اثنيا، أنه ويف حني منى حجم املخزوانت أن أغلب التغريات يف املخزوانت األوىل كانت بسبب 

يف نفس النطاق تقريبا ومل ينمو،  2013، ظل حجم املخزوانت التجارية إىل غاية سنة 1990البرتولية نسبيا منذ 
، وهو ما يعكس، %4رغم أنه تقلب بشكل مستمر حيث بلغت التغريات الشهرية يف بعض الفرتات أكثر من 

كبري، أن هذه املخزوانت كانت تتفاعل مع التغريات والتوقعات حول سعر النفط اخلام. اثلثا، بداية من إىل حد  
 500عرف حجم املخزوانت التجارية زايدة مطردة أبكثر من  2016إىل غاية منتصف سنة  2014أوائل سنة 

( أين وصل إىل 7/2016مليار برميل يف  3.085إىل  1/2014مليار يف  2.553مليون برميل )ارتفع من 
مث ليبدأ يف الرتاجع بعد ذلك. وهو ما أدى إىل زايدة ُماثلة تقريبا يف حجم  1990أعلى مستوى له منذ 

مليون برميل(. وقد كانت معظم التغريات الشهرية للمخزوانت التجارية يف هذه الفرتة،   543املخزوانت البرتولية )
لى االجتاه حنو زايدة حجم هذه املخزوانت واالستفادة من تدين كما يظهر من الشكل، إجيابية. وهو ما يدل ع

 سنة. 15سعر النفط اخلام يف هذه الفرتة أين شهد أدىن مستوى له منذ 

الدراسات التجريبية اليت أجريت مؤخرا حول دور املخزوانت واملضاربة من خالهلا يف السوق املادي للنفط 
 Chevillon تأثري على سعر النفط اخلام. فعلى سبيل املثال، توصلاخلام أكدت على أن هلا دور يف قيادة وال

and Rifflar (2009) من خالل استخدام سلوك املخزوانت يف دول ،OECD  ليعرب عن معدل تغطية
الطلب املتوقع من هذه األخرية، إىل أن هذا األخري إضافة سلوك األوبك يؤثران معا  يف عالقة مرتابطة على أسعار 

إىل أنه وبينما ليس هناك أي دليل على  Kilian and Lee (2014)ام. إضافة إىل ذلك، توصل النفط اخل
، هناك أدلة على أهنا قد سامهت 2008و 2003أن املضاربة يف السوق املادي قد أثرت على سعر النفط بني 

ة قد حركت التوقعات دوالر، وأن األزمة الليبي 14و 5بنسبة ترتاوح بني  2008يف رفع سعر النفط منتصف عام 
وابستخدام بياانت خمزوانت النفط لتعكس الطلب دوالر.  13و 3يف سوق النفط وأدت إىل زايدة السعر ما بني 

، 1979، أن هذا األخري لعب دورا هاما يف صدمة Kilian and Murphy (2014)للمضاربة، وجد 
 .1990، وصدمة 1986وصدمة 

أن صدمات العرض قد تؤثر على سعر النفط اخلام،  القسم هوبشكل عام، ما ميكن استنتاجه من هذا 
ولكن، يف حالة ما إذا كان الطلب ينمو مبعدل مستمر واثبت نسبيا. فمثال يف حالة ما إذا كان الطلب عند 
مستوى منخفض ويرتاجع تدرجييا، فإن اخنفاض العرض ال حيدث أي فارق يف السعر، وخري مثال على ذلك، 

لكبرية اليت حدثت يف مثانينيات القرن املاضي. الطلب التحوطي قد يؤثر على السعر ولكن يف الصدمة السلبية ا
املدى القصري فقط، حبيث قد ي عجل يف أتثري صدمة العرض حىت قبل حدوثها، مثل ما قد حيدثه اتفاق األوبك 



 صدمات أسعار النفط: األسباب والنتائج: لثانيالفصل ا
 

71 
 

 أغلب الفرتات ومنوه بشكل بتخفيض مستقبلي يف اإلنتاج، أو توقع تغري الطلب يف املستقبل. عدم تغري الطلب يف
مستمر جعل الكثريين يعتقدون أن العرض هو العامل األساسي الذي يقود سعر النفط اخلام. مع ذلك، ال ميكن 
القول إن العرض هو احملدد الرئيسي لسعر النفط اخلام وإمهال دور الطلب، وكذلك ال ميكن قول العكس. وإمنا 

من  ل كل من قوى العرض وقوى الطلب كغريه من أسعار السلع األخرى.سعر النفط اخلام يتحدد من خالل تفاع
املستبعد أن تكون املضاربة يف سوق العقود املستقبلية، واملضاربة يف السوق الفعلي، وكذلك تغري املخزوانت 

غري النفطية، عوامل جديدة مستقلة قد أثرت بشكل مباشر على سعر النفط اخلام. ولكن، ميكن أن يكون هلا أثر 
ولكن من خالل  ،حبيث تساهم يف زايدة حدة بعض الصدمات، ليس كعامل جديد مستقلمباشر على السعر، 

  أتثريها على العرض والطلب.

 أسعار النفط واالقتصاد الكلي: آاثر وآليات انتقال الصدمات يف الدول املصدرة للنفط 4

نتقل من خالهلا صدمات أسعار النفط إىل تسيتم يف هذا القسم مناقشة أهم اآلليات والقنوات اليت 
االقتصاد الكلي احمللي، وكذا خمتلف اآلاثر املرتتبة عن هذه الصدمات سواء اإلجيابية منها أو السلبية، مع الرتكيز 

 بشكل خاص على حالة الدول املصدرة للنفط اخلام. 

 لنفط ابالقتصاد الكليعالقة أسعار ا 1.4

تشري العالقة بني أسعار النفط واالقتصاد الكلي إىل ذلك الرابط الذي يربط بني أسعار النفط واملتغريات  
االقتصادية الكلية احمللية للدولة؛ حيث الزايدات واالخنفاضات يف أسعار النفط تنعكس على بعض املتغريات 

والتضخم. وخيتلف أتثري األسعار على املتغريات ابختالف  (GDP)مجايل االقتصادية الكلية مثل الناتج احمللي اإل
املدى الزمين )على املدى القصري أو الطوبل(، وابختالف طبيعة االقتصاد )متقدم أو متخلف(، وما إذا كانت 

صاد الكلي؛ الدولة مستوردة أو مصدرة للنفط. كما أن اجتاه التغري يف سعر النفط أيضا خيتلف يف أتثريه على االقت
حيث خيتلف أتثري الصدمات اإلجيابية عن أتثري الصدمات السلبية وهو ما يعرف بـ "عدم التماثل" 

Asymmetric).)36  

                                           
ابة يعين التماثل يف االستجابة لصدمات أسعار النفط أن استجابة املتغريات االقتصادية الكلية لصدمة أسعار النفط اإلجيابية هي نفس االستج 36

بينما عدم التماثل يعين أن استجابة متغري اقتصادي كلي لصدمة أسعار نفط إجيابية لن تكون بنفس استجابته لصدمة  لصدمة سلبية بنفس احلجم،
: أثر الدخل، سلبية بنفس احلجم، ويفَسر عدم متاثل استجابة جماميع االقتصاد الكلي للتقلبات غري املتوقعة يف أسعار النفط اخلام من خالل ثالث آاثر

ني، وأثر إعادة التخصيص، وينشأ عدم التماثل ألن هذه اآلاثر الثالثة تتصرف بطريقة تضخم استجابة متغريات االقتصاد الكلي وأثر عدم اليق
 Chukuأو  Kilian (2010للصدمات اإلجيابية لكنها، يف املقابل، تقلل من استجابة هذه املتغريات للصدمات السلبية )لتفاصيل أكثر أنطر )

 مع أن األمر خيتلف متام االختالف يف الدول املصدرة للنفط. (. (2012)
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أول من أشار إىل العالقة بني أسعار النفط واالقتصاد الكلي، والكثري من  Hamilton (1983)كان 
الدراسات اليت جاءت بعده أكدت على وجود عالقة ارتباط بني أسعار النفط واالقتصاد الكلي، مع أن هذه 

 Morkاألخري ركزت كلها على الدول املستوردة للنفط خاصة الوالايت املتحدة األمريكية )على سبيل املثال، 
 Blanchard and Gali؛ Barsky and Kilian (2004) ؛Hamilton (1996)؛  (1989)
(. يف املقابل، العالقة بني أسعار النفط واالقتصاد الكلي يف الدول املصدرة للنفط، ابألخص النامية (2007)

األسعار(. رغم أن منها، حظيت إبهتمام أقل يف األدبيات خاصة فيما يتعلق آباثر الصدمات السلبية )اخنفاض 
الدول الغنية  يف )Dutch disease( "املرض اهللندي"و R) ursecesource( موضوع "لعنة املوارد"

  إال أنه ال يعكس العالقة املباشر من أسعار النفط إىل متغريات االقتصاد الكلي. 37ابملوارد د رس على نطاق واسع،

 االقتصاد الكليآليات إنتقال صدمات أسعار النفط إىل  2.4

تشري آلية إنتقال صدمات أسعار النفط إىل القناة اليت من خالهلا ينتقل التغري يف أسعار النفط إىل متغريات 
االقتصاد الكلي احمللي وهي، بطبيعة احلال، ختتلف حسب ما إذا كان االقتصاد مصدر أو مستورد للنفط. ابلنسبة 

 Chukuيت عربها تنتقل صدمات أسعار إىل االقتصاد الكلي، للدول املصدرة هناك العديد من القنوات ال
(2012, p. 7)  يشري إىل أنه مت اقرتاح العديد من آليات اإلنتقال يف األدبيات، وعموما، مت حتديد ستة آليات

ثري تشمل: جانب العرض، وأتثري حتويل الثروة، وأتثري التضخم، وأتثري التوازن احلقيقي، وأتثري تعديل القطاع، وأت
. على سبيل املثال، Kilian (2010)عدم اليقني. إضافة إىل جانب الطلب وأتثري السياسة النقدية )أنطر )

إىل أنه من خالل قناة جانب العرض، وابعتبار النفط اخلام من املدخالت األساسية  Chuku (2012)يشري 
زايدة تكاليف هذا األخري؛ فزايدة السعر تغري لإلنتاج، أتثر الزايدة يف أسعار النفط مباشرة على اإلنتاج من خالل 

إىل خفض اإلنتاج الكلي وزايدة  التكاليف احلدية ُما ينجر عنه انكماش اإلنتاج. األمر الذي يؤدي ابلضرورة
 .Chuku (2012, pp. 7-8) البطالة واخنفاض الدخل

 .صدرة يف بعض احلاالتآليات اإلنتقال يف اقتصاد مستورد ميكن أن تنطبق أيضا على االقتصادايت امل
أوال، إذا كان القطاع غري النفطي ميثل النسبة األكرب يف االقتصاد مقارنة بقطاع النفط. اثنيا، بعض الدول قد 
تكون غنية ابلنفط لكن خاماهتا ثقيلية فتلجأ إىل تصديرها واسترياد خامات خفيفية ذات تكاليف معاجلة أقل 

أخرى قد تكون غنية ابلنفط لكن هيكل اقتصادها كبري ومتطور فال يكفي  )مثل اململكة املتحدة(. اثلثا، دول
النفط املنتج حمليا فتلجأ إىل االسترياد لتلبية الطلب احمللي )مثل الوالايت املتحدة األمريكية(. لذلك تؤثر صدمات 

                                           
 .Ross (1999)و Corden (1984)أنظر  37
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قتصادايت أسعار النفط على االقتصاد الكلي يف هذه االقتصادايت من خالل نفس قنوات االنتقال يف اال
 املستوردة. 

لكن، يف الدول النامية املصدرة للنفط، واليت غالبا ما يكون القطاع النفطي فيها ميثل أكرب نسبة يف 
االقتصاد، آليات انتقال صدمات أسعار النفط ختتلف. فعلى عكس االقتصادات املستوردة اليت تنتقل فيها 

أن آلية اإلنتقال يف االقتصادايت املصدرة  Moshiri (2015)صدمات أسعار النفط عرب جانب العرض، يرى 
تكون من جانب الطلب، حيث يف معظم الدول النامية املصدر للنفط تعود عائدات النفط إىل احلكومة. وابلتايل، 
زايدة )أو ختفيض( االنفاق احلكومي يؤدي إىل زايدة )أو اخنفاض( الطلب الكلي، وهو األمر الذي الذي ينعكس 

ات االقتصادية الكلية. فعلى سبيل املثال، زايدة الطلب الكلي عندما ال تقابلها زايدة ُماثلة يف العرض، على املغري 
نظرا لضعف القطاع اإلنتاجي الذي ال ميكنه تلبية زايدة الطلب، تؤدي إىل ارتفاع املستوى العام لألسعار وابلتايل 

أسعار النفط على منو الناتج يف الدول املصدرة هو  حدوث ضغوط تضخمية. النهج التقليدي لتفسري أتثري تغريات
نظرية املرض اهللندي؛ حيث يرتتب عن ارتفاع أسعار النفط آاثر سلبية على األداء االقتصادي يف هذه الدول 
ألهنا تقوم بتحريك املوارد لصاحل القطاعات غري املتداولة )مثل البىن التحتية( وليس لصاحل القطاعات املتداولة 

الصناعات التحويلية. وقد ركزت نظرية املرض اهللندي على أتثري صدمات أسعار النفط اإلجيابية، ولكنها خاصة 
 . (Moshiri, 2015, pp. 3-4)تعين أن آلية االنتقال نفسها ابلنسبة للصدمات السلبية 

عادة أكرب نسبة يف اإليرادات اإلمجالية يف املصدرة للنفط مع ذلك، مبا أن العائدات النفطية، واليت متثل 
خاصة النامية منها، هي عبارة عن إيراد حكومي يتحدد يف إطار امليزانية العامة للدولة، فإن ادارهتا تكون بواسطة 

انت السياسة املالية. لذلك يتوقف أتثر جانب الطلب بصدمات أسعار النفط على سلوك السياسة املالية، فإذا ك
فإن جانب الطلب، وابلتايل  بهاالسياسة املالية ال تستجيب للتغريات يف أسعار النفط بزايدة وختفيض اإلنفاق حس

االقتصاد الكلي، ال يتأثر أبسعار النفط. وعليه، أتثر متغريات االقتصاد الكلي يتوقف على ما إذا كانت السياسة 
لإلجتاهات الدورية. وابلتايل، السياسة املالية هي القناة األساسية املالية مسايرة لإلجتاه الدورية أو غري مسايرة 

النتقال صدمات أسعار النفط يف الدول املصدرة، فإذا كانت مسايرة لإلجتاهات الدورية، هنا انتقال صدمات 
 .(Pieschacón (2012))أنظر  أسعار النفط إىل االقتصاد يكون من خالل قناة الطلب والعكس ابلعكس

دراسات اليت أجريت على الدول املصدرة أكدت على دور السياسة املالية يف نقل صدمات أسعار بعض ال
. على سبيل املثال، (Pieschacón (2012); (2008) et al. Husain) النفط إىل االقتصاد الكلي

، من خالل دراسة العالقة بني أسعار النفط والدورة االقتصادية  يف عينة من et al. Husain (2008)توصل 
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عشرة دول مصدرة للنفط، إىل أنه يف الدول اليت يكون فيها قطاع النفط ميثل نسبة كبرية يف االقتصاد، التغريات يف 
ومبجرد إزالة التغريات يف  أسعار النفط تؤثر على الدورة االقتصادية فقط من خالل أتثريها على السياسة املالية،

 السياسة املالية، ال يكون لصدمات أسعار النفط أي أتثري كبري مستقل. 

، أن السياسة املالية هي اآللية اليت تنتقل هبا صدمات أسعار  .Husain et al(2008)لذلك، يرى 
القطاع النفطي كبريا مقارنة  النفط إىل االقتصاد احمللي غري النفطي، ويكون ذلك أقوى يف الدول اليت يكون فيها

، ال مابلقطاع غري النفطي، واالنفاق العام مهما نسبيا إىل امجايل اإلنفاق. وعليه، صدمات أسعار النفط، حسبه
تؤثر أتثريا كبريا على الناتج يف االقتصادايت اليت تتسم هبيمنة قطاع النفط يف غياب استجابة السياسة املالية 

وابلتايل، فتأثري صدمات أسعار النفط على االقتصاد الكلي، إضافة إىل سلوك السياسة املالية، يتوقف للصدمات. 
واألمهية النسبية  ،على األمهية النسبية لالنفاق احلكومي يف االنفاق العام وهو ما يعرف بتأثري حجم احلكومة

 ذلك، مدى أتثري هذه الصدمات إضافة إىل .) .p. 42008Husain et al ,( لقطاع النفط يف االقتصاد
  38.(Moshiri (2015))أنظر للدولة املصدرة للنفط  اجلودة املؤسسية يتوقف أيضا على

زايدة )اخنفاض( اإلنفاق احلكومي ليس شرطا أن يتزامن مع زايدة )اخنفاض( أسعار النفط؛ فقد تتزامن 
زايدة اإلنفاق احلكومي ألسباب سياسية أو اقتصادية مع اخنفاض أسعار النفط من خالل اللجوء إىل الفوائض 

ي عكس اجتاه أسعار النفط، كما قد حيدث اليت مت ادخارها حني ارتفاع األسعار، وابلتايل تؤثر على االقتصاد الكل
أن الزايدة يف االنفاق احلكومي يف الدول اليت ميثل   .Husain et al(2008) وجدالعكس. يف ذات السياق، 

فيها هذا األخري حصة كبرية من االقتصاد ستؤدي إىل زايدة دورية الناتج، سواء تزامن توقيت هذه الزايدة مع 
 مل يتزامن.ارتفاع أسعار النفط أم 

عوامل أخرى قد تكون آليات غري مباشر لنقل صدمات أسعار النفط إىل االقتصاد الكلي يف الدول 
املصدرة للنفط، مثل أثر التضخم املستورد واخنفاض قيمة الدوالر. حيث صدمات أسعار النفط اإلجيابة )ارتفاع 

ستوردة للنفط، وابلتايل، يؤدي ذلك إىل زايدة األسعار( تنعكس على تكاليف اإلنتاج وتكاليف النقل يف الدول امل
أسعار املنتجات يف هذه الدول واليت تعترب املصدر األساسي لواردات الدول املصدرة للنفط، وهو ما ينتج عنه 
إنتقال الضغوط التضخمية إىل اقتصادايت هذه األخرية. كما أن قيمة الدوالر، الذي يعترب العملة األساسية يف 

العاملي، ميكن أن تؤثر على قيمة عائدات النفط يف الدول املصدرة. لذلك، سلوك  اخلام  سوق النفطاملعامالت يف

                                           
 .(Mussa, 2000)وأيضا كيفية انفاق العائدات النفطية غري املتوقعة والوضع املايل للحكومة )دائنة أو مدينة(  38
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 السياسة النقدية يف الوالايت املتحدة األمريكية من شأنه أن ينعكس بصفة غري مباشرة على الدول املصدرة للنفط
 . (Kilian (2010)اخلام )أنظر 

، من خالل دراسة التأثريات املتبادلة بني كندا ابعتبارها دولة et al, Hou (2016) توصلمع ذلك، 
مصدرة للنفط والوالايت املتحدة األمريكية كدولة مستوردة، إىل أن رد فعل سعر الفائدة األمريكي، ابعتباره آلية 

، مع أن له نقل غري مباشرة لصدمات أسعار النفط، يلعب دور معتدل يف تفسري سعر الصرف احلقيقي والتضخم
أن االستجاابت املنهجية  Hou et al. (2016)آاثر ضئيلة على الناتج الكندي، وبناءا على ذلك، استنتج 

يف السياسة النقدية األمريكية قد ال تكون آلية نقل هامة لصدمات أسعار النفط إىل االقتصاد الكلي يف الدول 
وازن ميزان املدفوعات خاصة امليزان التجاري حىت لو  الصدمات قد أتثر أيضا على ت إضافة إىل ذلك،املصدرة. 

 كانت السياسة املالية غري مسايرة لالجتاهات الدورية.

 آاثر صدمات أسعار النفط 3.4

آاثر صدمات أسعار النفط اإلجيابية )ارتفاع السعر( والسلبية )اخنفاض السعر( مع  تتم يف هذا القسمس
النفط برتمجته إىل إنفاق حكومي؛ أي سياسة مالية مسايرة افرتاض أن الدولة تستجيب ألي تغري يف سعر 

 لالجتاهات الدورية، وهي السمة اليت تتميز هبا السياسات املالية يف أغلب الدول النامية املصدرة للنفط.

 آاثر الصدمات اإلجيابية 1.3.4

يف أعقاب الصدمات النفطية اإلجيابية، تقوم الدولة بضخ العائدات اإلضافية من النفط يف االقتصاد من 
قد ال  Moshiri (2015, p. 4)خالل الربامج االجتماعية واملشاريع االستثمارية الكبرية، مع أهنا، حسب 

 ارتفاع معدالت لالقتصاد ُما يؤدي إىل تسهم كثريا يف النمو االقتصادي ألهنا غالبا تتجاوز القدرة االستيعابية
، أن األثر التوسعي للنفقات اإلضافية النامجة عن Mussa (2000, p. 24)التضخم. إضافة إىل ذلك، يرى 

ارتفاع أسعار النفط على النمو والنشاط االقتصادي يف الدول اليت يهيمن فيها قطاع النفط على االقتصاد سيكون 
، عندما 2000ذلك، ما حدث يف اجلزائر بعد انتعاش أسعار النفط بداية من سنة  ضئيال جدا. وخري مثال على

، لكن نظرا من خالل حتفيز الطلب االقتصادي لتعزيز النمو اإلنعاش قامت احلكومة اجلزائرية بتبين اسرتاتيجيات
النفاق بزايدة معدالت للقدرة االستيعابية املنخفضة وهيمنة قطاع النفط على االقتصاد اجلزائري، ترمجت زايدة ا

 التضخم، وزايدة الطلب االستهالكي، وزايدة الواردات. 

من انحية أخرى، تؤدي صدمات أسعار النفط اإلجيابية إىل حتسن وضعية ميزان املدفوعات خاصة امليزان 
صدرة على التجاري للدول املصدرة. فزايدة قيمة الصادرات النفطية بزايدة السعر )حىت يف حالة بقاء الكمية امل
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، على سبيل املثال، أنه Mussa (2000, p. 24)حاهلا( يؤدي إىل حتسن رصيد امليزان التجاري. حيث يشري 
 64دوالر إىل زايدة صايف امليزان التجاري لدول األوبك بنحو  5من املتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر برميل النفط بـ 

السماح بتأثري اخنفاض النمو العاملي جراء ارتفاع أسعار  ، وبعدGDPمن الـ  %7مليار دوالر أي ما ميثل حوايل 
 ,Berument et al. (2010 يشري .GDPمن الـ  %6.5النفط، صايف امليزان التجاري سيتحسن بنسبة 

p. 2)  أن الزايدة يف سعر النفط ترفع من الدخل القومي احلقيقي، وتنعكس بشكل مباشر يف زايدة قيمة إىل
املصدرة، وحىت لو كانت هذه الزايدة يف قيمة العملة تضر ابلقطاعات غري النفطية، فإن هذه  العملة احمللية للدول

الزايدة يف قيمة العملة احمللية النامجة عن ارتفاع عائدات النفط قد حيفز االستثمار ويتيح إمكانية استرياد منتجات 
 وسيطة أبسعار منخفضة، األمر الذي من شأنه أن حيفز اإلنتاج. 

أن إرتفاع عائدات النفط يؤدي، إضافة إىل زايدة  Moshiri (2015, p. 4)ة على ذلك، يرى عالو 
قيمة العملة، إىل اخنفاض صايف الصادرات وضعف القطاعات املتداولة، لذلك، قد يكون لالزدهار املؤقت يف 

، أتثري ضار على االقتصاد يف املدى الطويل. كما تساهم الزايدة يف السعر، حسب بهسوق النفط، حس
Berument et al. (2010, p. 2) يف خلق أثر التبادل التجاري والذي نتيجة له تنتقل الثروة من الدول ،

املستوردة إىل الدول املصدرة ُما يؤدي إىل زايدة القوة الشرائية لألعوان االقتصاديني يف الدول املصدرة. ويؤدي 
إىل خفض الطلب على  Brown and Yücel (2002, p. 3)التحول يف القوة الشرائية، وفقا لـ 

 املنتجات االستهالكية يف الدول املستوردة وزايدة هذا الطلب يف الدول املصدرة. 

، من خالل دراسة عينة من دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا Berument et al. (2010)توصل 
ار النفط )مبا يف ذلك الدول املصدرة الصافية واملستوردة الصافية(، أن الناتج يف الدول املصدرة يزداد بزايدة أسع

بغض النظر عما إذا كانت هذه الزايدة انمجة عن صدمة طلب أو صدمة عرض. مع ذلك، الصدمات اإلجيابية 
ألسعار النفط قد ينتج عنها آاثر سلبية على اقتصادايت الدول املصدرة، ويتوقف ذلك، بطبيعة احلال، على كيفية 

 Abeysingheات. فعلى سبيل املثال، وجد استجابة هذه الدول وشركائها االقتصاديني ملثل هذه الصدم
، من خالل تقدير اآلاثر املباشرة وغري املباشرة ألسعار النفط على منو الناتج احمللي اإلمجايل يف عينة من (2001)

الدول املصدرة واملستوردة، أن الدول املصدرة تتأثر سلبيا إبرتفاع أسعار النفط بسبب التأثري غري املباشر الذي 
رب املصفوفة التجارية. حيث أتثر الدول املستوردة للنفط ابرتفاع السعر ينتقل إىل الدول املصدرة، ابعتبار ينتقل ع

أن ارتفاع األسعار يؤدي إىل ركود اقتصادايت الدول املستوردة، وأن هذه األخرية غالبا ما تكون هي اليت تصدر 
تقل األثر السليب خاصة التضخم عرب املصفوفة السلع واخلدمات األخرى للدول املصدرة للنفط، وابلتايل ين

 التجارية.  
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أنه ونظرا الستهداف ضمان سالسة االنفاق حتسبا  Kilian (2010)وعالوة على ذلك، يرى 
لالخنفاضات يف األسعار احلقيقية للنفط يف املستقبل، والقدرة االستيعابية احملدودة القتصادهم المتصاص اإليرادات 

عن ارتفاع األسعار، يلجأ مصدرو النفط إىل استثمار هذه العائدات اإلضافية عادة يف الدول اإلضافية الناجتة 
، خماطر عديدة أمهها خماطر صرف هاملستوردة للنفط. لكن، استثمار هذه العائدات يف اخلارج يكتنهفه، حسب

ئ سيؤدي إىل آتكل العمالت األجنبية وخماطر التضخم؛ فاخنفاض قيمة الدوالر والتضخم األمريكي املفاج
اإليرادات النفطية املستثمرة يف اخلارج خاصة يف الوالايت التحدة األمريكية. لذلك، قد ال تكون االستفادة من 
ارتفاع أسعار النفط كبرية ألهنا مع مرور الوقت تنخفض قيمتها وتستفيد منها بصورة أكرب الدول املستوردة للنفط. 

تنويع أصوهلم األجنبية رغم أن فرص شراء أصول مالية سائلة خبالف سندات وهو ما يشكل حافز ملصدري النفط ل
اخلزانة األمريكية حمدودة، األمر الذي جعل الكثري من املصدرين خاصة األعضاء يف األوبك يستثمرون يف أسهم 

 .(Kilian, 2010, p. 22)الشركات الصناعية األوروبية الكربى 

 آاثر الصدمات السلبية 2.3.4

خيتلف أتثري الصدمات السلبية عن أتثري الصدمات اإلجيابية على االقتصاد الكلي يف الدول املصدرة 
إىل أنه ويف حني أن ارتفاع أسعار النفط ميكن أن Kilian (2010, p. 21-22) للنفط. حيث يشري

يستوعب بسهولة، اخنفاض سعر النفط ميكن أن يضع ضغوطا خطرية على امليزانية املالية وعلى القدرة على 
االقرتاض من اخلارج. لكن مع ذلك، الصدمات السلبية ميكن التقليل من حدهتا يف املدى القصري من خالل 

العوائد اإلضافية النفطية املرتاكمة يف فرتات ارتفاع األسعار، لكن إذا طالت مدة الصدمة  اللجوء إىل املدخرات من
السلبية فإهنا تؤدي إىل آتكل هذه املدخرات واالحتياطات خاصة إذا كان االقتصاد غري متنوع ويعتمد بشكل كبري 

 على قطاع النفط وهو ما قد ينجر عنه آاثر وخيمة.   

للنفط لصدمات أسعار النفط السلبية من خالل االعتماد على االحتياطات  تستجيب الدول املصدرة
املرتاكمة من عائدات النفط ابلتزامن مع القيام بعديد اإلجراءات لتخفيض حجم االنفاق الذي كان منتهج خالل 

سبيل املثال،  فرتات االرتفاع والعمل على زايدة مواردها املالية من خالل االقرتاض أو فرض ضرائب إضافية. فعلى
أنه ويف أعقاب الصدمات السلبية، تتدخل الدولة من خالل غلق األنشطة  Moshiri (2015)يرى 

االقتصادية املدعومة وترك املشاريع االستثمارية الكبرية غري مكتملة ُما يضع ضغطا إضافيا على االقتصاد. وللوفاء 
اسية واالجتماعية، تواجه احلكومات يف الدول النامية اباللتزامات والتكاليف املتكررة وجتنب االضطراابت السي
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 االقرتاض مناملصدرة للنفط عجزا كبريا يف ميزانياهتا ُما يضطراها إىل اللجوء إىل االقرتاض من البنوك املركزية أو 
 .(Moshiri, 2015, p. 4)اخلارج 

ة يف أسعار النفط على ميزانيات الدول املصدرة يف املدى القصري ويف حني ميكن جماهبة الصدمات السلبي
من خالل استخدام املدخرات املرتاكمة احملتفظ هبا حمليا أو استدعاء املدخرات املستثمرة يف اخلارج من  ،على األقل

سلبية على جهة، أو من خالل اللجوء إىل االقرتاض احمللي أو اخلارجي من جهة أخرى، فإن أثر هذه الصدمات ال
ميزان املدفوعات وابلتحديد امليزان التجاري يصعب جدا التحكم فيها خاصة إذا كانت صادرات الدولة تعتمد 
بشكل كبري على الصادرات النفطية؛ فاخنفاض قيمة الصادرات بفعل اخنفاص سعر النفط يؤدي إىل اختالل توازن 

ا تكون كبرية خالل فرتات ارتفاع السعر، أكرب بكثري من ميزان املدفوعات حبيث تصبح قيمة الواردات، واليت غالب
قيمة الصادرات، واليت يصعب تعويضها يف املدى القصري. ويكون االختالل والعجز أكرب كلما كانت نسبة 

 الصادرات النفطية مقارنة ابلصادرات األخرى كبريا، وكلما كانت مدة الصدمة السلبية كبرية.  

سرتاتيجيات اليت تتبناها الدولة املصدرة للنفط وفعاليتها من انحية، وجودهتا مع ذلك، ميكن أن تكون اال
املؤسسية العالية من انحية أخرى، كفيلة ابلسيطرة على آاثر الصدمات السلبية على االقتصاد الكلية أو على 

دول ، من خالل دراسة عينة من Moshiri (2015)األقل التقليل من حدهتا. فعلى سبيل املثال، وجد 
مصدرة للنفط ذات جودة مؤسسية عالية وأخرى ذات جودة مؤسسية منخفضة، أنه يف حني أن الصدمات 
النفطية ال تؤثر على النمو االقتصادي للدول املصدرة ذات اجلودة املؤسسية العالية، فإن هلا أاثر سلبية على األداء 

إىل أن من بني أنواع  Moshiri (2015)ار االقتصادي للدول املصدرة ذات اجلودة املؤسسية املنخفضة. وأش
مؤشرات اجلودة املؤسسية املختلفة، يربز دور فعالية احلكومة واجلودة التنطيمية يف السيطرة على اآلاثر السلبية 
للصدمات النفطية السلبية، لذلك، يرى أن االستثمار يف اجلودة املؤسسية للدول النامية املصدرة للنفط، رغم أن 

سهلة وال سريعة، سيمكنها من استغالل املكاسب غري املتوقعة من استغالل حتسني هذه اجلودة ليس عملية 
 مواردها النفطية بكفاءة.

يف املقابل، يرى البعض أن أتثر االقتصاد الكلي يف الدول املصدرة للنفط قد ال يكون بسبب نوع الصدمة؛ 
 Van der توصلاته. حيث أي فيما إذا كانت الصدمة سلبية أم إجيابية، وإمنا كنتيجة للتقلب يف حد ذ

Ploeg and Poelhekke (2009) على سبيل املثال، إىل أن لعنة املوارد الطبيعية هي يف املقام األول ،
مشكلة تقلب؛ فالتقلب الشديد يف األسعار العاملية للموارد يؤدي إىل تقلب نصيب الفرد من الناتج يف الدول اليت 

 Van der Ploeg andب يف الناتج غري املتوقع، حسب تعتمد إعتمادا كبري عليها. ويؤدي التقل
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Poelhekke (2009) إىل أتثري سليب قوي على النمو يف املدى الطويل، كما تؤدي القيود املفروضة على ،
احلساب اجلاري أيضا إىل زايدة التقلب وتقليص النمو. لذلك، يرى أن النظام املايل القوي للدولة، واخنفاض القيود 

لى حساب رأس املال، واالنفتاح على التجارة العاملية من شأنه أن يقلل من التقلب. وابلتايل يقلص من املفروضة ع
 أثر التقلبات يف سعر النفط على االقتصادايت النفطية.
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 خالصة

سوق هذه صناعة النفط اخلام أصبحت أكثر انتشار وأتثريا على املستوى العاملي، خاصة بعد أن أصبح 
 ليست فقط السلعة احليوية مدعوما بسوق مايل فوري وآجل حيوي العديد من األدوات واملشتقات املالية اليت

املوارد الطبيعية أو غريها من السلع األساسية وتؤثر على أسعار غريها من السلع سواء  بلتساهم يف حتديد السعر، 
ام اليت ختتلف حسب خصائص نوعية معينة تشكل فارق مهم األخرى. هناك العديد والعديد من أنواع النفط اخل

يف عملية استغالهلا. هذه األنواع الكثرية للنفط اخلام خلقت إشكالية حتديد سعر كل منها، لذلك، مت استخدام 
 األسعار القياسية ألنواع معينة واليت على أساسها حتدد أسعار األنواع األخرى.

ينيات القرن املاضي أكثر تقلبا وشهدت الكثري من الصدمات العنيفة أصبحت أسعار النفط اخلام منذ سبع
اختلفت الدراسات حول املسبب لكل صدمة، مع ذلك، التغريات والتطورات اليت حدثت كانت بسبب  واملتكررة.

أاثر  تفاعل قوى الطلب والعرض. حىت العوامل األخرى كان أتثريها من خالل إما قناة العرض أو الطلب.
الصدمات النفطية على الدول املصدرة تكون عنيفة ومؤثر كلما زاد اعتماد االقتصاد احمللي على قطاع النفط 

الصدمات اإلجيابية غالبا  وابلتايل تصبح املتغريات االقتصادية الكلية أكثر حساسية هلذا القطاع وأسعار هذا املورد.
صب ذلك كثريا عندما تكون الصدمات سلبية، ويزيد تعقد ما يكون ابستطاعة الدول استيعاهبا بسهولة، بينما يع

أثرها التعامل معها كلما زاد أمدها. لتطبيق عملي آلاثر صدمات أسعار على اقتصاد مصدر للنفط، سيتم دراسة 
وكيف تفاعلت السياسة املالية مع هذه الصدمات. لكن قبل ذلك، سيتم أوال بناء  على االقتصاد الكلي اجلزائري

            وازن عام حياكي اقتصاد مصدر للنفط ويستند خلصائص االقتصاد اجلزائري يف الفصل املوايل.منوذج ت
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 متهيد

اخلام على االقتصاد الكلي اجلزائري ودور السياسة املالية يف التقليل من ط فلقياس آاثر صدمات أسعار الن
 (DSGE)حدة هذه الصدمات، سيتم يف هذا الفصل بناء وتقدير منوذج التوازن العام العشوائي الديناميكي 

سيتم أيضا  الكلية الرئيسية. كماوابستخدام بياانت املتغريات االقتصادية  ،يستند إىل خصائص االقتصاد اجلزائري
إدخال جمموعة من االحتكاكات اإلمسية واحلقيقية اليت من شأهنا أن تساعد يف التقاط خمتلف الديناميكيات يف 

سيتم تقدير  .األخرىجمموعة من الصدمات اهليكلية إضافة إىل صدمة سعر النفط أيضا إدخال و  ،البياانت
ير جمموعة من املعلمات اهليكلية ومعلمات الصدمات من خالل تقد النموذج ابستخدام تقنيات التقدير الباييزي

 سيتم معايرة املعلمات املتبقية. ذات الصلة. بينما 

نيوكينزي يف حالة اقتصاد صغري مفتوح يتكون من مخس قطاعات  DSGEعمليا، سيتم أوال بناء منوذج 
املشاهدة وطريقة حساهبا. واخلطوة والبياانت  مبا يف ذلك قطاع النفط. مث بعد ذلك يتم حتديد املعلمات املعايرة

ومدى وشرح منهجية التقدير والقيام ابالختبارات املختلفة اليت تعكس صالحية النموذج تقدير النموذج هي الثالثة 
اختبار أخريا، ومقارنتها ابلدراسات السابقة.  التوزيعات البعدية ، وكذلك مناقشة نتائج تقديراستقرار العينة املقدرة

اختبار  خالل دور االحتكاكات اإلمسية واحلقيقية اليت تضمنها النموذج من حتليلو النموذج للبياانت  مدى مالءمة
     األمهية التجريبية لكل احتكاك.

 لإلحاطة بكل ما سبق قسم هذا الفصل كما يلي:

 النموذج؛ -
 املعايرة والبياانت؛ -
 تقدير النموذج؛ -
 .مة وحساسية النموذجءاختبار مال -
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 النموذج 1

ت عد من أهم مناذج االقتصاد الكلي احلديثة اليت ت عىن  DSGEمناذج التوازن العام العشوائي الديناميكي 
بتحليل السياسات االقتصادية خاصة السياسات النقدية واملالية. وهي قائمة على أساس نظرية التوازن العام يف 
االقتصاد، ومن أهم مسات هذه النماذج، على عكس مناذج االقتصاد القياسي الكلي التقليدية، أهنا فعالة يف 

ضيفت هلا أبدأ تطور هذه النماذج منذ تسعينيات القرن املاضي و  1.(Lucas critique)هة نقد لوكاس مواج
العديد من اخلصائص واالحتكاكات لتكون مرنة مبا يكفي لتتناسب مع البياانت، ولقد لقيت قبول واسع ليس 

تخدمها لتحليل وتصميم أصبحت تسالدولية  فقط من طرف األكادمييني، ولكن العديد من البنوك املركزية
، النوع األول هو النماذج املبنية على أساس منوذج دورة األعمال DSGEالسياسات. وهناك نوعني من مناذج 

القائمة على أساس فرضيات  (NK-DSGE)النيوكينزية  DSGE، والنوع الثاين هو مناذج RBCاحلقيقية 
    2وافرتاض الصالبة يف األسعار و/أو األجور. النظرية النيوكينزية خاصة افرتاض املنافسة االحتكارية

نيوكينزي مفتوح يستند إىل خصائص االقتصاد اجلزائري. النموذج املقدم يف  DSGEهنا يتم بناء منوذج 
قطاعات هي: قطاع األسر )املستهلكني(؛ قطاع الشركات؛ قطاع النفط؛ القطاع  مخسهذا القسم يتكون من 

 ثل يف السياسة املالية والنقدية. كل من قطاعي الطلب )األسر( والعرض )الشركاتُم ياحلكومالقطاع اخلارجي؛ و 
 Nominal) ةمسياإل( يتميزان ابملنافسة االحتكارية، وتتميز األجور واألسعار ابلصالبة الوسيطة احمللية واملستورِدة

 Rigidity) على حنو ُماثل لآللية املقرتحة يف  وحتددCalvo (1983) كما يتم السماح إبجراء الفهرسة ،
 اجلزئية لألسعار واألجور، اليت ال ميكن إعادة حتديدها، إىل التضخم السابق. 

