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Abstract:  
          This study attempts to analyze the impact of oil price fluctuations on the unemployment rate in the 
context of Algerian economy in the short term as well as in the long term. During the period 1970-2016, 
taking into account the specific characteristics of Algerian economy and the role played by oil prices in 
defining and shaping the political and economic policy on the other hand. Therefore, the study has been 
divided into three main parts, in addition to the introduction and conclusion. The first part includes the 
theoretical frame that highlights the historical evolution of oil price fluctuations and their determining 
factors, with a presentation of the main previous studies that have dealt with relationship between 
variables. The second part includes a definition of unemployment and employment in addition to an 
analysis of the labor market in Algeria regarding labor force, employment and unemployment on the 
general scale. The third part includes describing variables, data resources, relationships analysis, oil price 
fluctuations, employment policies and unemployment rates (1970-2015).  
The results of the analytical study confirmed the existence of synchronous integration in the long term 
between oil prices and employment and unemployment rate. They have also shown a relationship 
between the unemployment rate and the oil price in the short term. They have also revealed that the oil 
price Shocks of OPEC basket have a negative effect on the unemployment rate and the level of 
employment in Algeria.  
Key words: Labor market, unemployment, public investment, oil prices, oil shocks.  
 

  :مقدمـة
ة ــواق النفطية خالل القرن الماضي مثل تناقص الفجوة  بين الطلب والعرض وأزمــوالتطورات التي شهدتها األس األحداثإن 
وأظهرت أمهية النفط يف عديد ا�االت السياسية  اخلام وغيرت منطق أسعار النفط  1973وحرب أكتوبر  1971عام الدوالر 

وأصبح سالحا  ،في  العالم االقتصادين النفط كمصدر للطاقة أعطى ً دفعا ً كبيرا للصناعة والنمو ذا على اعتبار أــوهوالعسكرية 
من حجم الصادرات اإلمجايل بينما بلغت  % 98اذ يهيمن قطاع النفط على أكثر من ،قويا تعتمد عليه كل الدول ومن بينها اجلزائر 

من التجارة الدولية وال يمكن ألي %  10ية فإن النفط يشكل ما نسبته ومن جهة ثان .%49مسامهته يف الناتج اإلمجايل حوايل 
  .أن تضاهي هذه النسبة ىسلعة أخر

خالل العقود األخرية، اليت تنعكس آثارها بشكل يواجه االقتصاد اجلزائري العديد من الصدمات االقتصادية احمللية واخلارجية 
العمل، ويرجع ذلك إىل الطبيعة املتشابكة للمتغريات االقتصادية، باإلضافة  واضح على القطاعات االقتصادية املختلفة ،مثل أسواق

  .إىل وجود قنوات فعالة للروابط االقتصادية بني الدول املختلفة
تقلبات أسعار النفط العاملية على الوضع االجتماعي و االقتصادي يف اخنفاض مستوى التشغيل، وارتفاع  أثارحبيث تنعكس 
معرفة أثار تقلبات أسعار النفط يف السوق العاملية على سوق العمل يف اجلزائر تعترب ضرورة ملحة الستشراف  إنمعدالت البطالة، 

آفاق املستقبل واحتماالته خاصة يف ظل الظروف احلالية اليت تعيشها اجلزائر ، لذا حناول من خالل هذه الدراسة حبث ودراسة العالقة 
  يف السوق العاملية ومستوى التشغيل والبطالة يف اجلزائر وذلك من خالل طرح اإلشكالية التالية املوجودة بني تقلبات أسعار النفط 

  : الدراسةإشكالية 
ما هو أثر تقلبات أسعار النفط يف السوق العاملية على معدالت التشغيل : اآليت اإلشكالعن  اإلجابةتحاول هذه الدراسة 

  . والبطالة يف سوق العمل اجلزائري
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  :من الدراسةالهدف 
حتليل أثر التقلبات اليت حتدث يف األسعار العاملية للبرتول يف معدل البطالة والتشغيل يف االقتصاد اجلزائري  إىل�دف الدراسة 

متغري  : وهلذا الغرض مت تقدير منوذج للدراسة يتضمن متغريين. 2016 – 1970خالل الفرتة . وذلك يف اآلجلني القصري والطويل
ومتغري تابع هو سوق العمل املعرب عنه مبستوى البطالة والتشغيل، وذلك خالل الفرتة  ،سعار النفط يف السوق العامليةمستقل هو أ

باستعمال بينهما  العالقةومحاولة اختبار ات المتغيرذه وذلك من خالل الطرح النظري له .لتوفر البيانات حوهلا 2016 – 1970
  أدوات التحليل
  :نطاق الدراسة

كما أ�ا . ويرجع اختيار هذه الفرتة إىل توافر أكرب قدر من البيانات خالهلا ) 2016-1970( دراسة الفرتة الزمنية تشمل ال
شهدت عددا من التقلبات يف أسعار النفط العاملية اليت أثرت يف االقتصاد اجلزائري األمر الذي انعكس بشكل واضح على األداء 

  .فة خاصةوسوق العمل بص. االقتصادي بصفة عامة
  :منهجية الدراسة

المطروحة نستخدم المنهج الوصفي التحليلي من خالل ربط اآلثار الناجمة  اإلشكاليةعن  واإلجابةبموضوع الدراسة  لإلحاطة
،تعتمد منهجية الدراسة على األسلوب النفطي الجزائري االقتصادفي هيكل ومؤشرات سوق العمل عن تقلبات أسعار البترول 

  .املفاهيم وتوصيف وحتليل العالقات بني متغريات الدراسةالوصفي يف عرض 
  :الدراسة حاورم

األول على اإلطار النظري الذي يوضح  وريشتمل احمل.دمة واخلالصةاملق إىلرئيسية ،باإلضافة  اورثالثة حم تنقسم الدراسة إىل
ملتغريي ض ألهم الدراسات السابقة اليت تعرضت التطور التارخيي لتقلبات العاملية ألسعار النفط والعوامل احملددة هلا ،مع عر 

الثاين حماولة لتحديد مفهوم البطالة والتشغيل باإلضافة إىل حتليل سوق العمل يف اجلزائر من حيث قوة  وركما يتضمن احمل.العالقة
تقلبات وحتليل العالقات  ات،الثالث توصيف املتغريات ومصادر البيان ورويتضمن احمل .العمل والتشغيل والبطالة على املستوى الكلي

  .، تليه النتائج ،مث اخلالصة وأهم االستنتاجات)2015-1970(أسعار البترول وسياسات التشغيل ومعدالت البطالة 
     والعوامل المحددة لها العالمي ألسعار النفط الرئيسية قلباتالت :األول المحور

  : العالمي ألسعار النفط الرئيسية التقلبات. 1
 العاملية األسواق يف األسعار مستويات هذه يف التباين أن حيث العاملي، االقتصاد أداء يف املؤثرة العوامل أحد النفط عارأس تعد 

 خيضع مل النفط أسعار تطور تاريخ غري أن .سواء حد على النامية املتقدمة والدول الدول اقتصادات على املختلفة تأثرياته له الرئيسية
 تقتضيه الذي اهلدف حسب النفط لسعر عديدة أنواع النفطية، لذلك ظهرت االحتكارات ملصاحل وفقا يتم كان وإمنا ثابتة لوترية