م صمم من أجل التقاط آاثر صدمات أسعار النفط على التوازن الكلي لالقتصاد اجلزائري  هناالنموذج 
صدمات أخرى من أجل  ستملالية. لكن مع ذلك، يتم إدخال، إضافة إىل صدمة سعر النفط، ودور السياسة ا

وهبدف مقارنة أثر هذه الصدمات مع أثر صدمة سعر النفط من جهة  3من جهة، جتنب مشكلة التفرد العشوائي

                                           
االقتصاد لنماذج االقتصاد القياسي الكلي التقليدية؛ حيث يرى أنه ونظرا لكون هيكل مناذج  Lucas Jr (1976) هذا النقد هو الذي وجهه 1

ابختاذ القرار، فتقييم القياسي ينطوي على قواعد اختاذ القرار املثالية لألعوان االقتصاديني، وأن هذه القواعد تتغري بتغري هيكل السالسل الزمنية املرتبطة 
ياانت التارخيية لفرتات مل تكن فيها هذه ومقارنة آاثر قواعد سياسات اقتصادية بديلة من خالل مناذج االقتصاد القياسي الكلي التقليدية ابستخدام الب

 القواعد البديلة، غري صاحل.
 Slanicayوكذلك مزااي وعيوب والفرق بني كل نوع منها أنظر:  DSGEملزيد من التفاصيل حول اتريخ تطور واملفاهيم النظرية لنماذج  2

النماذج املبنية على أساس نظرية التوقعات الرشيدة، والطرق املستخدمة  . وأيضا من أجل حملة خمتصرة عن اتريخ تطور هذه النماذج انطالقا من(2014)
 .Fernández-Villaverde (2010)لتقديرها )خاصة النهج الباييزي(، أنظر: 

 عندما يكون عدد املتغريات املشاهدة أكرب من عدد الصدمات يف النموذج. )Stochastic singularity(تنشأ مشكلة التفرد العشوائي  3
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صدمة ؛ صدمة السياسة النقديةهي: صدمة اإلنتاجية يف القطاع غري النفطي؛  ستهذه الصدمات الأخرى. 
. القاعدة صدمة الناتج األجنيب؛ وصدمة سعر الفائدة األجنيب اإلنتاج يف قطاع النفط؛ صدمة التضخم األجنيب؛

من أجل حساب منوذج  (2016-1980)تتعلق ابلفرتة  املالية اخلاصة ابلسياسة املالية املطبقة هي قاعدة أولية
فرتض يف اجلزائر. ابلنسبة للسياسة النقدية في   مؤخرا طبقةخط األساس، ويف الفصل الرابع سيتم إدخال القاعدة امل

 أهنا من شكل قاعدة اتيلور.

 Erceg et al. (2000) ،Christiano, etمت بناء النموذج ابالعتماد على النماذج املطورة يف 
al. (2005)و ،Smets and Wouters (2003, 2007) ومن أجل جعل النموذج مفتوح مت .
 Medina and Soto (2005, 2007) ،Galí and Monacelli (2005)االعتماد على 

. وأيضا من أجل إدخال األسر الريكاردية والسياسة املالية مت االعتماد على Erceg et al. (2005a, b)و
االمسية  (Frictions)االحتكاكات  نفس. النموذج حيتوي على Galí, et al. (2007)النموذج املطور يف 

 Smets and Woutersو Christiano, et al. (2005)واحلقيقية مشابه لتلك املوجودة يف 
 .Erceg et alابتباع  Calvo (1983)مت إدخال الصالبة يف األسعار واألجور وفق آلية  4.(2003)
ي، وعلى وجه مع األخذ يف احلسبان خصائص االقتصاد اجلزائر عالوة على ذلك، مت تصميم النموذج . (2000)

 التحديد؛ مت ادخال قطاع النفط، واجلباية البرتولية املفروضة على قطاع النفط.

 األسر 1.1

𝑗حيث،  𝑗على افرتاض أن االقتصاد مأهول بسلسلة متصلة من األسر يشار إليها بـ  ∈ [0, جزء من  5.[1
( 𝑛𝑟هي أسر غري ريكاردية )يشار إليها بـ  φ-1واجلزء املتبقي  (،𝑟أسر ريكاردية )يشار إليها بـ  هي φ هذه األسر

ي فرتض أن األسر  Thumb Consumers)-of-(Rule.6وتعرف أيضا ابملستهلكني قاعدة اإلهبام 
الريكاردية ي تاح هلا وصول كامل لألسواق املالية احمللية )سوق السندات احلكومية( والدولية، ومتتلك رأس املال 

ذي أتجره للشركات، كما تستفيد من توزيعات األرابح نظري ملكيتها للشركات. يف حني أن األسر غري املادي ال
الريكاردية ليس هلا وصول كامل لألسواق املالية وابلتايل فهي ال متتلك أي أصول مالية، كما ال تستفيد من 

                                           
 إضافة إىل هذه االحتكاكات مت أيضا ادخال تشكيل العادة اخلارجية يف استهالك األسر األجنبية للسلع احمللية. 4
يعرب عنه رايضيا بسلسلة متصلة يف جمال حمصور بني الصفر والواحد، ونفس األمر ابلنسبة للشركات اليت  DSGEالعدد الكبري من األسر يف مناذج  5

 سيتم مناقشتها أدانه.
بتحليل  لفهم أمهية إدخال األسر غري الريكاردية جنبا إىل جنب مع األسر الريكاردية يف مناذج االقتصاد القياسي الكلي خاصة عندما يتعلق األمر 6

 .Mankiw (2000)وتقييم السياسة املالية، أنظر: 
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ط الدخل احلايل دون أي استثمار أو توزيعات أرابح لعدم استثمارها وملكيتها للشركات، فهذه األسر تستهلك فق
 ادخار. 

إىل أن هناك تفسريات خمتلفة لسلوك هذا النوع األخري من  Galí, et al. (2007, p. 10)يشري 
األسر كقصر النظر )أي، ليس هلم تفكري تطلعي للمستقبل(؛ وعدم الوصول إىل األسواق املالية؛ واخلوف من 

ميكن القول أيضا أن سلوكهم ميكن أن يفسر بضعف الثقافة االستثمارية أو االدخار؛ واجلهل ابلفرص التجارية. و 
املعتقدات الدينية )حرمة الفائدة يف الشريعة اإلسالمية( والثقافية وهو حال غالبية األسر اجلزائرية )على الرغم من 

فرتض أيضا أن الدولة تدعم وجهة النظر هذه يف اجلزائر لكن سيتم األخذ هبا هنا(. ي   جتريبيةعدم وجود أدلة 
الريكاردية واألسر غري الريكاردية مع مراعاة نسبة كل من هذه األسر يف األسر تقتطع ضريبة من إمجايل دخل 

 إمجايل األسر.    

 األسر الريكاردية 1.1.1

𝐶𝑡 ،األسر الريكاردية إىل تعظيم منفعتها من خالل تعظيم االستهالكهتدف 
𝑟(𝑗)،  والراحة )أو

𝑁𝑡الرتفيه(، 
𝑟(𝑗)،  ،هذه األخرية هي عكس عرض العمل𝐿𝑡

𝑟(𝑗) ،أي( ،𝑁𝑡
𝑟(𝑗) = 1 − 𝐿𝑡

𝑟(𝑗) .) ،وابلتايل
1حيث: 𝛽ومع معامل خصم يشار إليه بـ:  > 𝛽 > ، تسعى كل أسرة من هذا النوع إىل تعظيم  0

  7دالة املنفعة من الشكل:

(1) 𝐸0∑𝛽𝑡𝑈

∞

𝑡=0

(𝐶𝑡
𝑟(𝑗),𝑁𝑡

𝑟(𝑗))  

 حيث دالة منفعة الفرتة هي متماثلة عند كل األسر الريكاردية، وتعطى بـ: 

(2) 𝑈(𝐶𝑡
𝑟(𝑗), 𝑁𝑡

𝑟(𝑗)) = (
(𝐶𝑡

𝑟(𝑗) − 𝐻𝑡)
1−𝜎𝑐

1 − 𝜎𝑐
−
(𝐿𝑡
𝑟(𝑗))

1+𝜎𝐿

1 + 𝜎𝐿
) 

𝐶𝑡، تعتمد منفعة األسرة الريكاردية إجيابيا على االستهالك، 𝑡يف كل فرتة 
𝑟(𝑗) وسلبا على عرض العمل ،

𝐿𝑡)يعرب عنه بساعات العمل(، 
𝑟(𝑗).  يشري𝐸0  إىل عامل التوقعات املبنية على أساس معلومات الفرتة احلالية. ميثل

𝐻𝑡 متغري تشكيل العادة اخلارجية (External habit formation)  االستهالك ويرتبط ابالستهالك يف
𝐻𝑡، حيث: ℎاملاضي بواسطة معامل استمرار عادة االستهالك  = ℎ𝐶𝑡−1

𝑟 (𝑗)، 1.و > ℎ > 0  𝜎𝑐 تشري إىل ،

                                           
  سها النموذج واملوضحة أعالء.هذا الفصل هي ابالعتماد على الدراسات املصمم على أسا يف املدرجة كل املعادالت  7
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، إىل مرونة جهد العمل املرتبط ابألجر 𝜎𝐿معكوس املرونة الزمنية لإلحالل اخلاصة ابالستهالك. يف حني تشري، 
 (."Frisch"احلقيقي )وهو ما يعرف مبعكوس مرونة 

 تعظم األسرة الريكاردية منفعتها رهنا ابلقيد الزمين للميزانية:

(3) 

𝑃𝑡(𝐶𝑡
𝑟(𝑗) + 𝐼𝑡

𝑟(𝑗)) +
𝐵𝑡
𝑟(𝑗)

𝑅𝑡
+
𝑒𝑡𝐵𝑡

𝑟∗(𝑗)

𝑅𝑡
∗𝜓𝑡

≤ 𝐵𝑡−1
𝑟 (𝑗) + 𝑒𝑡𝐵𝑡−1

𝑟∗ (𝑗) +𝑊𝑡(𝑗)𝐿𝑡
𝑟(𝑗) + 𝐷𝑡

𝑟(𝑗) + 𝑅𝑡
𝑘𝑍𝑡(𝑗)𝐾𝑡−1

𝑟 (𝑗)

− 𝑃𝑡 (𝑎(𝑍𝑡(𝑗))𝐾𝑡−1
𝑟 (𝑗)) − 𝜏𝑡

𝑟(𝑗) 

 ومعادلة تراكم رأس املال:

(4) 𝐾𝑡
𝑟(𝑗) = (1 − 𝛿)𝐾𝑡−1

𝑟 (𝑗) + [1 − 𝑆 (
𝐼𝑡
𝑟(𝑗)

𝐼𝑡−1
𝑟 (𝑗)

)] 𝐼𝑡
𝑟(𝑗)  

𝐶𝑡ميثل إمجايل نفقات األسرة الريكاردية على االستهالك،  (3)الطرف األيسر يف 
𝑟(𝑗) شراء السلع ،

𝐼𝑡االستثمارية )استثمار مادي(، 
𝑟(𝑗) وشراء السندات احمللية واألجنبية )استثمار مايل(. يف حني ميثل الطرف ،

تشري  مؤشر السعر وسيناقش الحقا. 𝑃𝑡ميثل  األمين إمجايل مدخرات ودخل األسرة الريكاردية بعد الضريبة.
𝐵𝑡
𝑟(𝑗) إىل قيمة السندات احلكومية مقيمة ابلعملة احمللية )الدينار اجلزائري(. يف حني تشري𝐵𝑡

𝑟∗(𝑗)  إىل قيمة
سعر الصرف اإلمسي للدوالر األمريكي  𝑒𝑡مريكي(. ميثل السندات األجنبية من حيث العملة األجنبية )الدوالر األ

مقابل الدينار اجلزائري )عدد الوحدات من الدينار اجلزائري مقابل وحدة واحدة من الدوالر األمريكي(. يشري كل 
𝑅𝑡و  𝑅𝑡من 

 )السندات احلكومية( إىل معدل العائد اإلمسي اإلمجايل على االستثمار يف السندات احمللية ∗
𝐷𝑡تشري  8، على التوايل.𝑡والسندات األجنبية املشرتات يف الفرتة 

𝑟(𝑗)  و𝑊𝑡(𝑗) على التوايل، إىل توزيعات ،
𝜏𝑡األرابح من ملكية الشركات الوسيطة ومعدل األجر اإلمسي. 

𝑟(𝑗)  متثل الضريبة املفروضة على األسر الريكاردية
عالوة املخاطر أو التكلفة اليت تدفعها األسرة الريكاردية  𝜓𝑡)وتكون عبارة عن حتويالت إذا كانت سلبية(. متثل 

يف كل مرة تشرتي السندات األجنبية من اخلارج. تعتمد عالوة املخاطر على نسبة صايف األصول األجنبية 
 ، الشكل التايل:Erceg et al. (2005a, b)قيمة الناتج اإلمسي. وأتخذ، كما يف  لالقتصاد إىل

(5) 𝜓𝑡 = exp(−𝜓(
𝑒𝑡𝐵𝑡

𝑟∗

𝑃𝑦,𝑡𝑌𝑡
))  

                                           
𝑅𝑡هنا،  8 = 1 + 𝑟𝑡  و𝑅𝑡

∗ = 1 + 𝑟𝑡
𝑟𝑡معدل الفائدة على السندات احمللية ومتثل  𝑟𝑡، حيث متثل ∗

السندات األجنبية معدل الفائدة على  ∗
 )معدل الفائدة الدويل(.
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𝐵𝑡حيث 
𝑟∗ = ∫ 𝐵𝑡

𝑟∗(𝑗)
𝜑

0
𝑑𝑗  متثل وضع صايف األصول األجنبية احلقيقية اإلمجالية لالقتصاد )وضع صايف الدين

املعلمة  𝜓يف حني متثل  9اإلمسي. GDPقيمة الناتج احمللي اإلمجايل  𝑃𝑦,𝑡𝑌𝑡صاد احمللي(، ومتثل اخلارجي لالقت
اليت تقيس عالوة املخاطر. إدخال عالوة املخاطر يضمن أن تكون صايف األصول األجنبية مستقرة يف النموذج 

(Erceg et al. 2005a, b) ويضمن أيضا أن يكون للنموذج حالة مستقرة فريدة ،(Unique steady 
state) (Allegret and Benkhodja, 2015)ا م قرض صايف عندما . االقتصاد احمللي قد يكون إم

يكون وضع صايف الدين األجنيب إجيايب أو م قرتض صايف عندما يكون وضع صايف الدين األجنيب سليب. هنا 
𝐵𝑡، أن Allegret and Benkhodja (2015)ي فرتض، كما يف 

𝑟∗ < إىل احلد الذي يكون فيه  0
 االقتصاد اجلزائري م قرتض صايف. 

𝑅𝑡ميثل  (3)يف 
𝑘𝑍𝑡(𝑗)𝐾𝑡−1

𝑟 (𝑗)  العائدات اليت تتحصل عليها األسرة الريكاردية مقابل أتجري رأس املال
𝑅𝑡املادي للشركات املنتجة للسلع الوسيطة، حيث يشري كل من 
𝑘 و𝑍𝑡(𝑗)  إىل معدل أتجري ومعدل استخدام رأس

لريكاردية ، أن األسرة اChristiano et al. (2005)املال املادي على التوايل. هذا األخري ي فرتض، كما يف 
𝐾𝑡−1يف حني ميثل  هي اليت حتدده.

𝑟 (𝑗)  خمزون رأس املال املادي. تشري𝑎(𝑍𝑡(𝑗))𝐾𝑡−1
𝑟 (𝑗)  إىل التكلفة اليت

تتحملها األسر الريكاردية واملرتبطة ابلتغريات يف درجة استخدام رأس املال املادي وخمزون رأس املال املادي. 
، تستويف شرطني. 𝑎(𝑍𝑡(𝑗))أن دالة استخدام رأس املال،  ،Christiano et al. (2005)ي فرتض، كما يف 

𝑍𝑡(𝑗)أوال، يف احلالة املستقرة تكون  = . اثنيا، عندما يكون استخدام رأس املال املادي يساوي الواحد تكلفة 1
𝑎(1)استخدام رأس املال ستساوي الصفر )أي،  =  .Christiano et al. وأيضا كما هو احلال يف (0

𝜛، حيث 𝜛ميكيات النموذج على املعلمة ، تعتمد دينا(2005) = 𝑎′′(1) 𝑎′(1)⁄  . 

متثل دالة تكلفة تعديل  (⋅)𝑆تشري إىل معدل اهتالك رأس املال، و 𝛿، (4)يف معادلة تراكم رأس املال 
(⋅)𝑠، ت ليب Christiano et al. (2005)االستثمار اليت يف احلالة املستقرة، كما يف  = 𝑠′(⋅) = ، و  0

𝜅 ≡ 𝑠′′(⋅) > حبيث تتأثر ديناميكيات النموذج فقط ابملشتقة الثانية لتكلفة تعديل االستثمار )أي املعلمة  ،0
𝜅 .) 

                                           
إىل أنه ومن أجل جعل عالوة املخاطر مستقرة، جيب أن تكون هذه العالوة دالة لنسبة صايف وضع  Medina and Soto (2005)يشري  9

 . GDPمجايل األصول األجنبية إىل املتغريات اليت تنمو بنفس املعدل يف احلالة املستقرة. لذلك، هنا يتم استخدام القيمة اإلمسية للناتج احمللي اإل
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، ميكن كتابة شروط (4)( ومعادلة تراكم رأس املال 4( رهنا بقيد امليزانية )1انطالقا من تعظيم دالة املنفعة )
اجلمع بني (. Aامللحق  اخلاصة ابألسر الريكاردية )أنظر (first-order conditions)الدرجة األوىل 

 التالية: Eulerالدرجة األوىل فيما يتعلق ابالستهالك والسندات احمللية ينتج عنه معادلة  يشرط

(6) 𝐸𝑡 [𝛽 (
𝐶𝑡+1
𝑟 (𝑗) − 𝐻𝑡+1
𝐶𝑡
𝑟(𝑗) − 𝐻𝑡

)

−𝜎𝑐 1

Π𝑡+1
𝑅𝑡] = 1  

حتدد املسار األمثل لالستهالك الذي ختتاره األسر الريكاردية؛ حيث املعدل احلدي لإلحالل بني  Eulerمعادلة 
االستهالك احلايل واملستقبلي يكون مساواي لسعر االستهالك املستقبلي ابلنسبة لالستهالك احلايل 

(1 (𝑅𝑡𝑃𝑡 𝑃𝑡+1⁄  ، يفEulerأكثر معادلة (. الحظ أن وجود تشكيل العادة اخلارجية يف االستهالك يوسع ⁄(
يتم التفصيل يف كيفية إجياد هذه املعادلة وكيف يتم حساب شرط الدرجة األوىل اخلاص ابالستهالك  Aامللحق 

Π𝑡تضخم يعرب عنه بـ: البعد األخذ يف احلسبان وجود تشكيل العادة اخلارجية. الحظ أيضا أن ابعتبار معدل  =

𝑃𝑡 𝑃𝑡−1⁄فإن ، 𝑃𝑡 𝑃𝑡+1⁄ = 1 Π𝑡+1⁄. 

 فيما يتعلق ابالستهالك والسندات األجنبية ينتج عنه: شرط الدرجة األوىل

(7) 𝐸𝑡 [𝛽 (
𝐶𝑡+1
𝑟 (𝑗) − 𝐻𝑡+1
𝐶𝑡
𝑟(𝑗) − 𝐻𝑡

)

−𝜎𝑐 1

Π𝑡+1

𝑒𝑡+1
𝑒𝑡

𝑅𝑡
∗𝜓𝑡] = 1  

شرط تكافؤ يتم احلصول على  (7)وشرط الدرجة األوىل  Euler (6)معادلة  من خالل اجلمع بني
 التايل: UIP (Uncovered Interest rate Parity) ملكشوفالفائدة غري ا

(8) 𝑅𝑡 = 𝐸𝑡{Δ𝑒𝑡+1}𝑅𝑡
∗𝜓𝑡  

𝑒𝑡+1∆حيث  = 𝑒𝑡+1 𝑒𝑡⁄  تشري إىل نسبة التغري يف معدل الصرف اإلمسي بني الفرتة𝑡  والفرتة𝑡 + . املعادلة 1
معدل العائد  متثل العالقة بني العائدات اإلمجالية للسندات )احمللية واألجنبية( ومعدل الصرف اإلمسي. (8)

 AR (1)اإلمجايل على السندات األجنبية ي فرتض أنه يتطور خارجيا ويتبع عملية احندار ذايت من الدرجة األوىل 
 ن الشكل:م

(9) ln 𝑅𝑡
∗ = (1 − 𝜌𝑅∗) ln𝑅

∗ + 𝜌𝑅∗ ln 𝑅𝑡−1
∗ + 𝜉𝑡

𝑅∗  

𝑅𝑡قيمة  ∗𝑅، ومتثل معامل االحندار الذايت ∗𝜌𝑅حيث متثل 
𝜉𝑡يف احلالة املستقرة. ∗

𝑅∗  هي مستقلة وموزعة بشكل
 .∗𝜎𝑅متوسط صفر واحنرافات معيارية  مع i.i.dمتماثل 
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شروط الدرجة األوىل فيما يتعلق ابالستثمار، رأس املال، ومعدل استخدام رأس املال تعطى على التوايل من 
 خالل:

(10) 
1 − 𝑄𝑡 (1 − 𝑆 (

𝐼𝑡
𝑟(𝑗)

𝐼𝑡−1
𝑟 (𝑗)

) − 𝑆′ (
𝐼𝑡
𝑟(𝑗)

𝐼𝑡−1
𝑟 (𝑗)

)(
𝐼𝑡
𝑟(𝑗)

𝐼𝑡−1
𝑟 (𝑗)

))

= 𝛽𝐸𝑡 [𝑄𝑡
𝜆𝑡+1
𝜆𝑡

𝑆′ (
𝜖𝑡+1
𝑖 𝐼𝑡+1

𝑟 (𝑗)

𝐼𝑡
𝑟(𝑗)

)(
𝐼𝑡+1
𝑟 (𝑗)

𝐼𝑡
𝑟(𝑗)

)

2

] 

(11) 𝑄𝑡 = 𝛽𝐸𝑡 [
𝜆𝑡+1
𝜆𝑡

((1 − 𝛿)𝑄𝑡+1 +
𝑅𝑡+1
𝑘 𝑍𝑡+1(𝑗)

𝑃𝑡+1
− 𝑎(𝑍𝑡+1(𝑗)))]  

(12) 𝑅𝑡
𝑘

𝑃𝑡
= 𝑎′(𝑍𝑡(𝑗))  

، وهو عبارة Tobin's Qلرأس املال املادي أو ما يعرف بـ  (Shadow value)قيمة الظل  𝑄𝑡حيث متثل 
𝑄𝑡عن العالقة بني القيمة السوقية والدفرتية لألصل املادي. يف حالة عدم وجود تكاليف تعديل االستثمار فإن  =

تشري إىل أن القيمة احلالية لرأس املال تعتمد على القيمة املستقبلية املتوقعة لكل من صايف قيمة  (11). املعادلة 1
رأس املال بعد االهتالك والعائد احلقيقي لتأجري رأس املال مع األخذ يف احلسبان تكلفة استخدامه. يف املقابل تعين 

أن تكلفة استخدام رأس املال املادي ترتبط طرداي مع معدل العائد احلقيقي لتأجريه حيث كلما زاد  (12)ادلة املع
 معدل العائد احلقيقي يزيد معه استخدام رأس املال والعكس ابلعكس.

 ردية األسر غري الريكا 2.1.1

ي فرتض أن األسر غري الريكاردية، كما متت مناقشته أعاله، ليس هلا حصة يف الشركات وابلتايل ال حتصل 
على توزيعات أرابح، كما ال تقوم بعملية االدخار واالستثمار، فهي ببساطة تستهلك دخل العمل احلايل مضافا 

 إليه صايف التدفقات النقدية من احلكومة:

(13) 𝑃𝑡𝐶𝑡
𝑛𝑟(𝑗) = 𝑊𝑡(𝑗)𝐿𝑡

𝑛𝑟(𝑗) − 𝜏𝑡
𝑛𝑟(𝑗)  

 ي عطى االستهالك والعمل حسب نسبة كل نوع من األسر، على التوايل، من خالل:

(14) 𝐶𝑡(𝑗) = 𝜑𝐶𝑡
𝑟(𝑗) + (1 − 𝜑)𝐶𝑡

𝑛𝑟(𝑗)  

(15) 𝐿𝑡(𝑗) = 𝜑𝐿𝑡
𝑟(𝑗) + (1 − 𝜑)𝐿𝑡

𝑛𝑟(𝑗)  
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 وكالة التوظيف 3.1.1

، أن سوق العمل هو ذو منافسة احتكارية، حيث كل أسرة Erceg et al. (2000)ي فرتض، ابتباع 
توفر خدمات عمل متباينة )كل أسرة تعترب عارض حمتكر لنوع معني من اليد العاملة( لقطاع إنتاج السلع 
الوسيطة، وأن هناك جممع للعمل أو وكالة توظيف تتميز مبنافسة كاملة تقوم بتجميع ساعات عمل األسر بنفس 

رها الشركات الوسيطة، وابلتايل يكون جمموع الطلب على عمل كل أسرة مساوي للطلب الكلي النسب اليت ختتا
 . ويتم التعبري عن ذلك من خالل التكنولوجيا التالية:𝐿𝑡على العمل من طرف الشركات الوسيطة، 

(16) 𝐿𝑡 = (∫ 𝐿𝑡(𝑗)
𝜀𝑤−1
𝜀𝑤

1

0

𝑑𝑗)

𝜀𝑤
𝜀𝑤−1

  

𝑤حيث  > تسعى وكالة التوظيف تشري إىل مرونة اإلحالل بني خمتلف خدمات العمل اليت تعرضها األسر.  0
إىل تدنية تكاليف حتويل جمموع ساعات عمل كل األسر إىل إمجايل مدخالت العمل رهنا مبعادلة الطلب الكلي 

على عمل كل أسرة من مع أخذ أجر كل أسرة كما هو )أي خارج عن إرادة الوكالة(. وابلتايل، يعطى الطلب 
 خالل دالة الطلب التالية:

(17) 𝐿𝑡(𝑗) = (
𝑊𝑡(𝑗)

𝑊𝑡
)

−𝜀𝑤

𝐿𝑡  

 من خالل العالقة التالية: 𝑊𝑡(𝑗)إىل معدل األجر الكلي ويرتبط بـ  𝑊𝑡يشري 

(18) 𝑊𝑡 = (∫ 𝑊𝑡(𝑗)
1−𝜀𝑤

1

0

𝑑𝑗)

1
1−𝜀𝑤

  

هذه العالقة تعكس أيضا شرط الربح صفر لوكالة التوظيف )ابعتبارها ذات منافسة كاملة(، ولفهم كيف مت 
. الحظ أنه متت إزالة رمز نوع األسرة Aامللحق حساب دالة الطلب على عمل األسر ومعدل األجر الكلي أنظر 

 .Galí et al أشار إىل ذلكألن مجيع األسر تواجه نفس الطلب على العمل؛ حيث، كما  𝐿𝑡(𝑗)من 
(2007, p. 17)ظر إىل األجر، ، ويف ظل افرتاض أن كل شركة وسيطة تقرر كم ساعات العمل اليت تطلبها ابلن

𝐿𝑡فهي ستخصص الطلب على العمل بشكل موحد عرب األسر بغض النظر عن نوعها. وابلتايل، تكون 
𝑟(𝑗) =

𝐿𝑡
𝑛𝑟(𝑗)  من أجل كل𝑡 وعليه، ومن أجل التبسيط ي فرتض، كما يف .Erceg et al. (2005a, b) أن ،

 ط أجر األسر الريكاردية. األسر غري الريكاردية حتدد أجرها اإلمسي حبيث يكون مساواي ملتوس
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حتدد األجور اإلمسية اخلاصة هبا طبقا ي فرتض أن األسر الريكاردية ، Erceg et al. (2000)ابتباع 
حيث وفقا هلذه اآللية، فإن احتمال أن تكون األسر القادرة على  Calvo (1983).10لآللية اليت اقرتحها 

1إعادة حتديد أجرها اإلمسي )حتسني األجر اإلمسي( يف كل فرتة هو اثبت ويساوي  − 𝜉𝑤 كما أن القدرة على .
غري ، يشري إىل األسر الريكاردية 𝜉𝑤اجلزء املتبقي،  11إعادة حتديد األجر هي مستقلة عرب األسر وعرب الزمن.

 .Erceg et alالقادرة على إعادة حتديد أجرها. األجور اليت ال ميكن إعادة حتديدها ي فرتض، كما يف 
 Smets andوابتباع  12، أهنا حتدد بداللة التضخم السابق،et al. (2005)Christiano ,و (2000)

Wouters (2003) يتم السماح إبجراء فهرسة جزئية (Partial indexation) جور. وابلتايل، هلذه األ
 حتدد وفقا لـ: 𝑡فإن األجور اليت ال ميكن إعادة حتديدها يف الفرتة 

(19) 𝑊𝑡(𝑗) = (Π𝑡−1)
𝛾𝑤𝑊𝑡−1(𝑗)  

Π𝑡حيث  = 𝑃𝑡 𝑃𝑡−1⁄  تضخم. وتشري الميثل معدل𝛾𝑤  إىل درجة فهرسة األجور؛ حيث عندما تكون𝛾𝑤 = 0 

فإن األجور اإلمسية اليت ال ميكن إعادة حتديدها تظل كما هي وتكون متساوية يف مجيع الفرتات، أما يف حالة 
𝛾𝑤 =  فإن هذه األجور يف مجيع الفرتات حتدد بداللة التضخم السابق بشكل كامل. 1

تسعى إىل تعظيم دالة املنفعة الزمنية  𝑡حتديد أجورها اإلمسية يف الفرتة األسر الريكاردية القادرة على إعادة 
 :لتعظيم �̃�𝑡. األسر ختتار (17)ودالة الطلب  (3)اخلاصة هبا اخلاضعة لقيد امليزانية 

(20) 𝐸𝑡∑𝛽𝑘𝜉𝑤
𝑘 {[𝑈𝑐,𝑡+𝑘

𝑟
Χ𝑡𝑘�̃�𝑡
𝑃𝑡+𝑘

𝐿𝑡+𝑘(𝑗)] − [
1

1 + 𝜎𝐿
(𝐿𝑡+𝑘(𝑗))

1+𝜎𝐿
]}

∞

𝑘=0

 

 وإبدخال الفهرسة اجلزئية، فإن:، Christiano, et al. (2005)حيث، كما يف 

(21) Χ𝑡𝑘 = {
(Π𝑡)

𝛾𝑤 × (Π𝑡+1)
𝛾𝑤 ×…× (Π𝑡+𝑘−1)

𝛾𝑤 , 𝑘 ≥ 1
1,                                                                           𝑘 = 0

  

اخلاص ابألسرة الريكاردية اليت ميكنها إعادة حتديد أجرها. هذا األجر ال يعتمد على  𝑊𝑡(𝑗)إىل قيمة  �̃�𝑡شري ت
، أن مجيع األسر القادرة على إعادة Christiano, et al. (2005)، ألنه ي فرتض، كما يف 𝑗نوع الشركة 

 . 𝑡حتديد سعرها ختتار نفس األجر يف الفرتة 

                                           
 Calvo، لكن تعترب آلية Taylor (1980)ة االمسية يف األجور و/أو األسعار مثل اآللية اليت اقرتحها هناك آليات أخرى إلدخال الصالب 10

 األكثر استخداما. (1983)
 Galí, et al (2007, p. 14)مستقلة عرب الزمن أي يتم التعديل بصرف النظر عن الزمن الذي سبق آخر تعديل كما أشار إىل ذلك  11
 .Erceg et al. (2005a, b)هناك بعض الدراسات بدل ربط األجور بتضخم األسعار تربطها بداللة تضخم األجور، أنظر على سبيل املثال:  12
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 (17)ورهنا بدالة الطلب  �̃�𝑡شرط الدرجة األوىل ملشكلة التعظيم هذه فيما يتعلق ابألجر املعاد حتديده 
 ألجر احملسن كما يلي:اينتج عنه معادلة 

(22) 𝐸𝑡∑𝛽𝑘𝜉𝑤
𝑘𝐿𝑡+𝑘(𝑗) {

𝛸𝑡𝑘�̃�𝑡
𝑃𝑡+𝑘

𝑈𝑐,𝑡+𝑘
𝑟 − 𝜇𝑤𝑈𝐿,𝑡+𝑘

𝑟 } = 0

∞

𝑘=0

  

𝜇𝑤يث ح = 𝑤 ( 𝑤 − 𝑈𝑐,𝑡+𝑘كل من   13ألجور.اخلاصة اب Markupمتثل  ⁄(1
𝑟 و ،𝑈𝐿,𝑡+𝑘

𝑟  تشري، على
𝑈𝑐,𝑡التوايل، إىل املنفعة احلدية لالستهالك وعدم املنفعة احلدية للعمل اخلاصة ابألسر الريكاردية، حيث 

𝑟 =

(𝐶𝑡
𝑟(𝑗) − 𝐻𝑡)

−𝜎𝑐 و ،𝑈𝐿,𝑡
𝑟 = (𝐿𝑡(𝑗))

𝜎𝐿 الفرتة  كل  تظهر أنه يف (22). املعادلة𝑡  األسرة الريكاردية اليت
دده حبيث تكون القيمة احلال ية للعائد احلدي للعمل تساوي ي سمح هلا إبعادة حتديد أجرها )حتسينه(، حت 

Markup على القيمة احلالية لعدم املنفعة احلدية للعمل. 

 ، يعطى بـ:(18)وأخريا، فإن قانون احلركة ملؤشر األجور الكلية، انطالقا من 

(23) 𝑊𝑡 = [𝜉𝑤(𝑊𝑡−1(𝛱𝑡−1)
𝛾𝑤)1−𝜀𝑤 + (1 − 𝜉𝑤)(�̃�𝑡)

1−𝜀𝑤
]

1
1−𝜀𝑤  

 .Aامللحق أنظر  قانون احلركة ملؤشر األجور الكليةو  معادلة الرتميز لألجر احملسنلفهم كيف مت حساب 

 الشركات 2.1

على افرتاض أن االقتصاد يضم سلسلة متصلة من الشركات الوسيطة تتسم ابملنافسة االحتكارية تنتج كل 
املنتجة حمليا  ة تقوم ابجلمع بني السلع الوسيطةواحدة منها سلعة وسيطة متباينة، وشركة واحدة ذات منافسة كامل

 إلنتاج السلعة النهائية.   املستوردةالسلع الوسيطة و 

 شركة السلعة النهائية 1.2.1

من مزيج تتكون ، Υ𝑡، أن السلعة النهائية Allegret and Benkhodja (2015)كما يف   فرتضي  
 ،𝑌𝐹,𝑡األجنبية )املستوردة من اخلارج(،  وسيطةال عة، والسل𝑌𝐻,𝑡)املنتجة حمليا(،  وسيطةاحمللية ال عةمركب من السل

 14التالية: CESعطى من خالل دالة املرونة الثابتة لإلحالل تو 

(24) 
Υ𝑡 = [(1 − 𝛼)

1
𝜂(𝑌𝐻,𝑡)

𝜂−1
𝜂 + 𝛼

1
𝜂(𝑌𝐹,𝑡)

𝜂−1
𝜂 ]

𝜂
𝜂−1

  

                                           
13 Markup .نسبة ربح العمل )الفرق بني األجر احلقيقي وعدم املنفعة احلدية ابلنسبة لألجور وتعين هنا  تعين بصفة عامة نسبة الربح إىل التكلفة
 عمل( إىل تكلفة العمل )عدم املنفعة احلدية للعمل(.لل

 .Chen (2011)و Bergholt (2011)لتفاصيل أكثر حول هذه الدوال، أنظر، على سبيل املثال:  14
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1)تشريحيث  − 𝛼)  و𝛼 املستوردة  وسيطةاملنتجة حمليا والسلع ال وسيطةالتوايل، إىل كل من حصة السلع ال، على
 أيضا إىل درجة انفتاح الدولة على العامل اخلارجي كما أشار إىل ذلك شريت 𝛼. السلعة النهائية املنتجة حمليايف 

Galí and Monacelli (2005, p. 4) . املعلمة𝜂 ملستوردة والسلع متثل مرونة اإلحالل بني السلع ا
𝜂احمللية، حيث:  > ، وابلتايل إلنتاج السلعة النهائية تكاليفهاإىل تدنية إمجايل شركة السلعة النهائية . تسعى 0
 احمللية واملستوردة يعطى من خالل دوال الطلب التالية: الوسيطة بني السلع لالتخصيص األمث

(25) 𝑌𝐻,𝑡 = (1 − 𝛼) (
𝑃𝐻,𝑡
𝑃𝑡
)
−𝜂

Υ𝑡,     𝑌𝐹,𝑡 = 𝛼 (
𝑃𝐹,𝑡
𝑃𝑡
)
−𝜂

Υ𝑡 

املستوردة واملقيمة  ة الوسيطةمؤشر السعر للسلع 𝑃𝐹,𝑡احمللية، و ة الوسيطةمؤشر السعر للسلع 𝑃𝐻,𝑡حيث ميثل 
ابلدينار اجلزائري، الحقا سيتم التفصيل يف كيفية حساب هذا السعر األخري من خالل معدل الصرف احلقيقي. 

اإلمجايل )سعر السلعة النهائية(،  سعراليشري إىل مؤشر  A .𝑃𝑡امللحق  م كيف مت اشتقاق هذه الدوال أنظرلفه
 :ويف ظل افرتاض املنافسة الكاملة لشركة السلعة النهائية )حيث الربح يكون معدوم(، فإن هذا السعر يعطى بـ

(26) 𝑃𝑡 = [(1 − 𝛼)(𝑃𝐻,𝑡)
1−𝜂

+ 𝛼(𝑃𝐹,𝑡)
1−𝜂
]

1
1−𝜂  

احمللية  وسيطةكل من السلع الل قيمة اإلمجاليةيكون مساواي لل ة لناتج السلعة النهائيةاإلمجالي قيمةال
𝑃𝑡Υ𝑡واملستوردة، أي:  = 𝑃𝐻,𝑡𝑌𝐻,𝑡 + 𝑃𝐹,𝑡𝑌𝐹,𝑡. 

والسلعة ، 𝑌𝐻,𝑡، عةاجملم   احملليةالوسيطة السلعة  احلصول على تقوم شركة السلعة النهائية أيضا من أجل
ملزج بني إنتاج سلسلة متصلة من سلع الشركات ابالنهائية املستخدمة يف إنتاج السلعة ، 𝑌𝐹,𝑡املستوردة اجملم عة، 

𝑗، حيث 𝑗)يشار إليها بـ  احمللية وسلسلة متصلة من السلع الوسيطة املستوردة الوسيطة ∈ [0,  على التوايل، (،[1
 التكنولوجيا التالية: من خالل

(27) 
𝑌𝐻,𝑡 = (∫ 𝑌𝐻,𝑡(𝑗)

𝜀𝑝𝐻−1

𝜀𝑝𝐻

1

0

𝑑𝑗)

𝜀𝑝𝐻
𝜀𝑝𝐻−1

  

(28) 
𝑌𝐹,𝑡 = (∫ 𝑌𝐹,𝑡(𝑗)

𝜀𝑝𝐹−1

𝜀𝑝𝐹

1

0

𝑑𝑗)

𝜀𝑝𝐹
𝜀𝑃𝐹−1

  

𝑝𝐻حيث  > 𝑝𝐹و 0 > احمللية ومرونة  إىل مرونة اإلحالل بني خمتلف السلع الوسيطة ، على التوايل،تشري 0
 إىل كمية السلعة الوسيطة احمللية 𝑌𝐹,𝑡(𝑗)و 𝑌𝐻,𝑡(𝑗)تشري  .اإلحالل بني خمتلف السلع الوسيطة املستوردة

. كل من سعر واملستوردة، على التوايل احمللية اجملم عة اليت ت ستخدم إلنتاج السلعة الوسيطة 𝑗من النوع  واملستوردة
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، حتدد كما 𝑃𝐹,𝑡(𝑗)و 𝑃𝐻,𝑡(𝑗)وسعر املدخالت )السلع الوسيطة(،  ،𝑃 𝐹,𝑡و 𝑃𝐻,𝑡، لسلع الوسيطة اجملم عةهذه ا
  هي، أي ال تتحكم فيها الشركة.

ليت تعطى، على احمللية واملستوردة، وا الطلب على السلع الوسيطة والتدنية تكاليف الشركة ينتج عنه د
 :التوايل، بـ

(29) 𝑌𝐻,𝑡(𝑗) = (
𝑃𝐻,𝑡(𝑗)

𝑃𝐻,𝑡
)

−𝜀𝑝𝐻

𝑌𝐻,𝑡  

(30) 𝑌𝐹,𝑡(𝑗) = (
𝑃𝐹,𝑡(𝑗)

𝑃𝐹,𝑡
)

−𝜀𝑝𝐹

𝑌𝐹,𝑡  

، على تعطى احمللية واملستوردة وسعر السلع الوسيطة م عةاجملالوسيطة العالقة اليت تربط بني سعر السلعة 
 بـ: التوايل،

(31) 𝑃𝐻,𝑡 = (∫ 𝑃𝐻,𝑡(𝑗)
1−𝜀𝑝𝐻𝑑𝑗

1

0

)

1
1−𝜀𝑝𝐻

  

(32) 
𝑃𝐹,𝑡 = (∫ 𝑃𝐹,𝑡(𝑗)

1−𝜀𝑝𝐹𝑑𝑗
1

0

)

1
1−𝜀𝑝𝐹  

سعرها يساوي إمجايل  وابلتايلابملنافسة الكاملة  أيضا يتسم احمللية واملستوردةم عة اجملالوسيطة سوق السلعة  حيث
الطلب ومؤشر سعر السلعة  واليكون الربح معدوم. لفهم كيف مت احلصول على د أيأسعار السلع الوسيطة، 

 .Aامللحق أنظر  م عة احمللية واملستوردةاجمل

 شركات السلع الوسيطة 2.2.1

ابعتبار أن كل شركة وسيطة  𝑗تنتج سلعة وسيطة واحدة )يشار إليها أيضا بـ   𝑗كل شركة حملية وسيطة 
تاج للشركة احمللية تنتج سلعة وسيطة خمتلفة(، ابستخدام رأس املال اخلاص املادي والعمل. وابلتايل تعطى دالة اإلن

 بـ: 𝑗الوسيطة 

(33) 𝑌𝐻,𝑡(𝑗) = 𝜖𝑡
𝑎[𝐾𝑡

𝑠(𝑗)]𝛼𝑦[𝐿𝑡(𝑗)]
1−𝛼𝑦 − Ω  

𝐾𝑡حيث متثل 
𝑠(𝑗)  و𝐿𝑡(𝑗)، خدمات رأس املال وخدمات العمل املستأجرة من طرف الشركة  ،على التوايل

، Christiano, et al. (2005)خدمات رأس املال ترتبط ابملخزون املادي لرأس املال، كما يف  .𝑗الوسيطة 
𝐾𝑡:  من خالل

𝑠(𝑗) = 𝑍𝑡𝐾𝑡−1(𝑗) متثل .𝛼𝑦 1)و − 𝛼𝑦)  العمل يف اإلنتاجو حصة كل من رأس املال اخلاص، 
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0على التوايل، حيث:  < 𝛼𝑦 < Ω. تشري 1 > 𝜖𝑡إىل التكاليف الثابتة لإلنتاج.  0
𝑎  إمجايل إنتاجية هي صدمة

 :AR (1)الدرجة األوىل  من وي فرتض أهنا تتبع عملية احندار ذايت TFP عوامل اإلنتاج

(34) ln 𝜖𝑡
𝑎 = (1 − 𝜌𝑎) ln 𝜖

𝑎 + 𝜌𝑎 ln 𝜖𝑡−1
𝑎 + 𝜉𝑡

𝑎  

𝜖𝑡قيمة  𝜖𝑎، ومتثل إىل معامل االحندار الذايت 𝜌𝑎حيث تشري 
𝑎 .يف احلالة املستقرة 𝜉𝑡

𝑎  هي مستقلة وموزعة بشكل
  .𝜎𝑎مع متوسط صفر واحنراف معياري  i.i.dمتماثل 

 ينتج عن مشكلة تدنية تكلفة استئجار خدمات العمل ورأس املال املعادلة التالية: 

(35) 
𝐾𝑡
𝑠(𝑗)

𝐿𝑡(𝑗)
=

𝛼𝑦

(1 − 𝛼𝑦)

𝑊𝑡

𝑅𝑡
𝑘   

تعكس حقيقة أن نسبة رأس املال إىل العمل تكون متماثلة عند كل الشركات احمللية املنتجة  (35)املعادلة 
𝑗 :𝐾𝑡للسلعة الوسيطة، وابلتايل، فإن من أجل كل 

𝑠(𝑗) 𝐿𝑡(𝑗)⁄ ≡ 𝐾𝑡
𝑠 𝐿𝑡⁄تكون بدورها  مسية. التكلفة احلدية اإل
 متشاهبة بني مجيع الشركات احمللية الوسيطة وتعطى بـ:

(36) 𝑃𝑡𝑀𝐶𝑡(𝑗) = (𝛼𝑦)
−𝛼𝑦
(1 − 𝛼𝑦)

−(1−𝛼𝑦)(𝜖𝑡
𝑎)−1(𝑅𝑡

𝑘)
𝛼𝑦(𝑊𝑡)

1−𝛼𝑦 

𝑀𝐶𝑡التكلفة احلدية هي مستقلة عن نوع وحجم إنتاج الشركة الوسيطة، وابلتايل فإن:  ≡ 𝑀𝐶𝑡(𝑗) لفهم كيف مت .
 .Aامللحق أنظر  (36)ومعادلة التكلفة احلدية  (35)حساب معادلة نسبة رأس املال إىل العمل 

 ، بـ:𝑡يف الفرتة  احمللية تعطى األرابح اإلمسية للشركة الوسيطة

 (37) 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑡(𝑗) = 𝑃𝐻,𝑡(𝑗)𝑌𝐻,𝑡(𝑗) − 𝑃𝑡𝑀𝐶𝑡(𝑌𝐻,𝑡(𝑗) + Ω)  

 ومع بعض الرتتيب تصبح:

(38) 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑡(𝑗) = (𝑃𝐻,𝑡(𝑗) − 𝑃𝑡𝑀𝐶𝑡)𝑌𝐻,𝑡(𝑗) − 𝑃𝑡𝑀𝐶𝑡Ω 

ي فرتض أن ، Erceg et al. (2000)على حنو ُماثل لطريقة حتديد أجر األسر الريكاردية، وأيضا ابتباع 
. حيث وفقا هلذه اآللية، Calvo (1983)حتدد األسعار اإلمسية اخلاصة هبا طبقا لآللية اليت اقرتحها الشركات 

فإن احتمال أن تكون الشركة القادرة على إعادة حتديد سعرها اإلمسي )حتسني السعر( يف كل فرتة هو اثبت 
1ويساوي  − 𝜉𝑝𝐻 ،كما أن القدرة على إعادة حتديد السعر هي مستقلة عرب الشركات وعرب الزمن. اجلزء املتبقي .

𝜉𝑝𝐻  ،يشري إىل الشركات غري القادرة على إعادة حتديد أسعارها. األسعار اليت ال ميكن إعادة حتديدها ي فرتض ،
بداللة التضخم احمللي  ، أهنا حتددChristiano, et al. (2005)و Erceg et al. (2000)كما يف 
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يتم السماح إبجراء فهرسة جزئية هلذه األسعار.  Smets and Wouters (2003)السابق، وابتباع 
 حتدد وفقا لـ: 𝑡وابلتايل، فإن األسعار اليت ال ميكن إعادة حتديدها يف الفرتة 

(39) 𝑃𝐻,𝑡(𝑗) = (Π𝐻,𝑡−1)
𝛾𝑝𝐻
𝑃𝐻,𝑡−1(𝑗)  

Π𝐻,𝑡حيث  = 𝑃𝐻,𝑡 𝑃𝐻,𝑡−1⁄  ميثل معدل التضخم احمللي. وتشري𝛾𝑝𝐻 ؛ حيث احمللية إىل درجة فهرسة األسعار
𝛾𝑝𝐻عندما تكون  = فإن األسعار اإلمسية اليت ال ميكن إعادة حتديدها تظل كما هي وتكون متساوية يف مجيع  0

𝛾𝑝𝐻الفرتات، أما يف حالة  = الفرتات حتدد بداللة التضخم احمللي السابق بشكل  فإن هذه األسعار يف مجيع  1
 كامل.

تسعى إىل  𝑡اليت تقوم إبعادة حتديد سعرها )حتسينه( يف الفرتة  احمللية الشركات املنتجة للسلع الوسيطة
 تعظيم:

(40) 𝐸𝑡∑(𝛽𝜉𝑝𝐻)
𝑘
λ𝑡+𝑘 [(

Χ𝐻,𝑡𝑘�̃�𝐻,𝑡 − 𝑃𝑡+𝑘𝑀𝐶𝑡+𝑘
𝑃𝑡+𝑘

)𝑌𝐻,𝑡+𝑘(𝑗) − 𝑀𝐶𝑡+𝑘Ω]

∞

𝑘=0

 

 ، وإبدخال الفهرسة اجلزئية، فإن:Christiano, et al. (2005)حيث، كما يف 

(41) Χ𝐻,𝑡𝑘 = {
(Π𝐻,𝑡)

𝛾𝑝𝐻
× (Π𝐻,𝑡+1)

𝛾𝑝𝐻
× …× (Π𝐻,𝑡+𝑘−1)

𝛾𝑝𝐻
, 𝑘 ≥ 1

1,                                                                                             𝑘 = 0
 

اخلاص ابلشركة اليت ميكنها إعادة حتديد سعرها. هذا السعر ال يعتمد على نوع  𝑃𝐻,𝑡(𝑗)إىل قيمة  �̃�𝐻,𝑡يشري 
أن مجيع الشركات القادرة على إعادة  ،Christiano, et al. (2005)كما يف ، ألنه ي فرتض،  𝑗الشركة 

ية للدخل ميثل مضاعف الغرانج الذي يشري إىل املنفعة احلد 𝑡 .λ𝑡حتديد سعرها ختتار نفس السعر يف الفرتة 
ابلنسبة لالستهالك. وبعبارة أخرى، هو ميثل القيمة احلدية للدينار ابلنسبة الستهالك األسر الريكاردية، ويعامل 
من قبل الشركات كمتغري خارجي، وتعترب قيمة الدينار، من حيث املنفعة، اثبتة عند كل األسر الريكاردية )أنظر: 

(Christiano, et al. (2005). 

، (29)، ورهنا بدالة الطلب �̃�𝐻,𝑡األوىل ملشكلة التعظيم فيما يتعلق ابلسعر املعاد حتديده، شرط الدرجة 
 ينتج عنه معادلة السعر احمللي احملسن كما يلي:

(42) 𝐸𝑡∑(𝛽𝜉𝑝𝐻)
𝑘

∞

𝑘=0

𝜆𝑡+𝑘 (
𝛸𝐻,𝑡𝑘�̃�𝐻,𝑡
𝑃𝑡+𝑘

− 𝜇𝑝𝐻𝑀𝐶𝑡+𝑘)𝑌𝐻,𝑡+𝑘(𝑗) = 0 
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𝜇𝑃حيث  = 𝑝𝐻 ( 𝑝𝐻 − يظهر من شرط الدرجة األوىل أن  15.احمللية اخلاص ابألسعار Markupهو  ⁄(1
 للـ ، سيكون مساواي𝑡فرتة  كل  السعر الذي حتدده الشركة اليت ميكنها إعادة حتديد سعرها )حتسينه( يف

Markup التكاليف احلدية.  يف 

 ، من خالل:(31)وأخريا، ميكن إعادة كتابة قانون احلركة ملؤشر السعر احمللي اإلمجايل، انطالقا من 

(43) 𝑃𝐻,𝑡 = [𝜉𝑝𝐻(𝑃𝐻,𝑡−1(Π𝐻,𝑡−1)
𝛾𝑝𝐻
)
1−𝜀𝑝𝐻

+ (1 − 𝜉𝑝𝐻)(�̃�𝐻,𝑡)
1−𝜀𝑝𝐻

]

1
1−𝜀𝑝𝐻  

 .Aامللحق أنظر  السعر اإلمجايلقانون احلركة ملؤشر و  معادلة السعر احمللي احملسنلفهم كيف مت حساب 

 القطاع اخلارجي 3.1

من أجل مزجها مع السلعة الوسيطة من اخلارج  وسيطةأعاله، يتم استرياد سلع  اإلشارة إليهكما متت 
ائية املنتجة كما يتم أيضا تصدير، ابإلضافة إىل النفط اخلام، جزء من السلعة النه  .احمللية إلنتاج السلعة النهائية

 حمليا إىل اخلارج.

 ستريادقطاع اال 1.3.1

𝑗حيث   𝑗أيضا بـ  ايشار إليه الشركات احمللية املستورِدة سلسلة متصلة من فرتض أن هناكي   ∈ [0, 1] .
قوم تتلفة و سلعة وسيطة خممن اخلارج  ستوردت شركةكل   ، حيثابملنافسة االحتكارية أيضا االستريادقطاع  تسمي

عبارة عن الفرق بني سعر البيع احمللي  𝑡يف كل فرتة  شركةلشركة السلعة النهائية. تكون األرابح اإلمسية لكل ببيعها 
 وسعر الشراء من اخلارج، أي:

(44) 𝑝𝑟𝑜𝑓𝐼𝑚,𝑡(𝑗) = 𝑃𝐹,𝑡(𝑗)𝑌𝐹,𝑡(𝑗) − 𝑒𝑡𝑃𝑡
∗(𝑗)𝑌𝐹,𝑡(𝑗)  

𝑃𝑡حيث 
∗(𝑗) من النوع  وسيطةيشري إىل سعر السلعة ال𝑗  من أجل التبسيط  16.لدوالر األمريكياباملستوردة

𝑃𝑡، أن Medina and Soto (2007a)ي فرتض، كما يف 
∗(𝑗) = 𝑃𝑡

 .𝑗من أجل كل  ∗

واألسعار اإلمسية اخلاصة ابلشركات املنتجة للسلعة  على حنو ُماثل لطريقة حتديد أجر األسر الريكاردية
حتدد األسعار اإلمسية اخلاصة هبا  شركات املستورِدةي فرتض أن ال، Erceg et al. (2000)، وأيضا ابتباع ليةاحمل

                                           
 .هنا نسبة الربح )الفرق بني سعر البيع والتكلفة احلدية( إىل التكلفة احلدية markup تعين 15
 Allegret and Benkhodjaيف الواقع، يكون جزء من واردات اجلزائر مقيم ابلدوالر األمريكي واجلزء اآلخر مقيم ابألورو )أنظر:  16

 هي مقيمة ابلدوالر األمريكي.(. لكن، من أجل التبسيط، ي فرتض هنا أان كل واردات اجلزائر (2015)
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. حيث وفقا هلذه اآللية، فإن احتمال أن تكون الشركة القادرة على Calvo (1983)طبقا لآللية اليت اقرتحها 
1إعادة حتديد سعرها اإلمسي )حتسني السعر( يف كل فرتة هو اثبت ويساوي  − 𝜉𝑝𝐹 كما أن القدرة على إعادة .

رة على ، يشري إىل الشركات غري القاد𝜉𝑝𝐹حتديد السعر هي مستقلة عرب الشركات وعرب الزمن. اجلزء املتبقي، 
 Erceg et al. (2000)إعادة حتديد أسعارها. األسعار اليت ال ميكن إعادة حتديدها ي فرتض، كما يف 

 Smets andالسابق، وابتباع  ستورد، أهنا حتدد بداللة التضخم املChristiano, et al. (2005)و
Wouters (2003) ن األسعار اليت ال ميكن يتم السماح إبجراء فهرسة جزئية هلذه األسعار. وابلتايل، فإ
 حتدد وفقا لـ: 𝑡إعادة حتديدها يف الفرتة 

(45) 𝑃𝐹,𝑡(𝑗) = (Π𝐹,𝑡−1)
𝛾𝑝𝐹
𝑃𝐹,𝑡−1(𝑗)  

Π𝐹,𝑡حيث  = 𝑃𝐹,𝑡 𝑃𝐹,𝑡−1⁄ وتشري ستوردميثل معدل التضخم امل .𝛾𝑝𝐹 ؛ ستوردةامل إىل درجة فهرسة األسعار
𝛾𝑝𝐹حيث عندما تكون  = فإن األسعار اإلمسية اليت ال ميكن إعادة حتديدها تظل كما هي وتكون متساوية يف  0

𝛾𝑝𝐹مجيع الفرتات، أما يف حالة  = السابق  ستوردفإن هذه األسعار يف مجيع الفرتات حتدد بداللة التضخم امل 1
 بشكل كامل.

 تسعى إىل تعظيم: 𝑡إبعادة حتديد سعرها )حتسينه( يف الفرتة  اليت تقوم للسلع الوسيطة ستورِدةالشركات امل

(46) 𝐸𝑡∑(𝛽𝜉𝑝𝐹)
𝑘
λ𝑡+𝑘 [

(Χ𝐹,𝑡𝑘�̃�𝐹,𝑡 − 𝑒𝑡+𝑘𝑃𝑡+𝑘
∗ )

𝑃𝑡+𝑘
𝑌𝐹,𝑡+𝑘(𝑗)]

∞

𝑘=0

 

 ، وإبدخال الفهرسة اجلزئية، فإن:Christiano, et al. (2005)حيث، كما يف 

(47) Χ𝐹,𝑡𝑘 = {
(Π𝐹,𝑡)

𝛾𝑝𝐹
× (Π𝐻,𝑡+1)

𝛾𝑝𝐹
×…× (Π𝐻,𝑡+𝑘−1)

𝛾𝑝𝐹
, 𝑘 ≥ 1

1,                                                                                           𝑘 = 0
 

اخلاص ابلشركة اليت ميكنها إعادة حتديد سعرها. هذا السعر ال يعتمد على نوع  𝑃𝐹,𝑡(𝑗)إىل قيمة  �̃�𝐹,𝑡شري ت
أن مجيع الشركات القادرة على إعادة  ،Christiano, et al. (2005)كما يف ، ألنه ي فرتض،  𝑗الشركة 

 .𝑡حتديد سعرها ختتار نفس السعر يف الفرتة 

، (30)، ورهنا بدالة الطلب �̃�𝐹,𝑡شرط الدرجة األوىل ملشكلة التعظيم فيما يتعلق ابلسعر املعاد حتديده، 
 احملسن كما يلي: ستوردينتج عنه معادلة السعر امل

(48) 𝐸𝑡∑(𝛽𝜉𝑝𝐹)
𝑘

∞

𝑘=0

𝜆𝑡+𝑘 (
𝛸𝐹,𝑡𝑘�̃�𝐹,𝑡
𝑃𝑡+𝑘

− 𝜇𝑝𝐹𝑅𝐸𝑅𝑡+𝑘)𝑌𝐹,𝑡+𝑘(𝑗) = 0 
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𝜇𝑃حيث  = 𝑝𝐻 ( 𝑝𝐻 − 𝑅𝐸𝑅𝑡ويشري  17.اخلاص ابألسعار احمللية Markupهو  ⁄(1 = 𝑒𝑡𝑃𝑡
∗ 𝑃𝑡⁄  إىل

يظهر من شرط الدرجة األوىل أن السعر الذي حتدده الشركة اليت ميكنها إعادة حتديد معدل الصرف احلقيقي. 
 . معدل الصرف احلقيقي يف Markup للـ ، سيكون مساواي𝑡فرتة  كل  سعرها )حتسينه( يف

 ، من خالل:(32)اإلمجايل، انطالقا من  املستورد وأخريا، ميكن إعادة كتابة قانون احلركة ملؤشر السعر

(49) 𝑃𝐹,𝑡 = [𝜉𝑝𝐹(𝑃𝐹,𝑡−1(Π𝐹,𝑡−1)
𝛾𝑝𝐹
)
1−𝜀𝑝𝐹

+ (1 − 𝜉𝑝𝐹)(�̃�𝑡)
1−𝜀𝑝𝐹

]

1
1−𝜀𝑝𝐹   

 .Aامللحق أنظر  اإلمجايل السعرقانون احلركة ملؤشر و  احملسن ستوردمعادلة السعر امللفهم كيف مت حساب 

 قطاع التصدير 2.3.1

𝐶𝐹,𝑡يتم تصدير جزء من السلع النهائية املنتجة حمليا إىل اخلارج. وجبعل إضافة إىل النفط اخلام، 
تشري إىل  ∗

م التعبري عنه من خالل الطلب األجنيب على السلعة النهائية املنتجة حمليا، الطلب األجنيب على السلعة احمللية يت
 دالة الطلب التالية:

(50) 𝐶𝐹,𝑡
∗ −𝐻𝑡

∗ = 𝛼∗ (
𝑃𝐹,𝑡
∗

𝑃𝑡
∗ )

−𝜂∗

𝐶𝑡
∗  

إىل  ∗𝜂إىل حصة السلعة النهائية احمللية يف سلة االستهالك اخلاصة ابملستهلكني األجانب، وتشري  ∗𝛼حيث تشري
𝐶𝑡مرونة اإلحالل بني السلع النهائية احمللية واألجنبية من وجهة نظر املستهلكني األجانب. 
متثل إمجايل  ∗

𝐻𝑡االستهالك األجنيب. يف حني ميثل 
ة يف استهالك األسر األجنبية للسلعة النهائية متغري تشكيل العادة اخلارجي ∗

𝐻𝑡، حيث: ∗ℎاحمللية ويرتبط ابالستهالك املاضي بواسطة معامل استمرار عادة االستهالك، 
∗ = ℎ∗𝐶𝐹,𝑡−1

∗، 
1.و > ℎ∗ > أن قانون أي  ،(Perfect Pass-through) وابفرتاض أن األسعار تتميز مبرور كامل  0

 Medina and Sotoكما يف احمللية املباعة يف اخلارج،   النهائية حمقق لسعر السلع  LOPالسعر الواحد 
𝑃𝐹,𝑡أي:  ،(2005)

∗ = 𝑃𝑡 𝑒𝑡⁄ :وأن إمجايل االستهالك األجنيب يساوي إمجايل الناتج احمللي األجنيب، أي ،
𝐶𝑡
∗ = 𝑌𝑡

𝑅𝐸𝑅𝑡معدل الصرف احلقيقي  وإبدخال .∗ = 𝑒𝑡𝑃𝑡
∗ 𝑃𝑡⁄،  كما يلي:  (50)تصبح دالة الطلب 

(51) 𝐶𝐹,𝑡
∗ −𝐻𝑡

∗ = 𝛼∗ (
1

𝑅𝐸𝑅𝑡

𝑃𝑡
𝑃𝑡
)
−𝜂∗

𝑌𝑡
∗  

                                           
 .معدل الصرف احلقيقي( إىل سعر الشراء من اخلارجهنا نسبة الربح )الفرق بني سعر البيع و  markup تعين 17
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أخريا، ي فرتض أن إمجايل الناتج احمللي األجنيب يتطور خارجيا ويتبع عملية احندار ذايت من الدرجة األوىل 
AR (1)  :كما يلي 

(52) ln 𝑌𝑡
∗ = (1 − 𝜌𝑌∗) ln 𝑌

∗ + 𝜌𝑌∗ ln 𝑌𝑡−1
∗ + 𝜉𝑡

𝑌∗   

𝑌𝑡قيمة  ∗𝑌، ومتثل معلمة االحندار الذايت ∗𝜌𝑌حيث متثل
𝜉𝑡يف حني متثليف احلالة املستقرة.  ∗

𝑌∗ ناتجصدمة يف ال 
 .∗𝜎𝑌مع متوسط صفر واحنراف معياري  i.i.dاألجنيب هي مستقلة وموزعة بشكل متماثل 

 قطاع النفط 4.1

على افرتاض أن قطاع النفط يضم شركة واحدة ُملوكة للدولة تقوم إبنتاج )استخراج( النفط اخلام ابلشراكة 
أنه  Allegret and Benkhodja (2015)وي فرتض، كما يف مع شركات أجنبية ''الشركاء األجانب''، 

𝑃𝑜,𝑡ي صدر بشكل كامل إىل اخلارج ويباع بسعر دويل، 
𝑓وأن حصة لدولية ابلدوالر األمريكي، حيدد يف األسواق ا ،

يف املقابل القيمة احلقيقية حلصة الشركاء  الشركة احمللية تذهب بشكل كامل إىل الدولة )ابعتبارها ملكا هلا(.
 األجانب تعطى، من حيث قيمتها ابلدينار اجلزائري، من خالل:

(53) 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜,𝑡 = (1 − 𝜏
𝑜)(𝑅𝐸𝑅𝑡𝑃𝑜,𝑡

∗ 𝑌𝑜,𝑡)  

𝑃𝑜,𝑡متثل 
∗ 𝑌𝑜,𝑡 حيث إمجايل العائدات النفطية احلقيقية مقيمة ابلدوالر األمريكي ،𝑃𝑜,𝑡

∗ = 𝑃𝑡
𝑓
𝑃𝑡
ميثل السعر  ⁄∗

الضريبة املفروضة من طرف الدولة على إنتاج النفط اخلام )اجلباية نسبة إىل  𝜏𝑜احلقيقي للنفط اخلام. يف حني تشري
𝑃𝑜,𝑡، والسعر احلقيقي للنفط اخلام، 𝑌𝑜,𝑡ض أن كل من كمية إنتاج النفط، البرتولية(. ي فرت 

، تتطور خارجيا وتتبع ∗
 ، على التوايل، كما يلي:AR (1)عملية احندار ذايت من الدرجة األوىل 

 (54) ln 𝑌𝑜,𝑡 = (1 − 𝜌𝑌𝑜) ln 𝑌𝑜 + 𝜌𝑌𝑜 ln 𝑌𝑜,𝑡−1 + 𝜉𝑡
𝑌𝑜  

(55) ln 𝑃𝑜,𝑡
∗ = (1 − 𝜌𝑃𝑜∗) ln𝑃𝑜

∗ + 𝜌𝑃𝑜∗ ln 𝑃𝑜,𝑡−1
∗ + 𝜉𝑡

𝑃𝑜
∗

  

𝑃𝑜و 𝑌𝑜، ومتثل إىل معامالت االحندار الذايت ∗𝜌𝑃𝑜و  𝜌𝑌𝑜حيث تشري 
𝑃𝑜,𝑡و 𝑌𝑜,𝑡قيمة كل من  ∗

يف احلالة املستقرة،  ∗
𝜉𝑡 على التوايل.

𝑌𝑜 و𝜉𝑡
𝑃𝑜
و  𝜎𝑌𝑜مع متوسط صفر واحنرافات معيارية  i.i.dهي مستقلة وموزعة بشكل متماثل  ∗

𝜎𝑃𝑜∗.على التوايل ، 

 

 



 الفصل الثالث: منوذج التوازن العام

101 
 

 السياسة النقدية 5.1

 قاعدة عفرتة يتبعلى افرتاض أن البنك املركزي )بنك اجلزائر( من أجل حتديد معدل الفائدة اإلمسي يف كل 
  18اتيلور اليت تعطى بـ:

(56) 𝑅𝑡
𝑅
= (

𝑅𝑡−1
𝑅
)
𝜌𝑟

[(
Π𝑡
Π
)
𝜙𝜋

(
𝑌𝑡
𝑌
)
𝜙𝑦

(
Δ𝑒𝑡
Δ𝑒
)
𝜙𝑒

]

(1−𝜌𝑟)

exp (𝜖𝑡
𝑢)  

)واحد زائد معدل الفائدة  اإلمسي عائد، على التوايل، إىل قيمة معدل ال𝛥𝑒و  𝑅 ،Π، 𝑌حيث تشري كل من 
𝑅𝑡)اإلمسي  = 1 + 𝑟𝑡))،املعلمة  يف احلالة املستقرة. جالناتإمجايل و  تغري معدل الصرف، ، معدل التضخم𝜌𝑟 

𝜙𝜋 .(smoothing parameter) تقيس درجة اعتماد معدل الفائدة احلايل على قيمته يف الفرتة السابقة ≥

0 ،𝜙𝑦 ≥ 𝜙𝑒و  ،0 ≥ هي معامالت تقيس استجابة معدل الفائدة اإلمسي )وابلتايل السياسة النقدية(  0
واحنراف معدل الصرف االمسي عن  عن قيمهما يف احلالة املستقرة إلمجايلالحنراف كل من معدل التضخم والناتج ا

 فتم إدخاله ابتباع ف(احنراف معدل الصر استهداف ) ابلنسبة هلذا األخري على التوايل. ،قيمته يف الفرتة السابقة
Allegret and Benkhodja (2015) شكل قاعدة اتيلور املستخدمة هنا هي تقريبا مشاهبة لتلك .

  .Bergholt et al. (2017) املستخدمة يف

وتغري  لتضخمليتم افرتاض أن البنك املركزي عند حتديد معدل الفائدة يستهدف فقط  ،من أجل التبسيط
𝜙𝑦وال يستجيب الحنرافات الناتج اإلمجايل، أي  معدل الصرف =  Allegret andابتباع . 0

Benkhodja (2015) ،.تشري  وهو ما يتوافق أيضا مع حالة بنك اجلزائر𝜖𝑡
𝑢  إىل صدمة يف السياسة النقدية

 :AR (1)فرتض أهنا تتبع عملية االحندار الذايت من الدرجة األوىل ي  

(57) ln 𝜖𝑡
𝑢 = (1 − 𝜌𝑢) ln 𝜖

𝑢 + 𝜌𝑢 ln 𝜖𝑡−1
𝑢 + 𝜉𝑡

𝑢  

𝜖𝑡قيمة  𝜖𝑢، ومتثل إىل معامل االحندار الذايت 𝜌𝑢حيث تشري 
𝑢 .يف احلالة املستقرة 𝜉𝑡

𝑢  هي مستقلة وموزعة بشكل
 .𝜎𝑢مع متوسط صفر واحنراف معياري  i.i.dمتماثل 

 

                                           
للكيفية اليت حيدد هبا معدل الفائدة  Taylor (1993)، وتسمى أيضا مبدأ اتيلور، هي القاعدة اليت اقرتحها Taylor rule)(قاعدة اتيلور  18

ات يف من طرف البنك املركزي؛ حيث مبوجب هذه القاعدة يقوم هذا األخري بتعديل معدل الفائدة اإلمسي استجابة للتغريات يف التضخم و/أو التغري 
أو اجتاه منو الناتج احلقيقي فإن البنك املركزي يقوم برفع الناتج احلقيقي، فإذا زاد معدل التضخم عن املعدل املستهدف أو إذا زاد الناتج احلقيقي عن ميل 

 للتعبري عن السياسة النقدية. DSGEمعدل الفائدة والعكس ابلعكس. وتستخدم هذا القاعدة بشكل واسع يف مناذج 
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 السياسة املالية 6.1

، والعائدات احلقيقية 𝑇𝑛𝑜,𝑡يف كل فرتة تتلقى احلكومة عائدات الضرائب املختلفة )اجلباية العادية(، 
ت النقدية الناجتة عن إصدار سندات والتدفقا 𝑇𝑜,𝑡،19للضرائب املفروضة على شركة النفط )اجلباية البرتولية(، 

، ومدفوعات الدين )السندات( للفرتة 𝑃𝑡𝐺𝑡، وتقوم ابإلنفاق على االستهالك )املشرتايت احلكومية(، 𝐵𝑡جديدة، 
. ي فرتض أن إمجايل النفقات احلكومية تكون مساوية إلمجايل اإليرادات احلكومية، 𝑅𝑡𝐵𝑡−1السابقة مع الفوائد، 

 ، كما يلي:قيقيةوابلتايل ميكن كتابة قيد ميزانية احلكومة، من حيث القيمة احل

(58) 𝑇𝑛𝑜,𝑡
𝑃𝑡

+
𝑇𝑜,𝑡
𝑃𝑡

+
𝐵𝑡
𝑃𝑡
=
𝑃𝑡𝐺𝑡
𝑃𝑡

+
𝑅𝑡𝐵𝑡−1
𝑃𝑡

  

𝑇𝑛𝑜,𝑡حيث  = 𝜑𝜏𝑡
𝑟 + (1 − 𝜑)𝜏𝑡

𝑛𝑟 و ،𝑇𝑜,𝑡 = 𝜏
𝑜(𝑒𝑡𝑃𝑜,𝑡

𝑓
𝑌𝑜,𝑡) = 𝜏

𝑜(𝑅𝐸𝑅𝑡𝑃𝑜,𝑡
∗ 𝑌𝑜,𝑡)𝑃𝑡 ويتم إدخال .

 20قاعدة مالية أولية من الشكل:

(59) 𝑇𝑛𝑜,𝑡
𝑃𝑡

+
𝑇𝑜,𝑡
𝑃𝑡

= (
𝑃𝑡𝐺𝑡
𝑃𝑡

)

𝜙𝑔

(
𝐵𝑡−1
𝑃𝑡

)
𝜙𝑏

  

𝜙𝑔حيث  ≥ 𝜙𝑏و  0 ≥ هي معامالت تقيس استجابة الضرائب العادية واجلباية البرتولية )وابلتايل السياسة  0
 Medinaي فرتض، ابتباع  على التوايل. ،والدين احلكومي الداخلي املالية( للتغريات يف كل من اإلنفاق احلكومي

and Soto (2007a) أن السلطة املالية حتافظ على أداة سياسة مالية واحدة اثبتة كنسبة مليل الناتج احمللي ،
 Medina and Sotoاإلمجايل احلقيقي. لكن، بدل استخدام أداة االنفاق احلكومي كما هو احلال يف 

 إلمجايل احلقيقي. ، يتم هنا جعل القيمة احلقيقية للجباية العادية اثبتة كنسبة مليل الناتج احمللي ا(2007)

 التوازن الكلي 7.1

يف التوازن املتماثل مجيع األسر أتخذ نفس القرار ونفس األمر ابلنسبة للشركات الوسيطة. يتحقق التوازن يف 
سوق السلع النهائية احمللية عندما يتساوى الطلب الكلي والعرض الكلي، أي يكون اإلنتاج احمللي يساوي الطلب 

 21احلكومة: تاحمللية لالستهالك واالستثمار، والطلب لالستهالك ابلنسبة لألسر األجنبية، ومشرتايمن قبل األسر 

(60) Υ𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐶𝐹,𝑡
∗ + 𝐺𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝑎(𝑍𝑡)𝐾𝑡−1  

                                           
 هنا يتم افرتاض أن اجلباية البرتولية ت فرض فقط على إنتاج النفط اخلام وال تشمل إنتاج الغاز الطبيعي. 19
منوذج خط األساس. لكن الحقا )يف الفصل الرابع( سيتم ومتثل  1999-1980القاعدة الدورية املطبقة خالل الفرتة  هذه القاعدة املالية تعرب عن 20

 .مؤخرا إدخال القاعدة املالية املطبقة يف اجلزائر
 يعرف أيضا ابلقيد الكلي على املوارد.  21
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 إمجايل استهالك األسر احمللية، إمجايل االستثمار، وإمجايل خمزون رأس املال تعطى بـ:

(61) 𝐶𝑡 = ∫ 𝐶𝑡(𝑗) 𝑑𝑗,    𝐼𝑡 = ∫ 𝐼𝑡
𝑟(𝑗) 𝑑𝑗,    𝐾𝑡−1 = ∫ 𝐾𝑡−1

𝑟 (𝑗) 𝑑𝑗
𝜑

0

𝜑

0

1

0

 

التوازن يف سوق العمل يتحقق عندما يساوي الطلب على العمل من قبل الشركات احمللية الوسيطة عرض 
األسر، وعند مستوى األجر الذي حتدده هذه األخرية. وأيضا يتحقق التوازن يف سوق أتجري رأس املال عندما 

س الطلب على العمل كما متت يتساوى طلب الشركات الوسيطة وعرض األسر الريكاردية. مجيع األسر تواجه نف
𝐿𝑡اإلشارة إليه آنفا، ويف التوازن يكون  = 𝐿𝑡

𝑟 = 𝐿𝑡
𝑛𝑟 وابملثل، ابلنسبة للضريبة على الدخل اإلمجايل اليت تفرض .

𝜏𝑡من قبل احلكومة،  = 𝜏𝑡
𝑟 = 𝜏𝑡

𝑛𝑟. 

 تعطى القيمة اإلمجالية للسندات احلكومية وتوزيعات األرابح من خالل:

(62) 𝐵𝑡 = ∫ 𝐵𝑡
𝑟(𝑗) 𝑑𝑗

𝜑

0

,                 𝐷𝑡 = ∫ 𝐷𝑡
𝑟(𝑗) 𝑑𝑗

𝜑

0

 

 من حيث القيمة احلقيقية تعطى، على التوايل، بـ:و القيمة اإلمجالية للصادرات والواردات ابلدينار، 

(63) 𝑃𝑋,𝑡
𝑃𝑡
𝑋𝑡 =

𝑃𝑡
𝑃𝑡
𝐶𝐹,𝑡
∗ + 𝑅𝐸𝑅𝑡𝑃𝑜,𝑡

∗ 𝑌𝑜,𝑡  

(64) 𝑃𝑀,𝑡
𝑃𝑡
𝑀𝑡 =

𝑃𝐹,𝑡
𝑃𝑡
𝑌𝐹,𝑡  

حيث تتكون إمجايل الصادرات من القيمة اإلمجالية للسلعة النهائية املصدرة والقيمة اإلمجالية لصادرات 
و  𝑃𝑋,𝑡𝑋𝑡. تشري كل من ةاألجنبي وسيطةالنفط اخلام. يف حني أن الواردات تتكون فقط من الواردات من السلعة ال

𝑃𝑀,𝑡𝑀𝑡 .إىل القيمة اإلمسية للصادرات والقيمة اإلمسية للواردات، على التوايل 

 :بـ، مسية، من حيث القيمة اإليعرب عنه حسب طريقة اإلنفاق الكلي GDPالناتج احمللي اإلمجايل 

(65) 𝑃𝑌,𝑡𝑌𝑡 = 𝑃𝑡𝐶𝑡 + 𝑃𝑡𝐺𝑡 + 𝑃𝑡𝐼𝑡 + 𝑃𝑋,𝑡𝑋𝑡 − 𝑃𝑀,𝑡𝑀𝑡  

يتكون من الناتج غري النفطي )السلعة ابعتباره  GDPقيمة إمجايل الناتج احمللي عن  ميكن أيضا التعبري
 :، من خاللقيقيةالنهائية احمللية( والناتج النفطي، من حيث القيمة احل

(66) 𝑃𝑌,𝑡
𝑃𝑡
𝑌𝑡 =

𝑃𝑡
𝑃𝑡
Υ,𝑡 + 𝑅𝐸𝑅𝑡𝑃𝑜,𝑡

∗ 𝑌𝑜,𝑡  
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من خالل اجلمع بني قيد ميزانية األسر الريكاردية، قاعدة االستهالك اخلاصة ابألسر غري الريكاردية، قيد 
نب يف عائدات النفط، وبفرض ميزانية احلكومة، معادلة الربح اخلاصة ابلشركات الوسيطة، وحصة الشركاء األجا

شروط التوازن يف السوق، يتم احلصول على معادلة تراكم صايف األصول األجنبية، من حيث القيمة احلقيقية، 
 التالية:

(67) 𝑒𝑡𝐵𝑡
∗

𝑅𝑡
∗𝜓𝑡𝑃𝑡

=
𝑒𝑡𝐵𝑡−1

∗

𝑃𝑡
+
𝑃𝑋,𝑡
𝑃𝑡
𝑋𝑡 − (1 − 𝜏

𝑜)(𝑅𝐸𝑅𝑡𝑃𝑜,𝑡
∗ 𝑌𝑜,𝑡) −

𝑃𝑀,𝑡
𝑃𝑡
𝑀𝑡 

 عرب هذه املعادلة أيضا عن احلساب اجلاري للدولة.ت  

 املعايرة والبياانت 2

حتديد قيم بعض املعلمات اهليكلية من خالل معايرهتا ابالعتماد على الدراسات سيتم يف هذا القسم 
السابقة وبياانت االقتصاد اجلزائري. مث بعد ذلك ستتم مناقشة البياانت املستخدمة لتقدير النموذج وطريقة 

 حساهبا. 