   .النفط أسعار تاريخ يف هاما منعرجا كانت اليت ، 1981 الدويل النقدي النظام أزمة الكربى باإلضافة إىل الشركات مصلحة
 لفكرة االصطالحي املفهوم على التعرف جيب الزمن مدار على التاريخ فهاعر  اليت والتقلبات الصدمات أهم يف بعمق الغوص وقبل
 على قائم القتصاد حتمية نتيجةكالزمن   من فرتة خالل األسعار أو اخنفضت ارتفعت مدى أي إىل �ا يقصد واليت النفطية التقلبات

 واملخاطر، اليقني عدم حالة خيلق مما لعاليةا السعرية والتقلبات األسعار حول توقعات أساس على الشركات تستثمر حيث .السوق
  )1(.للتعويض  املخاطر عالوات وارتفاع

 اختالل عن والناجتة النفطية السوق يف مفاجئ اختالل عن عبارة وهي نفطية صدمة عنها ينتج مما شديدة تكون قد التقلبات وهذه
 الصدمة وتعرف .االخنفاض أو باالرتفاع إما النفطية سعاراأل يف حادة تقلبات حدوث إىل تؤدي واليت الطلب أو العرض حمددات يف

 يف اخنفاض أي .العاملي االقتصادي النشاط يف كبري اخنفاض أو عاملي ركود إلحداث الكفاية فيه مبا النفط أسعار يف الزيادة بأ�ا النفطية
  )2(.مئوية نقطة 3 إىل 2 يعادل امب قبل من املتوقعة املعدالت من أقل احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج منو معدالت

من املعروف إن سعر أي سلعة يتحدد بتقاطع قوى العرض مع الطلب على السلعة الذي تتساوى فيه الكمية املطلوبة مع الكمية 
ة سعرا  اختلفت الظروف االقتصادية والسياسية احمليطة يف السلعة تتفاعل تلك القوى مولد إنوما . املعروضة وهذا يسمى سعر التوازن

لكن هذا مل ينطبق على النفط الن النفط تتحكم فيه شركات نفطية احتكارية كربى قد حددت أكثر من سعر .توازنيا جديد
  )3(: ومنها
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وظهر يف , وهو السعر الذي يتحدد من قبل الشركات النفطية االحتكارية وفقا ملصاحلها ومصاحل دوهلا  :المعلنالسعر   -  أ
واملالحظ وفق هذا السعر مل يكن للدول املنتجة النفط  أي دور به حىت عام . 1880ة عام الواليات املتحدة األمريكي

 .ومل يتحقق وفقا لتفاعالت العرض والطلب يف السوق النفطي وإمنا يتحدد من قبل الكارتل النفطي العاملي1970
 .لسوق احلروهو السعر الفعلي الذي يباع فيه النفط اخلام يف ا: سعر السوق أو السعر المتحقق  -  ب
, او عند انتقال النفط من خط إنتاجي إىل آخر, وهو سعر التبادل بني شركتني يتبعان شركة أم واحدة:سعر التحويل  -  ت

  .كاإلنتاج والنقل والتكرير يف إطار شركة واحدة
من النفط هي الكلفة اليت تتحملها الشركات مبوجب االتفاقيات النافذة املفعول للحصول على برميل نفط : سعر الكلفة  -  ث

مبالغ أخرى تدفعها الشركات للدولة  وأي) الضريبة والريع(ويساوي هذا السعر كلفة اإلنتاج مضافا إليه عائد الكومة. اخلام
  .املنتجة

بعد بداية انتهاء سيطرة شركات النفط العاملية على اإلنتاج،فيما يشبه الدورات السبعينات،بعد أن دخلت أسعار البرتول منذ أوائل 
خالل األربعة عقود املاضية ،إال أن من املناسب استعراض ثالث )طويلة وقصرية(ومع حدوث عدة دورات.وهبوطا يف العامل  صعودا

 : دورات مهمة من ضمنها الدورة احلالية
   : 1973/1999دورة . 1.1
ليت هيمنت الحقًا السيما منذ يف العاصمة العراقية بغداد وا) أوبك(والدة منظمة األقطار املصدرة للبرتول  1960شهد العام  

مليون برميل يومياً  22وتضاعف اإلنتاج العاملي ليصل إىل   .مطلع السبعينيات اليت شهدت تأميم الصناعة النفطية على أسواق النفط
 إىلي ، ووصل اإلنتاج العامل1970مليون برميل يوميًا العام  47.8 إىل، مث تضاعف مرة أخرى يف السبعينيات ليصل 1960العام 

  .، وهو العام الذي شهد ما اصطلح على تسميته بالثورة النفطية األوىل1973مليون برميل يومياً العام  57.7
كان من نتائج االنتعاش الكبري يف االقتصاد العاملي بعد احلرب العاملية الثانية، يف أعقاب خطة مارشال إلعادة إعمار أوروبا، 

؛ إذ تضاعف يف الواليات املتحدة، وزاد 1973 – 1953يف مناطق جغرافية متعددة خالل الفرتة الزيادة الكبرية يف استهالك النفط 
  .ضعف 100أما اليابان، فقد زاد استهالكها بشكل الفت جتاوز الـ. ضعفاً  12يف أوروبا الغربية مبقدار 

 قوة بروز بعد السيَّما .للنفط الدولية السوق يف البرتول أسعار يف وتأثريها وأمهيتها تطورا�ا املميزة يف الفرتات من تعترب املرحلة هذه إن
 القول وميكن .رفع مستويا�ا يف كبري بشكل أسهمت حيث األسعار يف احلادة االخنفاضات على وسيطر�ا قوية عاملية أوبك كمنظمة

 .للنفط الدولية السوق يف وتسعريه النفط عامل صناعة يف احلقيقية الثورة بداية تعترب السبعينيات من األعوام بأن
طغى حدثان يف غاية األمهية على حقبة السبعينيات من القرن املاضي، جتلى األول يف استخدام العرب لسالح النفط يف أعقاب  

  )4( .1979 – 1978، ومتثل احلدث الثاين يف اندالع الثورة اإليرانية عام 1973حرب أكتوبر العام 
حة على األسواق النفطية متثلت يف االرتفاع غري املسبوق يف أسعار النفط وجلوء الدول وترك هذان احلدثان بصما�ما الواض

للمرة األوىل " سالح النفط"تغريت األسعار رأسا على عقب مع استخدام العرب ف.إجراءات مضادة للحد من االستهالك إىلالصناعية 
ية، حني فرضوا حظراً نفطياً على الواليات املتحدة وهولندا ملوقفهما ، كأداة ضغط على الدول الغربالصهيوين –يف تاريخ الصراع العريب 

واستمر هذا احلظر حنو ستة أشهر كان من نتائجه ارتفاع األسعار أكثر من . جانب إسرائيل إىل 1973املنحاز يف حرب أكتوبر 
  .1974دوالراً للربميل عام  12حنو  إىلثالثة أضعاف، لتصل 
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  - 1973 لسنة النفطية الصدمة في متسببةال األحداث :)1(الشكل 

  
  www.wtg.com : املصدر 

  
 22.480اىل " أوبك"، اخنفض إنتاج الدول النفطية يف 1980عام ) سبتمرب(اإليرانية يف أيلول  –ومع اندالع احلرب العراقية 

. للرتاجع الكبري يف انتاج كل من العراق وإيراننظراً  1978ماليني برميل يومياً عن مستواه عام  7مليون برميل يومياً، أي أدىن بنحو 
دوالرا للربميل العام  13مقارنة بـ 1981دوالرًا للربميل العام  32ونتج عن ذلك زيادة أخرى غري مسبوقة يف األسعار وصلت اىل 

1978.   
وكالة "اقة، ما متخض عنه إنشاء دفع توقف اإلمدادات النفطية، إبان حرب أكتوبر الدول الصناعية إىل التفكري مليًا يف أمن الط

دولة صناعية موزعة يف أمريكا  28وتضم الوكالة يف عضويتها اليوم . ، للدفاع عن مصاحل الدول املستهلكة1974العام " الطاقة الدولية
يومًا من  90يعادل ومن أهم اآلليات اليت ابتكر�ا الوكالة إلزام أعضائها على االحتفاظ باحتياطي نفطي .. الشمالية وأوروبا وآسيا

واستحدثت الواليات املتحدة، وللمرة األوىل يف تارخيها، وزارة للطاقة يف العام  .االسترياد ملواجهة اي انقطاع مفاجئ يف اإلمدادات
لإلشراف على سياسات الطاقة اليت كانت حىت وقت قريب من اختصاص احلكومات الفيدرالية، باإلضافة اىل إنشاء خمزون  1977

ويأيت ذلك ضمن حزمة إجراءات تضمنها . مليون برميل حتسبًا ألي توقف لإلمدادات يف املستقبل 700حبجم  SPR تيجياسرتا
  )5(.1975اليت تبنتها إدارة الرئيس األمريكي جريالد فورد العام " خطة حرية الطاقة"برنامج ُعرف بـ

شهدت . اخلطأ وقع نتيجة سوء إدارة العرض: ألوبك نتيجة 1985إىل  1982اخنفضت أسعار النفط بشكل كبري خالل الفرتة 
هبطت . الفرتة أيضا قمة يف اإلنتاج يف نفط حبر الشمال مدعومة بارتفاع األسعار واليت كانت حىت ذلك احلني تعترب مكلفة لإلنتاج

دوالرا  29رت يف اهلبوط إىل ، واستم1982دوالرا للربميل يف العام  31إىل  1981دوالرا للربميل يف العام  35األسعار من مستوى 
ووصلت األسعار إىل أدىن مستوى هلا يف العام . 1985دوالرا يف العام  26، و1984دوالرا يف العام  28، و1983يف العام 
سوء إدارة أوبك والتباطؤ يف الطلب والزيادات اإلضافية يف املنتجني من خارج أوبك خفضت حصة .دوالرا للربميل 14عند  1986
فرض نظام " أوبك"لوضع حد الخنفاض األسعار حاولت . مليون برميل يوميا 30السوق إىل نصف مستوى إنتاجها من  أوبك يف

 )6(. دوالرا 18احلصص دون جدوى للدفاع عن عتبة سعر 
الية دوالرا للربميل على األقل خالل النصف األول من التسعينيات؛ ومع ذلك، فإن األزمة امل 20تأرجحت أسعار النفط حول  

تزامن ذلك مع قرار سيئ من أوبك اليت اجتمعت يف العاصمة االندونيسية، . قادت األسواق إىل التهاوي 1997اآلسيوية يف العام 
جاكرتا، بزيادة سقف إنتاجها غافلة للركود االقتصادي الذي جيتاح ما يسمى بالنمور اآلسيوية، مما أدى إىل ا�يار الطلب الذي تزامن 

ت النفط العراقي إىل السوق حتت رعاية األمم املتحدة، يف ما يسمى برنامج النفط مقابل الغذاء، وهو قرار تندم عليه مع عودة صادرا

http://www.wtg.com
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أدت تلك العوامل إىل هاوية غري مسبوقة، مع هبوط سعر الربنت ليصل إىل احلضيض عند أقل من . الدول األعضاء إىل اليوم
  . )7(1998يف مارس  دوالرات 11.29

  : 2000/2009رة دو . 2.1
زيادة غري مسبوقة يف الطلب من طرف االقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصني واهلند،  2008و 2000شهدت الفرتة بني 
دوالرًا يف  147عدم وجود إمدادات كافية أدى إىل زيادة يف األسعار اليت وصلت إىل مستوى تارخيي عند . األمر الذي فاجأ أوبك

 إىل أوبك خامات سلة سعر ليصل االمسية، اخلام النفط أسعار اخنفضت مستويات ، 2009 عام يف ولكن،. 2008صيف العام 
بشكل  ذلك ويعزى .برميل/دولر 62 إىل تكساس غرب خام سعر و برميل، /دوالر 61.7 إىل برنت خام سعر و برميل،/دوالر 61.1
  )8(.املاضي القرن ثالثينيات منذ عرفته ركود أسوء لتشهد مليةالعا باالقتصاديات عصفت اليت املالية العاملية األزمة إىل أساسي

  : 2010/2016دورة . 3.1
 األسواق يف طفيفا النفط ارتفاعا أسعار عرفت ،و للربميل دوالر 107.46 يقارب ما األوبك سلة سعر بلغ 2011 سنة يف و

 و النمو تباطؤ مؤشرات و األمريكية املالية باألزمة االنفط متأثر  سعر يظل ،و 2012 سنة للربميل دوالر 109.45بلغ  حيث الدولية
 تقلبات تسجيل يف يساهم ما هو و إفريقيا مشال و األوسط الشرق منطقة يف توتر األوضاع إىل إضافة النامية، الدول يف االستهالك

 األسعار على مستوى عديدة
 4.2جلزائرية واختذت قرارًا تارخييًا خبفض اإلنتاج مبقدار يف مدينة وهران ا" أوبك"وبدال من اجللوس، التقت الدول األعضاء يف 

دوالر  100كان للخطوة تأثري فوري على األسواق العاملية مع عودة أسعار النفط اخلام إىل العتبة السابقة عند . مليون برميل يوميا
 سعر وصل حيث غري مسبوقة، مستويات إىل ووصوهلا ملحوظ بشكل االمسية اخلام النفط أسعار ارتفاع 2011 عام شهد و .للربميل

 94.9 إىل س تكسا غرب خام سعر و برميل،/دوالر111.3 إىل برنت خام سعر و برميل،/دولر 107.5 إىل وبك أ خامات سلة
 يف اديةالسي الديون أزمة و ، 2010 عام �اية يف العربية املنطقة يف اجليوسياسية منها التطورات عوامل لعدة نتيجة وذلك .برميل/دوالر