 املعايرة 1.2

ناقش يف القسم املوايل(، يتم تقسيم معلمات النموذج إىل قسمني؛ قسم من املعلمات يتم تقديرها )ست
 ، حتدد بـ𝛽، قيمة معامل اخلصم .5اجلدول  تم معايرهتا، هذه األخرية هي موضحة يفتوالقسم اآلخر منها 

)حيث الفرتات يف النموذج هي  %1وهو ما يعين أن معدل الفائدة السنوي يف احلالة املستقرة هو  0.9975
قيمة معكوس املرونة  حتدد ،Allegret and Benkhodja (2015)يف  اكم.  (يةسنو  أرابع عبارة عن

، وهو ما يعين أن املرونة الزمنية لإلحالل فيما يتعلق ابالستهالك 2 بـ ،𝜎𝑐 ،الزمنية لإلحالل اخلاصة ابالستهالك
 . 1، بـ 𝜎𝐿معكوس املرونة الزمنية لإلحالل اخلاصة ابلعمل، حتدد قيمة  ، يف حني0.5هي 

 Allegret and Benkhodjaكما يف   0.025، حتدد قيمته بـ δمعدل اهتالك رأس املال، 
)كما هي معايرة يف، على سبيل  0.3،  بـ αyحتدد حصة رأس املال اخلاص يف الناتج غري النفطي، . (2015)

، 𝜑. نسبة األسر الريكاردية، (Dagher et al. (2010)و Smets and Wouters (2003)املثال، 
، حتدد قيمتها بـ 𝜓. معلمة عالوة املخاطر، Medina and Soto (2007)كما يف   0.5حتدد بـ 

 %1.35، حبيث متثل عالوة خماطر سنوية بـ Allegret and Benkhodja (2015)كما يف   0.0015
  نقطة أساس(. 135)
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 النسب واملعلمات اهليكلية املعايرة. 5اجلدول 
 القيمة الوصف املعلمة أو النسبة

𝛽 0.9975 معامل اخلصم 
𝜎𝑐  2 معكوس املرونة الزمنية لإلحالل اخلاصة ابالستهالك 
𝜎𝐿 1 معكوس املرونة الزمنية لإلحالل اخلاصة ابلعمل 
𝛿 0.025 معدل اهتالك رأس املال 
𝛼𝑦  0.30 الناتج غري النفطيحصة رأس املال يف 
𝜑 0.50 نسبة األسر الريكاردية 
𝜓 0.0015 معلمة عالوة املخاطر 
𝑤 11 مرونة االحالل بني خدمات عمل األسر 
𝜏𝑜 0.60 نسبة الضريبة على قطاع النفط 

𝑌𝑜 𝑌⁄  0.22 نسبة الناتج النفطي إىل الناتج احمللي اإلمجايل  
𝐺 𝑌⁄  0.16 نسبة اإلنفاق احلكومي )املشرتايت احلكومية( إىل الناتج احمللي اإلمجايل 
𝑋 𝑌⁄  0.29 نسبة إمجايل الصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجايل 
𝑀 𝑌⁄  0.21 نسبة إمجايل الواردات إىل الناتج احمللي اإلمجايل 

 عداد الطالب.املصدر: إ

 كما  حبيث تكون مساوية لقيمة 11، حتدد بـ 𝑤، مرونة االحالل بني خمتلف خدمات عمل األسر معلمة
وهي  0.6، فهي حتدد بـ 𝜏𝑜ابلنسبة لنسبة الضريبة على قطاع النفط،  .Medina and Soto (2007)يف 

)مت استخدام هذه النسبة  2015-1980الفرتة  احملروقات خاللمتوسط نسبة اجلباية البرتولية إىل إمجايل انتج 
ألن البياانت املتاحة هي فقط للجباية املفروضة على إمجايل إنتاج النفط والغاز بشكل عام(، مصادر هذه 

 .Cامللحق  البياانت هي موضحة يف

لنسبة بعض املتغريات إىل الناتج احمللي اإلمجايل. نسبة كل من  قيم احلالة املستقرةأيضا  5اجلدول  ي ظهر
الناتج النفطي، اإلنفاق احلكومي، إمجايل الصادرات، وإمجايل الواردات، على التوايل، إىل الناتج احمللي اإلمجايل 

، مصدر 2016-1980عبارة عن متوسط املشاهدات السنوية لنسبة كل متغري إىل الناتج خالل الفرتة  هي
  .Cامللحق هي موضحة يف البياانت اليت من خالهلا مت حساب هذه املشاهدات 

 البياانت  2.2

لفرتة  كمتغريات مشاهدة  القتصاد اجلزائريخاصة ابزمنية  سلسال 5من أجل تقدير النموذج يتم استخدام 
 . السالسل الزمنية املستخدمة هي: الناتج احمللي اإلمجايل2016سنة  إىل غاية 1980سنة من عينة ُمتدة 

؛ والسعر احلقيقي للنفط اخلام. معدل التضخم ؛احلقيقي االستهالك الكلي االستثمار الكلي احلقيقي؛ ؛احلقيقي
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وذلك لسببني، السبب  WTIحلقيقي لنفط غرب تكساس الوسيط هذا األخري ي ستخدم للتعبري عنه السعر ا
عرف بصحاري بالند غري متوفرة يف كامل فرتة العينة، األول هو أن أسعار النفط اخلام املنتج يف اجلزائر والذي ي  

يعترب من املؤشرات اليت تستخدم لتسعري النفط وابرام الصفقات )أنظر  WTIوالسبب الثاين، هو أن سعر نفط 
  .WTIالفصل الثاين(، لذلك يتم استخدام السعر احلقيقي للنفط اخلام 

هي ، االستهالك الكليو  إمجايل االستثمار؛ لي اإلمجايل؛لناتج احملالسالسل الزمنية املستخدمة واخلاصة اب
عبارة عن احنرافات عن امليل الرتبيعي لسلسلة البياانت األصلية. يف حني مت أخذ االحنرافات عن املتوسط لكل من 

 بقية البياانت اخلاصة ابالقتصاد 23،ومعدل التضخم ابستثناء سعر النفط 22التضخم والسعر احلقيقي للنفط اخلام.
لكن، مبا أن النموذج هو مصمم على أساس ربع اجلزائري هي متاحة فقط ابلقيم السنوية خالل كامل فرتة العينة. 

سنوي فإنه يتطلب أن تكون مجيع البياانت ربع سنوية. هنا، وبدل حتويل البياانت إىل ربع سنوية كما قام بذلك 
Allegret and Benkhodja (2015)،24 سنوية إىل النموذج على أساس ربع يتم إدخال البياانت ال

، وابلتايل االعتماد على الرتدد املختلط (Observation Equations)سنوي بواسطة معادالت املشاهدة 
(Mixed Frequency) أنظر ،Pfeifer (2014) ذلك ألن حتويل البياانت إىل ربع سنوية ي فقدها .

حقيقية وحىت إبزالتها فإنه يتم إزالة اجتاهات دورية غري موجودة الكثري من املعلومات وخيلق اجتاهات دورية غري 
 أصال يف البياانت. ميكن التعبري عن معادالت املالحظة اليت مت استخدامها من خالل:

(68) 

[
 
 
 
 
𝑌𝑜𝑏𝑠𝑛
𝐼𝑜𝑏𝑠𝑛
𝐶𝑜𝑏𝑠𝑛
Π𝑜𝑏𝑠𝑡
𝑃𝑜
∗𝑜𝑏𝑠𝑡]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
𝑌𝑡 + 𝑌𝑡−1 + 𝑌𝑡−2 + 𝑌𝑡−3
𝐼𝑡 + 𝐼𝑡−1 + 𝐼𝑡−2 + 𝐼𝑡−3
𝐶𝑡 + 𝐶𝑡−1 + 𝐶𝑡−2 + 𝐶𝑡−3

𝛱𝑡
𝑃𝑜,𝑡
∗ ]

 
 
 
 

  

مصادر البياانت . (Observation data)إىل البياانت املشاهدة  𝑜𝑏𝑠، وتشري العبارة إىل السنوات 𝑛تشري 
 .Cامللحق وطريقة حساب البياانت املشاهدة هي مبينة يف 

 
                                           

مثل أخذ االحنرافات عن امليل اخلطي أو الرتبيعي؛ معادالت الفرق  DSGEمبا يتناسب مع مناذج  هناك عدة طرق تستخدم لتحويل البياانت 22
. لتفاصيل أكثر حول هذه الطرق أنظر، على سبيل املثال، HP (Hodrick-Prescott filter)األول؛ أو استخدام جانب واحد من مرشح 

Pfeifer (2014a) امليل الرتبيعي )للمتغريات االقتصادية الكلية احلقيقية( ألهنا ت عرب أكثر عن الديناميكيات يف . هنا مت استخدام االحنرافات عن
فقد أثبتت الدراسات اليت أجريت مؤخرا  HPرشح مل ابلنسبة بياانت االقتصاد اجلزائري مقارنة مع، على سبيل املثال، االحنرافات عن امليل اخلطي. بينما

 . Hamilton (2017)عدم فعاليته، أنظر 
 .CPIمت حساب معدل التضخم ابستخدام بياانت مؤشر سعر املستهلك  23
 .Allegret and Benkhodja (2011)أنظر النسخة األوىل ملقاهلما:  24
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 تقدير النموذج 3

 Bayesian) الباييزي من خالل تقنيات التقدير (Bامللحق )النسخة اخلطية املبينة يف  يتم تقدير النموذج
estimation techniques)  ابستخدام سالسل البياانت اخلاصة ابالقتصاد الكلي اجلزائري واملوصوفة يف

اخلاص ابلتوزيعات البعدية  ملنوال، يتم يف البداية حساب اDSGEأدبيات القسم الفرعي السابق. كما يف 
(Posterior mode) ةمن خالل تعظيم دالة التوزيع البعدي اللوغاريتمي (Log posterior 

function) وذلك من خالل اجلمع بني معلومات التوزيع املسبق للمعلمات واالحتمال ،(The 
likelihood)  للبياانت املشاهدة. هذا األخري يتم حسابه بواسطة برانمجDynare  من خالل مرشح كاملان

(Kalman filter).25 نوال اخلاصة ابلتوزيعات البعدية انطالقا من امل تبعد ذلك يتم حساب بقية اإلحصائيا
من خالل  )draws( سحب 000005من خالل إجراء  Hastings-Metropolis26بواسطة خوارزمية 

مت احلصول على  ،0.30 (Step size). بعد استخدام حجم خطوة MCMC( لـ chains 2سلسليت )
 DSGE، وهي يف سياق النسب املوجودة يف أدبيات %31 (Acceptance ratio)متوسط نسبة قبول 

 Bergholt et al. (2017) ، ووجدAlmeida (2009) %32)حيث، على سبيل املثال، وجد 
  Smets and Wouters (2007) %35.)27 ، يف حني وجد32%

نتائج هذه  28من أجل التحقق من مدى مالئمة النموذج ودرجة ثبات العينة يتم اجراء عدة اختبارات.
 (Mode check)نوال نتائج التحقق من امل D.1. ي ظهر الشكل Dامللحق االختبارات هي موضحة يف 

اخلاصة جبميع معلمات النموذج تتقاطع مع أقصى  نوالامل الذي يبدو أنه مقبول إىل حد كبري، حيث يظهر أن قيم
. مت أيضا اختبار (Posterior likelihood function)قيمة )الذروة( لدالة االحتمال للتوزيع البعدي 

( الذي حيدد مدى قدرة النموذج على حتديد قيم املعلمات ابستخدام Identificationحتديد اهلوية )
 All parameters are) ختبار أن كل املعلمات هي حمدد يف النموذجاملعلومات من البياانت. وأظهر اال

identified in the model (rank of H))  وحمددة بواسطة اللحظاتJ (All parameters 

                                           
 An and Schorfheide (2007)ابستخدام النهج الباييزي أنظر، على سبيل املثال،  DSGEألكثر تفاصيل حول تقدير مناذج  25
. Smets and Wouters (2003). منهجية التقدير ابستخدام هذا النهج هي موصوفة أيضا يف Fernández-Villaverde (2010)و

 .MATLAB R2016aوبرانمج  DYNARE 4.5.4يتم حل النموذج وتقديره بواسطة برانمج 
 .Chib and Greenberg (1995)أنظر، على سبيل املثال،  Hastings-Metropolisملزيد من التفاصيل حول خوارزمية املعاينة  26
 .%40و %20غالبا ما يشرتط أن تكون نسبة القبول هذه حمصورة بني  27
 .DYNARE 4.5.4مجيع هذه االختبارات مت إجرائها بواسطة برانمج  28
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are identified by J moments (rank of J)) وهو ما يالحظ أيضا من الشكل ،D.2.29  بغية
.  ي ظهر Brooks and Gelman (1998)تشخيص التقارب لـ  اختبار استقرار العينة مت استخدام طريقة

 Univariate convergence)نتائج تشخيص التقارب أحادي املتغري  D.3.1الشكل 
diagnostics) بينما يظهر الشكل ،D.3.2  نتائج تشخيص التقارب متعدد املتغريات(Multivariate 

convergence diagnostic)تقارب حمقق لكل معلمات النموذج. قبل . الظاهر من الشكلني أن ال
 مناقشة وحتليل نتائج التقدير للتوزيعات البعدية للمعلمات، سيتم أوال مناقشة واختيار التوزيعات املسبقة.

 املسبقة للمعلمات  التوزيعات 1.3

دبيات السابقة، على وجه األ ىابالعتماد عل (Prior distributions) اختيار التوزيعات املسبقةمت 
الذين انقشا السياسة النقدية يف اجلزائر  Allegret and Benkhodja (2015)التحديد، دراسة 
مقدر بواسطة النهج الباييزي. إضافة إىل ذلك، مت االعتماد على بعض الدراسات اليت  DSGEابستخدام منوذج 

 ,Medina and Soto (2005اصة يف الدول النامية املصدرة للموارد، خ DSGEطبقت مناذج 
أخرى مت اختيارها ابالعتماد على دراسات  األدبيات، هذه بعض التوزيعات غري املوجود يفألن  ،لكن. (2007

. االفرتاضات حول Smets and Wouters (2003, 2007)ط بقت على الدول املتقدمة، خاصة 
  .6اجلدول  مبينة يف هي ومعلمات الصدمات التوزيعات املسبقة للمعلمات اهليكلية

 معلمة، يعطى بـ: 32 وهي ،متجه املعلمات اليت سيتم تقديرها

𝜃 = (
𝜂, 𝜂∗, ℎ, ℎ∗, 𝜛, 𝜅, Ω𝑦, 𝛾𝑤, 𝛾𝑝𝐻, 𝛾𝑝𝐹, 𝜉𝑤, 𝜉𝑝𝐻, 𝜉𝑝𝐹, 𝜌𝑟 , 𝜙𝜋 , 𝜙𝑒 , 𝜙𝑔, 𝜙𝑏 ,

𝜎𝑃𝑜∗ , 𝜎𝑌𝑜𝜎𝑎, 𝜎𝑢, 𝜎𝛱∗ , 𝜎𝑌∗ , 𝜎𝑅∗ , 𝜌𝑃𝑜∗ , 𝜌𝑌𝑜 , 𝜌𝑎, 𝜌𝑢, 𝜌𝛱∗ , 𝜌𝑌∗ , 𝜌𝑅∗
) 

لكل من معلميت مرونة اإلحالل بني السلع  (Inverse Gamma)ي فرتض توزيع معكوس غاما 
 ةالوسيطة احمللية واألجنبية اخلاصة بشركة السلعة النهائية، ومرونة اإلحالل بني السلع النهائية احمللية واملستورد

معلميت تشكيل العادة اخلارجية يف االستهالك لألسر  وثالث دراجات حرية. 1توسط اخلاصة ابألسر األجنبية مب
. لكل منهما 0.25واحنراف معياري  0.5مع متوسط  (Beta)احمللية واألجنبية ي فرتض أهنما تتبعان توزيع بيتا 

 .0.15واحنراف معياري  0.5متوسط  ي فرتض توزيع بيتا كذلك ملعلمة تكلفة استخدام رأس املال مع

 

                                           
 .Ratto and Iskrev (2011)أنظر، على سبيل املثال،  DSGEر حول اختبارات حتديد اهلوية لنماذج لتفاصيل أكث 29
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 . التوزيعات املسبقة للمعلمات اهليكلية ومعلمات الصدمات6اجلدول 

 .S.D* املتوسط نوع التوزيع الوصف املعلمة

 املعلمات اهليكلية
𝜂  مرونة االحالل بني السلع احمللية واألجنبية Inverse Gamma 1.00 3.00 
𝜂∗  السلع احمللية واألجنبية )األسر األجنبية(مرونة االحالل بني Inverse Gamma 1.00 3.00 
ℎ معلمة تشكيل العادة اخلارجية الستهالك األسر احمللية Beta 0.50 0.25 
ℎ∗ معلمة تشكيل العادة اخلارجية الستهالك األسر األجنبية Beta 0.50 0.25 
𝜛  تكلفة تعديل استخدام رأس املال Beta 0.50 0.15 
𝜅  تكلفة تعديل االستثمار Normal 4.00 1.50 
𝛺𝑦  التكلفة الثابتةحصة واحد زائد Normal 1.25 0.125 
𝛾𝑤 الفهرسة اجلزئية لألجور Beta 0.50 0.25 
𝛾𝑝𝐻 احمللية الفهرسة اجلزئية لألسعار Beta 0.50 0.25 
𝛾𝑝𝐹 املستوردة الفهرسة اجلزئية لألسعار Beta 0.50 0.25 
𝜉𝑤  صالبة األجورCalvo Beta 0.67 0.05 
𝜉𝑝𝐻 احمللية صالبة األسعار Calvo Beta 0.67 0.05 
𝜉𝑝𝐹 املستوردة صالبة األسعار Calvo Beta 0.67 0.05 
𝜌𝑟 معلمة معدل الفائدة Beta 0.80 0.05 
𝜙𝜋  استجابة السياسة النقدية لالحنرافات يف التضخممعامل Gamma 1.50 0.15 
𝜙𝑒 سعر الصرف لالحنرافات يف  نقديةمعامل استجابة السياسة ال Gamma 0.20 0.15 
𝜙𝑔 احلكومي نفاقمعامل استجابة السياسة املالية لالحنرافات يف اال Normal 0.50 0.30 
𝜙𝑏  املالية لالحنرافات يف الدين العاممعامل استجابة السياسة Normal 0.50 0.30 

 معلمات الصدمات
𝜎𝑃𝑜∗ سعر النفط لصدمة االحنراف املعياري Inverse Gamma 0.5 inf 
𝜎𝑌𝑜  Inverse Gamma 0.5 inf إنتاج النفط االحنراف املعياري لصدمة 
𝜎𝑎 اإلنتاجية االحنراف املعياري لصدمة Inverse Gamma 0.5 inf 
𝜎u السياسة النقدية لصدمة االحنراف املعياري Inverse Gamma 0.5 inf 
𝜎𝛱∗ األجنيب تضخمال االحنراف املعياري لصدمة Inverse Gamma 0.5 inf 
𝜎𝑌∗  Inverse Gamma 0.5 inf األجنيب الناتج لصدمة االحنراف املعياري 
𝜎𝑅∗ سعر الفائدة األجنيب لصدمة االحنراف املعياري Inverse Gamma 0.5 inf 
𝜌𝑃𝑜∗  معلمةAR (1) سعر النفط لصدمة Beta 0.65 0.20 
𝜌𝑌𝑜  معلمةAR (1) إنتاج النفط لصدمة Beta 0.65 0.20 
𝜌𝑎  معلمةAR (1) اإلنتاجية لصدمة Beta 0.65 0.20 
𝜌𝑢  معلمةAR (1) السياسة النقدية لصدمة Beta 0.65 0.20 
𝜌𝛱∗  معلمةAR (1) األجنيب تضخمال لصدمة Beta 0.65 0.20 
𝜌𝑌∗  Beta 0.65 0.20 األجنيب الناتج لصدمة AR (1)معلمة  
𝜌𝑅∗  معلمةAR (1) سعر الفائدة األجنيب لصدمة Beta 0.65 0.20 

 degree)هي عبارة عن احنرافات معيارية ابستثناء تلك اليت هلا توزيع معكوس غاما فهي تعرب عن درجة احلرية  )*( كل األرقام يف العمودمالحظة:  
of freedom).  تشريinf  إىل أن درجة احلرية غري حمدودة(infinity). 

 عداد الطالب.إ املصدر:
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أيضا توزيع بيتا. حيث ي فرتض أن فيما يتعلق ابملعلمات اخلاصة ابألسعار واألجور في فرتض أهنا تتبع 
، والذي يعين أن األجور واألسعار لألسر والشركات 0.5متوسط  علميت الفهرسة اجلزئية لألجور واألسعارمل

يف  %50الوسيطة اليت ال ميكنها إعادة حتديد أجورها وأسعارها حتددها بداللة التضخم السابق مبا نسبته 
، والذي يعرب 0.67متوسط هلا ما ي فرتض أن صالبة األجور واألسعار ينب .0.25املتوسط، ومع احنراف معياري 
  .0.05تقريبا يف املتوسط، ومع احنراف معياري  ثالث أرابع عن تغري األجور واألسعار كل

يف اإلنتاج يفرتض أهنما تتبعان التوزيع  حصة التكلفة الثابتةو  معلمة تكلفة تعديل االستثماركل من 
مع  0.25متوسط  للثانية حيددو  ،1.5مع احنراف معياري  4متوسط  لألوىلحيدد  .(Normal)الطبيعي 

مع  تتبع توزيع بيتا معلمة معدل الفائدة ابلنسبة ملعلمات السياسة النقدية، في فرتض أن .0.125احنراف معياري 
استجابة السياسة النقدية لالحنرافات يف  تالمعام . يف حني ي فرتض أن0.05واحنراف معياري  0.8متوسط 

، على التوايل، واحنراف معياري 0.2و 1.5مع متوسط  (Gamma)وسعر الصرف تتبع توزيع غاما  تضخمال
يف اإلنفاق احلكومي ي فرتض أهنا تتبع التوزيع الطبيعي مع  . معامالت استجابة السياسة املالية لالحنرافات0.15
 . 0.3واحنراف معياري  0.5 متوسط

 لكل االحنرافات املعيارية للصدمات املختلفة (Inverse Gamma)توزيع معكوس غاما  ي فرتضأخريا، 
واليت  لدرجة األوىلمن ا لنسبة ملعلمات عمليات االحندار الذايتواب. ودرجة حرية غري حمدودة 0.5 متوسطمع 

 .0.2واحنراف معياري  0.65فرتض أهنا تتبع توزيع بيتا مبتوسط تقيس مدى استمرارية الصدمات، في  

 للمعلمات البعديةالتوزيعات  2.3

اهليكلية ومعلمات الصدمات. اجلدول حيتوي على املنوال  معلماتلنتائج التقدير الباييزي ل 7اجلدول  ي ظهر
(Mode)،وفرتات الثقة  املعياري،الوسيط، االحنراف  ، املتوسط(Confidence intervals) 5 95و 

اليت مت احلصول عليها بعد تطبيق خوارزمية املعاينة  (Posterior distribution)ابملئة للتوزيع البعدي 
Metropolis-Hastings  سحب. فيما يلي ستتم مناقشة متوسطات التوزيع  500000من خالل

  البعدي.

يتأثر  شكيل العادة اخلارجية حيثمن ت توسطةتشري نتائج التقدير إىل أن املستهلكني احمللني لديهم درجة م
ألسر اأن استهالك  ذلك يعين. وبعبارة أخرى، %47بـ  ةاالستهالك احلايل بعادة االستهالك يف الفرتة السابق

 هذه القيمة من عادات االستهالك املكتسبة يف الفرتة السابقة. %47كل فرتة يعتمد، يف املتوسط، على   احمللية يف
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 . التوزيعات البعدية للمعلمات اهليكلية ومعلمات الصدمات7اجلدول 

 S.D. 5% 95% الوسيط املتوسط املنوال املعلمة

 املعلمات اهليكلية
𝜂 13.32 13.47 13.20 2.78 8.42 19.02 
𝜂∗ 0.49 0.94 0.74 0.62 0.24 2.32 
ℎ 0.59 0.47 0.48 0.22 0.05 0.84 
ℎ∗ 0.43 0.49 0.48 0.25 0.06 0.94 
𝜛 0.75 0.74 0.75 0.10 0.55 0.92 
𝜅 7.07 7.34 7.30 1.12 5.18 9.52 
𝛺𝑦 1.11 1.13 1.13 0.13 0.88 1.38 
𝛾𝑤 0.72 0.61 0.64 0.22 0.19 0.98 
𝛾𝑝𝐻 0.02 0.06 0.05 0.05 0.00 0.16 
𝛾𝑝𝐹 0.14 0.28 0.25 0.19 0.00 0.64 
𝜉𝑤 0.63 0.62 0.62 0.05 0.53 0.70 
𝜉𝑝𝐻 0.52 0.52 0.52 0.03 0.45 0.58 
𝜉𝑝𝐹 0.62 0.62 0.62 0.05 0.53 0.71 
𝜌𝑟 0.74 0.73 0.73 0.05 0.64 0.82 
𝜙𝜋 1.51 1.54 1.53 0.14 1.26 1.82 
𝜙𝑒 0.06 0.15 0.12 0.11 0.00 0.36 
𝜙𝑔 1.41 1.40 1.39 0.15 1.11 1.69 
𝜙𝑏 0.38 0.41 0.40 0.20 0.04 0.79 

  معلمات الصدمات
𝜎𝑃𝑜∗ 14.08 14.27 14.22 0.85 12.66 15.98 
𝜎𝑌𝑜 2.66 2.87 2.84 0.38 2.18 3.62 
𝜎𝑎 7.66 7.82 7.73 1.15 5.70 10.12 
𝜎u 0.16 0.19 0.18 0.05 0.11 0.29 
𝜎𝛱∗ 0.23 0.44 0.34 0.32 0.11 1.08 
𝜎𝑌∗  0.23 0.42 0.33 0.30 0.10 1.03 
𝜎𝑅∗ 0.25 0.36 0.33 0.15 0.14 0.65 
𝜌𝑃𝑜∗ 0.93 0.93 0.93 0.02 0.89 0.97 
𝜌𝑌𝑜 0.98 0.97 0.97 0.02 0.94 1.00 
𝜌𝑎 0.14 0.15 0.14 0.07 0.03 0.30 
𝜌𝑢 0.90 0.89 0.90 0.04 0.82 0.96 
𝜌𝛱∗ 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 
𝜌𝑌∗  0.76 0.65 0.67 0.20 0.28 0.99 
𝜌𝑅∗ 0.88 0.86 0.87 0.04 0.77 0.94 

 إىل االحنراف املعياري. .S.Dمالحظة: تشري 
 .Dynare 4.5.4خمرجات برانمج إعداد الطالب بناءا على املصدر: 
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القتصاد  Medina and Soto (2005) ، على سبيل املثال،اليت قدرها 0.32من القيمة  كربهي أ
من تشكيل  توسطةبدرجة م أيضا ، الطلب على السلعة احمللية من قبل املستهلكني األجانب يتميزوابملثلالشيلي. 

سلع معينة خارج النفط يستمر الطلب عليها يف  جزء من (، وهو ما قد يعكس أن هناك %49عادة االستهالك )
 كل فرتة من طرف املستهلكني )املستوردين( األجانب.

ج التقدير ملرونة االحالل بني السلع الوسيطة احمللية واملستوردة املستخدمة يف إنتاج السلعة النهائية هي نتائ
 Allegret andاليت حددها  0.8أيضا من القيمة  كربمن قيمة املتوسط املسبق وأ كرب بكثريأ

Benkhodja (2015). نموذج أو قد تكون القيمة الكبري هلذه املرونة قد تكون بسبب خطأ حمتمل يف ال
تبدو تلك اخلاصة ابالستهالك النهائي لألسر  يف حني املعلومات يف البياانت تعكس فعال هذه القيمة املرتفعة.

 Medina andن تلك اليت قدرها، على سبيل املثال، م قريبة أيضامن قيمة املتوسط املسبق، و  قريبةاألجنبية 
Soto (2005) 1.14ها القتصاد الشيلي؛ حيث وجد قيمت . 

اليت وجدها  5.86من القيمة  كربهي أو  7.34مقدرة بـ تكلفة تعديل االستثمار معلمة قيمة 
Allegret and Benkhodja (2011).30  ميكن أن ت فسر هذه املعلمة، كما أشار إىل ذلك

Bhattarai and Trzeciakiewicz (2017, p. 8) استجابة ، على أهنا املرونة العكسية اليت تقيس
ت تبع بزايدة يف  %1االستثمار للتغري يف رأس املال املثَبت، حيث، زايدة السعر احلايل لرأس املال املثَبت بنسبة 

1) %54.5االستثمار حبوايل  𝜅(1 − 𝛽) = . وبعبارة أخرى ميكن القول إن زايدة صغري يف القيمة )⁄54.5
القيمة املقدرة ملعلمة تكلفة  ل تؤدي إىل زايدة معتربة يف االستثمار بسبب اخنفاض تكلفة التعديل.احلالية لرأس املا

 Bhattarai and Trzeciakiewicz (2017, p. 8)، يشري 0.74تعديل استخدام رأس املال هي 
ابة للتغري يف معدل إىل أنه ميكن تفسري هذه املعلمة على أهنا متثل املرونة العكسية الستخدام رأس املال استج

تؤدي، يف املتوسط، إىل  %1أتجريه. وابلتايل، قيمتها املقدرة هنا تعين أن زايدة معدل أتجري رأس املال فقط بـ 
. تدل هذه القيمة املرتفعة لتكلفة االستخدام على أن رأس املال يف اجلزائر %74اخنفاض يف معدل استخدامه بـ 

من  قل( هي أ0.13اإلنتاج غري النفطي )صة التكلفة الثابتة يف القيمة املقدرة حل أتجريه.هو حساس جدا لتكلفة 
  قيمة املتوسط املسبق.

                                           
تكلفة تعديل االستثمار كدالة للتغري يف رأس املال، يف حني أهنا هنا هي كدالة للتغري يف  Allegret and Benkhodja (2015)استخدم  30

 االستثمار.   
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ابالنتقال إىل املعلمات اليت حتدد الصالبة يف األسعار واألجور، يظهر أن القيمة املقدرة لصالبة األسعار 
 Allegretاليت وجدها  0.76والقيمة  0.64 لقيمةمن ا قلأ ، على التوايل،هياملستوردة األسعار و احمللية 

and Benkhodja (2011).   صالبة األسعار السلع  كونمع ذلك، تتوافق نتائج التقدير مع نتائجهما يف
إىل  Allegret and Benkhodja (2011, p. 20)املستوردة هي أكرب مقارنة ابألسعار احمللية. يشري 

القيمة . هذا القطاعهو نتيجة للدور الكبري الذي تلعبه الدولة يف  يف قطاع االسترياد سعاراألصالبة  ارتفاعأن 
، يف املتوسطربع  2.63ربع و 2.08تعين أن هذه األسعار تتغري كل  واملستوردة املقدرة لصالبة األسعار احمللية

1) على التوايل (1 − 𝜉𝑝𝐻,𝐹)⁄  صالبة أسعار لقيمة يةمساو هي  0.62. قيمة معلمة صالبة األجور مقدرة بـ (
1) ربع 2.63كل   أيضا يف املتوسط وتعين أن األجور تتغري السلع املستوردة (1 − 𝜉𝑤)⁄ قيمة صالبة األجور  .(

 Medina and Soto (2007)، على سبيل املثال، ملقدرة يفا 0.82القيمة  املقدرة هنا هي أقل من
  .القتصاد النرويج Bergholt et al. (2017)و القتصاد الشيلي

واألجور  (0.14وأسعار السلع املستوردة ) (0.02) احمللية القيمة املقدرة ملعلميت الفهرسة اجلزئية لألسعار
مقارنة ابألسعار.  كرب( تعين أن األجور حتدد مع األخذ يف احلسبان معدل التضخم السابق بدرجة أ0.72)

خاصة  من قيمها يف املتوسط املسبق أقلابملقارنة مع قيم املتوسط املسبق فإن قيم معلمات الصالبة املقدرة هي 
مع أن تلك اخلاصة  لألسعار، ، ونفس األمر ابلنسبة للقيم املقدرة ملعلميت الفهرسة اجلزئيةصالبة األسعار احمللية

 سبق.متوسطها امل من أكربابألجور هي 

هي أقل من القيمة  1.54قيمة االستجابة للتضخم املالية، النقدية و ابلنظر إىل معامالت استجابة السياسة 
 سعر الصرفقيمة االستجابة ل، بينما Allegret and Benkhodja (2011)اليت وجدها  1.91
القيمة املقدرة   .Allegret and Benkhodja (2011)اليت وجدها  0.03هي أقل من القيمة  0.15

القتصاد الشيلي.  Medina and Soto (2007)هي نفس القيمة اليت قدرها  0.73ملعلمة معدل الفائدة 
 نفاقلإلالقيم املقدرة ملعامالت استجابة السياسة املالية ت ظهر أن هذه األخرية تستجيب إجيابيا وبشكل أكرب 

 (. 0.41( مقارنة ابستجابتها للدين العام )1.40احلكومي )

 نتاج النفطنتائج التقدير اخلاصة مبعلمات الصدمات تشري إىل أن الصدمات األكثر استمرار ا هي صدمة ا
وصدمة اإلنتاجية  (0.02يف حني تعترب صدمة التضخم األجنيب ) ،(0.93وصدمة سعر النفط ) (0.97)
اليت  0.62القيمة املقدرة ملعلمة استمرار صدمة سعر النفط هي أكرب من القيمة  هي األقل استمرار ا. (0.15)

 0.97و 0.88، يف حني أهنا قريبة من القيمة Allegret and Benkhodja (2011, 2015)وجدها 
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ابلنسبة ابالعتماد على بياانت سعر النفط.  Medina and Soto (2003, 2007)اليت مت معايرهتا يف 
 ربعلالحنرافات املعيارية للصدمات فيبدو جليا أن صدمة سعر النفط هي األكثر تقلبا، حيث تتقلب األسعار كل 

 Allegret andاليت وجدها  0.3هذه القيمة هي أكرب بكثري من القيمة  يف املتوسط. %14.27 بـ
Benkhodja (2011, 2015) ، اليت حددها  12و 13.4القيمة أهنا قريبة من يف حنيMedina 

and Soto (2005, 2007) النفط ابالعتماد على بياانت سعر. 

أن بعض هذه القيم هي  من الواضح، بشكل عام أخريا، ابملقارنة بني قيم املتوسط املسبق واملتوسط البعدي
التوزيع املسبق والبعدي جلميع  Dامللحق يف  D.4متقاربة يف حني ختتلف الغالبية منها. أيضا، ي ظهر الشكل 

معلمة استمرار و التضخم األجنيب، صدمة الناتج األجنيب و صدمة  كل مناملعلمات. ابستثناء االحنراف املعياري ل
واالحنراف املعياري لصدمة  ةمعلمة مرونة االحالل اخلاصة ابألسر األجنبيبدرجة أقل و )الناتج األجنيب دمة ص

أن التوزيعات البعدية لبقية املعلمات ختتلف عن توزيعها املسبق  D.4، يظهر من الشكل (معدل الفائدة األجنيب
وهو ما يدل على دور البياانت املشاهدة، حيث اعتمدت غالبية التوزيعات البعدية بشكل كبري على املعلومات 

 املوجودة يف هذه البياانت.

 النموذج وحساسية مةءمالر اختبا 4

النموذج املصمم واملقدر يف األقسام السابقة، سيتم يف هذا القسم؛  وحساسية بغية اختبار مدى مالئمة
مة النموذج للبياانت الفعلية، اثنيا، اختبار األمهية التجريبية لكل االحتكاكات اإلمسية ءأوال، قياس مدى مال

 مدى حساسية قيم املعلمات املقدرة.واحلقيقية املضمنة يف النموذج و 

 مة النموذجءاختبار مال 1.4

لبياانت االقتصاد الكلي اجلزائري، ستتم يف  (Model fit)مة النموذج ءمن أجل التحقق من مدى مال
هذا القسم مقارنة البياانت املشاهدة الفعلية مع تلك املولدة بواسطة النموذج. عمليا، ستتم هنا، كما يف 

Bergholt et al. (2017) مقارنة البياانت املشاهدة الفعلية مع قيم ،One-step ahead  املتوقعة 
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 املقدرة One-step ahead. مقارنة البياانت الفعلية مع قيم 16الشكل 

 

 

 
واالستهالك، وعن مالحظة: احملور العمودي ميثل النسبة املئوية لالحنراف عن احلالة املستقرة )عن امليل الرتبيعي ابلنسبة لبياانت الناتج، االستثمار، 

بعدي هي قيم املتوسط ال One-step aheadاملتوسط ابلنسبة لبياانت التضخم وسعر النفط(، يف حني ميثل احملور األفقي السنوات. قيم 
(Posterior mean). 

 .Dynare 4.5.4خمرجات برانمج إعداد الطالب ابالعتماد على : املصدر
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 .(Posterior mean)املتوسط البعدي  ابلنسبة هلذه األخرية سيتم استخدام قيم 31واملقدرة بواسطة النموذج.
 . 16الشكل هذه املقارنة هي موضحة يف 

من الواضح أن النموذج ينجح يف التقاط أغلب الديناميكيات املوجودة يف البياانت. يظهر ذلك بشكل 
أكرب يف حالة الناتج احمللي اإلمجايل، االستثمار، وسعر النفط. بينما ابلنسبة للتضخم واالستهالك، فالنموذج غري 

ما يظهر أن هناك تقلبات يتوقها النموذج يف قادر على التقاط الرتددات العالية اليت حتدث يف معدل التضخم، ك
 Bergholt. ميكن أن تعزى هذه االختالفات، كما أشار إىل ذلك 2000االستهالك خاصة بداية من سنة 

et al. (2017, p. 18) إىل التقلبات الكبرية يف بياانت سعر النفط واليت تعترب كبرية مقارنة مبا تتطلبه ،
ذج. مع ذلك، ينجح النموذج يف احلفاظ على اجتاه البياانت الفعلية لكل من التضخم اآلليات االقتصادية يف النمو 

واالستهالك، حيث يبدو جليا أن النموذج قادر على تتبع والتقاط، على سبيل املثال، االحنرافات اإلجيابية الكبرية 
 اليت حتدث يف أوائل التسعينيات.     

 اإلمسية واحلقيقية حتليل حساسية النموذج: أمهية االحتكاكات 2.4

، سيتم يف هذا القسم اختبار مدى األمهية التجريبية لكل Smets and Wouters (2007) ابتباع
احتكاك تضمنه النموذج يف التقاط الديناميكيات يف بياانت االقتصاد اجلزائري وأثر ذلك على قيم بقية املعلمات. 

وتسع مناذج بديلة يف كل منوذج منها يتم ختفيض  (Baseline)عمليا، ستتم املقارنة بني منوذج خط األساس 
قيمة املعلمة اليت تعرب عن احتكاك معني )صالبة األسعار واألجور، الفهرسة اجلزئية لألسعار واألجور، التكلفة 

، تشكيل العادة يف استهالك تكلفة تعديل استخدام رأس املال اخلاص، تكلفة تعديل االستثمار اخلاصالثابتة، 
حمللية، وتشكيل العادة يف استهالك األسر األجنبية( وتقدير قيم بقية املعلمات األخرى على أساس األسر ا

  32ذلك.