 .الرئيسية العمالت مقابل الدوالر صرف أسعار يف والتقلبات اليورو، منطقة وخباصة يف الدول املتقدمة
 111.6 و برميل،/دوالر109.5 إىل لتصل ، 2012 عام يف برنت وخام أوبك خامات سلة أسعار يف االرتفاع استمر وقد

 ويف .العام نفس يف برميل/دوالر 94.2 إىل ليصل س غرب تكسا خام سعر جداً  طفيف بشكل اخنفض ،بينما التوايل على برميل/دوالر
 وخبالف الرتتيب، على برميل/دوالر 108.7 و برميل،/دوالر 105.9 إىل برنت وخام خامات أوبك سلة أسعار اخنفضت 2013 عام

  .العام نفس يف برميل/دوالر 97.9 إىل س تكسا غرب خام ارتفع سعر ذلك
 الفرتة خالل للربميل $ 105  ب واليت قدرت النفطي الربميل لسعر واملستقرة املرتفعة املستويات من أعوام ثالث دام مسلسل فبعد
 منظمة إعالن منذ احندارها حدة زدت ا و ، 2014 منتصف االخنفاض يف األسعار بدأت. 2014 جوان - 2011 جانفي بني املمتدة

 ديسمرب يف % 50 من بأكثرتراجع األسعار  يف تسبب مما اليوم يف برميل يونمل 30 مستوى عند إنتاجها سقف على األوبك اإلبقاء
 رادوال 40 حنو إىل 2014 جوان يف دوالر 112 من الربانت سعر فانتقل هذا، يومنا غاية إىل االخنفاضات سلسلة لتستمر .2014
 ما اىل لتصل الوسيط تكساس غرب اماخل النفط أسعار اخنفضت كما سابقا، عليه كان  عما % 50 يفوق مبا لينخفض ،2015

 اليت املتحدة بالواليات االستكشاف منصات عدد باخنفاض أفادت اليت التقارير رغم االخنفاض هذااستمر و  للربميل،دوالر  37 يعادل
 الشركات أرباح معه واخنفضت .التوايل على 2016 و 2015 يف قيمته ثلث النفط ليفقد .املاضية السنوات كبرية بصورة إنتاجها ارتفع

 يف واإلنتاج االستكشاف عمليات يف االستثمارات وخفضت االستكشاف، منصات ثلث حنو عن االستغناء إىل اضطرها مما األمريكية
  )9(.وظائفهم الصناعة يف عامل ألف مئيت حنو فقد وقت

  
  
  
  
  

  )برميل/دوالر( ، 2014 لسنة النفطية الصدمة في المتسببة األحداث و الخام النفط أسعار تطور :)2( الشكل
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  Historical Inflation Adjusted Oil Prices    http://inflationdata.com  : 25/02/2017تاريخ االطالع  -)10( املصدر

  
  النفط أسعار تقلُّب :)3(الشكل 

  
 ملنطقة الفصلي االقتصادي املوجز. الدويل البنك/والتعمري لإلنشاء الدويل نقال عن البنكWorld Bank and MACROTRENDS :): 11( المصدر

  .5: ص،  2016يوليو  5؟ العدد  أين إىل ..النفط أسعار. أفريقيا ومشال األوسط الشرق
  : البترول أسعار محددات. 2

http://inflationdata.com
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 على صادرا�ا يف تعتمد اليت و املنتجة للدول بالنسبة خاصة ، األمهية غاية يف يعترب البرتول أسعار يف املؤثرة ملالعوا أهم معرفة إن
 على تؤثر أن ممكن الدول هذه واقتصاديات البرتول أسعار بني الوثيقة فالعالقة ، للجزائر بالنسبة احلال هو كما كبرية بنسبة البرتول

  . األسعار اخنفاض الةح يف االقتصادي االستقرار
   :البترولي الطلب مفهوم. 1.2

 منتجات أو كخام – البرتولية السلعة على النوعي و الكمي جانبها يف املنعكسة اإلنسانية احلاجة مقدار به يقصد البرتويل الطلب
 )12. (حمددة زمنية فرتة وخالل معني سعر عند – برتولية
   :ليالبترو  الطلب على المؤثرة العوامل. 2.2

 سواء ، مكمال أو ثانويا يعترب اآلخر البعض و أساسيا يعترب منها البعض ، املختلفة العوامل من بالعديد ويتأثر يتحدد البرتويل الطلب
 )13(:هي كاأليت العوامل وهذه الطلب وانكماش باخنفاض سلبيا أو الطلب توسع أو بزيادة أي ، اجيابيا التأثري ذلك كان

  الصناعي؛ التقدم درجة و ادياالقتص النمو معدل -
  املكررة؛ البرتولية املنتجات وأسعار  اخلام البرتول سعر -
  الطاقوية؛ املواد سعر -
  االستقرار السياسي يف العامل؛ -
  السكان؛ -
   :البترولي العرض. 3.2

 من الكمية هذه كانت سواء توفريها ، للمنتجني ميكن اليت الكمية األسعار ، وهو يف املؤثرة العوامل أهم أحد البرتويل العرض يعد
 األسعار عند املستهلكون يطلبه ملا استجابة البرتويل العرض يعترب و حمددة ، زمنية فرتة وخالل حمدد سعر عند املكرر أو اخلام البرتول
 زيادة أي ملواجهة ااستعداد املخزون من جزء له يضاف وقد معظمه أو املنتج البرتول كل يف البرتويل العرض السوق ، ويتمثل يف السائدة

 ،صحيح والعكس باالخنفاض لألسعار يسمح البرتويل املعروض البرتولية ، فزيادة اإلمدادات يف اختالل حدوث الطلب أو يف متوقعة غري
  )14(.عكسية عالقة هي واألسعار البرتويل العرض بني العالقة إذن

   :البترولي العرض على المؤثرة العوامل. 4.2
 على الطلب حمددات يف ويدخل سعره، و البرتول على الطلب مقدمتها يف يأيت احملددات، من لعدد للبرتول مليالعا العرض خيضع

 يف املتاحة اإلنتاجية باإلمكانيات العرض يتحدد كذلك البرتول، أسعار و االقتصادي النشاط معدل و مستوى ذكرنا كما البرتول
 تنمية يلزم إذ الطلب ، ارتفاع فور اإلنتاج زيادة السهل من يصبح أن كبرية برتولية اتاحتياطي توافر معىن فليس معني، وقت يف احلقول
 الناقلة سطح حىت ضخه و ختزينه و معاجلته و األرض ، باطن من البرتول استخالص على القادرة بالوسائل وتزويدها املكتشفة احلقول
 ملردود حتقيقا لتصديره أو ، احمللي االستهالك ملواجهة البرتول إىل هاحاجت مدى و للبرتول املنتجة الدول بسياسة العرض يتحدد ،كما
 اليت اجلماعية السياسة اإلطار هذا يف وتدخل  ، املستقبل أجيال احتياجات ملواجهة به لالحتفاظ أو املالية ، احتياجا�ا يليب نقدي
 يلي وفيما احلصص ،  بتلك األعضاء التزام مدى وكذلك األعضاء بني احلصص وتوزيع اإلنتاج سقف إىل حتديد بالنسبة أوبك تقرها
  )15(:العرض يف حجم املؤثرة العوامل أهم

  البرتويل؛ الطلب -
  البرتول؛ ألسعار املستقبلية التوقعات -
  البرتول؛ عن التنقيب و البحث عمليات و البرتولية االحتياطيات -
 كبري؛ نطاق على البرتول الستبدال تكفي بكميات للطاقة البديلة املصادر لتطوير املطلوبة الزمنية الفرتة طول -
 للطاقة؛ التقليدية غري املصادر لتطوير الالزمة املرتفعة التكلفة -
  .واسع نطاق على النووية الطاقة و الفحم استخدم ما إذا عليها التغلب جيب اليت البيئة خماطر -
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 في الجزائر لسوق التشغيلالنظري  اإلطار: الثاني المحور
  : يف البطالةتعر . 1

و يف حقيقة األمر أن هذا ". عدم امتهان أي مهنة" إن أي شخص يتعرض هلذا املصطلح يقر بإمكانية تعريف البطالة على أ�ا 
  )16( .التعريف غري واضح و غري كامل، إذ ال بد من إعطاء هذه الظاهرة حجمها االقتصادي بعيدا عن التأويالت الشخصية 

العاطل عن العمــل هو ذلك الفرد " ع للبطالة الذي أوصت به منظمة العمل الدولية، والذي ينص على أن يف التعريف الشاس     
بإثراء . الذي يكون فوق سن معينة بال عمل و هو قادر على العمل و راغب فيه و يبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه ال جيده

  : أن يعترب فيها األفراد عاطلني عن العمل فيما يليالتعريف السابق ميكن أن حندد احلاالت اليت ال ميكن 
العمال احملبطني و هم الذين يف حالة بطالة فعلية و يرغبون يف العمل، و لكنهم مل حيصلوا عليه و يئسوا من كثرة ما حبثوا، لذا  -

  .و يكون عددهم كبريا خاصة يف فرتات الكساد الدوري. فقد ختلوا عن عملية البحث عن عمل
الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل و هم يعملون بعض الوقت دون إراد�م، يف حني أنه بإمكا�م العمل   األفراد -

  .كامل الوقت
غريها لسبب من األسباب كاملرض العطل و  العمال الذين هلم وظائف و لكنهم أثناء عملية إحصاء البطالة تغيبوا بصفة مؤقتة -

  .من األسباب
  .ن أعماال إضافية غري مستقرة ذات دخول منخفضة، و هم من يعملون حلساب أنفسهمالعمال الذين يعملو  -
  .األطفال، املرضى، العجزة، كبار السن و الذين أحيلوا على التقاعد -
  .األشخاص القادرين عل العمل و ال يعملون مثل الطلبة، و الذين بصدد تنمية مهارا�م -
  .عن العمل و لكنهم ال يبحثون عنهاألشخاص املالكني للثروة و املال القادرين  -
  .األشخاص العاملني بأجور معينة و هم دائمي البحث عن أعمال أخرى أفضل -

  . وعليه يتبني أنه ليس كل من ال يعمل عاطال، و يف ذات الوقت ليس كل من يبحث عن عمل يعد ضمن دائرة العاطلني
  : تشخيص ظاهرة البطالة في الجزائر. 2

كربى يف دفع التنمية االقتصادية واالجتماعية يف كل دول العامل من خالل حماربة البطالة التوجيه الفعال   يكتسي التشغيل أمهية
مست للموارد البشرية عرب قنوات اإلنتاج والرتاكم خاصة يف اجلزائر اليت متتلك ثروة شبابية إال أ�ا تعاين من معدل مرتفع للبطالة واليت 

  :اب اجلامعي، ومن أسباب البطالة يف اجلزائرخمتلف شرائح ا�تمع حىت الشب
من امليزان التجاري اجلزائري % 2متثل سوى  ات الباقية اليت العاستناد االقتصاد اجلزائري على قطاع احملروقات وضعف القطا -

 ؛  
 عزوف الرأمساليني ن االستثمار إذا مل يؤدي اإلنتاج إىل ربح كايف يليب طموحا�م ؛ -
 .التزايد السكاين -

  ): التشغيل(سوق العمل . 3
إن سوق العمل يف اجلزائر مثل أي سوق يقصد به اآلليات اليت تؤدي إىل التالق بني قوى العرض والطلب، وهم الطالبون للعمل 
وأصحاب األعمال، وإن توازن أو اختالل سوق العمل يظهر من توازن أو اختالل قوى العرض والطلب، ذلك أنه عندما تزيد قوى 

  .لطلب يظهر اختالل سوق العمل يف صورة بطالةالعرض وا
  : الطلب على العمل. 1.3

إن الطلب على العمل يتمثل يف طلب املنتج خلدمات العمل، أي أنه يصدر عن املنتج، حيث أن طلب املنتج خلدمات العمل 
بأ�ا طلب مشتق من الطلب يعتمد على طلب السوق للسلعة يساهم العامل يف إنتاجها، لذلك يعرف الطلب على خدمات العمل 

  .على السلعة النهائية
  : عرض العمل. 2.3

بالنسبة لعرض العمل فإنه يصدر عن العمال، حيث ميكننا الفصل بني خدمة العمل والعامل ذاته الذي يقدمها، وظروف العمل 
إىل عامل األجور والتكاليف حتدد  كل هذه العوامل باإلضافة. وطبيعته وعدد الساعات األسبوعية وطلب العامل نفسه لوقت الفراغ

  )17(.ظروف عرض العمل
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  )2015-1970(تحليل العالقة بين تقلبات أسعار البترول وسياسات التشغيل ومعدالت البطالة  :الثالثالمحور 
بتفصيل شامل من خالل خمتلف الدراسات املعتمدة أساسا على جتارب البلدان والتشغيل لقد حظيت دراسة ظاهرة البطالة 

املتقدمة، حيث ميكن تقسيم املتغريات احملددة للبطالة إىل قسمني رئيسيني، يتعلق األول باجلانب التنظيمي لسوق العمل، ويتعلق الثاين 
يف هذه الدراسة حمددات قسم االقتصاد الكلي مع مراعاة خصوصيات االقتصاد اجلزائري على وقد تناولنا . جبانب االقتصاد الكلي

  .اقتصاد ريعي يعتمد بنسبة كبيرة على مداخيل البترولأساس انه 
لقد أشارت عديد األحباث التجريبية ألثر اإلنفاق احلكومي على التشغيل والبطالة، حيث بينت هذه  :اإلنفاق االستثماري -

 .D. Aد دراسة على اإلنتاجية، ومن بني الدراسات جن) االستثمار العمومي(الدراسات األثر االجيايب لإلنفاق االستثماري 
Aschauer  وان اخنفاض 0.39اليت أثبتت أن مرونة اإلنتاج لرأس املال العام يف الواليات املتحدة تساوي  1989سنة ،

هلذا نعترب أن معدل البطالة دالة يف . أ خالل سنوات السبعينات مرده إىل اخنفاض حجم االستثمار العام.م.اإلنتاجية يف الو
  .إىل الناتج بعالقة عكسية نسبة االستثمار العمومي