وقيم املنوال املقدرة للمعلمات  (Marginal likelihood) قيمة االحتمال اهلامشي 8اجلدول ي ظهر 
 اهليكلية ومعلمات الصدمات اخلاصة بنموذج خط األساس والنماذج األخرى البديلة. يتم استخدام االحتمال 

 

                                           
للناتج، االستثمار، واالستهالك، وألن البياانت سنوية ومت ربطها ابلنموذج على أساس ربع سنوي كما متت مناقشته أعاله، فإن هناك  ابلنسبة 31

من النموذج، إما حساب جمموع األرابع األربعة لكل متغري أو استخدام قيمة الربع الرابع للمتغري  One-step aheadقيم طريقتني الستخدام 
 ((. القيم يف الطريقتني ال ختتلف كثريا.   68اجلانب األيسر يف املعادلة )املشاهد )

 االحتكاكات اإلمسية هي صالبة األسعار واألجور والفهرسة اجلزئية لألسعار واألجور، وبقية االحتكاكات هي حقيقية. 32
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 مسية واحلقيقية. اختبار األمهية التجريبية لالحتكاكات اإل8اجلدول 

 Base 𝜉𝑝𝐻,𝐹
= 0.1 

𝜉𝑤
= 0.1 

𝛾𝑝𝐻,𝐹
= 0.01 

𝛾𝑤
= 0.01 

𝛺𝑦
= 1.01 𝜅 = 0.1 𝜛

= 0.99 
ℎ∗

= 0.1 
ℎ
= 0.1 

 (Marginal likelihood)االحتمال اهلامشي 
 -1373 -1423 -1397 -1404 -1411 -1411 -1503 -1418 -1410 -1447 

 منوال املعلمات اهليكلية
𝜂 13.32 0.37 4.98 12.80 12.43 5.04 0.73 4.68 5.24 0.33 
𝜂∗ 0.49 0.51 0.51 0.48 0.48 0.50 0.42 0.53 0.46 0.45 
ℎ 0.59 0.67 0.96 0.21 0.21 0.96 0.68 0.15 0.95 - 
ℎ∗ 0.43 0.98 0.58 0.49 0.48 0.61 0.95 0.79 - 0.99 
𝜛 0.75 0.51 0.80 0.73 0.73 0.81 0.83 - 0.80 0.49 
𝜅 7.07 7.25 7.10 7.13 7.14 7.51 - 8.33 7.60 7.55 
𝛺𝑦 1.11 1.34 1.26 1.29 1.29 - 1.39 1.37 1.30 1.30 
𝛾𝑤 0.72 0.04 0.25 0.04 - 0.09 0.03 0.46 0.06 0.19 
𝛾𝑝𝐻 0.02 0.04 0.01 - 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.51 
𝛾𝑝𝐹 0.14 0.86 0.24 - 0.02 0.46 0.01 0.67 0.55 0.01 
𝜉𝑤 0.63 0.59 - 0.59 0.60 0.61 0.77 0.60 0.64 0.60 
𝜉𝑝𝐻 0.52 - 0.67 0.51 0.51 0.68 0.66 0.68 0.67 0.64 
𝜉𝑝𝐹 0.62 - 0.61 0.57 0.56 0.61 0.47 0.63 0.61 0.46 
𝜌𝑟 0.74 0.72 0.75 0.76 0.76 0.67 0.73 0.69 0.66 0.74 
𝜙𝜋 1.51 1.57 1.50 1.48 1.48 1.51 1.50 1.05 1.50 1.53 
𝜙𝑒 0.06 0.15 0.07 0.06 0.06 0.05 0.36 0.02 0.05 0.01 
𝜙𝑔 1.41 1.75 1.49 1.44 1.44 1.53 1.41 1.50 1.52 1.66 
𝜙𝑏 0.38 0.07 0.44 0.37 0.37 0.41 0.47 0.23 0.38 0.04 

 منوال معلمات الصدمات
𝜎𝑃𝑜∗ 14.08 14.91 14.04 14.08 14.08 14.06 14.45 14.19 14.09 14.62 
𝜎𝑌𝑜 2.66 3.96 2.56 2.68 2.68 2.57 3.14 2.58 2.61 2.86 
𝜎𝑎 7.66 6.07 9.80 1.13 1.13 13.19 3.77 12.51 13.10 5.68 
𝜎u 0.16 0.15 0.21 0.23 0.23 0.18 0.45 0.12 0.18 0.16 
𝜎𝛱∗ 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.23 0.23 
𝜎𝑌∗  0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.23 0.23 
𝜎𝑅∗  0.25 0.45 0.22 0.21 0.21 0.27 0.15 0.20 0.31 0.23 
𝜌𝑃𝑜∗ 0.93 0.86 0.94 0.94 0.94 0.94 0.89 0.93 0.93 0.88 
𝜌𝑌𝑜 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.96 0.98 0.98 0.98 
𝜌𝑎 0.14 0.99 0.05 1.00 1.00 0.05 1.00 0.08 0.05 1.00 
𝜌𝑢 0.90 0.95 0.89 0.98 0.98 0.97 0.95 0.87 0.98 0.93 
𝜌𝛱∗ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 
𝜌𝑌∗  0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.70 0.76 0.76 
𝜌𝑅∗  0.88 0.88 0.92 0.88 0.88 0.92 0.96 1.00 0.91 0.95 

 .Dynare 4.5.4خمرجات برانمج إعداد الطالب بناءا على  املصدر:
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، ي ستخدم للتعبري عنه Smets and Wouters (2007)اهلامشي من أجل املقارنة. هذا األخري، كما يف 
 . (Laplace approximation)إحصائية تقريب البالس 

واألجور،  )احمللية واملستوردة( ابلنسبة لالحتكاكات اإلمسية، وابلرتكيز على دور الصالبة االمسية لألسعار
سعار إلمسية أل. ختفيض قيمة معلمة الصالبة اجورهي األكثر أمهية مقارنة بصالبة األ سعارفيبدو أن صالبة األ

( يف االحتمال اهلامشي. 50 حوايلي ؤدي إىل اخنفاض كبري ) 0.1 )احتمال كالفو( إىل السلع احمللية واملستوردة
. تتأثر بعض 24يؤدي إىل اخنفاض االحتمال اهلامشي حبوايل  جورنفس التخفيض ملعلمة الصالبة اإلمسية لأل

املعلمات األخرى كنتيجة هلذا التخفيض يف الصالبة اإلمسية لكن بدرجات متفاوتة. فعلى سبيل املثال، يؤدي 
من  سعار يف قطاع االستريادقيمة معلمة الفهرسة اجلزئية لأل ارتفاعالتخفيض يف قيمة الصالبة اإلمسية لألسعار إىل 

 عند ختفض قيمة يف املقابل،. 0.37إىل  13.32لية من واخنفاض مرونة االحالل احمل ،0.86إىل  0.14
وتزيد تشكيل عادة  0.25إىل  0.72، على سبيل املثال، تنخفض الفهرسة اجلزئية لألجور من صالبة األجور

استجابة السياسة  على معلمات سعارأتثري القيمة املنخفضة لصالبة األ .0.96إىل  0.59االستهالك احمللي من 
 . جورقدية كان أكرب مقارنة بتخفيض قيمة معلمة صالبة األاملالية والن

فمن الواضح أهنا، من الناحية التجريبية،  ،ألجورسعار واأللكل من االفهرسة اجلزئية ابلنسبة الحتكاك 
قيمة  أتثر كبري يف ( يؤدي إىل0.01تخفيض قيمتهما إىل قيمة جد منخفضة )مهمة خاصة فهرسة األجور؛ ف

ال تتأثر كثريا )تظهر املعلمات  . مع ذلك بقية30ي، حيث ينخفض يف كلتا احلالتني أبكثر من االحتمال اهلامش
 فقط بعض االستثناءات مثل معلمات صدمة االنتاجية(.

تعديل تكلفة  هيابالنتقال إىل االحتكاكات احلقيقية، األكثر أمهية ابلنظر إىل قيمة االحتمال اهلامشي 
 بـأدى إىل اخنفاض معترب يف االحتمال اهلامشي  0.1 يث ختفيض قيمة معلمة هذه األخرية إىل، حاالستثمار

 قيمة كل من صالبة األسعار زادت. بعض املعلمات األخرى أتثرت هبذا التخفيض، على سبيل املثال، 130
يف التقاط الديناميكيات يف  جتريبية معتربةهلا أمهية  أيضا استخدام رأس املال. تكلفة تعديل احمللية وصالبة األجور

. تتأثر بعض املعلمات 40كثر من أب ؤدي إىل اخنفاض االحتمال اهلامشيت 0.99قيمتها إىل  زايدةالبياانت؛ ف
 .تعديل االستثمار وحصة التكلفة الثابتة يف اإلنتاجهبذا التخفيض، على سبيل املثال، تزيد تكلفة 

(، مع ذلك ختفيض قيمتها 0.11ة الثابتة يف دالة اإلنتاج هي منخفضة )الرغم من أن حصة التكلف على
. املعلمات األكثر أتثرا هبذا التخفيض 30يؤدي إىل اخنفاض معترب يف االحتمال اهلامشي أبكثر من  0.01إىل 

هالك  احتكاك تشكيل العادة اخلارجية يف استأخريا،  هي معلمة تشكل عادة االستهالك احمللي وفهرسة األجور.
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فعند  خاصة عادة استهالك األسر احمللية؛ أيضا مهم من الناحية التجريبيةيبدو  واألجنبية ألسر احملليةكل من ا
 ذلكيؤثر  .، على التوايل70و 30أبكثر من قيمة االحتمال اهلامشي  نخفضت 0.1إىل  اختفيض قيمة معلمته

عند تشكيل عادة االستهالك(  يتامها )معلم، ويظهر ذلك بشكل خاص ابرتفاع احداملعلمات بعضعلى  قليال
  ختفيض قيمة األخرى.

أن  ،ابلنظر إىل قيم االحتمال اهلامشي ،8اجلدول  بشكل عام، يتضح من اختبار احلساسية الظاهر يف
اليت مت فيها تقليل دور االحتكاكات  البديلة مقارنة ابلنماذج األخرى هو األفضل (Base)منوذج خط األساس 

يف التقاط ديناميكيات بياانت االقتصاد  حتكاكات، وهو ما يعكس األمهية التجريبية هلذه االاإلمسية واحلقيقية
يف كل مرة يتم فيها  ،تقريبا ،عالوة على ذلك، يظهر أيضا أن غالبية املعلمات هي نسبيا اثبتة .الكلي اجلزائري

معني )مع بعض االستثناءات(، خاصة تلك املتعلقة مباشرة ابلبياانت املشاهدة مثل االحنراف  تقليل دور احتكاك
. ابلنسبة لالحتكاكات اإلمسية، احتكاك معلمات صالبة األسعارو  سعر النفط ةاستمرار صدم ةاملعياري ومعلم

األكثر أمهية ابلنسبة  وه مارتعديل االستثتكلفة احتكاك  هو األكثر أمهية جتريبيا، يف حني أنسعار األصالبة 
 لالحتكاكات احلقيقية.
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 خالصة

نيوكينزي مفتوح يستند إىل خصائص االقتصاد اجلزائري،  DSGEمنوذج  منذجة وتقديرمت يف هذا الفصل 
ابستخدام سالسل زمنية متثل أهم املتغريات االقتصادية الكلية الرئيسية. أظهرت خمتلف اختبارات املالئمة وحتديد 
اهلوية صالحية النموذج وقدرته على مالئمة بياانت االقتصاد الكلي اجلزائري والتقاط خمتلف ديناميكيات 

معقوليتها ومتاشيها مع النتائج املوجودة يف األدب، لكن مع اانت. عالوة على ذلك، أظهرت نتائج التقدير البي
 االستثناءات.

األسر يف اجلزائر لديها نسبة عالية من تشكيل نسبة من نتائج التجريبية، على سبيل املثال، أن الأظهرت 
ابخنفاض تكلفة التعديل، يف حني تعترب تكلفة أتجري رأس العادة اخلارجية يف االستهالك. كما يتميز االستثمار 

أظهرت نتائج اختبار مالءمة النموذج جناح النموذج يف إعادة تكرار أغلب اجتاهات املال املادي جد مرتفعة. 
نت النتائج أن أكثر بي   ،من خالل حتليل حساسية النموذجبياانت االقتصاد اجلزائري. أخريا،  توديناميكيا
هي احتكاك صالبة األسعار  ات أمهية يف النموذج من انحية قدرهتا على التقاط ديناميكيات البياانتاالحتكاك

. ابستخدام هذا ابلنسبة لالحتكاكات احلقيقية تكلفة تعديل االستثمار، واحتكاك مسيةابلنسبة لالحتكاكات اإل
سيتم يف الفصل املوايل حتليل نتائج وآاثر صدمات سعر النفط على االقتصاد الكلي اجلزائري ودور  النموذج املقدر

    السياسة املالية مع حماكاة سياسات وقواعد مالية بديلة. 
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 :لرابعالفصل ا

آاثر صدمات أسعار النفط ودور  

 السياسة املالية يف اجلزائر

 



 الفصل الرابع: آثار صدمات أسعار النفط ودور السياسة املالية يف اجلزائر

122 
 

 متهيد

حتليل ومناقشة النتائج، التقييم، ابستخدام النموذج املصمم واملقدر يف الفصل السابق، سيتم يف هذا الفصل 
واحملاكاة. كخطوة أوىل، سيتم أوال النظر يف خمتلف اآلاثر اليت تسببها صدمة سعر النفط على االقتصاد الكلي 

، وكذا املسامهة التارخيية هلذه  االقتصاد الكلياجلزائري، ومدى مسامهة هذا الصدمة يف التقلبات اليت حتدث يف
بعد ذلك،  بقية الصدمات اهليكلية األخرى.مسامهة ستقارن مسامهتها مع كما   الصدمة خالل كامل فرتة الدراسة.

يف التعامل وصد صدمات أسعار وابلتحديد قاعدة السعر املرجعي للبرتول سيتم تقيم دور السياسة املالية يف اجلزائر 
 النفط املختلفة وما مدى جناحها يف ذلك. 

مقارنة وتقييم فعالية السياسة املالية يف اجلزائر يف التقليل من انتقال تقلبات وصدمات سعر  تمتأخريا، س  
كما سيتم أيضا تقييم فعالية د سياسة مالية أخرى بديلة.  النفط إىل االقتصاد الكلي من خالل مقارنتها بعدة قواع

يف ظل قاعدة  التنسيق بني السياسة املالية والسياسة النقدية من خالل حماكاة دور قواعد سياسة نقدية أخرى بديلة
املقارنة من  ،ابستخدام دوال االستجابة النبضية . املقارنة سترتكز حول مقارنة األداء الفعليالسياسة املالية احلالية

     ، وكذلك من خالل التنبؤ املشروط وغري املشروط. املضادة تحليلحيث حماكاة ال

 لإلحاطة بكل ما سبق قسم هذا الفصل كما يلي:

 آاثر صدمات أسعار النفط على االقتصاد الكلي اجلزائري؛ -
 السياسة املالية يف اجلزائر: دور قاعدة السعر؛ -
 بديلة؛ وسياساتحماكاة قواعد  -
 . تحليل املضاد والتنبؤال -
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 آاثر صدمات أسعار النفط على االقتصاد الكلي اجلزائري 1

حتليل اآلاثر االقتصادية الكلية لصدمات  هنا، سيتم املقدر يف الفصل الثالثاملصمم و ابستخدام النموذج 
 مدى مسامهة حتليل دوال االستجابة النبضية، ذلك من خالل على االقتصاد اجلزائري. عمليا، سيتمأسعار النفط 

، مع مقارنة تغريات االقتصادية الكلية، وأيضا املسامهة التارخيية هلذه الصدمةصدمة سعر النفط يف تقلبات امل
   .مسامهتها مبسامهة بقية الصدمات اهليكلية األخرى

 دوال االستجابة النبضية 1.1

آاثر صدمات أسعار النفط على االقتصاد الكلي  ،ابستخدام دوال االستجابة النبضية ،ي ناقش هذا القسم
 17الشكل  اجلزائري. سيتم الرتكيز على اآلاثر االقتصادية الكلية لصدمة سلبية يف سعر النفط اخلام. يعرض

)وهي  %14.27لصدمة سلبية يف السعر احلقيقي للنفط بـ  ختارةاملتغريات االقتصادية الكلية امل أهم استجابة
الشكل االستجاابت النبضية املعروضة يف  1قيمة متوسط التوزيع البعدي لالحنراف املعياري لصدمة سعر النفط(.

لنموذج   impulse response functions(Bayesian(هي دوال االستجابة النبضية الباييزية  17
 خط األساس بعد إجراء عملية التقدير.

هذا األثر يزول ، %1.5( بـ ربع األولينخفض مباشرة بعد الصدمة )يف ال GDPالناتج احمللي اإلمجايل 
أتثري صدمة النفط على إمجايل الناتج  2مع مرور الوقت لريجع الناتج بعد ذلك تدرجييا إىل قيمته يف احلالة املستقرة.

حيدث بطبيعة احلال كنتيجة الخنفاض قيمة عائدات النفط وكذلك بسبب أتثريها على الناتج غري النفطي. هذا 
. طبيعة استجابة كل من الناتج اإلمجايل والناتج غري %2 ـاألخري يستجيب سلبيا  لصدمة النفط وينخفض ب

 3مع أن حجم االستجابة هنا أقل. ،and Benkhodja (2015) egretAllالنفطي تتوافق مع ما وجده 
بسبب  وحيدث ذلك ،األثر السليب لصدمة سعر النفط ينتقل إىل الناتج غري النفطي مباشرة من خالل قناة الطلب

يؤثر بشكل مباشر على الطلب  هو ماو  ،%8، حيث ينخفض اإلنفاق احلكومي حبوايل اخنفاض الطلب احلكومي
 . (Non-tradable goods) السلع غري املتداولة الطلب علىخاصة ، الكلي

                                           
 .Eاالستجاابت النبضية للصدمة السلبية يف سعر النفط اخلاصة ببقية املتغريات األخرى هي موجودة يف امللحق  1
 تذكر أن البياانت هي احنرافات عن امليل الرتبيعي للمتغريات احلقيقية، وعن املتوسط ابلنسبة لسعر النفط والتضخم. 2
 .Allegret and Benkhodja (2015)اخلاص بـ  (Baseline)خط األساس هنا املقارنة هي مع االستجاابت النبضية لنموذج  3
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 . االستجاابت النبضية لصدمة سلبية يف سعر النفط17الشكل 

 

 
اخلط األسود الغليظ ميثل  املستقرة.، يف حني ميثل احملور العمودي النسبة املئوية لالحنراف عن احلالة رابع سنويةحملور األفقي ميثل الزمن ابألمالحظة: ا

 .(Posterior intervals)للتوزيع البعدي  %90و %10متثل حدود املساحة الرمادية فرتات الثقة و  ،متوسط االستجابة النبضية
 .Dynare 4.5.4خمرجات برانمج املصدر: 
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حيث يزيد  ،لصدمة سعر النفط عكسيبشكل  (Headline inflation)الرئيسي  يستجيب التضخم
(، نتيجة الخنفاض Eامللحق يف  E.1حيدث ذلك بسبب ارتفاع التضخم املستورد )أنظر الشكل  .%0.05 ـب

، الذين وجدا Allegret and Benkhodja (2015)على عكس  ،لكنقيمة معدل الصرف احلقيقي. 
ظهر النتائج هنا أن ، ت  قبل أن يعود إىل احلالة املستقرة ينخفض بعد صدمة إجيابية مث يرتفعالرئيسي أن التضخم 

جابة التضخم اإلجيابية للصدمة السلبية تستمر مث تعود إىل احلالة املستقرة تدرجييا مع مرور الوقت. تتوافق هذه است
 .Bergholt et al لدول الغنية ابملوارد، على سبيل املثالل أخرى يف دراسات نتائجالالنتيجة األخرية مع 

 إىل حد ما أقل هي االستجابة هناحجم  ،إضافة إىل ذلك .Medina and Soto (2007)و (2017)
  .Allegret and Benkhodja (2015) ُما وجده

. اخنفاض %1 بـحوايل ، حيث ينخفضلصدمة سعر النفط سلبيةي ظهر االستثمار الكلي استجابة 
طبيعة  4املتأثر بصدمة سعر النفط. على الناتج غري النفطياحلكومي  االستثمار هو نتيجة الخنفاض الطلب

 Allegret and Benkhodjaلصدمة سعر النفط هنا، تتوافق مع نتائج  الطردية استجابة االستثمار
 ؛لصدمة سعر النفط سلبية ي ظهر االستهالك الكلي استجابة فورية .بكثري هنا أقل حجمها ، مع أن(2015)

جزئيا  وافقمث يعود تدرجييا إىل قيمته يف احلالة املستقرة. هذا يت %0.6 وايلمباشرة بعد الصدمة حب ضحيث ينخف
االخنفاض مع أن حجم االستجابة هنا أيضا أقل.  ،Allegret and Benkhodja (2015)مع نتائج 

لذي حتدثه صدمة الذي حيدث يف االستهالك مباشرة بعد الصدمة، يف جزء كبري منه، يكون بسبب االخنفاض ا
. هذه األخرية تنخفض بسبب الركود يف (Eامللحق  يف E.1الشكل  أنظر) األجور احلقيقيةو  يف العمالةالنفط 

 والذي ينتقل بدوره إىل سوق العمل.  ،كوميسوق السلع نتيجة اخنفاض الطلب احل

أو ختفيض  ب الصدمة السلبية يف السعر تلجأ احلكومة إىل زايدة الضرائببعند تراجع إيرادات النفط بس
لتعويض هذا االخنفاض خاصة يف ظل عدم قدرهتا على رفع اإلنتاج بسبب التقيد بنظام احلصص  التحويالت

 كثر مناملفروض من طرف األوبك؛ حيث حسب نتائج التقدير تزيد اجلباية العادية بعد صدمة سعر النفط أب
وض االخنفاضات الكبري يف إيرادات النفط . مع ذلك، غالبا ال حتدث زايدة الضرائب األثر الكبري وال تع%12

بل على العكس من ذلك، قد يكون أثر هذا اإلجراء سلبيا  .بسبب صغر الوعاء الضرييب يف االقتصاد اجلزائري
أخريا، تؤدي الصدمة السلبية يف سعر النفط أيضا إىل ارتفاع معدل الصرف احلقيقي إىل  على القطاع غري النفطي.

)إال  Allegret and Benkhodja (2015)ذه االستجابة تتوافق مع نتائج ه. طبيعة %0.8حوايل 

                                           
 . 2صدمة سعر النفط إىل املتغريات االقتصادية الكلية عرب اإلنفاق احلكومي )وابلتايل السياسة املالية( ستتم مناقشته الحقا يف القسم  انتقال أثر 4
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فقط(. طبيعة االستجابة العكسية ملعدل الصرف احلقيقي نتيجة % 0.05أهنما وجدا أن أتثره يكون يف حدود 
تتوافق أيضا مع النتائج يف، على سبيل املثال،  (املوارد الطبيعية األخرىأسعار أو )لصدمة يف سعر النفط 

Bergholt et al. (2017) وMedina and Soto (2007)  . 

نتائج تقدير دوال االستجابة النبضية، من الواضح أن االقتصاد اجلزائري يرتبط بشكل كبري بقطاع  يف ضوء
ة للصدمات اليت حتدث يف السعر. الكلية حساساالقتصادية املتغريات معظم النفط؛ حيث أظهرت النتائج أن 

والناتج غري  تؤدي صدمة سلبية يف سعر النفط، يف املتوسط، إىل اخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايل بشكل عام،
نفاق الكلي، تراجع كبري يف اإلواالستهالك ، اخنفاض يف االستثمار الرئيسي ، ارتفاع يف معدل التضخمالنفطي

 .، وارتفاع يف معدل الصرف احلقيقياجلبائية رسومائب وال، زايدة يف فرض الضر احلكومي

 حتلل التباين 2.1

بعد مناقشة آاثر صدمة سعر النفط على االقتصاد اجلزائري يف القسم السابق بواسطة دوال االستجابة 
النبضية، يف هذا القسم سيتم حتليل ومناقشة مدى مسامهة كل صدمة من الصدمات اهليكلية للنموذج يف تباين 

مع ل حتلل التباين املشروط، اخلاص ابملتغريات الداخلية من خال (Forecast error variance)خطأ التنبؤ 
 تباينالحتلل  9اجلدول  األخرى. ي ظهر سامهة الصدماتومقارنتها مبمسامهة صدمة سعر النفط  على الرتكيز

 يف آفاق زمنية خمتلفة للمتغريات املختارة (Conditional variance decomposition)املشروط 
 25: الطويلواملدى  ،: مخس سنواتاملتوسطاملدى  ،: سنةيف املدى القصريمباشرة بعد الصدمة: الربع األول، )

 .لنموذج خط األساس (posterior mean)البعدي  توسطاملهي على أساس  لاجلدو النتائج املبينة يف (. سنة

الناتج  يف املدى القصري تكون أغلب التقلبات يف، GDPبداية ، وابلرتكيز على الناتج احمللي اإلمجايل 
من التباين يف الناتج احلقيقي.  %50 حوايلت فسر صدمة سعر النفط لوحدها  .احلقيقي بسبب صدمة سعر النفط

. الصدمات األخرى أيضا تلعب دور قافاآل تستمر يف مجيع صدمة سعر النفط يف تباين الناتجل الكبرية سامهةامل
ت إمجايل دور صدمة سعر النفط يف تغريا صدمة إنتاج النفط وصدمة اإلنتاجية.مهم يف تقلبات الناتج خاصة 

املسامهة الكبرية لصدمة سعر النفط يف  مع أن دورها يكون أكرب. ،يف حالة الناتج غري النفطي تقريبا الناتج حيدث
 .Allegret and Benkhodja (2015)تباين الناتج يتعارض مع نتائج 
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 املشروط تباينال. حتلل 9اجلدول 
 خارجيةصدمات  صدمة السياسة النقدية صدمة اإلنتاجية إنتاج النفطصدمة  صدمة سعر النفط  

𝑡 = 1 

GDP 61.24 22.49 4.51 10.88 0.89 
 1.11 13.59 5.63 3.16 76.51 الناتج غري النفطي

 2.69 19.15 78.15 0.00 0.00 التضخم
 29.84 30.64 31.92 0.04 7.56 االستثمار
 3.47 49.83 10.19 1.50 35.01 االستهالك

 0.56 0.78 1.15 3.91 93.59 اإلنفاق احلكومي
 0.76 3.96 2.54 3.71 89.03 اجلباية العادية

 19.12 31.04 41.26 0.17 8.41 السعر احلقيقي للصرف

𝑡 = 4 

GDP 47.78 18.00 23.38 10.52 0.32 
 0.39 12.51 27.80 2.51 56.80 الناتج غري النفطي

 3.85 39.78 56.20 0.00 0.17 التضخم
 40.53 27.25 20.07 0.08 12.06 االستثمار
 0.78 21.03 72.66 0.24 5.29 االستهالك

 0.26 0.30 0.29 4.43 94.73 اإلنفاق احلكومي
 0.31 3.66 6.34 3.93 85.77 اجلباية العادية

 20.07 31.96 32.37 0.41 15.18 السعر احلقيقي للصرف

𝑡 = 20 

GDP 56.06 26.32 10.12 6.89 0.60 
 0.78 8.91 13.10 4.64 72.56 الناتج غري النفطي

 3.35 49.30 47.17 0.00 0.17 التضخم
 31.81 25.49 21.89 0.27 20.55 االستثمار
 0.81 25.36 65.08 0.45 8.30 االستهالك

 0.11 0.11 0.12 6.76 92.91 اإلنفاق احلكومي
 0.23 2.28 2.84 6.04 88.60 العاديةاجلباية 

 17.80 27.99 29.20 1.16 23.84 السعر احلقيقي للصرف

𝑡 = 100 

GDP 51.90 32.44 8.89 6.07 0.70 
 0.97 8.41 12.33 6.29 71.99 الناتج غري النفطي

 3.35 49.48 47.00 0.00 0.17 التضخم
 36.34 23.14 21.09 0.34 19.08 االستثمار
 0.85 25.48 64.16 0.63 8.89 االستهالك

 0.10 0.10 0.11 8.98 90.70 اإلنفاق احلكومي
 0.25 2.14 2.66 7.94 87.02 اجلباية العادية

 17.84 27.58 28.81 1.61 24.16 السعر احلقيقي للصرف
صدمة  "صدمات اخلارجية" تشمل .(Posterior mean)، وهي على أساس املتوسط البعدي مالحظة: القيم يف اجلدول هي عبارة عن نسب مئوية

 . التضخم األجنيب، صدمة الناتج األجنيب، وصدمة معدل الفائدة األجنيب
 .Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  إعداد الطالب بناءا على املصدر:
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جزء إال تفسر ال ، يبدو أن صدمة سعر النفط واالستهالك، االستثمار، ابالنتقال إىل حمددات التضخم
 صدمة العرض )اإلنتاجية( يف املقابل، تفسر .الزمنية اآلفاق يف مجيعو  الرئيسي من التغريات يف التضخم صغري جدا

نسبة  اخلارجية. اتصدملأغلب التقلبات يف التضخم، مع ظهور دور صغري نسبيا لصدمة السياسة النقدية و 
مقارنة مبسامهة الصدمات  هي منخفضة هالكدمة سعر النفط يف تباين كل من االستثمار واالستمسامهة ص

. أكرب مسامهة لصدمة سعر النفط يف تقلبات االستثمار حتدث يف املدى املتوسط والطويل، بينما تكون األخرى
صدمة اإلنتاجية،  أكثر ما يفسر التباين يف االستثمار هي .هذه الصدمة أكثر أتثريا على االستهالك يف الربع األول

صدمة السياسة النقدية، والصدمات اخلارجية، يف حني تفسر صدمات اإلنتاجية والسياسة النقدية أغلب تباين 
نسبة مسامهة صدمة سعر النفط يف تباين كل من التضخم، االستثمار، واالستهالك هنا هي أقل ُما  االستهالك.

     and Benkhodja (2015) legretAl.5وجده 

عزى ت   يت حتدث فيهمافمن الواضح أن أغلب التقلبات ال ،واإلنفاق احلكومي ابلنسبة للجباية العادية
صدمة إنتاج النفط خاصة يف  ةي فَسر اجلزء املتبقي بشكل رئيسي بواسطو ، صدمة سعر النفط ابلدرجة األوىل إىل

كل من صدمة اإلنتاجية، صدمة السياسة   احلقيقي ت فسره يف معدل الصرف باينالت املدى املتوسط والطويل.
النقدية، والصدمات اخلارجية، إضافة إىل صدمة سعر النفط. هذه األخرية يظهر دورها بشكل أكرب يف األفق 

  املتوسط والطويل.

تسببها صدمات  زائرياالقتصاد الكلي اجل جزء مهم من التقلبات يف متغريات نإ ميكن القول بشكل عام،
، اإلمجايل، الناتج غري النفطي، اجلباية العاديةاحمللي الناتج  حالة ، يظهر ذلك بشكل خاص يفأسعار النفط

يف املقابل، يعترب التضخم أقل املتغريات  .واإلنفاق احلكومي )وبدرجة أقل االستثمار وسعر الصرف احلقيقي(
أهم ما يفسر التباين يف املتغريات الكلية يف  حساسية لصدمات أسعار النفط. إضافة إىل صدمة سعر النفط،

 Allegret andكما يف نتائج   .هي صدمة العرض )اإلنتاجية( وصدمة السياسية النقديةاالقتصاد اجلزائري، 
Benkhodja (2015)اخلارجية األخرى، ال تفسر إال جزء صغري من تباين املتغريات، ابستثناء  ، الصدمات

  دورها يف االستثمار ومعدل الصرف.

 

 

 
                                           

 السياسة املالية يف منوذجهما. and Benkhodja (2015) Allegretمل يستخدم  5
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 التحلل التارخيي 3.1

لكل صدمة  (Historical decomposition)التحلل التارخيي  19الشكل و  18الشكل يعرض 
خالل كامل  ،تقلبات كل من الناتج احمللي اإلمجايل، التضخم، االستثمار، واالستهالكمن الصدمات اهليكلية يف 

لنموذج خط  (Posterior mean)توسط البعدي املالنتائج املبينة يف الشكلني هي على أساس فرتة العينة. 
واليت هي نفسها القيم األصلية القيم هي سنوية؛ حيث مت استخدام قيم الربع الرابع للمتغريات املشاهدة ، و األساس

سيتم هنا الرتكيز على املسامهة التارخيية لصدمة سعر  .ابلنسبة للناتج، االستثمار، واالستهالك للبياانت املشاهدة
 النفط.     

، من الواضح أن صدمة سعر النفط لعبت دور كبري يف (GDP)على الناتج احمللي اإلمجايل  أوال ابلرتكيز
حلقيقي خالل كامل فرتة العينة، مع أن مسامهتها كانت أقل نسبيا يف فرتة الثمانينيات مقارنة بباقي تقلبات الناتج ا

وهي السنة اليت شهدت  1986الفرتات. التأثر األبرز للناتج هبذه الصدمة خالل الثمانينيات كان بداية من سنة 
وهو ما أدى إىل حالة كبرية  6ح السوق،صدمة سلبية كبري يف سعر النفط خاصة بعد ختلي السعودية عن دور مرج

سامهت صدمة سعر النفط يف استقرار االحنراف قبل ذلك، . تسعينياتال ائلمن الركود استمرت إىل غاية أو 
سعر النفط اليت حدثت يف سنة  السلبية الكبرية يف صدمةاإلجيايب للناتج يف النصف األول من الثمانينات. ال

تصادية سلبية وإمنا كانت هلا أيضا انعكاسات اجتماعية )أحداث أكتوبر اق آاثرمل تكن هلا فقط  1986
1988 .) 

اليت شهدها الناتج مع مطلع التسعينيات كانت مدفوعة بشكل أساسي بصدمات السياسة الزايدة الكبرية 
اهنار الناتج بشكل   أينشهد االقتصاد الوطين حالة كبرية من الركود،  النقدية والصدمات يف انتج النفط. بعد ذلك

سامهت صدمة سعر النفط بشكل ملحوظ يف حالة  ،وظل يف مستوايت منخفضة 1993سنة  بداية منكبري 
املالية لسنة الصدمة السلبية يف سعر النفط اليت خلفتها األزمة األسيوية  7الركود اليت شهدها الناتج يف هذه الفرتة.

األلفية اجلديدة بدأ الناتج يف التحسن تدرجييا خاصة مع املنحىن  مع مطلع سامهت يف اهنيار الناتج أكثر. 1997
قبل هذه السنة تراجع الناتج قليال متأثرا ابلصدمة  .2003بداية من سنة  التصاعدي الذي شهده سعر النفط

  .2001اليت خلفتها أحداث سبتمرب 

                                           
 شهدها سعر النفط أنظر الفصل الثاين.لتفاصيل أكثر حول هذه الصدمة والصدمات األخرى اليت  6
 عالوة على ذلك، شهدت هذه الفرتة أيضا أحداث سياسية )العشرية السوداء( سامهت بقسط كبري يف حالة الركود هذه. 7
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 احمللي اإلمجايل والتضخم. التحلل التارخيي للناتج 18الشكل 

 

 
تضخم األجنيب، صدمة الصدمة خارجية" صدمات " ملتش .ة، يف حني ميثل احملور العمودي النسبة املئويسنواتحملور األفقي ميثل الزمن ابلمالحظة: ا

 .(Posterior mean). القيم املستخدمة هنا هي قيم املتوسط البعدي الناتج األجنيب، وصدمة معدل الفائدة األجنيب
 .Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  إعداد الطالب بناءا علىاملصدر: 
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 . التحلل التارخيي لالستثمار واالستهالك19الشكل 
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 .(Posterior mean). القيم املستخدمة هنا هي قيم املتوسط البعدي الناتج األجنيب، وصدمة معدل الفائدة األجنيب
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كانت هلا الدور األكرب يف حالة االزدهار اليت ميزت الناتج خالل هذه   يف سعر النفط ةاإلجيابيالصدمات 
ورغم الصدمات  بعد ذلك، جمددا. الناتج )األزمة املالية العاملية( تراجع 2009و 2008بعد سنيت  ،الفرتة. لكن

 2015يف سنيت  الفرتة مل يدم طويال.يف هذه  الناتج ازدهار إال أن 2010اإلجيابية لسعر النفط بداية من سنة 
مرة أخرى تسببت الصدمات السلبية يف سعر النفط إىل جانب الصدمات السلبية يف إنتاج النفط، يف  2016و

هذه الصدمات األخرية كانت بسبب التزام اجلزائر بتخفيض حصة اإلنتاج استجابة للتخفيضات اليت  اهنيار الناتج.
 لسعر.أقرهتا منظمة األوبك لدعم ا

، السياسة النقدية، يبدو كما يف نتائج حتلل التباين أن صدمة بقية املتغرياتلابالنتقال إىل التحلل التارخيي 
 بينما مل يكن عينة.ال فرتة يف كامل يفسر التقلبات يف معدل التضخم اإلنتاجية، هي أكثر ماصدمات أقل  وبدرجة

لصدمة النفط كانت يف أواخر الثمانينيات، خاصة بعد الصدمة السلبية صدمة سعر النفط دور كبري. أبرز مسامهة ل
زادت أكثر معدالت التضخم يف أوائل  .، أين أدت هذه الصدمة إىل ارتفاع معدل التضخم1986لسنة 

وبصورة  ،اإلصالحات اهليكلية شهدت هذه الفرتة جمموعة من حيث ؛التسعينيات بسبب صدمة السياسة النقدية
ابلنسبة للتحلل التارخيي لالستثمار الكلي واالستهالك  8قيمة الدينار وإقرار قانون القرض والنقد.ختفيض  أدق،

كان يف أواخر الثمانينات   واالستهالك (، فإن أهم أتثري لصدمات سعر النفط على االستثمار19الشكل الكلي )
 . 2003ما بعد سنة ، وفرتة (، أواخر التسعينات1986صدمة بعد )

 األعمال اتدور  لصدمة سعر النفط دور كبري يفبشكل عام، ويف ضوء نتائج التحلل التارخيي، كان 
(Business cycles) أقل أتثري لصدمات سعر  االقتصاد اجلزائري خالل الثالث عقود والنصف األخرية. يف

الصدمات األخرى كان هلا  .الناتج احلقيقي حالة ثر هلا كان يفيف حني أن أكثر أ ،النفط كان يف حالة التضخم
التسعينيات. نظرا للتقلبات الكبرية اليت  أوائل لفرتات مثل صدمة السياسة النقدية يفدور ابرز فقط يف بعض ا

مت  2000يشهدها سعر النفط، كان من الضروري ادخال آلية فعالة حلماية االقتصاد الوطين. بداية من سنة 
عن تقلبات سعر النفط  تطبيق قاعدة مالية )السعر املرجعي للبرتول( اهلدف منها هو عزل االقتصاد الكلي الوطين

دور هذه القاعدة املالية وتقييم  مناقشةوحتقيق استقرار أكثر للمتغريات االقتصادية الكلية. يف القسم املوايل، سيتم 
 فعاليتها يف التقليل من اآلاثر السلبية للصدمات النفطية على االقتصاد اجلزائري.

 

 

                                           
 . (2008)خليل، ملزيد من التفاصيل حول هذه اإلصالحات أنظر، على سبيل املثال،  8
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 يف اجلزائر: دور قاعدة السعر  السياسة املالية 2

 هذا القسم سيتم مناقشة دور السياسة املالية يف التقليل من حدة انتقال تقلبات أسعار النفط اخلام إىل يف
االقتصاد الكلي اجلزائري. بشكل خاص، سيتم الرتكيز على دور القاعدة املالية )قاعدة السعر املرجعي للبرتول، من 

منذجة قاعدة السعر وصندوق ضبط املوارد.  ،أوال ،تمتعمليا، سقاعدة السعر"(. "اآلن فصاعدا سيشار إليها بـ 
املقارنة بني فرتة ما قبل وما بعد تطبيق  اثنيا، اختبار دور السياسة املالية كآلية انتقال لصدمات سعر النفط. اثلثا،

بة ، حتليل دوال االستجارابعا. (Subsample estimates) القاعدة من خالل تقديرات العينات الفرعية
النبضية يف ظل قاعدة السعر وقاعدة السياسة املالية املسايرة لالجتاهات الدورية )القاعدة األولية لنموذج خط 

 األساس(. 

 قاعدة السعر 1.2

من خالل حتديد سعر مرجعي اثبت لربميل النفط  2000سنة  من مت تطبيق قاعدة السعر يف اجلزائر بداية
وحتول القيمة الناجتة عن الفارق بني سعر السوق  ،اد امليزانية العموميةابلدوالر األمريكي ي ستخدم كأساس إلعد
فإنه يتم  2000قانون املالية التكميلي لسنة من  10املادة فحسب  والسعر املرجعي إىل صندوق ضبط املوارد.

املالية إىل حساب خاص يف حتويل القيم اجلبائية عن مستوى أعلى ألسعار احملروقات عن تلك املتوقعة ضمن قانون 
اخلزينة يسمى "صندوق ضبط املوارد"، واهلدف من ذلك هو ضبط نفقات وتوازن امليزانية وختفيض الدين 

  9العمومي.