 ، وأوكنهناك عالقة جتريبية بني معدل البطالة ومعدل النمو االقتصادي، وهي ما تعرف بقانون  :معدل النمو االقتصادي -
عليه فإننا نعترب أن معدل البطالة دالة  و. تنص هذه العالقة على أن معدل البطالة يتأثر عكسيا مع معدل النمو االقتصادي

  .لنمو االقتصادي بإشارة سالبةيف معدل ا
من املتوقع أنه كلما زاد حجم ا�تمع النشيط كلما زاد عدد العاطلني عن العمل، إال يف حالة ما إذا مت  :المجتمع النشيط -

خلق مناصب شغل مساوي حلجم الزيادة يف ا�تمع النشيط وهو ما يقود إىل احلفاظ على مستوى البطالة على أقصى 
  .فإننا نتوقع أن يكون معدل البطالة دالة يف نسبة ا�تمع النشيط إىل عدد السكان وبإشارة موجبةمنه  و. تقدير

نظرا للدور الكبري الذي تلعبه أسعار البرتول يف حتديد حجم اإليرادات العامة للدولة، فإننا ندرجه كمتغري  :أسعار البترول -
كلما كانت أسعار البرتول مرتفعة كلما زادت إيرادات امليزانية وبالتايل مفسر ملعدل البطالة، فمن التحليل السابق نستنتج أنه  

يف صياغة وبعث  2000الدور الكبري الذي لعبته الطفرة البرتولية منذ سنة (حتفيز الدولة على القيام باالستثمارات العمومية 
قتصادي إللنفط وعوائده على اجلانب اال يتوقف الدور الذي يلعبه احبيث ، )برناجمي اإلنعاش ودعم النمو االقتصاديني

ومنه  .و بشكل خاص البطالة جتماعيإلوالنقدي فحسب، بل يتعدى ذلك ليؤثر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف اجلانب ا
  .فإننا نتوقع أن يكون معدل البطالة دالة يف أسعار البرتول وبإشارة عكسية

  :1978 إلى 1970 النفط وأثرها على البطالة من أسعارتقلبات . 1
عرف السياسة التنموية يف اجلزائر بسيطرة القطاع العام على معظم أوجه النشاط  1978إىل  1970خالل الفرتة املمتدة من 

% 18.94إىل  1970سنة % 22.05وشهدت معدالت البطالة اخنفاض معترب خالل السبعينات حيث اخنفاض من  .االقتصادي
  .خالل هذه الفرتة كالثورة الزراعية وتطوير الصناعات، بسبب الربامج التنموية 1979سنة 

  .1978إلى  1970تطور معدل البطالة، االستثمار العمومي وأسعار البترول من ): 01(الجدول 

  1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  
  18.94  20.87  19.02  20.05  21.00  23.59  23.25  23.01  22.05  )%(معدل البطالة 

  12.53  10.19  6.948  5.412  4.002  3.719  2.832  2.254  1.623  )بالمليار دج( ع تثماراالس
  12.7  12.39  11.51  10.73  10.73  3.05  2.29  2.03  1.67 أسعار البترول

  .من إعداد الباحثة بناء على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات ووزارة املالية :المصدر
ن هناك عالقة عكسية بني أسعار النفط أ استخالصمت ) ب(من امللحق ) 12(و ) 9(لعمود من املعطيات الواردة يف ا انطالقا

ومعدالت البطالة، بإعتبار أن كل حتسن يف األسعار يعين زيادة يف العوائد واإليرادات واليت ميكن من خالهلا تنفيذ اخلطط التنموية 
  .لة يف ا�تمع اجلزائرياملعتمدة بدورها على تشجيع اإلستثمارات ومن مت تقليص البطا
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الضخمة اليت شرعت فيها اجلزائر يف  االستثماراتدورا هاما يف متويل  1973فقد كان للتحسن امللحوظ يف أسعار النفط منذ 
  %22، فتقلص معدالت من  االستثماراتخمططا�ا لتلك الفرتة، خاصة وأن قطاع احملروقات قد حضي بالنسبة األكرب من إمجايل 

  .1979سنة  %19إىل  1977سنة 
التحديد إىل أن التغري اإلمجايل الذي يطرأ على معدالت البطالة ميكن تفسريه من خالل تغريات أسعار النفط ، يف حني بويشري 

تغريات أسعار النفط ، وهو ما يظهر جليا من  اجتاهالعكسي أن حركة تغري املعدالت من البطالة ليست يف نفس  االرتباطيظهر معامل 
بعد حتسن أسعار النفط و هذا واضح يف منحىن  1989سنة  اخنفاضهاوباملقابل  %21إىل  1986املعدالت بعد أزمة  ارتفاعل خال

  .Iمن امللحق ) 9(للشكل البياين 
  :1989 إلى 1979 النفط وأثرها على البطالة من أسعارتقلبات . 2

 عملية املكلفة باإلجناز لتسهيل للهيئات الالمركزية ي وإتباع سياسةيف بداية الثمانينيات مت الدخول يف مرحلة االقتصاد الالمركز 
 اختاذ القرارات يف والتحكم وخلق التكامل االقتصادي التبعية للخارج من التقليص إجنازها، �دف يف وتفادي التأخر املشاريع مراقبة
  .االستثمارات وقيادة

  1989إلى  1979وأسعار البترول من تطور معدل البطالة، االستثمار العمومي : )02(الجدول 
  1979  1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989  

  17.18  21.22  21.35  16.14  13.59  13.29  13.29  13.64  13.99  14.19  16.30 )%(معدل البطالة 
  44.3  43.50  40.21  40.66  45.18  41.32  40.43  34.44  23.45  17.22  13.425  ع بالمليار دج االستثمار

  17.31  14.24  17.73  13.57  27.01  28.24  29.04  32.38  32.51  28.64  17.25 أسعار البترول
  
حوايل ) 1984-1980(ومتيزت هذه املرحلة بكثافة حجم االستثمارات العمومية اليت بلغت خالل املخطط اخلماسي األول  

 32.51إىل  1979دوالر للربميل سنة  17.25ليت انتقلت من مليــار دينار، وهذا نتيجة االرتفاع يف أسعار البرتول ا 156.86
منصب شغل بني  561000خالل هذه املرحلة وتزامنا مع ارتفاع حجم االستثمارات العمومية مت خلق . 1981دوالر للربميل سنة 

عدل وعرف معدل البطالة اخنفاضا ملحوظا حيث وصل إىل م. ألف منصب شغل سنويا 140، أي مبتوسط 1984و 1980
  . %13.67: متوسط يقدر بـ

كانت بداية املخطط اخلماسي الثاين الذي كان كتكملة للمخطط السابق، وهي مرحلة متيزت حبدوث األزمة النفطية   1985سنة 
دوالر  27.01دوالر للربميل بعدما كان  13.35حيث اخنفضت أسعار البرتول إىل . وتزايد املطالب االجتماعية 1986لسنة 

قد عكس األثر الكبري الذي أحدثه هذا االخنفاض سلبية االعتماد على احملروقات يف حتصيل العملة الصعبة، فاخنفضت للربميل، و 
وكان أثر هذا التدهور كبريا %. 43مليار دوالر أي بنسبة  7.26مليار دوالر إىل أقل من  12.72إيرادات الدولة من احملروقات من 

ي تضاعف عجزه عن تغطية املستحقات للخارج من الواردات وخدمات الدين، متويل هذا العجز على ميزان املدفوعات اخلارجية، الذ
 18.37استوجب اللجوء السنوي إىل االقرتاض اخلارجي القصري األجل، مما أدى إىل تزايد املديونية اخلارجية للبالد، فانتقلت من 

  .1989مليار دوالر سنة  27.7إىل  1985مليار دوالر سنة 
هذه الظروف فإن معدل منو حجم االستثمارات العمومية تراجع عن معدل منوها يف املخطط اخلماسي األول والذي قارب  يف ظل
هذه الوضعية انعكست بصفة سلبية على التشغيل حيث أدت إىل اخنفاض كبري يف مستواه وصل إىل نصف عدد . سنويا 16.50%

ألف منصب شغل سنويا خالل املخطط  75األول، حيث مت خلق ما يعادل  مناصب الشعل اليت مت خلقها خالل املخطط اخلماسي
ألف عاطل عن  435( 1985كما ارتفعت البطالة بشكل كبري مقارنة بعدد العاطلني عن العمل املسجل سنة . اخلماسي الثاين

سط معدل البطالة كمتو   %17.63يف املخطط اخلماسي األول إىل  %16.67حيث انتقل متوسط معدل البطالة من ). العمل
  . خالل املخطط اخلماسي الثاين

  : 1998إلى 1990تقلبات أسعار النفط وأثرها على البطالة من . 3
يف �اية الثمانينات دخلت اجلزائر مرحلة انتقالية من االقتصاد املوجه والصناعات املصنعة حنـو اقتصاد السوق، فقامت بإجراء 

لة القطاع العمومي واملؤسسات العمومية مبنحها استقاللية التسيري، إال أن هذه اإلصالحات إصالحات اقتصادية �دف إىل إعادة هيك
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وطبقت اجلزائر أول برنامج تثبيت ملدة . املطبقة مل تأت بالنتائج املنتظرة، بل وعلى العكس من ذلك فقد زادت حدة األزمة االقتصادية
  . مليون دوالر 300حتصلت مبوجبه على قرض تقدر قيمته  1989مارس  30سنة بعد إمضائها اتفاق مع صندوق النقد الدويل يف 

  .1998إلى  1990تطور معدل البطالة وأسعار النفط من : )03(الجدول 
  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  

  28.00  28.60  28.20  28.10  24.30  23.15  23.42  20.59  19.66 (%)معدل البطالة 
  211.88  201.64  147.01  285.92  235.92  185.21  144  58.30  47.70  االستثمار ع بالمليار دج

  12.28  18.86  20.29  16.86  15.53  16.33  18.44  18.62  22.26  أسعار النفط
  7.49  7.25  6.77  14.26  15.86  )%(نسبة اإلستثمار العمومي من الناتج الداخل الخام 

  .بناء على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات ووزارة املالية ةثمن إعداد الباح :المصدر
  

االرقام عن تذبذبات مل ختتلف فرتة التسعينات عن السنوات السابقة من حيث طبيعة العالقة العكسية بني املتغريين كما توضحه 
أثري السليب الذي خلفه برنامج التعديل اهليكلي على ولعل أهم ما ميز هذه الفرتة  الت.اسعار البرتول واالرتفاع املتزايد ملعدل البطالة 

حيث يرجع هذا  %27,44) 1998-1994( وحتديدا البطالة يف ا�تمع ، إذ بلغ متوسط البطالة للفرتة  االجتماعياجلانب 
  :لألسباب اآلتية االرتفاع
  أسعار النفط مما يعين عدم القدرة على متويل الكثري من املشاريع؛ اخنفاض -
دوق النقد الدويل إىل أن صن العمال الناجم عن عمليات اخلصخصة، وتطهري املؤسسات، فقد أشارت تقديراتتسريح  -

مليون عامل  400.000وهو ما تسبب يف تسريح  وحدة إنتاج مستها إجراءات الغلق والتصفية،  64مؤسسة و76حوايل 
 ؛ حنو البطالة

  ؛   %31,05سنوات سبقت الربنامج بنسبة  عدد السكان خالل عشر ازدادالنمو الدميغرايف ، حيث  -
النشاطات  السياسي الذي عاشته اجلزائر يف تلك العشرية، وما ترتب عنها من تعطيل للكثري من لالستقراراحالة  -

 )18(.اجلزائري االقتصاداألجنبية املباشرة من  االستثمارات، ونفور االقتصادية
صار االقتصاد اجلزائري يف أزمة خانقة  1994ض أسعار البترول خالل سنة واستمرار انخفاعلى خلفية االختالالت السابقة 

خاصة يف ميزان املدفوعات، أجربت السلطات على اللجوء إىل اختيار إعادة جدولة الديون اخلارجية، فتم التوقيع أوال على برنامج 
سنوات،  03لربنامج التعديل اهليكلي والذي مدته ، و بعدها متت صياغة إطار السياسة االقتصادية 1994التثبيت ملدة سنة يف ماي 

، مما أتاح للجزائر احلق يف استخدام 1995صادق عليها جملس حمافظي الصندوق خالل الندوة العادية يف �اية شهر ماي من سنة 
ازنات على املستوى ومن أجل إعادة التو . مواردها واالستفادة من دعم مايل يف إطار التسهيل التمويلي املوسع لدعم اإلصالحات

الداخلي واخلارجي وحتقيق االنتعاش االقتصادي ببلوغ معدالت منو عالية كان على الدولة أن تلتزم بعدة شروط منها حتقيق التوازن 
الداخلي واخلارجي بتقليل وترشيد النفقات العمومية وخفض وترية التوسع النقدي، وفتح ا�ال أمام القطاع اخلاص خبوصصة مؤسسات 

  .لقطاع العموميا
، أما 1997و 1996وكان من نتائج تطبيق اإلصالحات املدعومة من طرف املؤسسات الدولية أن عاد التوازن للميزانية سنيت 

 %40مليار دج، أي باخنفاض يقارب  147.01اليت يلغ فيها  1996حجم االستثمارات العمومية فعرف زيادة باستثناء سنة 
سعي الدولة إىل تقليص حجم اإلنفاق العمومي، حيث انتقلت نسبة اإلنفاق ) 02(خالل اجلدول  ويتضح من. 1995مقارنة بسنة 

خالل فرتة تطبيق برنامج التعديل اهليكلي تطبيقا  %8.50إىل  1994سنة  %15.86االستثماري من الناتج الداخلي اإلمجايل من 
ديد من العمال يف سبيل إعادة بناء القطاع العمومي االقتصادي هذه املعطيات وإضافة إىل تسريح الع. لشروط صندوق النقد الدويل