كان اهلدف األساسي من وراء القاعدة هو، من انحية، عزل االقتصاد الكلي عن تقلبات أسعار عمليا،  
دات الكبرية يف السعر )وابلتايل اإليرادات( من خالل استثمارها )يف النفط. ومن انحية أخرى، االستفادة من الزاي

صل  سندات اخلزانة األمريكية مثال( أو استخدامها لتعويض االخنفاضات الكبرية يف السعر. قيمة اإليرادات ال حت 
صل يف شكل جباية )اجلباية البرتولية( ت فرض من طرف الدولة  على استغالل مباشرة من عمليات البيع وإمنا حت 

( والشركات األجنبية للنفط والغاز، وأتخذ هذه اجلباية العديد من األبعاد عند فرضها كالشركات الوطنية )سوانطرا
 10.من ضمنها سعر النفط

                                           
 متاح على الرابط: 2000قانون املالية التكميلي لسنة  9
 https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lois_de_finances_arabe/LFC%20A%202000.pdf 

 :2005حملروقات لسنة أنظر، على سبيل املثال، قانون ا 10
ar.pdf-7-5-http://www.energy.gov.dz/fr/legis/hydrocarbures 

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lois_de_finances_arabe/LFC%20A%202000.pdf
http://www.energy.gov.dz/fr/legis/hydrocarbures-5-7-ar.pdf
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قاعدة السياسة املالية املستخدمة يف منوذج خط األساس صممت حبيث تكون السياسة املالية مسايرة 
، وهي تتماشى مع السياسة املتبعة يف الفرتة ما قبل (Procyclical fiscal policy)لالجتاهات الدورية 

تم منذجة قاعدة السعر من أجل تقييمها ومقارنتها ابلقاعدة املسايرة لالجتاهات تتطبيق قاعدة السعر. اآلن س
تخدام سعر الدورية. لكن، مبا أن بياانت سعر النفط هي احنرافات عن احلالة املستقرة )املتوسط(، فال ميكن اس

واالحنرافات  جزء من التقلبات أن افرتاض اثبت للنفط. بدال من ذلك، سيتم، انطالقا من آلية عمل القاعدة،
1يف سعر النفط،  اإلجيابية أو السلبية − 𝜗واجلزء املتبقي،  11،بواسطة صندوق ضبط املوارد م استيعاهبا، يت𝜗 ،

املالية. يتوافق ذلك مع حقيقية أن احلكومة يف بعض الفرتات قد ال تلتزم ينتقل إىل االقتصاد الكلي عرب السياسة 
بقاعدة السعر وتتجاوز السعر املرجعي يف حالة، على سبيل املثال، السعي لتخفيض عجز امليزانية من خالل 

من  20 دةاملاصراحة )وهو ما نصت عليه  االستفادة من االحتياطات الكبرية اليت حتققها أسعار النفط املرتفعة
كما أن السعر   : "ضبط نفقات وتوازن امليزانية، وختفيض الدين العمومي"(2000قانون املالية التكميلي لسنة 

قيد ميزانية  عن هذه احلالة، ميكن التعبرييف  املرجعي أيضا مل يكن اثبت يف كامل هذه الفرتة وإمنا تغري عدة مرات.
دوق ضبط املوارد، من حيث القيمة احلقيقية، على التوايل، من احلكومة، قاعدة السياسة املالية، وكذلك صن

 خالل:

(1) 𝑇𝑛𝑜,𝑡
𝑃𝑡

+ 𝜏𝑜 (𝑅𝐸𝑅𝑡(𝑃𝑜,𝑡
∗
)
𝜗
𝑌𝑜,𝑡) +

𝐵𝑡
𝑃𝑡
=
𝑃𝑡𝐺𝑡
𝑃𝑡

+
𝑅𝑡𝐵𝑡−1
𝑃𝑡

 

(2) 𝑇𝑛𝑜,𝑡
𝑃𝑡

+ 𝜏𝑜 (𝑅𝐸𝑅𝑡(𝑃𝑜,𝑡
∗
)
𝜗
𝑌𝑜,𝑡) = (

𝑃𝑡𝐺𝑡
𝑃𝑡

)

𝜙𝑔

(
𝐵𝑡−1
𝑃𝑡

)
𝜙𝑏

 

على كل من األسر إىل الضرائب )اجلباية العادية( املفروضة  𝑇𝑛𝑜,𝑡. تشري مؤشر إمجايل السعر 𝑃𝑡حيث ميثل 
النفط اخلام  قطاعالضريبة املفروضة من طرف الدولة على نسبة إىل  𝜏𝑜تشريالريكاردية وغري الريكاردية. بينما 

 𝐺𝑡و 𝐵𝑡النفط. كل من  تج، على التوايل، معدل الصرف احلقيقي وان 𝑌𝑜,𝑡و 𝑅𝐸𝑅𝑡، متثل اجلباية البرتولية(نسبة )
معدل التكلفة اإلمجالية اإلمسية على  𝑅𝑡ميثل  على التوايل. ،اإلنفاق احلكوميو تشري إىل الدين العام الداخلي 

𝜙𝑔  كل من  السندات احلكومية )والذي هو من وجهة نظر األسر يعترب معدل العائد اإلمجايل اإلمسي(. ≥ 0 
𝜙𝑏و ≥ هي معامالت تقيس استجابة الضرائب العادية واجلباية البرتولية )وابلتايل السياسة املالية( للتغريات يف   0

 على التوايل. ،والدين احلكومي الداخلي كل من اإلنفاق احلكومي

                                           
 الزايدات يف السعر.االحنرافات السلبية من خالل تعويض اخنفاض السعر ابإليرادات املرتاكمة يف فرتات ستيعاب يتم ا 11
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هي نفسها معادليت قيد ميزانية احلكومة والقاعدة املالية األولية لنموذج  (2)املعادلة و  (1) ةالحظ أن املعادل
املعادلتني. هذا، كما متت  يف ، 𝜗السعر املرجعي،  دخال معلمةخط األساس )أنظر الفصل الثالث( ابستثناء إ

أتثر على  فقط التقلبات يف السعر )االحنرافات عن احلالة املستقرة( جزء منأعاله، حبيث تكون  هاإلشارة إلي
صندوق ضبط املوارد. ميكن التعبري عن هذا  𝑡التقلبات يستوعبها يف كل فرتة  ، بينما اجلزء املتبقي من هذهامليزانية
 من خالل: ،قيقية، من حيث القيمة احلاألخري

(3) 𝐹𝑡+1 = (1 − 𝜌𝐹)𝑅𝐸𝑅𝑡𝐹𝑡 + 𝜏
𝑜 ((𝑃𝑜,𝑡

∗ )
1−𝜗
𝑌𝑜,𝑡)  

1متثل املعلمة ، و ابلعملة األجنبية صندوق ضبط املواردخمزون األصول احملتفظ هبا يف إىل  𝐹𝑡تشري  > 𝜌𝐹 > 0 
اآللية اليت تتطور هبا خمزوانت الصندوق وفقا  األصول. هذهاملعامل الذي يقيس رسوم اإلدارة املفروضة على 

 .Bergholt et alو Agénor (2016)هي ُماثلة لتلك املستخدمة يف، على سبيل املثال،  (3)للمعادلة 
 .Bergholt et alو Agénor (2016)من أجل التبسيط، وعلى عكس ما مت استخدامه يف  .(2017)
ي فرتض هنا أن األصول يف الصندوق ال يتم استثمارها يف األسواق املالية، وابلتايل، اهلدف من ، (2017)

     النفط اليت تتجاوز مستوى أعلى من السعر املرجعي.الصندوق هو فقط ادخار عوائد 

𝜗عندما تكون  = فإن مجيع صدمات سعر النفط تصبح مستوعبة بواسطة صندوق ضبط املوارد. أما يف  0
𝜗ة حال = فتصبح مجيع صدمات سعر النفط تؤثر على امليزانية وتنتقل مباشرة إىل االقتصاد احمللي، وهنا   1

اآللية اليت حيدد هبا السعر  تصبح، جزئيا، مشاهبة للقاعدة املسايرة لالجتاهات الدورية لنموذج خط األساس.
يف  Medina and Soto (2007, 2016)املرجعي وفقا هلذه القاعدة مشابه تقريبا لآللية اليت استخدمها 

حالة الشيلي، لكن، ألن عملية حتديد السعر املرجعي يف الشيلي خمتلفة فإن القاعدة اليت استخدموها ختتلف، مع 
 أهنا، بشكل عام، حتدد السعر املرجعي كنسبة من السعر احلقيقي.

 السياسة املالية كآلية انتقال 2.2

من أجل اختبار دور السياسة املالية كقناة النتقال صدمات أسعار النفط إىل االقتصاد الكلي احمللي، ستتم،  
، مقارنة حتلل تباين املتغريات االقتصادية املختارة يف ظل سياسة مالية مسايرة Pieschacón (2012)كما يف 

 لنموذج خط األساس ىل يعرب عنها ابلقاعدة الدوريةلالجتاهات الدورية وأخرى غري مسايرة لالجتاهات الدورية. األو 
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 اختبار دور السياسة املالية كقناة انتقال لصدمات سعر النفط. 10اجلدول 

  𝑡 = 1 𝑡 = 2 𝑡 = 4 𝑡 = 10 𝑡 = 20 𝑡 = 40 𝑡 = 100 

𝜗 = 1 

GDP 61.24 42.73 47.78 55.88 56.06 53.27 51.90 
 71.99 72.37 72.56 69.18 56.80 49.83 76.51 النفطيالناتج غري 

 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.08 0.00 التضخم
 19.08 19.03 20.55 17.48 12.06 9.22 7.56 االستثمار
 8.89 8.83 8.30 7.11 5.29 5.64 35.01 االستهالك

 90.70 91.40 92.91 94.18 94.73 94.39 93.59 اإلنفاق احلكومي
 87.02 87.56 88.60 88.69 85.77 82.88 89.03 اجلباية العادية

 24.16 24.18 23.84 21.10 15.18 11.18 8.41 السعر احلقيقي للصرف

𝜗 = 0.3 

GDP 14.81 8.53 12.46 21.87 26.06 25.48 24.54 
 43.63 43.98 42.2 33.16 16.98 11.04 26.38 الناتج غري النفطي

 1.5 1.4 1.25 1.1 0.93 0.69 0.38 التضخم
 66.92 67.17 66.41 54.8 39.17 31.16 26.19 االستثمار
 18.29 16.15 11.76 7.76 3.8 2.79 16.34 االستهالك

 33.14 35.07 40.25 46.18 49.3 47.31 43.33 اإلنفاق احلكومي
 81.69 82.4 83.58 83.27 78.83 74.6 82.87 اجلباية العادية

 23.68 23.59 22.55 18.45 12.41 9.3 7.29 السعر احلقيقي للصرف
  .(Posterior mean)مالحظة: القيم يف اجلدول هي عبارة عن نسب مئوية، وهي على أساس املتوسط البعدي 

 .Dynare 4.5.4إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج  املصدر:

يف حني يعرب عن الثانية بقاعدة السعر املناقشة أعاله. ابلنسبة هلذه األخري، يفرتض أن قيمة معلمة السعر 
فقط من تقلبات سعر النفط تنتقل إىل االقتصاد احمللي، يف حني  %30، وهو ما يعين أن 0.3، هي 𝜗املرجعي، 

( بواسطة صندوق ضبط املوارد. أيضا يف ظل قاعدة السعر حتدد قيمة معلمة %70يتم امتصاص بقية التقلبات )
قيم  Agénor (2016).12 كما يف  0.0025، بـ 𝜌𝐹رسوم اإلدارة املفروضة على خمزون أصول الصندوق، 

لنموذج خط األساس اخلاص  (Posterior mean)ت املستخدمة هي قيم املتوسط البعدي بقية املعلما
 .10اجلدول بكامل فرتة العينة. نتائج املقارنة هي موضحة يف 

من الواضح أن السياسة املالية تلعب دور مهم يف نقل صدمات سعر النفط إىل االقتصاد احمللي، يظهر 
ذلك بشكل واضح يف حالة الناتج احمللي اإلمجايل، الناتج غري النفطي، واإلنفاق احلكومي. يف املقابل، وبشكل 

ويل( أكرب يف حالة قاعدة السعر. يعزى غري متوقع، يصبح تباين التضخم واالستثمار )واالستهالك يف املدى الط
عند اخنفاض التدخل فذلك إىل خصائص النموذج خاصة وجود األسر الريكاردية وملكيتها لرأس املال واالستثمار، 

                                           
 من اآلن فصاعدا، ما مل يتم ذكر خالف ذلك، سيتم استخدام قيمة هذه املعلمة لكل مواصفات النموذج اليت تضم قاعدة السعر.  12
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. بقية املتغريات ينخفض خاصالقطاع العام لل (Crowding-out) تنخفض معه آاثر مزامحةاحلكومي 
ن بدرجة أقل. تتوافق النتائج هنا، خاصة يف حالة الناتج اإلمجايل، الناتج تباينها أيضا يف ظل قاعدة السعر ولك

 .     et al. Husain (2008)و Pieschacón (2012)غري النفطي، واإلنفاق احلكومي، مع نتائج 

 تقدير العينات الفرعية 3.2

 Smets and، كما يف فرعيتنيقبل مناقشة وتقييم السياسة املالية، سيتم أوال استخدام تقديرات عينتني 
Wouters (2007)،  للتحقق من مدى استقرار كامل العينة واملقارنة بني فرتة ما قبل وما بعد تطبيق قاعدة

وليتم بعد ذلك استخدام القيم املقدرة للعينتني للتقييم واملقارنة بني قواعد السياسة املالية يف األقسام  .السعر
فيها أي قاعدة  وهي الفرتة اليت مل تطبق Q11980-Q41999 :وىل تغطي الفرتةالعينة الفرعية األ الالحقة.

 Q12000-Q42016مالية لعزل االقتصاد عن تقلبات أسعار النفط. وتشمل العينة الفرعية الثانية الفرتة: 
 هو، من النموذج املقدر للعينة الفرعية األوىل .2000سنة  بداية منوهي الفرتة اليت شهدت تطبيق قاعدة السعر 

أيضا حيث املواصفات، نفسه منوذج خط األساس لكامل فرتة العينة. بينما النموذج املقدر للعينة الثانية فيشمل 
  .(3)، و(2)، (1)مواصفات قاعدة السعر املعرفة ابملعادالت 

هي نفسها املوصوفة يف الفصل  )النسخ اخلطية(العينتني الفرعيتني يف ظل النموذجني  تقدير منهجية
، واالكتفاء حبساب منوال Metropolis-Hastingsالثالث، ابستثناء عدم استخدام خوارزمية املعاينة 

جلميع  وقيم املتوسط املسبق واالحنرافات املعيارية التوزيعات املسبقة. (Posterior mode)التوزيع البعدي 
جعل  ثالث لنموذج خط األساس اخلاص بكامل العينة، ابستثناءاملعلمات هي نفسها املستخدمة يف الفصل ال

معلميت استجابة السياسة املالية لالحنرافات يف كل من االنفاق احلكومي والدين العام تساوي الواحد  
(𝜙𝑔 = 𝜙𝑏 =  إىل ذلك، إضافة . اهلدف من ذلك هو متكني املقارنة بني القاعدتني والقواعد األخرى الحقا.(1

مبا أهنا تنتمي إىل اجملال  ،(Beta)يف منوذج قاعدة السعر، ي فرتض أهنا تتبع توزيع بيتا  ،𝜗املرجعي،  السعرمعلمة 
[0, واالحنراف املعياري للمعلمات اهليكلية نوال نتائج تقدير امل .0.2واحنراف معياري  0.5، مع متوسط [1

 .11اجلدول يف  موضحة ومعلمات الصدمات اخلاصة بكل عينة فرعية

الفهرسة اجلزئية لألجور، مرونة اإلحالل الفروقات بني الفرتتني تظهر يف  برزابلرتكيز أوال على املعلمات اهليكلية، أ 
واملستوردة، ومعلمة تشكل عادة االستهالك اخلاصة ابألسر احمللية. هذه األخرية، على سبيل بني السلع احمللية 

  سبيل املثال، معامل، على املثال، تزيد أبكثر من الضعف يف الفرتة الثانية. تظهر أيضا بعض االختالفات يف
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 . تقديرات العينات الفرعية11اجلدول 

 
 الوصف

Q11980-Q41999  Q12000-Q42016 
 .S.D املنوال  .S.D املنوال 

 املعلمات اهليكلية 
𝜂  2.83 9.43  3.10 12.73 مرونة االحالل بني السلع احمللية واألجنبية 
𝜂∗ )0.19 0.48  0.22 0.50 مرونة االحالل بني السلع احمللية واألجنبية )األسر األجنبية 
ℎ  0.13 0.82  0.47 0.30 العادة اخلارجية الستهالك األسر احملليةمعلمة تشكيل 
ℎ∗ 0.51 0.44  0.43 0.42 معلمة تشكيل العادة اخلارجية الستهالك األسر األجنبية 
𝜛  0.12 0.73  0.13 0.68 تكلفة تعديل استخدام رأس املال 
𝜅  1.28 6.38  1.16 6.49 تكلفة تعديل االستثمار 
𝛺𝑦  0.12 1.28  0.13 1.16 التكلفة الثابتةحصة واحد زائد 
𝛾𝑤 0.53 0.41  0.24 0.79 الفهرسة اجلزئية لألجور 
𝛾𝑝𝐻  0.09 0.06  0.04 0.02 احمللية الفهرسة اجلزئية لألسعار 
𝛾𝑝𝐹  0.19 0.15  0.31 0.25 املستوردة الفهرسة اجلزئية لألسعار 
𝜉𝑤  صالبة األجورCalvo 0.64 0.05  0.63 0.05 
𝜉𝑝𝐻  Calvo 0.53 0.04  0.54 0.04 احمللية صالبة األسعار 
𝜉𝑝𝐹  Calvo 0.62 0.05  0.65 0.05 املستوردة صالبة األسعار 
𝜌𝑟  0.06 0.72  0.05 0.77 معلمة معدل الفائدة 
𝜙𝜋  0.17 1.57  0.15 1.49 لالحنرافات يف التضخممعامل استجابة السياسة النقدية 
𝜙𝑒  0.08 0.07  0.08 0.07 سعر الصرف لالحنرافات يف  نقديةمعامل استجابة السياسة ال 
𝜙𝑔 0.00 1.00  0.00 1.00 احلكومي نفاقمعامل استجابة السياسة املالية لالحنرافات يف اال 
𝜙𝑏  0.00 1.00  0.00 1.00 لالحنرافات يف الدين العاممعامل استجابة السياسة املالية 
𝜗 0.09 0.77    معلمة السعر املرجعي 

 معلمات الصدمات 
𝜎𝑃𝑜∗  1.32 15.39  0.99 12.56 سعر النفط لصدمة االحنراف املعياري 
𝜎𝑌𝑜  0.36 2.09  0.56 3.38 إنتاج النفط االحنراف املعياري لصدمة 
𝜎𝑎  0.64 2.99  1.75 9.87 اإلنتاجية املعياري لصدمةاالحنراف 
𝜎u 0.03 0.13  0.05 0.19 السياسة النقدية لصدمة االحنراف املعياري 
𝜎𝛱∗  0.09 0.23  0.09 0.23 األجنيب تضخمال االحنراف املعياري لصدمة 
𝜎𝑌∗  0.09 0.23  0.09 0.23 األجنيب الناتج لصدمة االحنراف املعياري 
𝜎𝑅∗  0.06 0.18  0.11 0.28 سعر الفائدة األجنيب لصدمة االحنراف املعياري 
𝜌𝑃𝑜∗  0.04 0.89  0.02 0.95 سعر النفط لصدمة AR (1)معلمة  
𝜌𝑌𝑜  0.01 0.98  0.03 0.95 إنتاج النفط لصدمة AR (1)معلمة  
𝜌𝑎  معلمةAR (1) 0.13 0.57  0.08 0.14 اإلنتاجية لصدمة 
𝜌𝑢  معلمةAR (1) 0.09 0.92  0.05 0.89 السياسة النقدية لصدمة 
𝜌𝛱∗  0.01 0.01  0.00 0.01 األجنيب تضخمال لصدمة AR (1)معلمة  
𝜌𝑌∗  0.26 0.76  0.26 0.76 األجنيب الناتج لصدمة AR (1)معلمة  
𝜌𝑅∗  0.03 0.91  0.04 0.89 سعر الفائدة األجنيب لصدمة AR (1)معلمة  

 (.Standard deviation at the mode)نوال عند امل ، وهو هنا االحنراف املعياريإىل االحنراف املعياري .S.Dتشري مالحظة: 
 .Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  إعداد الطالب بناءا على املصدر:
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استجابة السياسة النقدية لالحنرافات يف التضخم وحصة التكلفة الثابتة يف دالة اإلنتاج؛ حيث تزيد، على التوايل، بـ 
  يف الفرتة الثانية.  0.12و 0.08

 صدمة سعر النفطاالختالفات تظهر بشكل خاص يف معلمات ابالنتقال إىل معلمات الصدمات، 
بينما ينخفض يف حالة  صدمة سعر النفط االحنراف املعياري يزيد يف حالة يف الفرتة الثانية، اإلنتاجية. وصدمة

ذلك، ابلنسبة  يعينصدمة اإلنتاجية. حيدث العكس فيما يتعلق مبعلمات االحندار الذايت اخلاصة ابلصدمتني. 
أقل  تكون ولكنالفرتة الثانية مقارنة ابلفرتة األوىل  يف %3بـ  تصبح أكربتقلبات السعر أن  لصدمة سعر النفط،

سواء للمعلمات اهليكلية أو  ،تقديرات العينتني ال توجد اختالفات جوهرية بني لكن بشكل عام، .استمرار
 يف الفصل الثالث(. 7اجلدول ال ختتلف كثريا عن القيم املقدرة لكامل فرتة العينة )كما ملعلمات الصدمات،  

 دوال االستجابة النبضية: مقارنة 4.2

، سيتم يف هذا القسم، من خالل دوال االستجابة النبضية، املقارنة كخطوة أوىل لتقييم فعالية السياسة املالية
 2016-2000اليت طبقت يف الفرتة  املسايرة لالجتاهات الدورية )قاعدة السعر(بني قاعدة السياسة املالية غري 

 سيشار إليها بـ "القاعدة الدورية"()وبني قاعدة السياسة املالية املسايرة لالجتاهات الدورية لنموذج خط األساس 
 املختارة تصادية الكليةبني استجاابت املتغريات االق . عمليا، ستتم املقارنة1999-1980اليت طبقت يف الفرتة 

دد قيمة صدمة سعر النفط )االحنراف املعياري( بـ  13يف سعر النفط. سلبية لصدمة من أجل متكني املقارنة، حت 
يف حني . يف كال النموذجني (2016-2000كما هي مقدرة للفرتة ) 0.89بـ  هامعلمة استمرار قيمة و  ،10%

. تقديرات حسب كل عينة فرعيةلبقية املعلمات املقدرة  (Posterior mode)البعدي  نوالامليتم حتديد قيمة 
 .السابقالفرعي هي املبينة يف القسم  عيناتهذه ال

وافق مع تقواعد السياسة املالية عرب الزمن من خالل مقارنتها حسب الفرتات اليت طبقت فيها ي تقييم
. حيث مقارنة االستجاابت املالية يف دولة Bjornland and Thorsrud (2016) احلجج املطروحة يف

، على سبيل املثال، مقارنة االستجاابت املالية عرب عدة مقارنة بـ أكثر واحدة عرب الزمن، حسبهما، يكون مفيدا
. إضافة إىل ذلك، ادخال Bjornland and Thorsrud (2016, p. 4)يف فرتة معينة بلدان 

 Medina and ، على سبيل املثال،ب فرتة تطبيقها يتوافق مع ما مت استخدامه يفمواصفات كل قاعدة حس
Soto (2007) .ستكون ابلنظر إىل األمهية النسبية لقاعدة السعر  هنا املقارنة ابلنسبة لقواعد السياسة النقدية

                                           
اإلشارة. الرتكيز هنا على من الناحية التجريبية، االستجاابت النبضية ألي متغري تكون نفسها يف حالة الصدمة السلبية أو اإلجيابية، ما يتغري هو فقط  13

ساسية االقتصاد حلابلنظر هو من أجل تقييم دور القواعد السياسة املالية يف التقليل من حدة هذه الصدمات،  ،1.1سلبية، كما يف القسم الصدمة ال
 .اجلزائري للصدمات السلبية
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يف التقليل من احنرافات كل متغري عن حالته املستقرة مقارنة ابلقاعدة الدورية، أي تقييم ما إذا كانت قاعدة السعر 
  ق استقرار أكثر لالقتصاد الكلي اجلزائري أم ال. يحتقسامهت يف هذه 

 نتائج إىل أن قاعدة السعر تنجحالتشري . 20الشكل  يفمعروضة  قاعدتنياالستجاابت النبضية يف ظل ال
حيث عند . والناتج غري النفطي الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي انكماش علىيف تقليل أثر صدمة سعر النفط  نسبيا

، يبدو أن دور ذلك مع. %0.5بـ  كل منهااستجابة   يف تقليل هذه القاعدة تساهم %10اخنفاض سعر النفط بـ 
هناك فرق  قاعدة السعر كأداة عزل يكون فعاال فقط يف السنوات الثالث األوىل اليت تلي الصدمة مث ال يصبح

هو  يف ظل قاعدة السعر اإلمجايل احمللي فاض أتثري صدمة سعر النفط على الناتجاخن .بينها وبني القاعدة الدورية
تصبح استجابة حيث  .لطلب احلكوميل القاعدةهذه نتيجة تقييد  الناتج غري النفطي استجابة اخنفاضبسبب 

    .%2 هذا األخري يف أعقاب الصدمة أقل بـ

صدمة سعر النفط كلما اخنفضت اخلاص تصبح أكثر أتثرا ب االستثماركما متت اإلشارة إليه آنفا، استجابة 
القطاع العام للخاص. لذلك، تصبح استجابة االستثمار للصدمة يف ظل قاعدة الدورية أقل مقارنة آاثر مزاحة 

تنجح قاعدة السعر يف حتقيق استقرار نسيب قصري املدى يف االستهالك ولكن ال يستمر ذلك   بقاعدة السعر.
ابلنسبة لتحديد بعد سنة ونصف، يصبح هذا األخري أكثر تقلبا. ففي املدى املتوسط والطويل، واب ،كثريا

حيدث ذلك ابلدرجة  دورية.قاعدة اللمقارنة اب السعرقاعدة  يف حالة أنه يكون أقل استقراراللتضخم، فيبدو 
الناجتة عن اخنفاض قيمة معدل الصرف و األوىل، كما متت مناقشته سابقا، كنتيجة لزايدة التضخم املستورد 

أخريا، تطبيق قاعدة السعر يؤدي أيضا إىل يف ظل قاعدة السعر.  %2األخري تنخفض قيمته بـ هذا  يقي.احلق
  لكن فقط يف املدى القصري. استقرار صغري نسبيا يف اجلباية العادية

اإلمجايل، يف الناتج احمللي  نسيب إىل استقرار أدىأن تطبيق قاعدة السعر  ،يف ضوء هذه النتائج ،عموما، يظهر
 لكن هذا االستقرار يدوم فقط املدى القصري. اإلنفاق احلكومي، واجلباية العادية. االستهالك، الناتج غري النفطي،

حيث ت صبح هذه املتغريات يف ؛ ، ومعدل الصرف احلقيقياالستثمار ،التضخميف حالة  دث العكسح يف املقابل،
 تتوافق، جزئيا، مع نتائج املتغريات يف ظل القاعدتني هاستجابة هذ طبيعة الفرق يف. ظل هذه القاعدة أقل استقرارا

Medina and Soto (2016)  يف ظل  يف سعر النحاس املتغريات لصدمةعند مقارنتهما بني استجابة
دورية  وقواعد أخرى قاعدة غري مسايرة لالجتاهات الدورية )قاعدة التوازن اهليكلي للميزانية املطبقة يف الشيلي(

وجداه. االستثناء ، مع أن الفروقات هنا هي أقل بكثري ُما (Calibrated)معاير  DSGEابستخدام منوذج 
 الوحيد، ابملقارنة مع نتائجهما، هو يف حالة معدل الصرف احلقيقي الذي يصبح أقل استقرارا عندما تكون 
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 لصدمة سعر النفط يف ظل قاعدة السعر والقاعدة الدوريةاالستجاابت النبضية . 20الشكل 

  

 
  ، يف حني ميثل احملور العمودي النسبة املئوية لالحنراف عن احلالة املستقرة.رابع سنويةاحملور األفقي ميثل الزمن ابألمالحظة: 
  .Dynare 4.5.4إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج املصدر: 
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القاعدة مسايرة لالجتاهات الدورية على عكس ما وجداه، وهذا نتيجة ألن النموذج هنا يفرتض استهداف 
السياسة النقدية ملعدل الصرف اإلمسي مبا ما يتوافق مع حالة اجلزائر مقارنة بسياسة معدل الصرف املرن املطبقة يف 

 ي. الشيل

الفرق الصغري نسبيا بني ما حتققه قاعدة السعر مقارنة ابلقاعدة الدورية من استقرار يف بعض املتغريات 
االقتصادية الكلية والذي ال يتعدى الثالث سنوات األوىل اليت تلي صدمة سعر النفط، يعكس إىل حد بعيد عدم 

دى املتوسط والطويل، ليس بسبب القاعدة الفعالية النسبية للقاعدة يف حتقيق ما صممت من أجله خاصة يف امل
يف حد ذاهتا وإمنا بسبب عدم االلتزام الكامل هبا. هذه النتيجة األخرية تعكسها القيمة الكبري املقدرة ملعلمة السعر 

احمللي ( انتقلت إىل االقتصاد الكلي %77، اليت تشري إىل أن نسبة كبرية من التقلبات يف سعر النفط )𝜗املرجعي، 
وبشكل واضح يف مسار املتغريات  أيضا (. يظهر ذلك2016-2000خالل فرتة تطبيق قاعدة السعر )

 يف E.3االقتصادية الكلية لالقتصاد اجلزائري خاصة تلك املتعلقة ابملالية العمومية خالل هذه الفرتة )الشكل 
(. حيث نسبة كبرية من االجتاهات يف إمجايل االنفاق احلكومي والناتج احمللي اإلمجايل، على سبيل Eامللحق 

املثال، ارتبطت ابلتقلبات بسعر النفط. خاصة مع االجتاه الصعودي هلذا األخري ويف ظل تطبيق عدد من برامج 
  14.من خالل زايدة اإلنفاق لتحفيز الطلب الكلي اإلنعاش ودعم النمو االقتصادي

إن حتول قاعدة السعر إىل قاعدة دورية يف املدى املتوسط والطويل، خاصة يف حالة استجابة الناتج 
كبري بسبب جلوء احلكومة إىل زايدة اإلنفاق ملواجهة انكماش الناتج وتعويض اخنفاض السعر   حد احلقيقي، هو إىل

التزاماهتا السياسية واالجتماعية. يتم ذلك يف الغالب ابستخدام األصول املرتاكمة يف صندوق واحملافظة أيضا على 
ضبط املوارد، وهو ما يتناىف مع أهداف حتقيق االستدامة املالية والعدالة بني األجيال، خاصة إذا استمرت الصدمة 

 السلبية، كما متت مناقشة ذلك من قبل )أنظر الفصل األول(. 

ال يعين تطبيق قاعدة غري مسايرة لالجتاهات الدورية ابلضرورة تقليل تقلبات االقتصاد الكلي إذا مل  وابلتايل،
يتم االلتزام هبا بشكل فعلي، بل على العكس من ذلك قد تزيد هذه القاعدة من تقلبات وعدم استقرار االقتصاد 

، حيث وجدا Bjornland and Thorsrud (2016)الكلي. تتوافق وجهة النظر هذه مع ما توصل إليه 
مع ذلك، أن السياسة املالية يف النرويج أصبحت أكثر دورية بعد اعتماد قاعدة غري مسايرة لالجتاهات الدورية. 

إىل أن ذلك مل يكن بسبب عدم االلتزام  Bjornland and Thorsrud (2016, p. 26)أشار 
       مبسار سعر النفط.   ابلقاعدة وإمنا نتيجة لإلطار املايل املتبع وسوء التنبؤ

                                           
 .(2015)بودخدخ، لتفاصيل أكثر حول هذه الربامج ودورها يف حتفيز الطلب الكلي أنظر، على سبيل املثال،  14
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 بديلة وسياسات قواعدحماكاة  3

عدم الكفاءة النسبية لقاعدة السعر خاصة يف املدى من إن ما أظهرته نتائج املقارنة يف القسم السابق 
قواعد بعض الدور  مناقشةيف هذا القسم سيتم من خالل احملاكاة املتوسط والطويل يثري تسائل؛ ما هو البديل؟ 

فط املالية البديلة وفعالية التنسيق بني السياسة املالية والسياسة النقدية يف تقليل اآلاثر السلبية لصدمات أسعار الن
اهلدف من ذلك هو اختبار أي البدائل ستكون أفضل من حيث فعاليتها يف  على املتغريات االقتصادية الكلية.

عمليا، سيتم ذلك من خالل املقارنة بني  تقليل تقلبات االقتصاد الكلي اجلزائري مقارنة بقاعدة السعر املتبعة.
اهليكلية ومعلمات  قيم املعلمات ديلة أخرى.ب سياسة االستجاابت النبضية يف ظل قاعدة السعر وكل آلية

 Posterior) املستخدمة يف ظل كل قاعدة أو سياسة يف هذا القسم هي قيم املنوال البعدي الصدمات
mode)  3.2)فرتة تطبيق قاعدة السعر( واليت مت تقديرها يف القسم  20016-2000اخلاصة ابلفرتة .

يتم  إضافة إىل ذلك، يف كل حالة.قاعدة واليت سيشار إليها كل ابستثناء بعض املعلمات اليت حتدد حسب طبيعة  
يف حالة كل قاعدة. وكما هو احلال يف األقسام  %10حتديد قيمة االحنراف املعياري لصدمة سعر النفط بـ 

 تم هنا أيضا املقارنة ابلنظر إىل آاثر صدمة سلبية.تبقة، سالسا

 (BIH) قاعدة االدخار واستخدام نسبة اثبتة من العوائد 1.3

د يف ظل هذه القاعدة فإن كل اإليرادات احملصلة من اجلباية على النفط اخلام يتم ادخارها يف صندوق املوار 
العاملية، العوائد الناجتة عن استثمار هذه األصول ختصص منها ويستثمر خمزون األصول املرتاكمة يف األسواق املالية 

 هذه القاعدة 2001.15لتمويل نفقات احلكومة. مت استخدام هذه القاعدة يف النرويج بداية من سنة نسبة اثبتة 
حتديد مواصفات هذه القاعدة هنا سيتم  16اليت متت مناقشتها سابقا يف الفصل األول. BIH قاعدة هي نفسها

يف ظل هذه على التوايل، القاعدة املالية، و يصبح قيد ميزانية احلكومة  .Bergholt et al. (2017)ابتباع 
 القاعدة، من حيث القيمة احلقيقية، على النحو التايل:

(4) 𝑇𝑛𝑜,𝑡
𝑃𝑡

+ (𝑅𝐹𝑡) +
𝐵𝑡
𝑃𝑡
=
𝑃𝑡𝐺𝑡
𝑃𝑡

+
𝑅𝑡𝐵𝑡−1
𝑃𝑡

 

(5) 𝑇𝑛𝑜,𝑡
𝑃𝑡

+ (𝑅𝐹𝑡) = (
𝑃𝑡𝐺𝑡
𝑃𝑡

)

𝜙𝑔

(
𝐵𝑡−1
𝑃𝑡

)
𝜙𝑏

 

                                           
   .Pieschacón (2012)و Bjornland and Thorsrud (2016)ألكثر تفاصيل حول هذه القاعدة أنظر، على سبيل املثال،  15
 يف الفصل األول. 2التفاصيل حول هذه القاعدة أنظر القسم ملزيد من  16
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 𝑡إىل قيمة النسبة الثابتة من عوائد استثمار أصول الصندوق اليت حتصلها السلطة املالية يف كل فرتة  𝑅𝐹𝑡تشري 
𝑅𝐹𝑡، وتعطى بـ: وتستخدمها يف متويل النفقات العامة = 𝜌𝐹𝑅𝑡−1

∗ 𝑅𝐸𝑅𝑡𝐹𝑡 . ل يف بينما يعطى تطور األصو
 صندوق ضبط املوارد بـ:

(6) 𝐹𝑡+1 = (1 − 𝜌𝐹)𝑅𝑡−1
∗ 𝑅𝐸𝑅𝑡𝐹𝑡 + 𝜏

𝑜(𝑃𝑜,𝑡
∗ 𝑌𝑜,𝑡)  

𝑅𝑡متثل 
)أنظر  AR (1)معدل الفائدة األجنيب وهو يتطور خارجيا ويتبع عملية احندار ذايت من الدرجة األوىل  ∗

إىل النسبة الثابتة من العوائد اليت تسحبها السلطة  𝜌𝐹، تشري (3)الفصل الثالث(. هنا، على عكس املعادلة 
النسبة املئوية توافق هذه القيمة  ،0.01بـ  Bergholt et al. (2017)النقدية من الصندوق وحتدد كما يف 

 رنة هنا، حتدد هذه القيمة أيضا يف حالة قاعدة السعر.اليت حتدد يف النرويج. ومن أجل متكني املقا %4السنوية 

االستجاابت النبضية يف ظل قاعدة السعر وقاعدة االدخار واستخدام نسبة اثبتة من  21الشكل  عرضي
 اإلمجايل وغري النفطي يف استجابة الناتج احلقيقي هذه األخرية. النتائج تظهر سالسة كبرية حتققها (BIH) العائد

إىل اخنفاض مستمر يف تراكم  تراجع سعر النفط. حيث يؤدي مقارنة بقاعدة السعر لصدمة سعر النفط السلبية
اخنفاض قيمة العوائد  علىهذا بدوره ينعكس  األصول يف صندوق املوارد وابلتايل تقل معه عوائد االستثمار.

اد الكبري مليزانية احلكومة على عائدات لكن بسبب عدم االعتم. من طرف السلطة املالية احملصلة من الصندوق
يظهر هذا بشكل واضح يف النفط يف ظل هذه القاعدة فإن الصدمة ال أتثر كثريا على الوضع املايل للحكومة. 

يف األرابع الثالث األوىل اليت  أكثر استقرار ابستثناء ارتفاع صغري نسبيا يصبح الذياستجابة اإلنفاق احلكومي 
 ((.6للقيمة الكبرية ملخزون األصول فالفرتات السابقة )بسبب الطبيعة الرتاكمية للمعادلة ) تعقب الصدمة نتيجة

أيضا استجابة بطيئة يف االستهالك  BIHحتقق قاعدة  أكثر استقرارا. ،نسبيا ،اجلباية العادية تصبح أيضاوابملثل، 
. يف املقابل، صدمة سعر النفط ترفع اخلاص وعدم أتثر كبري يف قيمة الصرف لكن حيدث العكس يف املدى الطويل

دث اخنفاض كبري يف االستثمار اخلاص   .اعتماد هذه القاعدة ما متإذا  من معدالت التضخم وحت 

 BIHيف سعر النفط(، وابلرتكيز على الناتج، تطبيق القاعدة  ةمع ذلك، يف السناريو املضاد )صدمة إجيابي
سيحرم االقتصاد احمللي من عائدات كبرية ميكن من خالهلا دعم التنمية احمللية وحتقيق الرفاهية االقتصادية 
واالجتماعية، ألن هذه القاعدة صاحلة فقط لالقتصادايت مرتفعة الدخل، لكن، عندما يكون االقتصاد منخفض 

 التحتية، وضعف رأس املال العجز الكبري يف البىنل )أو حىت متوسط الدخل(؛ يتسم بندرة رأس املال، الدخ
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 BIH االستجاابت النبضية لصدمة سعر النفط يف ظل قاعدة السعر وقاعدة. 21الشكل 

 

 
 ميثل احملور العمودي النسبة املئوية لالحنراف عن احلالة املستقرة.احملور األفقي ميثل الزمن ابألرابع سنوية، يف حني مالحظة: 
  .Dynare 4.5.4إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج املصدر: 
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 Van der Ploeg and Venables ؛Collier et al. (2010))أنظر على سبيل املثال:  البشري
لذلك، قد يكون تطبيق هذه القاعدة صعبا يف اجلزائر على  Samake et al. (2013).)17؛ و(2011)

     املوارد )النفط والغاز(.  تالكبري على إيرادا هواعتماد األقل يف األفق القريب، نظرا لتميز اقتصادها ابخنفاض الدخل

 للميزانية قاعدة التوازن اهليكلي 2.3

( هو ضمان سياسة املالية غري Structural balance rule)قاعدة التوازن اهليكلي اهلدف األساسي ل
، وإمنا يف اإليرادات من خالل إزالة املكوانت الدورية يف إيرادات املوارديس فقط لمسايرة لالجتاهات الدورية، 

ميكن حيث  .Medina and Soto (2016). يتم هنا حتديد قاعدة التوازن اهليكلي ابتباع العادية أيضا
 :  ، من خاللمن حيث القيمة اإلمسية ،قيد ميزانية احلكومة إعادة كتابة

(7) 𝐺𝐵𝑡 = 𝑇𝑡 − 𝑃𝑡𝐺𝑡 − (1 − 𝑅𝑡)𝐵𝑡−1  

𝑇𝑡حيث  = 𝑇𝑛𝑜,𝑡 + 𝑇𝑜,𝑡 متثل إمجايل اإليرادات اجلبائية وإيرادات النفط .   

، ي عرف على أنه التوازن Medina and Soto, (2016, p. 6)، حسب 𝑆𝐵𝑡التوازن اهليكلي، 
 يرادات اجلبائية وإيرادات املوارد، وابلتايل:اإلالتقلبات الدورية يف انقض  (Effective balance)الفعال 

(8) 𝑆𝐵𝑡 ≡ 𝐺𝐵𝑡 − �̃�𝑡 = 𝑇𝑡 − �̃�𝑡 + 𝐵𝑡 − 𝑃𝑡𝐺𝑡 − 𝑅𝑡𝐵𝑡−1  

�̃�𝑡حيث  = �̃�𝑛𝑜,𝑡 + �̃�𝑜,𝑡 متثل إمجايل اإليرادات الدورية (Cyclical revenues):وتعطى بـ ، 

(9) �̃�𝑛𝑜,𝑡 = 𝜏𝑡𝑃𝑌,𝑡(𝑌𝑡 − 𝑌),          �̃�𝑜,𝑡 = 𝜏
𝑜 (𝑃𝑜,𝑡

𝑓 − 𝑒𝑡�̅�𝑜,𝑡
𝑟𝑒𝑓
)𝑌𝑜,𝑡  

𝑃𝑜,𝑡تشري 
𝑓  إىل السعر اإلمسي للنفط، يف حني يشري�̅�𝑜,𝑡

𝑟𝑒𝑓  إىل السعر املرجعي، وهو حيدد هنا وفق نفس اآللية اليت
إىل معدل  𝑒𝑡. يشري Medina and Soto (2016)حيدد بيها السعر املرجعي للنحاس يف الشيلي ابتباع 

اإلمجايل. هنا إىل القيمة اإلمجالية للناتج احمللي  𝑃𝑌,𝑡𝑌𝑡تشري  .قيمة اجلباية العادية 𝜏𝑡متثل  ، بينماالصرف اإلمسي
للناتج ، أن صايف اإليرادات اجلبائية متثل دالة Medina and Soto (2007a, 2016)فرتض، كما يف ي  

𝑇𝑛𝑜,𝑡 احمللي اإلمجايل = 𝜏𝑡(𝑃𝑌,𝑡𝑌𝑡).  يشري𝑌  إىل الناتج احملتمل(Potential output)  أو متوسط ميل الناتج
 احمللي اإلمجايل.

                                           
 هذه املسألة هي مناقشة مبزيد من التفصيل يف الفصل األول. 17
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 ,Medina and Soto (2016وفقا آللية عمل قاعدة التوازن اهليكلي، فإن السياسة املالية حسب 
p. 7) .تستهدف احملافظة على التوازن اهليكلي للميزانية عند نسبة معينة من الناتج احمللي اإلمجايل احلايل ،

 :كنسبة من الناتج بـ، تعطى النفقات احلكومية  (5( و)4وابلتايل، ومن خالل اجلمع بني )

(10) 𝑃𝑡𝐺𝑡
𝑃𝑌,𝑡𝑌𝑡

= 𝜏𝑡 (
𝑌

𝑌𝑡
) + 𝜏𝑜𝑒𝑡�̅�𝑜,𝑡

𝑟𝑒𝑓 𝑌𝑜,𝑡
𝑃𝑌,𝑡𝑌𝑡

+ (1 − 𝑅𝑡)
𝐵𝑡−1

𝑃𝑌,𝑡−1𝑌𝑡−1

𝑃𝑌,𝑡−1𝑌𝑡−1
𝑃𝑌,𝑡𝑌𝑡

−
𝑆𝐵𝑡
𝑃𝑌,𝑡𝑌𝑡

  

𝑆𝐵𝑡تشري 

𝑃𝑌,𝑡𝑌𝑡
كما يف   أهنا عبارة عن فائض وحتدد قيمتها هنا . ي فرتضإىل نسبة الفائض أو العجز اهليكلي إىل الناتج 

Medina and Soto (2016) يف حالة قاعدة التوازن  حيدد السعر املرجعي كما يف حالة الشيلي،  .صفرب
 Medina and Soto ابتباع ، حيث𝑛 دى الطويليف املكمتوسط متوقع لسعر النفط   اهليكلي للميزانية

(2007b)، بـ: سبالسعر املرجعي )النسخة اخلطية( حي 

(11) �̅�𝑜,𝑡
𝑟𝑒𝑓

= �̃�(𝑛)�̂�𝑜,𝑡
∗   

�̃�(𝑛)حيث  =
1

𝑛
(1 + 𝜌

𝑃𝑜
∗ +⋯+ 𝜌𝑃𝑜∗

𝑛−1) < يتم  إىل معلمة استمرار صدمة سعر النفط. ∗𝜌𝑃𝑜تشري  1.18
𝑛حتديد قيمة الفرتة  = حيدد كمتوسط للسعر احلقيقي للنفط املتوقع خالل يعين أن السعر املرجعي وهو ما  40

 Medina andمن أجل التبسيط، ال يتم هنا إدخال صدمة للسعر املرجعي كما يف . سنوات مقبلة 10
Soto (2007b) ..تراكم أصول أخريا،  آلية حتديد السعر املرجعي يف حالة قاعدة السعر تظل على حاهلا
 صبح:دة، تيف ظل هذه القاعصندوق ضبط املوارد 

(12) 𝐹𝑡+1 = (1 − 𝜌𝐹)𝑅𝐸𝑅𝑡𝐹𝑡 + 𝜏
𝑜 (�̂�𝑜,𝑡

∗ 1−�̃�(𝑛)
𝑌𝑜,𝑡)  

ال حظ أنه ي فرتض هنا أيضا، من أجل التبسيط، أن األصول يف الصندوق ال يتم استثمارها يف األسواق املالية، 
السعر املرجعي كما يف وابلتايل، اهلدف من الصندوق هو فقط ادخار عوائد النفط اليت تتجاوز مستوى أعلى من 

  ((.3حالة قاعدة السعر )املعادلة )

. 22الشكل  االستجاابت النبضية يف ظل قاعدة السعر وقاعدة التوازن اهليكلي للميزانية هي معروضة يف
ت ظهر النتائج أن كل من الناتج احمللي اإلمجايل والناتج غري النفطي تصبح أكثر استقرار يف ظل قاعدة التوازن 

 ظ على مستوى حيدث ذلك بسبب تقييد هذه األخرية ألدوات السياسة املالية من خالل احلفا اهليكلي للميزانية.

                                           
�̃�(𝑛)تصبح هذه املعادلة من الشكل:  18 =

1

𝑛
(
1−𝜌𝑃𝑜∗

𝑛

1−𝜌𝑃𝑜∗
). 
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 اهليكلي توازنال دةقاعدة السعر وقاع لصدمة سعر النفط يف ظل . االستجاابت النبضية22الشكل 

 

 
 احملور األفقي ميثل الزمن ابألرابع سنوية، يف حني ميثل احملور العمودي النسبة املئوية لالحنراف عن احلالة املستقرة.مالحظة: 
 .Dynare 4.5.4إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج املصدر: 



 الفصل الرابع: آثار صدمات أسعار النفط ودور السياسة املالية يف اجلزائر

149 
 

اثبت لإلنفاق احلكومي واجلباية العادية إىل الناتج احلقيقي مع األخذ يف احلسبان املسار املتوقع لسعر النفط يف 
استخدام الطويل. مع حمافظتها على استقرار منو الناتج، هي يف ذات الوقت، وعلى عكس قاعدة االدخار و املدى 

( مثال، تعطي أكثر مرونة للسلطة املالية يف االستجابة لصدمات 21الشكل ( )BIHنسبة اثبتة من العوائد )
أسعار النفط وفك اخلناق عن امليزانية خاصة يف املدى القصري واملتوسط. ويف السيناريو املضاد )صدمة إجيابية(، 

 فإهنا ال حترم االقتصاد من االستفادة من إيرادات النفط املرتفعة. 

يف حالة بقية املتغريات. حيث حتافظ قاعدة التوازن  BIHعن قاعدة  رغم ذلك، ال خيتلف دورها كثريا
اهليكلي على استقرار نسيب يف كل من االستهالك اخلاص والقيمة احلقيقية ملعدل الصرف يف املدى القصري مقارنة 

النفط.  بقاعدة السعر. يف املقابل، يتأثر كل من التضخم واالستثمار اخلاص بشكل أكرب ابلصدمة السلبية لسعر
أتثر االستثمار اخلاص يكون أكرب بسبب اخنفاض آاثر املزامحة كما متت اإلشارة إليه سابقا. مع ذلك، يف 
السيناريو املضاد فإن استجابة االستثمار اخلاص تكون أكرب وتكون معدالت التضخم يف مستوايت منخفضة 

 (.   BIH)ينطبق ذلك أيضا على قاعدة 

 يراداتواإل نفقاتقواعد ال 3.3

 اإليرادات تعديل إمجايل النفقات وقاعدة تعديلمع قاعدة مقارنة دور قاعدة السعر  يف هذا القسمستتم 
. سيتم أوال حتديد آلية عمل كل قاعدة مث مقارنة القواعد الثالثة معا كما هو احلال يف القسم الفرعي اجلبائية

االقتصاد احمللي إما من خالل قناة اإلنفاق  اختبار قواعد حتويل إيرادات املوارد، بشكل كامل، إىل السابق.
احلكومي أو من خالل قناة الضرائب و/أو التحويالت هو مستخدم يف العديد من الدراسات )على سبيل املثال: 

Agénor (2016) ؛Medina and Soto (2016) و؛Pieschacón (2012) هنا سيتم حتديد )
 .Medina and Soto (2016)القاعدتني ابتباع 

 قاعدة تعديل النفقات 1.3.3

أن احلكومة ومن أجل حتقيق ، Medina and Soto (2016)فرتض، كما يف ي   يف ظل هذه القاعدة
اخنفاض إيرادات تلجأ مباشرة إىل تعديل إمجايل النفقات. فعلى سبيل املثال، يف حالة قيد امليزانية )توازن امليزانية( 

 يتم ختفيض فقط إمجايل النفقات مع ترك عناصر امليزانية األخرى على حاهلا. بسبب صدمة سلبية يف السعرالنفط 
 وابلتايل، فإن كل من إيرادات اجلباية العادية والدين العمومي تظل اثبتة استجابة لصدمة سعر النفط، أي:

(13) 𝑇𝑛𝑜,𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,          𝐵𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  
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أي زايدة أو اخنفاض يف سعر النفط تنعكس مباشرة يف اإلنفاق احلكومي وتنتقل إىل  أن تعين هذه القاعدة ضمنيا
 . من خالل الطلب احلكومي الطلب الكلي قناة االقتصاد الكلي عري

 قاعدة تعديل اإليرادات 2.3.3

يف ظل هذه القاعدة ، Medina and Soto (2016)وأيضا كما يف على عكس قاعدة النفقات، 
من أجل حتقيق توازن امليزانية مع ترك عناصر امليزانية األخرى على حاهلا.  بتعديل اإليرادات اجلبائية تقوم احلكومة

 والدين العمومي تظل اثبتة استجابة لصدمة سعر النفط، أي: إىل الناتج النفقات نسبة وابلتايل، فإن كل من

(14) 𝑃𝑡𝐺𝑡
𝑃𝑌,𝑡𝑌𝑡

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,          𝐵𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  

أي زايدة أو اخنفاض يف سعر النفط تنعكس مباشرة يف اجلباية العادية وتنتقل إىل  أن تعين هذه القاعدة ضمنيا
 . من خالل الطلب اخلاص االقتصاد الكلي عري قناة الطلب الكلي

 عروضةهي م ة تعديل النفقات، وقاعدة تعديل اإليراداتعداققاعدة السعر،  االستجاابت النبضية يف ظل
  استجابة املتغريات يف ظلالفروقات بنيطبيعة  ،ظهر النتائج أنه وبشكل عامت  توقع، مكما هو   .23الشكل  يف

تلك املالحظة يف القاعدة الدورية اليت تفرتض التعديل يف ال ختتلف عن  اإليراداتو النفقات يت قاعدو قاعدة السعر 
ت أو (. لذلك، سيتم الرتكيز هنا على املقارنة بني قاعديت تعديل النفقا20الشكل )النفقات واجلباية العادية معا 

حتقق أفضل استقرار لالقتصاد الكلي مع حتقيق توازن للميزانية العامة. بعبارة  همامن خالل النظر أي   اإليرادات
جتاوز قاعدة السعر نتيجة لظروف طارئة أو لتحقيق أهداف  أخرى، يف حالة ما إذا قررت احلكومة مضطرة  

  اجلباية العادية والتحويالت.هل جيب عليها تعديل النفقات أم فاقتصادية معينة، 

تعديل يف اإليرادات ال من خاللابلرتكيز أوال على الناتج، فمن الواضح أن استجابة السياسة املالية للصدمة السلبية 
زايدة الضرائب أو ختفيض التحويالت يكون أتثريه أقل ويضمن استقرار أكثر للناتج غري النفطي ب إماالعادية 

يف املقابل، يؤدي هذا التعديل يف اإليرادات إىل  .مقارنة بقاعدة تعديل النفقات حد سواء والناتج اإلمجايل على
سعر النفط. كل من االستثمار واالستهالك اخلاص أكثر حساسية لصدمة فتصبح   أتثري سليب على القطاع اخلاص

القاعدتني.  قي يف ظلأخريا، يبدو أنه ال توجد فروقات كبرية الستجابة كل من التضخم ومعدل الصرف احلقي
 Medina and Sotoالفروقات بني قاعدة تعديل النفقات وقاعدة تعديل اإليرادات تتوافق مع ما وجده 

 يف حالة الشيلي مع أن حجمها هنا خيتلف. (2016)
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 النفقات واإليرادات د. االستجاابت النبضية لصدمة سعر النفط يف ظل قاعدة السعر وقواع23الشكل 

 

 
  ، يف حني ميثل احملور العمودي النسبة املئوية لالحنراف عن احلالة املستقرة.ألرابع سنويةمالحظة: احملور األفقي ميثل الزمن اب

 .Dynare 4.5.4إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج املصدر: 
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 التنسيق بني السياسة املالية والسياسة النقدية 4.3

دمات اليت تدخل السياسة النقدية وتنسيقها مع السياسة املالية يعترب مهم للتقليل من تبعات انتقال الص
حتدث يف سعر النفط إىل االقتصاد الكلي. هنا سيتم اختبار مدى فعالية التنسيق بني املالية والسياسة النقدية. 

النقدية لنموذج خط األساس مع نفس قاعدة السعر عمليا، سيتم املقارنة بني قاعدة السعر يف ظل قاعدة السياسة 
 .يف ظل قاعدتني بديلتني للسياسة النقدية

 الناتج فجوةاستهداف  1.4.3

أي عن اجتاهه أو  عن حالته املستقرة ناتجيف ظل قاعدة السياسة النقدية هذه يتم استهداف احنرافات ال
الناتج احمللي قيمة استجابة السياسة النقدية الحنرافات  جعل. ببساطة سيتم ذلك من خالل ميله يف املدى الطويل

قاعدة السياسة النقدية يف منوذج خط األساس هي من الشكل )أنظر الفصل  .يل أكرب من الصفرعن امل اإلمجايل
 الثالث(:

(15) 𝑅𝑡
𝑅
= (

𝑅𝑡−1
𝑅
)
𝜌𝑟

[(
Π𝑡
Π
)
𝜙𝜋

(
𝑌𝑡
𝑌
)
𝜙𝑦

(
Δ𝑒𝑡
Δe
)
𝜙𝑒

]

(1−𝜌𝑟)

exp (𝜖𝑡
𝑢)  

)واحد زائد معدل الفائدة  اإلمسي عائد، على التوايل، إىل قيمة معدل ال𝛥𝑒و  𝑅 ،Π، 𝑌حيث تشري كل من 
𝑅𝑡)اإلمسي  = 1 + 𝑟𝑡))،املعلمة  يف احلالة املستقرة. جالناتوإمجايل  تغري معدل الصرف، ، معدل التضخم𝜌𝑟 

𝜖𝑡 .(smoothing parameter)تقيس درجة اعتماد معدل الفائدة احلايل على قيمته يف الفرتة السابقة 
𝑢 

𝜙𝜋 هي صدمة سياسة نقدية. ≥ 0 ،𝜙𝑦 ≥ 𝜙𝑒و  ،0 ≥ هي معامالت تقيس استجابة معدل الفائدة اإلمسي  0
واحنراف  عن قيمهما يف احلالة املستقرة إلمجايل)وابلتايل السياسة النقدية( الحنراف كل من معدل التضخم والناتج ا

ابلنسبة هلذا األخري )استهداف احنراف معدل  على التوايل. مسي عن قيمته يف الفرتة السابقة،معدل الصرف اإل
يف منوذج خط األساس مت افرتاض . Allegret and Benkhodja (2015)الصرف( فتم إدخاله ابتباع 

مبا يتوافق مع حالة اجلزائر  ( ال تستجيب الحنرافات الناتج عن حالته املستقرةأن السياسة النقدية )البنك املركزي
االستجابة الحنرافات الناتج قيمة . لكن، هنا يفرتض أن Allegret and Benkhodja (2015) ابتباعو 

𝜙𝑦هي  =  Medina and Soto (2007a)اليت قدرها  0.39و 0.28 وهي قريبة من القيمة .0.3
 القتصاد الشيلي.
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 استهداف معدل التضخم 2.4.3

الستجابة السياسة النقدية الحنرافات التضخم الرئيسي  (Posterior mode)قيمة املنوال البعدي 
𝜙𝜋هي  2016-2000املقدرة للفرتة  = . من أجل اختبار أمهية تدخل السياسة النقدية الستهداف 1.57

صادية لصدمة سعر النفط، سيتم افرتاض أن قيمة استجابة التضخم وأثر ذلك على استجابة املتغريات االقت
𝜙𝜋 املستقرة تصبح السياسة النقدية الحنرافات التضخم عن حالته = . بعبارة أخرى، سيتم اختبار ما كان 2

سيحدث الستجابة متغريات االقتصاد الكلي خالل فرتة تطبيق قاعدة السعر لو أن السياسة النقدية كانت أكثر 
  تهدافها للتضخم. تشددا يف اس

  احلقيقي  استهداف معدل الصرف 3.4.3

 يسعر الصرف احلقيقاحنرافات استهداف  من خالهلا يتم يفرتض سياسة نقدية بديلة يف ظل هذه القاعدة
، وابلتايل يتم تعديل قاعدة رد فعل السياسة معدل الصرف اإلمسي تغري وليس )املتوسط( ةعن حالته املستقر 

 بنموذج خط األساس لتصبح من الشكل:النقدية اخلاصة 

(16) 𝑅𝑡
𝑅
= (

𝑅𝑡−1
𝑅
)
𝜌𝑟

[(
Π𝑡
Π
)
𝜙𝜋

(
𝑌𝑡
𝑌
)
𝜙𝑦

(
𝑅𝐸𝑅𝑡
𝑅𝐸𝑅

)

𝜙𝑟𝑒𝑟

]

(1−𝜌𝑟)

exp (𝜖𝑡
𝑢)  

هذه  .𝑅𝐸𝑅، متثل استجابة السياسة النقدية الحنرافات سعر الصرف احلقيقي عن حالته املستقرة 𝜙𝑟𝑒𝑟حيث 
ابلنسبة ملعلمة  يف حالة الشيلي. Medina and Soto (2007a)القاعدة هي ُماثلة لليت استخدمها 

يق بني الختبار التنس Medina and Soto (2016) حددها كما  0.3حتدد بـ  االستجابة ملعدل الصرف
 .السياسة املالية والنقدية يف حالة الشيلي

السياسة النقدية لنموذج خط األساس مع تتم املقارنة بني قاعدة السعر أعاله، س إليه كما متت اإلشارة
وقاعدة السعر مع سياسة نقدية تستهدف فجوة الناتج )احنرافه عن ميله يف املدى الطويل(، سياسة نقدية 

يف كل مرة يتم فيها تغيري قيمة معلمة  التضخم، وسياسة نقدية تستهدف املعدل احلقيقي للصرف.تستهدف 
علمات األخرى هلذه السياسة كما هي مقدرة املتظل قيم  ،استجابة السياسة النقدية ملتغري من املتغريات الثالث

 .24الشكل كل سياسة هي معروضة يف . االستجاابت النبضية يف ظل  2000.2016للفرتة 
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 بديلة نقدية ات. االستجاابت النبضية لصدمة سعر النفط يف ظل قاعدة السعر وسياس24الشكل 

 

 
  ، يف حني ميثل احملور العمودي النسبة املئوية لالحنراف عن احلالة املستقرة.رابع سنويةالزمن ابألمالحظة: احملور األفقي ميثل 

 .Dynare 4.5.4إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج املصدر: 
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من الواضح أن سياسة استهداف احنرافات الناتج احمللي اإلمجايل مع قاعدة السعر ابلنظر إىل الشكل حتقق 
االستهالك، استقرار أفضل للمتغريات االقتصادية الكلية خاصة يف حالة الناتج اإلمجايل، الناتج غري النفطي، 

قية للعملة الوطنية مقابل العملة األجنبية  بسبب اخنفاض القيمة احلقي حيدث مع ذلك، هذا .واالستثمار اخلاص
السياسة النقدية لفجوة الناتج فإهنا تضطر يف عند استهداف ف ؛كما يظهر من استجابة املعدل احلقيقي للصرف

مقابل ذلك إىل التضحية ابستهدافها الستقرار معدل التضخم ومعدل الصرف. ويظهر ذلك بشكل واضح يف 
 التضخم مقارنة ابلسياسات األخرى. االستجابة املرتفعة ملعدالت 

فتقييد السياسة النقدية هلذا األخري  ،حيدث العكس يف حالة سياسة استهداف معدل الصرف احلقيقي
مناقشته، على  تيؤدي إىل تضخيم استجابة املتغريات االقتصادية لصدمة سعر النفط. يتماشى ذلك مع ما مت

هلا  الرئيسي التضخم أخريا، ال يبدو أن سياسة استهداف. Medina and Soto (2016) يف سبيل املثال،
يف سياق هذه النتائج، وجد  معدل التضخم. يف استجابة ،نسبيا ،ابستثناء مسامهتها يف التقليل دور كبري

Allegret and Benkhodja (2015)ساسي يف لتضخم األا اليت تستهدف ، أن السياسة النقدية
يف مواجهة صدمة  حتقق استقرار أفضل ملتغريات االقتصاد اجلزائري (Core inflation)القطاع غري النفطي 

 ،خاصة يف حالة معدالت التضخم والناتج احلقيقي سعر النفط والصدمات اخلارجية األخرى على حد سواء،
  19الصرف.قارنة بسياسة استهداف التضخم الرئيسي وسياسة استهداف معدل ابمل

بشكل عام، وعلى ضوء نتائج املقارنة بني القواعد املختلفة يف هذا القسم، يبدو أن قاعدة التوازن اهليكلي 
ستجابة متغريات االقتصاد الكلي اجلزائري لصدمة الللميزانية حتقق أفضل النتائج من حيث ضمان استقرار أكثر 

الصدمات النفطية غري املتوقعة خاصة  للسلطة املالية يف مواجهةمرونة أكثر تعطي  أهناو من جهة.  ،سعر النفط
وأهنا تتوافق مع خصائص االقتصاد الوطين مقارنة، على سبيل املثال، بقاعدة من جهة اثنية.  السلبية منها،

BIH من جهة اثلثة. مع ذلك، يتوقف جناح هذه القاعدة على مدى التزام السلطة املالية بيها والطريقة اليت ،
ألن تطبيق هذه القاعدة دون توجيه فعال هلذه اإليرادات لن جيعلها خترج   .تستخدم بيها إيرادات النفط يف ظلها
 دائم من اإلنفاق.اليت تستهدف فقط احلفاض على مستوى اثبت و  PIHكثريا عن إطار فرضية الدخل الدائم 

رادات لتخفيض فجوة البىن التحتية، جيب أن تستخدم هذه اإلي لذلك، وينطبق ذلك أيضا على قاعدة السعر.
لتكون إدارة هذه  االنفاق االستثماري زايدة خمزون رأس املال يف االقتصاد احمللي وختفيض الدين العام، والرتكيز على

أخريا، يؤدي إتباع سياسة نقدية أكثر تشددا . يف الفصل األول( 2مثالية )أنظر القسم  وفق اسرتاتيجيةاإليرادات 

                                           
 منوذج خط األساس.هنا مل يتم استخدام سياسة استهداف التضخم األساسي ألهنا مل تستخدم ومل تقدر يف  19
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ستهداف معدل الصرف إىل تضخيم استجابة املتغريات االقتصادية وزايدة تقلب دورة األعمال، خاصة عند ا
       لذلك اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة يف االستجابة للصدمات يعد أفضل خيار.

 التحليل املضاد والتنبؤ 4

من خالل دوال االستجابة بعد مناقشة وتقييم دور قاعدة السعر ومقارنتها ابلقواعد والسياسات البديلة 
النبضية يف القسم السابق، سيتم يف هذا القسم، أوال، تقييم األداء الفعلي هلذه القاعدة ومقارنته أبداء القواعد 

تقييم مستقبل االعتماد على هذه القاعدة . اثنيا، (Counterfactual)البديلة من خالل التحليل املضاد 
 ومدى فعالية ذلك ابملقارنة مع نفس القواعد البديلة من خالل التنبؤ غري املشروط واملشروط.

 املضاد تحليلال 1.4

املضادة  تحليلمن خالل حماكاة ال (قاعدة السعر) املالية يف اجلزائر يف هذا القسم سيتم تقييم فعالية سياسة
(Counterfactual) .املضادة سيتم اختبار ما كان  التحليل ابواسطة هذ 20ومقارنته ابلبياانت الفعلية

واستمر االعتماد على القاعدة الدورية، أو مت تطبيق قاعدة التوازن  سيحدث لو مل يتم استخدام قاعدة السعر
والقواعد  ألهنا أظهرت فعالية أكرب مقارنة بقاعدة السعر ة األخريةعدامت الرتكيز على هذه الق. اهليكلي للميزانية
اهلدف من ذلك هو تقييم ما إذا كان أداء االقتصاد الكلي اجلزائري قد حتسن يف القسم السابق.  البديلة األخرى

يف ظل قاعدة السعر وأصبح أكثر استقرارا أم كان من األفضل عدم تطبيق هذه القاعدة واالستمرار يف تطبيق 
قيم املعلمات اهليكلية ومعلمات الصدمات املستخدمة . قاعدة التوازن اهليكلي للميزانية اعتمادأو  اعدة الدوريةالق

اخلاصة ابلفرتة  (Posterior mode)يف ظل كل قاعدة أو سياسة يف هذا القسم هي قيم املنوال البعدي 
. ابستثناء بعض املعلمات اليت 3.2 )فرتة تطبيق قاعدة السعر( واليت مت تقديرها يف القسم 2000-20016

الرتكيز على الناتج احمللي هنا سيتم  .ةالسابق ألقسامحددت حسب طبيعة كل قاعدة كما هو موضح يف ا
 .املقارنة ستكون ابلنظر إىل دور كل القاعدة يف تقليل احنرافات الناتج عن حالته املستقرة اإلمجايل.

 املضاد تحليللاب تطور الناتج اإلمجايل الفعلي )قاعدة السعر( مقارنةنتائج اختبار  25الشكل يعرض 
توازن اهليكلي قاعدة ال أن اعتماد يبدو )مواصلة استخدام القاعدة الدورية أو اعتماد قاعدة التوازن اهليكلي(.

 منو الناتج احمللي اإلمجايل ومرونة أكرب يف مواجهة الصدمات املختلفة استقرار كبري يف  يساهم يفكان س  للميزانية

                                           
. ت ستخدم احملاكاة املضادة للمقارنة مع R2016a MATLABوبرانمج  Dynare 4.5.4يتم تنفيذ هذه احملاكاة أيضا بواسطة برانمج  20

إما من خالل املقارنة بني قواعد السياسات أو بني خصائص فرتات معينة أو حىت بني خصائص وهياكل بلدان  DSGEالبياانت الفعلية يف أدبيات 
 (.Groshenny (2010)و Christiano et al., (2008)خمتلفة )على سبيل املثال، أنظر 
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 . البياانت الفعلية للناتج والتحليل املضاد25الشكل 

 
للناتج احمللي  البياانت الفعليةعن احلالة املستقرة.  تابلسنوات، يف حني ميثل احملور العمودي النسبة املئوية لالحنرافااحملور األفقي ميثل الزمن  مالحظة:
(، حيث Smoothed Variablesهي ربع سنوية، مت استخدام، للتعبري عنها، البياانت املمهدة بواسطة مرشح كاملان )أي،  (GDP)اإلمجايل 

 Posterior)القيم املستخدمة للمحاكاة هي قيم املنوال البعدي ابع القيمة الفعلية السنوية للبياانت املشاهدة األصلية. يساوي جموع كل أربع أر 
mode)  2016-2000للفرتة. 
 .Dynare 4.5.4إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج  املصدر:

 2002-2001يظهر ذلك بشكل واضح خالل الصدمة السلبية يف سنيت  .اليت شهدها السعر يف هذه الفرتة
، وكذا اهنيار السعر بعد 2008-2003(، والتقلبات الكبرية اليت حدثت خالل الفرتة 2001)أحداث سبتمرب 
كان سيكون انكماش الناتج أسرع لو مت اعتماد قاعدة التوازن   2012بعد سنة لكن . 2008األزمة املالية لسنة 

 سعركمتوسط إلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج وحتديدها للسعر املرجعي  اهليكلي نتيجة لتقييد هذه القاعدة 
قاعدة يكون هذا االنكماش أكثر سالسة مقارنة بسنوات(. مع ذلك،  10املتوقع خالل املدى الطويل ) النفط

)سنة  فقطيف سنة واحدة  %7أبكثر من  يف ظلهما السعر املتبعة أو القاعدة الدورية، أين احنرف عن ميله
، فيبدو أن ليس هناك فرق كبري بينهما، فقاعدة دوريةابملقارنة بني قاعدة السعر املعتمدة والقاعدة ال .(2015

من قبل، اخللل ليس يف  مناقشتهلك، وكما متت رغم ذ .ناتجللالسعر خففت فقط من حدة االستجابة الفورية 
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فال يعين جناح القاعدة نظراي، ابلضرورة،  لذلك، .قاعدة السعر يف حد ذاهتا وإمنا يف طريقة تطبيقها وااللتزام هبا
                . Bjornland and Thorsrud (2016)تدعم هذه النتيجة األخرية ما توصل إليه  جناحها يف الواقع.

 التنبؤ 2.4

يف األخرى البديلة  قواعدودور البعد مناقشة وتقييم األداء الفعلي لقاعدة السياسة املالية )قاعدة السعر( 
، ينظر هذا القسم يف قسام السابقةالتقليل من حدة صدمات أسعار النفط على االقتصاد الكلي اجلزائري يف األ

، سيناقش هذا القسم صورة أدقب. رى بديلةأخ دعواتبين قو  التخلي عنها أو مستقبل االعتماد على هذه القاعدة
لجوء يف حالة استمرار االعتماد على قاعدة السعر ويف حالة التخلي عنها وال ناتج احمللي اإلمجايلللما سيحدث 

خالل التنبؤ غري . عمليا، سيتم ذلك من قاعدة الدورية أو اتباع قاعدة التوازن اهليكلي للميزانيةإىل استخدام ال
 21املشروط والتنبؤ املشروط.

 التنبؤ غري املشروط 1.2.4

من خالل استخدام نفس قيم  (Unconditional forecast)يتم حساب التنبؤ غري املشروط 
دون شروط إضافية. القيم املستخدمة هي قيم  2016-2000قاعدة السعر للفرتة املعلمات املقدرة يف منوذج 

اهلدف من هذا التنبؤ هو مقارنة أداء الناتج يف ظل استمرار تطبيق  mode or(Posteri.22(البعدي  املنوال
)كما متت  قاعدة التوازن اهليكليالقاعدة الدورية أو اعتماد  الرجوع إىل تطبيققاعدة السعر أو التخلي عنها و 

اإلشارة إليه من قبل، مت الرتكيز على هذه القاعدة األخرية ألهنا أظهرت فعالية أكرب مقارنة بقاعدة السعر والقواعد 
وذلك ابالعتماد على الشروط األساسية اليت يتضمنها النموذج دون إضافة حمددات أو شروط  البديلة األخرى(

 قساميف األ كما هو مبني  خصائص كل قاعدةحسب  ة يف كل حالةابستثناء تعديل قاعدة السياسة املالي أخرى
اعدة الدورية وقاعدة التوازن يف ظل قاعدة السعر والق 2025. نتائج التنبؤ غري الشرطي إىل غاية سنة ةالسابق

 .26الشكل هي معروضة يف  اهليكلي للميزانية

                                           
( أبغلب aheadtep s-neOخالل قيم ( جناح النموذج يف التنبؤ )من 4.1أظهر اختبار مالئمة النموذج يف الفصل الثالث )القسم  21

 الديناميكيات بياانت االقتصاد اجلزائري. 
 .Del Negro and Schorfheide (2013) ، على سبيل املثال،، أنظرDSGEكثر تفاصيل حول التنبؤ ابستخدام منوذج أل 22
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 التنبؤ املشروط 2.2.4

من خالل  (Conditional forecast)على عكس التنبؤ غري املشروط، يتم حساب التنبؤ املشروط 
لكن مع إضافة شروط  2016-2000قاعدة السعر للفرتة يف منوذج استخدام نفس قيم املعلمات املقدرة 

، حيث سنتنيإضافية. على وجه التحديد، سي فرتض حدوث صدمة كبرية سلبية ومستمرة يف سعر النفط تدوم 
. قيم املعلمات املستخدمة هنا هي ربعيف كل  %10ينخفض السعر احلقيقي للنفط )ينحرف عن املتوسط( بـ 

 الناتج احمللي اإلمجايلذا التنبؤ هو النظر يف أداء . اهلدف من ه(Posterior mode)البعدي  املنوالأيضا قيم 
يف حالة حدوث صدمة سلبية كبرية يف سعر النفط من جهة، وتقييم، من جهة أخرى، ما إذا كان اإلبقاء على 

العودة إىل تطبيق القاعدة الدورية أو اعتماد قاعدة التوازن قاعدة السعر سيساهم يف صد هذه الصدمة أم األفضل 
كما هو   تعديل قاعدة السياسة املالية يف كل حالة حسب خصائص كل قاعدةللميزانية. هنا أيضا يتم اهليكلي 

 هي أيضا معروضة يف القواعد الثالثةيف ظل  2025نتائج التنبؤ املشروط إىل غاية سنة . ةالسابق قساميف األ مبني
 .26الشكل 

أو التخلي  االعتماد على قاعدة السعر ال يبدو أن مواصلة، شروطغري امل نتائج التنبؤ ابلرتكيز أوال على
سيشكل فرقا كبريا  2000عنها والعودة إىل القاعدة املسايرة لالجتاهات الدورية اليت طبقت يف الفرتة ما قبل سنة 

منو أقل نسبيا هلذا األخري خاصة يف منو الناتج احلقيقي. يف املقابل، اعتماد قاعدة التوازن اهليكلي للميزانية سيؤدي 
تقييد  ، خاصة أهناحتويل سلس إليرادات النفط إىل االقتصاد ل هذه القاعدة، حيث يتم يف ظيف املدى الطويل
مع  كنسبة اثبتة إىل الناتج مع األخذ يف احلسبان املتوسط املقدر لسعر النفط يف املدة الطويل،  اإلنفاق احلكومي

طقيا إىل حد كبري هذا يبدو من بقاء احتياطي كبري يستخدم عند احلاجة لدعم النمو أو يف حالة تراجع السعر.
 ن سعر النفط سيزيد مستقبال. أب تنبأخاصة وأن النموذج ي

دة ابالنتقال إىل نتائج التنبؤ املشروط، والذي يفرتض حدوث صدمة سلبية كبرية يف سعر النفط تستمر مل
يف حال ما مت تطبيق قاعدة التوازن اهليكلي للميزانية فإهنا تنجح بفعالية يف صد هذه  همن الواضح أنسنتني، 

حيث ختفض من الصدمة والتقليل من حدهتا مبرونة أكرب مقارنة بقاعدة السعر والقاعدة الدورية على حد سواء. 
مقارنة ابلقاعدة الدورية. وابملقارنة بني القاعدتني األخريتني  %7بقاعدة السعر وبـ مقارنة  %5استجابة الناتج بـ 

املتنبئ هبا هنا هي يف ظل افرتاض  (. جتدر اإلشارة إىل قاعدة السعر%2فالفرق بينهما ليس كبريا )يف حدود الـ 
 ن يف . أل2016-2000أن السلطة املالية يف اجلزائر تستمر يف عدم االلتزام الكامل هبا كما هو احلال يف الفرتة 
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 . التنبؤ ابلناتج يف ظل قاعدة السعر والقواعد البديلة26الشكل 

 
عن احلالة املستقرة. البياانت الفعلية للناتج احمللي  تاحملور األفقي ميثل الزمن ابلسنوات، يف حني ميثل احملور العمودي النسبة املئوية لالحنرافا مالحظة:
(، حيث Smoothed Variablesهي ربع سنوية، مت استخدام، للتعبري عنها، البياانت املمهدة بواسطة مرشح كاملان )أي،  (GDP)اإلمجايل 

 (Posterior mode)ستخدمة للتنبؤ هي قيم املنوال البعدي يساوي جموع كل أربع أرابع القيمة الفعلية السنوية للبياانت املشاهدة األصلية. القيم امل
 .2016-2000للفرتة 

 .Dynare 4.5.4إعداد الطالب بناءا على خمرجات برانمج  املصدر:

النتائج قد تكون أفضل ُما هو ظاهر هنا، وينطبق ذلك أيضا النتائج  حالة االلتزام الكامل هبا والتطبيق الفعال هلا
 يف األقسام السابقة. 

مع ذلك، عدم تقييد هذه القاعدة لإلنفاق احلكومي خاصة بعد الزايدات الكبرية واملتواصلة يف السعر كما 
ضبط توازن امليزانية من خالل استخدام املخزوانت املرتاكمة يف صندوق ضبط املوارد ل، 2003حدث بعد سنة 

من قانون املالية التكميلي لسنة  20كما جاء يف نص املادة والتخفيض من الدين العمومي الداخلي واخلارجي  
وكذلك تغيري السعر املرجعي فقط من أجل فك اخلناق عن امليزانية ذلك، سقف معني ل وضع دون 2000

. يف املقابل، قاعدة التوازن اهليكلي للميزانية من 2017مؤخرا يف قانون املالية لسنة العمومية كما حدث ذلك 
اإلنفاق احلكومي كنسبة اثبتة من الناتج، ليس فقط اإلنفاق وإمنا أيضا عناصر امليزانية  أهم ميزاهتا أهنا تسقف

هذه القاعدة  من جهة اثنية، ال تستهدف األخرى مبا يف ذلك الدين العمومي واإليرادات العادية، هذا من جهة.

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00
2

0
1

0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

GDP (غير مشروط)قاعدة السعر 

(مشروط)قاعدة السعر  (غير مشروط)القاعدة الدورية 

(مشروط)القاعدة الدورية  (غير مشروط)قاعدة التوازن الهيكلي 

(مشروط)قاعدة التوازن الهيكلي 



 الفصل الرابع: آثار صدمات أسعار النفط ودور السياسة املالية يف اجلزائر

161 
 

إزالة املكوانت الدورية يف إيرادات املوارد وإمنا أيضا تستهدف إزالة املكوانت الدورية يف اإليرادات العادية، وحتدد 
ذلك مع األخذ يف احلسبان متوسط السعر احلقيقي املتوقع للنفط يف املدى الطويل. لذلك، قد تكون هذا القاعدة 

       ار وبديل للسياسة املالية يف اجلزائر مستقبال.أفضل خي
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 الصةخ

ومناقشة آاثر صدمات  ليلابستخدام النموذج املصمم واملقدر يف الفصل الثالث، حت ،مت يف هذا الفصل
أسعار النفط على االقتصاد الكلي اجلزائري، تقييم فعالية السياسة املالية وابلتحديد دور قاعدة السعر يف التقليل 

-1980بديلة. أظهرت النتائج أنه وخالل الفرتة من هذه اآلاثر، وحماكاة وتقييم دور قواعد وسياسات أخرى 
والناتج غري  ، يف املتوسط، إىل اخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايلتؤدي صدمة سلبية يف سعر النفط 2016
نفاق الكلي، تراجع كبري يف اإلواالستهالك ، اخنفاض يف االستثمار الرئيسي ، ارتفاع يف معدل التضخمالنفطي

حتلل  كما أظهرت نتائج  .، وارتفاع يف معدل الصرف احلقيقياجلبائية رسوم، زايدة يف فرض الضرائب والاحلكومي
الناتج اإلمجايل، الناتج لصدمات سعر النفط خاصة  املتغريات االقتصادية الكلية بعضاحلساسية الكبري ل التباين

، واجلباية العادية. ظهر أيضا دور مهم لصدمة النفط يف التحلل التارخيي لبعض نفاق احلكوميغري النفطي، اال
  . خاصة الناتج اإلمجايل املتغريات

من خالل النظر يف دور قاعدة السعر اليت طبقت مع مطلع األلفية اجلديدة كان تقييم دور السياسة املالية  
مت ذلك من خالل وكان اهلدف منها هو عزل االقتصاد الكلي اجلزائري عن التقلبات اليت حتدث يف سعر النفط. 

ات الدورية اليت ميزت الفرتة اليت سبقت تطبيق قاعدة السعر. أظهرت النتائج مقارنتها مع القاعدة املسايرة لالجتاه
يف املدى  املتغريات الكلية ولكن بعض آاثر صدمة سعر النفط على كلفعالية نسبية لقاعدة السعر يف تقليل 

ج فعالية كبرية ، ومقارنتها مع قاعدة السعر. أظهرت النتائ. مت أيضا حماكاة دور قواعد مالية بديلةالقصري فقط
، ومقارنة أيضا مع القواعد لقاعدة التوازن اهليكلي للميزانية يف احلفاظ على استقرار كلي أفضل من قاعدة السعر

 اختبار فعالية أيضا مت. من حيث توافقها مع خصائص االقتصاد اجلزائري BIHالبديلة األخرى خاصة قاعدة 
 مع قاعدة السعر لةسياسة نقدية بدي ثالث قواعدالل حماكاة تطبيق من خ نقدية،التنسيق بني السياسة املالية وال

 . أظهرت النتائج أن سياسةواستهداف معدل الصرف ، استهداف التضخم الرئيسيومها استهداف فجوة الناتج
النقدية كلما كانت مرنة كلما كانت استجابة املتغريات الكلية لصدمة سعر النفط أقل. أخريا، متت املقارنة بني 

وقاعدة التوازن اهليكلي للميزانية، من خالل التحليل  قاعدة السعر وقاعدة دورية )مسايرة لالجتاهات الدورية(
وق واضح وفعالية أكرب هلذه األخرية يف ضمان أكثر استقرار املضاد والتنبؤ. ومرة أخرى، أظهرت نتائج املقارنة تف

  لالقتصاد اجلزائري.



 

 
 

  

 

 خامتة



 خامتة
 

165 
 

 خامتة

 تقتصادايت الغنية ابملوارد الطبيعية غري املتجددة بشكل عام، واليت تعتمد بشكل كبري على إيرادايف اال
هذه املوارد، يشكل تصميم وتنفيذ السياسات املالية حتدايت خاصة. أهم هذه التحدايت تنشأ أساسا من 

أكثر أسعار هذه املوارد اليت تشهد تقلبات  من عار املوارد.التقلبات والصدمات املتكررة اليت تشهدها أغلب أس
، مستمرة وعنيفة هي أسعار النفط اخلام. يعترب هذا األخري من أهم مصادر الطاقة الرخيصة يف العصر احلديث

ومصادر متويل التنمية. مع ذلك، التقلبات ن أهم مصادر اإليرادات احلكومية يعد مفوابلنسبة للدول الغنية به 
خاصة على استقرار  واآلاثر السلبية نعكاساتت املتكررة يف أسعاره ينجر عنها الكثري من االاملستمرة والصدما

وألن إدارة إيرادات النفط تقع على عاتق السياسة املالية، فإن مواجهة محاية االقتصاد  .االقتصاد الكلي احمللي
 السياسة.وتقليل آاثر صدمات أسعار النفط أيضا جيب أن تتكفل به هذه  احمللي

تعاين دائما من اآلاثر اليت يرتبط اقتصادها بشكل كبري بريع النفط، النامية  اجلزائر كغريها من الدول النفطية
تظهر هذه اآلاثر بشكل أساسي يف عدم استقرار االقتصاد الكلي الوطين،  املختلفة.النفطية السلبية للصدمات 

تصميم سياسات وقواعد مالية فعالة للتقليل من هذه ذلك، لوهو األمر الذي ينعكس سلبا على منوه وتطوره. 
بتبين قاعدة سياسة مالية اهلدف  2000. بناءا على ذلك، قامت اجلزائر مع بداية سنة  ضرورة ملحةرباآلاثر يعت

اليت  واملتكررة منها هو عزل االقتصاد الوطين عن التقلبات اليت حتدث يف سعر النفط وامتصاص الصدمات الكبرية
والذي على  ،رجعي للبرتول"املبـ "السعر  ما يعرف من خالل إقرار األخري سواء السلبية أو اإلجيابية يز هذامت

اجلبائية عن مستوى أعلى ألسعار النفط عن هذا السعر املرجعي  القيمامليزانية العامة للدولة وحتول أساسه تصمم 
 . إىل حساب خاص يف اخلزينة العمومية يسمى "صندوق ضبط املوارد"

االقتصاد الوطين والتقليل من اآلاثر وعزل محاية السياسة يف  مدى فعالية هذه انقشت هذه الدراسة
. والسياسات البديلة املالية ا اختبار جمموعة من القواعد، كما مت أيضأسعار النفطصدمات االقتصادية الكلية ل

، يستند إىل خصائص االقتصاد اجلزائري (DSGE)منوذج توازن عام عشوائي ديناميكي  تصميمعمليا، مت 
ابستخدام سالسل  (Bayesian estimation techniques) ومقدر من خالل تقنيات التقدير الباييزي

. تضمن النموذج 2016-1980صادية الكلية اخلاصة ابالقتصاد اجلزائري خالل الفرتة زمنية ألهم املتغريات االقت
اليت أثبتت أمهيتها التجريبية، وجنح النموذج يف مالئمة مسية واحلقيقية اإل (Frictions) حتكاكاتجمموعة من اال

بياانت االقتصاد الكلي اجلزائري من خالل التقاط أغلب الديناميكيات يف هذه البياانت. ابستخدام هذا النموذج 
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قياس آاثر صدمات أسعار النفط على متغريات االقتصاد الكلي اجلزائري، تقييم دور  املقدر متعدد القطاعات، مت
 السياسة املالية املنتهجة خالل فرتة الدراسة، وحماكاة دور قواعد وسياسات بديلة. 

 النتائج

 ، نربز أمهها يف النقاط التالية:النتائجتوصلت الدراسة إىل جمموعة من 

صدمات أسعار النفط كنتيجة لصدمات الطلب والعرض العامليني، وتساهم العوامل األخرى كاملضاربة حتدث  -
يف زايدة حدة لعقود املستقبلية للنفط، املضاربة يف السوق املادي، الطلب التحوطي، واملخزوانت يف أسواق ا

 ولكن من خالل أتثريها على العرض والطلب. ،بعض الصدمات، ليس كعامل جديد مستقل
أظهرت نتائج ، حيث تنتقل صدمات أسعار النفط إىل االقتصاد احمللي ابلدرجة األوىل عرب السياسة املالية -

إىل متغريات االقتصاد  املقارنة بواسطة حتلل التباين أن السياسة املالية هي أهم قناة انتقال لصدمة سعر النفط
احمللي اإلمجايل، الناتج غري النفطي،  الناتج خاصة يف حالة يف املدى القصري، املتوسط، والطويل، الكلي

  .ك اخلاص، اجلباية العادية، واملعدل احلقيقي للصرف، وبدرجة أقل يف حالة االستهالوالطلب احلكومي
تؤدي صدمة سلبية تقلبات أسعار النفط على متغريات االقتصاد الكلي اجلزائري بشكل متفاوت، حيث تؤثر  -

، ارتفاع يف معدل والناتج غري النفطي إىل اخنفاض يف الناتج احمللي اإلمجايليف سعر النفط، يف املتوسط، 
، زايدة يف نفاق احلكومي، تراجع كبري يف اإلخلاصاواالستهالك اخنفاض يف االستثمار  ،الرئيسي التضخم

 .، وارتفاع يف معدل الصرف احلقيقياجلبائية رسومفرض الضرائب وال
تسببها صدمات  االقتصاد الكلي اجلزائري جزء مهم من التقلبات يف متغرياتأظهرت نتائج حتلل التباين أن  -

، يظهر ذلك بشكل خاص يف حالة الناتج احمللي سواء يف املدى القصري، املتوسط، أو الطويل أسعار النفط
اإلمجايل، الناتج غري النفطي، اجلباية العادية، واإلنفاق احلكومي )وبدرجة أقل االستثمار وسعر الصرف 

 أقل املتغريات حساسية لصدمات أسعار النفط. يف املقابل، يعترب التضخم  .(واالستهالك اخلاص احلقيقي
 اتهي صدمأهم ما يفسر التباين يف املتغريات الكلية يف االقتصاد اجلزائري،  إضافة إىل صدمة سعر النفط، -

الصدمات اخلارجية إال جزء صغري من تباين بينما ال تفسر السياسية النقدية.  اتالعرض )اإلنتاجية( وصدم
 ومعدل الصرف. اخلاص ورها يف االستثماراملتغريات، ابستثناء د

أظهرت نتائج التحلل التارخيي الدور الكبري الذي لعبته صدمات سعر النفط يف حتديد دورات األعمال اليت  -
لناتج احمللي ل التحلل التارخيي يف حالة خاصة 2016-1980خالل الفرتة  مر هبا االقتصاد الوطين

 اإلمجايل.
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 السعر( مقارنة)قاعدة  2016-2000للسياسة املالية املطبقة يف الفرتة  انسبي صغرية كانت هناك فعالية   -
يف  ،)قاعدة السياسة املالية املسايرة لالجتاهات الدورية( 1999-1980طبقة يف الفرتة ابلسياسة املالية امل

 .فقط يف املدى القصريالكلية لكن  االقتصادية آاثر صدمة سعر النفط على املتغريات من تقليل
الناتج و تقليل آاثر صدمة سعر النفط على الناتج احمللي اإلمجايل، ظهر دور قاعدة السعر بشكل خاص يف  -

كل استجابة   يف تقليلهذه القاعدة  سامهت %10. حيث يف حالة صدمة يف سعر النفط بـ غري النفطي
. مع ذلك، كان دور قاعدة السعر كأداة عزل فعاال فقط يف السنوات الثالث األوىل اليت تلي %0.5منها بـ 

 .الصدمة مث ال يصبح هناك فرق بينها وبني القاعدة الدورية
احمللي ( انتقلت إىل االقتصاد الكلي %77أن نسبة كبرية من التقلبات يف سعر النفط ) التقدير أظهرت نتائج -

  (.2016-2000خالل فرتة تطبيق قاعدة السعر )
تحول قاعدة السعر إىل قاعدة دورية يف املدى املتوسط والطويل استجابة للصدمة السلبية، خاصة يف حالة ت -

بسبب جلوء احلكومة إىل زايدة اإلنفاق ملواجهة انكماش الناتج وتعويض اخنفاض  استجابة الناتج احلقيقي،
أيضا على التزاماهتا السياسية واالجتماعية. يتم ذلك يف الغالب ابستخدام األصول املرتاكمة  السعر واحملافظة

يف صندوق ضبط املوارد، وهو ما يتناىف مع أهداف حتقيق االستدامة املالية والعدالة بني األجيال، خاصة إذا 
 استمرت الصدمة السلبية.

ن فإوف طارئة أو لتحقيق أهداف اقتصادية معينة، قرر احلكومة جتاوز قاعدة السعر نتيجة لظر عندما ت -
من خالل التعديل يف اإليرادات العادية إما بزايدة الضرائب أو  سعر النفط استجابة السياسة املالية لصدمة

ختفيض التحويالت يكون أتثريه أقل ويضمن استقرار أكثر للناتج غري النفطي والناتج اإلمجايل على حد سواء 
 .التعديل يف اإليرادات إىل أتثري سليب على القطاع اخلاص هذا النفقات. يف املقابل، يؤديتعديل بمقارنة 

يؤدي استهداف السياسة النقدية للتضخم الرئيسي إىل استقرار نسيب يف استجابة معدالت التضخم    -
ف إىل لصدمات سعر النفط. بينما يؤدي إتباع سياسة نقدية أكثر تشددا خاصة عند استهداف معدل الصر 

تضخيم استجابة املتغريات االقتصادية وزايدة تقلب دورة األعمال، لذلك اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة يف 
 االستجابة للصدمات النفطية يعد أفضل خيار.      

من خالل االستجاابت النبضية، أن  البديلة القواعد املاليةقاعدة السعر املتبعة و أظهرت نتائج املقارنة بني  -
حتقق أفضل النتائج من حيث ضمان استقرار أكثر الستجابة  BIHقاعدة التوازن اهليكلي للميزانية وقاعدة 

، قاعدة التوازن اهليكلي للميزانية تعطي مع ذلك متغريات االقتصاد الكلي اجلزائري لصدمة سعر النفط. لكن



 خامتة
 

168 
 

اجهة الصدمات النفطية غري املتوقعة خاصة السلبية منها، وتتوافق أكثر مع مرونة أكثر للسلطة املالية يف مو 
 . BIHخصائص االقتصاد اجلزائري مقارنة بقاعدة 

والتنبؤ أن قاعدة التوازن اهليكلي للميزانية ميكنها أن  (Counterfactual)أظهرت نتائج التحليل املضاد  -
وتضمن أن يكون أكثر سالسة يف استجابته لصدمات حتقق أفضل استقرار لنمو الناتج احمللي اإلمجايل 

 مقارنة بقاعدة السعر املرجعي املتبعة وقاعدة توسعية )مسايرة لالجتاهات الدورية(. أسعار النفط

 مناقشة النتائج

بسبب  املتبعة واقتصار دورها فقط يف املدى القصري، ليس املرجعي قاعدة السعرللنسبية افعالية عدم الإن 
مسايرة لالجتاهات إىل قاعدة  هذه القاعدةحول فت القاعدة يف حد ذاهتا وإمنا بسبب عدم االلتزام الكامل هبا.

، خاصة يف حالة استجابة الناتج سعر النفط السلبية مثاليف املدى املتوسط والطويل استجابة لصدمة  الدورية
جوء احلكومة إىل زايدة اإلنفاق ملواجهة انكماش الناتج وتعويض اخنفاض السعر واحملافظة لل هو نتيجةقيقي، احل

يتم ذلك يف الغالب ابستخدام األصول املرتاكمة يف صندوق ضبط و أيضا على التزاماهتا السياسية واالجتماعية. 
العدالة بني األجيال، خاصة إذا استمرت الصدمة حتقيق املوارد، وهو ما يتناىف مع أهداف االستدامة املالية و 

أظهرت نتائج املقارنة أن القواعد غري املسايرة لالجتاهات الدورية تكون فعالية يف  بشكل عام مع ذلك، السلبية.
 يف ، على سبيل املثال،مواجهة صدمات أسعار النفط مقارنة ابلقواعد الدورية وهو ما يتوافق مع النتائج

Agénor (2016) ؛Medina and Soto (2016)؛ وPieschacón (2012) . 

هو ما أثبتته عملية و الناحية النظرية ال يعين، ابلضرورة، جناحها يف املمارسة ال منلكن جناح هذه القواعد 
 Bjornland andما توصل إليه  نتائج تقييم قاعدة السعر املطبقة يف اجلزائر. لذلك، تدعم النتائج هنا

Thorsrud (2016)؛ حيث ( وجدا أن قاعدة السياسة املاليةBIHاملطبقة يف النرويج ) وعلى عكس ،
أكثر دورية بعد  السياسة املالية أصبحتو  تنجح يف ضمان استقرار فقط، بل مل نتائجها من الناحية النظرية،

نتيجة لإلطار املايل املتبع وسوء التنبؤ مبسار سعر هذه القاعدة، لكن ليس بسبب عدم االلتزام هبا وإمنا  اعتماد
 النفط. 

أمهيتها ال اليت أظهرت فعالية أكرب يف مواجهة صدمات أسعار النفط، قاعدة التوازن اهليكلي للميزانية إن 
  مةعناصر امليزانية العاتسقف تكمن يف تقليلها النتقال تقلبات السعر إىل االقتصاد احمللي فقط، وإمنا يف أهنا 

ال  وابلتايل، تربط بني تدخالت السياسة املالية واألداء الفعلي لالقتصاد. كما أهنا كنسبة اثبتة من الناتج،
إزالة املكوانت الدورية يف إيرادات املوارد وإمنا أيضا إزالة املكوانت الدورية يف اإليرادات العادية،  فقطتستهدف 
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 هاحلقيقي املتوقع للنفط يف املدى الطويل. لذلك، قد تكون هذوحتدد ذلك مع األخذ يف احلسبان متوسط السعر 
يتوقف جناحها على مدى لكن بطبيعة احلال، القاعدة أفضل خيار وبديل للسياسة املالية يف اجلزائر مستقبال. 

ذه والطريقة اليت تستخدم بيها إيرادات النفط يف ظلها. ألن تطبيق هذه القاعدة دون توجيه فعال هل االلتزام هبا
اليت تستهدف فقط احلفاض على مستوى  PIHاإليرادات لن جيعلها خترج كثريا عن إطار فرضية الدخل الدائم 

فيجب أن تستخدم هذه اإليرادات وهو ما ينطبق أيضا على قاعدة السعر املرجعي. اثبت ودائم من اإلنفاق. 
حمللي وختفيض الدين العام، والرتكيز على لتخفيض فجوة البىن التحتية، زايدة خمزون رأس املال يف االقتصاد ا

 املنِتج. االنفاق االستثماري

، سواء قاعدة التوازن اهليكلي أو غريها من القواعد غري املسايرة السياسة املالية البديلة قواعد تطبيقتأثر ي
خاصة يف حالة االقتصاد اجلزائري، لذلك،  القرارات السياسية املتغريةو لالجتاهات الدورية، ابلظروف االقتصادية 

بعض النتائج  كما جتدر اإلشارة أيضا إىل  يكون أكثر تعقيدا ُما أظهرته النتائج هنا.س رمباتنفيذها يف الواقع 
بشكل كبرية يف التعبري عن أداء االقتصاد اجلزائري وتتأثر بديناميكيات وافرتاضات التجريبية قد ال تكون دقيقة 

النموذج، خاصة يف ظل كون السالسل الزمنية املستخدمة لبعض املتغريات هي سنوية وليست ربع سنوية، وأيضا 
إضافة إىل ذلك، افرتاض  ساعات العمل واألجور )غري متاحة(.يف ظل غياب بعض السالسل الزمنية املهمة مثل 

 البنك املركزيفمعدل الفائدة اإلمسي ال يتماشى بدقة مع حالة اجلزائر؛ قناة أن السياسة النقدية تتدخل من خالل 
لسياسة . أخريا، افرتاض أن امثل االحتياطي القانوين غري مباشرة أدوات أخرىغالبا ما يتدخل من خالل  اجلزائري

حيتاج إىل مزيد من  ال يزالكانت مسايرة لالجتاهات الدورية بشكل كامل   1999-1980املالية خالل الفرتة 
        البحث والتدقيق.

 مناقشة الفرضيات

 الدراسة، واليت سيتم تدعيمها أو رفضها. نتائج سيتم مناقشة فرضياتالانطالقا من 

يف اجلزائر عري قناة  الرئيسية املتغريات االقتصادية الكلية على النفطتؤثر صدمات أسعار الفرضية األوىل: -
 يع هذه املتغريات، بدون استثناء، حساسة جدا ألي تغريات يف السعر.السياسة املالية، ومج

تثبت صحة الشق األول من هذه الفرضية حيث تنتقل  واملتعلقة مبقارنة حتلل التباين النتائج املتوصل إليها
النفقات واإليرادات احلكومية. بينما يتم رفض على  أتثريهاصدمات سعر النفط عرب قناة السياسة املالية من خالل 

الشق الثاين من هذه الفرضية؛ فليست كل املتغريات الكلية حساسة للتغريات يف سعر وإمنا أكثرها حساسية هي 
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)وبدرجة أقل االستثمار وسعر  احمللي اإلمجايل، الناتج غري النفطي، اجلباية العادية، واإلنفاق احلكوميالناتج 
  الصرف احلقيقي واالستهالك اخلاص(. يف املقابل، يعترب التضخم أقل املتغريات حساسية لصدمات أسعار النفط. 

طبيق قاعدة السعر املرجعي للبرتول بشكل فعال مل تنجح السياسة املالية يف اجلزائر بعد ت الفرضية الثانية:-
 يف التقليل من انتقال آاثر صدمات أسعار النفط إىل االقتصاد الكلي، خاصة يف املدى املتوسط والطويل.

اقتصر دور هذه القاعدة يف تقليل حدة الصدمات  النتائج املتوصل إليها تثبت صحة هذه الفرضية حيث
 .ليس بسبب القاعدة يف حد ذاهتا وإمنا بسبب عدم االلتزام الكامل هباالنفطية فقط يف املدى القصري، لكن، 

الفرضية الثالثة: ميكن لتطبيق قواعد سياسة مالية بديلة أن يكون فعاال بشكل أكرب يف مواجهة صدمات -
 تقرار أفضل لالقتصاد الكلي اجلزائري مقارنة بقاعدة السعر املرجعي.أسعار النفط وحيقق اس

 BIHالنتائج املتوصل إليها تثبت صحة هذه الفرضية حيث أن قاعدة التوازن اهليكلي للميزانية وقاعدة 
حتقق أفضل النتائج من حيث ضمان استقرار أكثر الستجابة متغريات االقتصاد الكلي اجلزائري لصدمة سعر 

. لكن ابملقارنة بينهما، قاعدة التوازن اهليكلي للميزانية تعطي مرونة أكثر للسلطة املالية يف مواجهة النفط
 . BIHالصدمات النفطية غري املتوقعة، وتتوافق أكثر مع خصائص االقتصاد اجلزائري مقارنة بقاعدة 

دية يف اجلزائر استجابًة للصدمات : مل يكن هناك تنسيق بني السياسة املالية والسياسة النقرابعةالالفرضية -
النفطية املختلفة، مع أن التفاعل والتنسيق بينها ميكن أن يساهم بشكل كبري يف ضمان استقرار املتغريات 

 ابلكفاءة واملرونة الالزمة لذلك.االقتصادية الكلية وحيد من أتثري صدمات أسعار النفط، لكن فقط إذا متيز 

مل يكن هناك تنسيق بني السياسة املالية والسياسة النتائج املتوصل إليها تثبت صحة هذه الفرضية حيث 
النقدية يف اجلزائر استجابة  لصدمات أسعار النفط، لذلك، ميكن للتنسيق بينهما من خالل اتباع سياسة مالية غري 

رئيسي إىل استقرار نسيب يف استجابة معدالت مسايرة لالجتاهات الدورية مع سياسة النقدية تستهدف التضخم ال
التضخم لصدمات سعر النفط، بينما يؤدي إتباع سياسة نقدية أقل تشددا خاصة عند استهداف معدل الصرف 

 إىل مرونة أكرب يف االستجابة للصدمات النفطية املختلفة.   

 التوصيات   

 التوصيات: بعض يتم ادراج، انطالقا أيضا من نتائج الدراسة

 غري مسايرة لالجتاهات الدورية مالية اتجيب على صناع السياسة يف اجلزائر العمل على اتباع قواعد وسياس -
توازن ال ةاآلاثر السلبية للصدمات النفطية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن قاعدأكثر فعالية لالمتصاص و 
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أفضل خيار وبديل للسياسة املالية يف ك وقد تكون ميكن أن تساهم بشكل فعال يف ذل اهليكلي للميزانية
 .اجلزائر مستقبال

ينبغي أن يكون تطبيق هذه القاعدة مران مبا فيه الكفاية لالستجابة لتغري الظروف االقتصادية وأن يكون  -
 امة املالية.تصميمها يدمج بني املرونة يف االستجابة للصدمات النفطية وحتقيق االستد

على مدى االلتزام يتوقف جناح تطبيق قاعدة التوازن اهليكلي للميزانية أو حىت مواصلة اعتماد قاعدة السعر  -
أن يكون االلتزام هبا بصورة كاملة وأن جيب والطريقة اليت تستخدم بيها إيرادات النفط يف ظلها، لذلك، هبا 

لتحتية، زايدة خمزون رأس املال يف االقتصاد احمللي تستخدم هذه إيرادات النفط لتخفيض فجوة البىن ا
 مع مراعات حق األجيال املقبلة. ،، لكناملنِتج وختفيض الدين العام، والرتكيز على االنفاق االستثماري

أال يقصر دور صندوق ضبط املوارد فقط على كونه صندوق استقرار من خالل متويل النفقات وضبط جيب  -
 هتسيري  عوائد النفط املرتفعة لتعويض االخنفاضات اليت حتدث يف السعر، بل جيب أن يتم توازن امليزانية وختزين

يف األسواق املالية وفق لوائح وأطر تضمن فعاليته وتعظم االحتياطات املرتاكمة فيه من خالل استثمارها 
أن يتم عرب السياسة  ، كما جيبيكون اإلنفاق من خالله مقيد جبدوى هذا اإلنفاق العاملية بصورة أوسع، وأن

  املالية حىت ال حيدث تداخل يف األهداف.
التنسيق بني السياسة املالية والنقدية للتقليل من آاثر صدمات أسعار النفط على االقتصاد الوطين من جيب  -

تستهدف احنرافات و  أكثر مرونة سياسة نقديةمع خالل اتباع سياسة مالية غري مسايرة لالجتاهات الدورية 
يل دور البنك املركزي يف النشاط لكن قبل ذلك، ينبغي تفع التضخم الرئيسي وفجوة الناتج احمللي اإلمجايل.

االقتصادي من خالل ضمان استقالليته أوال لتكون تدخالت السياسة النقدية حامسة يف مواجهة صدمات 
 .أسعار النفط

 املالية اتخاصة السياس ،استخدام مناذج االقتصاد القياسي للتحليل، رسم، وتقييم السياسات االقتصادية -
من أهم النماذج اليت أثبتت كفاءة  (DSGE) ازن العام العشوائي الديناميكيوتعترب مناذج التو  والنقدية.

غلب البنوك املركزية العاملية كالبنك املركزي عالية يف ذلك، وأصبحت تستخدم بشكل واسع من قبل أ
 .، بنك االحتياطي الفيديرايل األمريكي، والبنك املركزي الكندياألورويب

من آاثر صدمات النفط، يف احلد  كون فعالةت غري املسايرة لالجتاهات الدورية املاليةرغم أن قواعد السياسة  -
وأداة للتوجيه الفعال إليرادات ولكن ميكن أن تستخدم كخطة طريق  ،غري دائمةإال أهنا تبقى فقط حلول 

اتيجيات على إجياد وختطيط اسرت  يف إطار هذه القواعد جيب العمل ،لذلك الغاز على حد سواء.النفط و 
 بريع النفط. تدرجييا واضحة ومستدامة لفك ارتباط االقتصاد الوطين
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 آفاق البحث

بطبيعة احلال، الدراسة مل تغطي كل جوانب املوضوع ومازالت هناك العديد من النقائص، كما أن النموذج 
ميكن أن  ،. لذلككفاءةكثر  أب يظل غري مثايل وينبغي تطويره بشكل أكرب ليحاكي االقتصاد اجلزائري املستخدم

  تكون هذه الدراسة نقطة انطالق لدراسات وأحباث مستقبلية مثل:

النظر بعمق يف فعالية التنسيق بني السياسة املالية والنقدية وكذا السياسات االقتصادية األخرى ملواجهة إعادة  -
 صدمات أسعار النفط؛ 

وإىل أي مدى قد تسهم يف اخلروج التدرجيي من  اختبار قواعد بديلة أخرى خاصة املتعلقة ابملدى الطويل -
تبعية االقتصاد اجلزائري لريع النفط مثل استثمار إيرادات النفط حمليا من خالل االستثمار املنِتج يف السلع 

 ؛ املتداولة وتعزيز دور القطاع اخلاص
 .صدمات اخلارجية األخرىتقييم دور القواعد السياسة املالية املطبقة يف هذه الدراسة وغريها يف مواجهة ال -

ادخال قطاعات أخرى يف النموذج خاصة القطاع ، فإنه سيكون من املفيد مستقبال، ابلنسبة للنموذج
، إدخال االستثمار احلكومي، إدخال املزيد من الصدمات للتدقيق أكثر يف البنكي وقطاع السلع غري املتداولة

واستخدام أيضا حتليل  واستخدام مزيد من البياانت. ري،أسباب وحمددات دورات األعمال يف االقتصاد اجلزائ
 ( للمقارنة بني القواعد املختلفة.Welfareالرفاهية )

 . 
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 . البياانتCامللحق 
 حساب البياانت املشاهدة .1

اإلنفاق احلكومي  ،𝐶𝑑𝑎𝑡𝑎 الكلي، ، االستهالك𝐼𝑑𝑎𝑡𝑎 ،، إمجايل االستثمار𝑌𝑑𝑎𝑡𝑎 ،بياانت كل من الناتج احمللي اإلمجايل
مؤشر  علىهي متاحة ابلقيمة االمسية، لذلك، مت حتويلها إىل القيمة احلقيقية من خالل قسمتها  .𝐺𝑑𝑎𝑡𝑎)املشرتايت احلكومية( 

هذه البياانت مت أخذ احنرافاهتا اللوغاريتمية عن ميلها الرتبيعي كبياانت مشاهدة. ميكن التعبري  .CPI ،𝑃𝑑𝑎𝑡𝑎 سعر املستهلك
 عن ذلك من خالل: 

𝑋𝑜𝑏𝑠𝑡 = 100 × (ln(𝑋𝑛) − (Χ𝑛
𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑))  

Χمن أجل  = {𝑌𝑑𝑎𝑡𝑎(𝑟𝑒𝑎𝑙), 𝐼𝑑𝑎𝑡𝑎(𝑟𝑒𝑎𝑙), 𝐶𝑑𝑎𝑡𝑎(𝑟𝑒𝑎𝑙)} تشري .𝑛 يف حني ميثل  ،إىل السنواتΧ𝑡
𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑  امليل الرتبيعي الذي

 .Eviews 10مت حسابه بواسطة برانمج 
، مث مت استخدام االحنرافات عن مؤشر سعر املستهلكالفرق اللوغاريتمي األول لل حسابابلنسبة لبياانت التضخم مت 

 املتوسط كبياانت مشاهدة. ميكن التعبري عن ذلك من خالل:

𝛱𝑜𝑏𝑠𝑡 = 100 × (ln(
𝑃𝑡
𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑃𝑡−1
𝑑𝑎𝑡𝑎))

⏟            
=𝛱𝑡

𝑑𝑎𝑡𝑎

−𝑚𝑒𝑎𝑛𝛱
𝑑𝑎𝑡𝑎

 

𝑚𝑒𝑎𝑛𝛱حيث متثل 
𝑑𝑎𝑡𝑎 .متوسط بياانت التضخم خالل كامل الفرتة 

𝑃𝑜، بياانت سعر النفط اخلام
𝑓𝑑𝑎𝑡𝑎،  للوالايت املتحدة مؤشر سعر املستهلك هي إمسية مت حتويلها إىل حقيقية بواسطة

 مث مت استخدام االحنرافات عن املتوسط كبياانت مشاهدة. ميكن التعبري عن ذلك من خالل: ،𝑃∗𝑑𝑎𝑡𝑎 األمريكية،

𝑃𝑜
∗𝑜𝑏𝑠

𝑡
= 100 × (ln(

𝑃𝑜,𝑡
𝑓𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑃𝑡
∗𝑑𝑎𝑡𝑎))

⏟              
=𝑃𝑜,𝑡

∗𝑑𝑎𝑡𝑎

−𝑚𝑒𝑎𝑛𝑃𝑜
∗𝑑𝑎𝑡𝑎(𝑟𝑒𝑎𝑙)

 

𝑚𝑒𝑎𝑛𝑃𝑜حيث متثل 
∗𝑑𝑎𝑡𝑎(𝑟𝑒𝑎𝑙) .متوسط بياانت السعر احلقيقي للنفط اخلام خالل كامل الفرتة 

 مصادر البياانت .2
. 2016إىل  1980االستهالك، هي من و البياانت اإلمسية السنوية لكل من الناتج احمللي اإلمجايل، االستثمار، 

ستهالك واالنفاق احلكومي فهي بياانت االستثمار يعرب عنه بواسطة الرتاكم اخلام لألموال الثابتة، يف حني أن بياانت كل من اال
مت استخدام بياانت االستهالك  على التوايل. ،نفقات االستهالك النهائي لألسر ونفقات االستهالك النهائي لإلدارات العمومية

تكوين احلكومي بدل إمجايل اإلنفاق احلكومي ألن االستثمار احلكومي يدخل يف بياانت االستثمار الكلي املستخدمة، كما أن 
، يضم االستهالك احلكومي وليس إمجايل االنفاق ONSالديوان الوطين لإلحصائيات الناتج احمللي من جهة اإلنفاق، حسب 

 . )ONS )www.ons.dzمن الديوان الوطين لإلحصائيات  هذه البياانت مت احلصول عليها احلكومي.
مت احلصول عليها من بياانت  Q4:2016إىل  Q4:1979من  ربع سنوية هي CPI مؤشر سعر املستهلك بياانت

من  Eviews 10بواسطة برانمج  (Seasonally Adjusted)ومت تعديلها مومسيا  )www.imf.org(الدويل  صندوق
وهي بياانت شهرية مت  WTIمسي للنفط اخلام هي خلام غرب تكساس الوسيط . بياانت السعر اإلX-13خالل اإلجراء 

http://www.ons.dz/
http://www.imf.org/
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من بياانت صندوق النقد الدويل  أيضا ، مت احلصول عليهاQ4:2016إىل  Q:11980سنوية من الفرتة ربع حتويلها إىل 
)www.imf.org( مؤشر سعر املستهلك . بياانتCPI  املتحدة األمريكية اليت مت من خالهلا حساب السعر للوالايت

من بياانت صندوق النقد الدويل  أيضا عليهامت احلصول  Q4:2016إىل  Q:11980احلقيقي للنفط اخلام هي ربع سنوية من 
)www.imf.org( ومت تعديلها مومسيا ،(Seasonally Adjusted) ج بواسطة برانمEviews 10  من خالل اإلجراء

X-13.  
مت احلصول على بياانت اجلباية البرتولية وإمجايل انتج احملروقات، اليت مت من خالهلا حساب متوسط نسبة اجلباية البرتولية 

. أيضا ONS (www.ons.dz)الديوان الوطين لإلحصائيات من  2015-1980إىل إمجايل انتج احملروقات خالل الفرتة 
إمجايل الصادرات، وإمجايل الواردات، على التوايل، إىل ، مت حساب متوسط املشاهدات السنوية لنسبة كل من اإلنفاق احلكومي

بياانت الناتج . أما 2016-1980للفرتة  ONSالديوان الوطين لإلحصائيات الناتج احمللي اإلمجايل انطالقا من بياانت 
، WTIغرب تكساس الوسيط النفطي اليت من خالهلا مت حساب نسبته إىل الناتج فتم حساهبا انطالقا من سعر النفط خام 

 EIAمن بياانت إدارة معلومات الطاقة األمريكية  عليها مت احلصول. هذه األخرية املنتج وكمية النفط معدل الصرف اإلمسي،
)www.eia.gov(  2016إىل  1980هي سنوية من و )البياانت اخلاصة بكمية إنتاج النفط )النفط اخلام واملكثفات .

هي ابلطن املكافئ للبرتول يف حني أن األسعار هي متاحة فقط للربميل، كما أهنا  ONSاملتاحة يف الديوان الوطين لإلحصائيات 
أن هلما تقريبا نفس  وجدان EIA، ومبقارنة هذه البياانت مع تلك اليت مت احلصول عليها من 2011متاحة فقط إىل غاية سنة 
مت احلصول عليه من بياانت  ملستخدمسعر الصرف اإلمسي ا .EIAمت استخدام بياانت  ،لذلك ،معدل النمو ونفس امليل

ONS  وبياانت بنك اجلزائر)algeria.dz-of-www.bank( مت اللجوء إىل حساب الناتج النفطي نظرا لعدم وجود .
 املتوفرة. فقط بياانت متاحة لناتج النفط؛ حيث بياانت انتج احملروقات بصفة عامة هي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/
http://www.ons.dz/
http://www.eia.gov/
http://www.bank-of-algeria.dz/
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 نتائج اختبارات النموذج .Dامللحق 
 (Mode check plots) نوال. منحنيات التحقق من املD.1الشكل 

 

 
وميثل اخلط األمحر نواة  (Log-Posterior likelihood function) ياللوغاريتم ميثل اخلط األزرق دالة االحتمال للتوزيع البعدي مالحظة:

ومتثل النقاط احلمراء قيم هذا  Modeالعمودي ميثل قيمة الـ  خضر، يف حني اخلط األ(Log-likelihood kernel)االحتمال اللوغاريتمي 
ل النموذج. ملزيد من التفاصيل حول منحنيات هذا الشكل وبقية األشكال يف هذا امللحق   Pfeifer :أنظر ،وداللتهااألخري اليت عندها ال ميكن أن حي 

(2014b). 
 .MATLAB R2016aمن خالل برانمج  Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  املصدر:
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 )اتبع( .D.1الشكل 

 

 
 .MATLAB R2016aمن خالل برانمج  Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  املصدر:
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 (Identification)اختبار حتديد اهلوية  .D.2الشكل 

 
يف  . يف حني ميثل الشكل(Log-scale))ميثل قوة حتديد املعلمات ابالعتماد على مصفوفة فيشر )مبقياس لوغاريتمي  علىيف األالشكل  مالحظة:

التحديد أو احلساسية . األعمدة الزرقاء متثل قوة (Log-scale))عنصر احلساسية للمعلمات بناء ا على مصفوفة فيشر )مبقياس لوغاريتمي  األسفل
للتوزيع املسبق. هنا   فيما يتعلق بقيمة املعلمة يف املتوسط املسبق، يف حني متثل األعمدة الصفراء قوة التحديد أو احلساسية فيما يتعلق ابالحنراف املعياري

 .Pfeifer (2014b) :أنظر، لتفاصيل أكثر كل املعلمات حمددة، ألنه عندما تكون معلمة غرب حمدد تظهر ابلقيمة صفر
 .MATLAB R2016aمن خالل برانمج  Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  املصدر:
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 (Univariate convergence diagnostics). اختبار تشخيص التقارب أحادي املتغري D.3.1الشكل 

 

 
 (m3)والعمود الثالث  (m2)، يف حني ميثل العمود الثاين %80تشخيص التقارب من أجل فرتة ثقة  (Interval)ميثل العمود األول من اليسار  مالحظة:

حني ميثل اخلط  املربعة واملكعبة عن املتوسط اجملمع واملتوسط داخل العينة، على التوايل. ميثل اخلط األزرق السحوابت اجملمعة من مجيع التسلسالت، يف تاالحنرافا
 :أنظرلتفاصيل أكثر ، التسلسالت الفردية. يتحقق التقارب عندما يكون اخلطان )األزرق واألمحر( مستقران وقريبان من بعضهما البعض األمحر السحوابت من

Pfeifer (2014b). هنا يظهر أن مجيع املعلمات حتقق التقارب، على الرغم من أن بعضها ال تتقارب يف البداية لكنها يف هناية املطاف تتقارب. 
 .MATLAB R2016aمن خالل برانمج  Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  ر:املصد
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 . )اتبع(D.3.1الشكل 

 

 
 .MATLAB R2016aمن خالل برانمج  Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  املصدر:
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 . )اتبع(D.3.1الشكل 

 

 
 .MATLAB R2016aمن خالل برانمج  Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  املصدر:
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 . )اتبع(D.3.1الشكل 

 

 
 .MATLAB R2016aمن خالل برانمج  Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  املصدر:
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 . )اتبع(D.3.1الشكل 
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 . )اتبع(D.3.1الشكل 

 
 .MATLAB R2016aمن خالل برانمج  Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  املصدر:
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 (Multivariate convergence diagnostic). اختبار تشخيص التقارب متعدد املتغريات D.3.2الشكل 

 
 تعتمد هنا على دالة االحتمال البعدي ت( ينطبق هنا، ابستثناء أن اإلحصائياC.3.1تشخيص أحادي املتغري )الشكل العلى  قما ينطب مالحظة:

(Posterior likelihood function) أنظر، لتفاصيل أكثر وليس على املعلمات الفردية: Pfeifer (2014b) يظهر هنا أان التقارب .
 متعدد املتغريات حمقق ألن اخلطني مستقران خطيا وقريبان من بعضهما البعض.

 .MATLAB R2016aمن خالل برانمج  Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  املصدر:
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 (Prior and posterior distributions). التوزيعات املسبقة والبعدية D.4الشكل 

 

 
البعدي  نوالميثل اخلط الرمادي كثافة التوزيع املسبق وميثل اخلط األسود كثافة التوزيع البعدي، بينما ميثل اخلط األخضر املتقطع قيمة امل مالحظة:

(Posterior mode) أنظر، لتفاصيل أكثر: Pfeifer (2014b). 
 .MATLAB R2016aمن خالل برانمج  Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  املصدر:
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 . )اتبع(D.4الشكل 

 

 
 .MATLAB R2016aمن خالل برانمج  Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  املصدر:
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 . نتائج إضافيةEامللحق 

 )بقية املتغريات( االستجاابت النبضية لصدمة سلبية يف سعر النفط .E.1 الشكل

 

 
اخلط األسود الغليظ ميثل  حملور األفقي ميثل الزمن ابألرابع سنوية، يف حني ميثل احملور العمودي النسبة املئوية لالحنراف عن احلالة املستقرة.مالحظة: ا

 .(Posterior intervals)للتوزيع البعدي  %90و %10حدود املساحة الرمادية فرتات الثقة متوسط االستجابة النبضية، ومتثل 
 .MATLAB R2016aمن خالل برانمج  Dynare 4.5.4خمرجات برانمج املصدر: 

 



 ملالحقا

209 
 

 )اتبع(.E.1 الشكل

 
 .MATLAB R2016aمن خالل برانمج  Dynare 4.5.4خمرجات برانمج املصدر: 
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 2016-1980. الصدمات اهليكلية خالل E.2الشكل 

 
 .MATLAB R2016aمن خالل برانمج  Dynare 4.5.4خمرجات برانمج  املصدر:
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 2016-1980تغريات االقتصادية واملالية يف اجلزائر خالل: تطور سعر النفط وأهم امل .E.3الشكل 

 

 
وعن امليل احملور األفقي ميثل الزمن ابلسنوات، يف حني ميثل احملور العمودي االحنراف عن املتوسط ابلنسبة لبياانت سعر النفط )احملور األمين(،  مالحظة:

 .Cالرتبيعي ابلنسبة لبقية املتغريات )احملور األيسر(. مصادر هذه البياانت وكيفية حساهبا هي مبينة يف امللحق 
 إعداد الطالب ابالعتماد على البياانت املبينة يف املالحظة. املصدر:
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 Dynare (Dynare code)كود النموذج يف برانمج   .Fامللحق 
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