رغم اإلجراءات اليت اختذ�ا الدولة يف  %28جعلت معدالت البطالة تسجل أرقاما قياسية مستقرة عند حدود  1998و 1997بني 
  . سبيل اسرتجاع االستقرار األمين
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  : 2015إلى 1999تقلبات أسعار النفط وأثرها على التشغيل والبطالة من . 4
استعادت الدولة دورها االقتصادي والذي جتلى يف تسارع معدالت منو اإلنفاق االستثماري مقارنة  1999انطالقا من سنة 

تأكد االجتاه اجليد لسوق النفط العاملي مما حفز الدولة على صياغة برامج استثمارية طويلة  2000وحبلول سنة . باإلنفاق اجلاري
  .2009-2001برامج اإلنعاش االقتصادي ودعم النمو االقتصاديني خالل الفرتة املدى، متثلت يف 

  .2016إلى  1999تطور معدل البطالة، االستثمار العمومي من ): 04(الجدول 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  2006 2007  2008  

  11.30  11.80  12.30  15.30  17.70  23.70  25.70  28.40  30.00  29.20 %معدل البطالة 
  98.45  74.43  61.00  50.59  36.05  28.10  24.36  23.12  27.60  17.44  أسعار النفط

  *1973  *1442  992.28  806.84  639.05  532.58  452.93  357.39  321.92  186.98  االستثمار ع بالمليار دج

  
 2009 2010 2011  2012  2013  2014  2015  2016  

  11.2  11.20  10.60  9.83  10  10.2  10.00  10.20 %معدل البطالة 
  43.06  52.46  99.32  109.17  111.39  112.60  80.01  62.20  أسعار النفط

        *1943  *1926  االستثمار ع بالمليار دج

  .معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات ووزارة املالية: من إعداد الباحثة بناء على :المصدر
  .2011، مارس 39/11تقرير صندوق النقد الدويل عن اجلزائر، رقم *   

  
عاودت معدالت النمو ارتفاع مبستويات بسيطة  2000مع حتسن أسعار النفط ابتداء من عام من خالل اجلدول نالحظ أنه 

برغم األزمة املالية العاملية ، مل تتأثر أسعار النفط بشكل حادة جدا %  28حبوايل  2008نسبياً حني وصلت أقصى معدل هلا عام 
  .املي الكبري و املتزايد، و بروز الصني كزبون كبري و مهم يف السوق النفطيةنتيجة الطلب الع

 لكنه معدهلا بارتفاع وكذلك...) هيكلية واحتكاكية ودورية(بتنوعها فهي متعددة األشكال   ياالقتصاد اجلزائر وتتميز البطالة يف   
إىل ارتفاع نسبة البطالة يف التسعينات حيث انتقلت من  )1( املبينة يف اجلدول  تشري البيانات اإلحصائيةو   حنو االخنفاض، اجتاه يف

مث إىل  2002سنة  25مث اخنفضت إىل  1999سنة  %29.2مث  1997سنة  %29إىل أكثر من  1994سنة   24.36%
  ).2(أنظر اجلدول  2009يف �اية  10.2لتصل إىل  2006سنة 12.3

مث إىل  %23,7إىل  1999سنة  %29,2من  اخنفضت شهدت هذه السنوات حتسن ملحوظ يف معدالت البطالة اليت
 ارتفاع، ويرجع ذلك أساسا إىل  %09.83حوايل  2013يف حني بلغت �اية سنة  .على التوايل  2004و 2003سنيت 17,7%

ذا القطاع من أجنبية خاصة هل استثمارات استقطاباحمللية من جهة أو  استثمارا�اأسعار النفط الذي أتاح للجزائر فرص كبرية لتمويل 
  )19( .جهة أخرى

النمو املرتبط بزيادة اإلنتاجية ال ميكن أن يؤدي إىل ختفيض البطالة بنسب كبرية، وهذا ما خيلق نوع من عدم التجانس يف ف
ع فارتفا . السياسة االقتصادية، حبيث يتم البحث عن هدفني متناقضني يف نفس الوقت، مها زيادة اإلنتاجية و ختفيض نسبة البطالة

إنتاجية العمل يؤدي إىل زيادة القدرات اإلنتاجية لالقتصاد دون احلاجة إىل توظيف يد عاملة إضافية، غري أن الزيادة الطبيعية يف عدد 
  .الوافدين اجلدد لسوق العمل تشكل ضغط كبري على قدرة االقتصاد على امتصاص هذه الزيادة

   
  :ةاتمالخ

التقلبات اليت حتدث يف األسعار العاملية للبرتول يف معدل البطالة والتشغيل يف االقتصاد من خالل هذه الورقة حاولنا حتليل أثر 
وهلذا الغرض مت تقدير منوذج للدراسة يتضمن . 2016 – 1999خالل الفرتة . اجلزائري وذلك يف اآلجلني القصري والطويل

بع هو سوق العمل املعرب عنه مبستوى البطالة والتشغيل، وذلك ومتغري تا ،متغري مستقل هو أسعار النفط يف السوق العاملية : متغريين
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ومحاولة اختبار العالقة ات المتغيرذه وذلك من خالل الطرح النظري له .لتوفر البيانات حوهلا 2016 – 1999خالل الفرتة 
  بينها باستعمال أدوات التحليل

ي للدخل، وعلى اإلنفاق احلكومي كمحرك أساسي وحسب هيكلية االقتصاد اجلزائر املتعمدة على احملروقات كمصدر رئيس
لالقتصاد الوطين وعلى الواردات من اخلارج يف ظل غياب قاعدة صناعية وسياحية و زراعية حملية تليب الطلب احمللي املتزايد تؤكد هذه 

العام، والربامج التنموية، األمر الذي النتيجة، فكلما ارتفعت أسعار البرتول تزداد إيرادات اخلزينة العمومية ويزداد معها حجم اإلنفاق 
يرفع من مستويات التشغيل و يفتح مناصب جديدة خصوصا يف القطاع العام القطاع املسيطر، رغم أنه من املعروف أن النمو 

  .االقتصادي الكبري ليس بالضرورة يؤدي إىل اخنفاض معدالت البطالة
 :اآليت في الدراسة هذه إليها توصلت التي النتائج أهم تتلخصو

ى رــأخ لــوامــع تبقى لكن ،النفطية السوق في السعر آلية تحكم التي التقليدية العوامل هي والعرض الطلب أساسيات إن -
 و األزمات الطبيعية وارثـــكـــوال اجليوسياسية العوامل مثل ،العالمية النفط ارــعــأس تحديد يــف رئيسي دور ولها أهميةذات 

 .اآلجلة األسواق في المضاربة لــامــوع االحتياطية اجــتــاإلن اتــاقــط اضــفــخــوان النفطية
 ادةــوزي كالنمو االقتصادي االقتصادية راتــؤشــمــال وــمــن ىـــإل ؤديـــي ةــيــالــمــال ضــوائــفــال ادةــــوزي ارــعــاألس اعــفــارت إن -

 .ذلك عكس يثبت الواقع لكن االقتصادية اعــوضاأل بتحسن توحي مؤشرات وهي االستثمار، معدالت
 مستوى التشغيل ونسبة الطالة في النفط سعر لتقلبات مباشر غير بشكل راــأث ً هناك أن تبين التحليلية ةــدراســال نتائج إن -

 .سياسات التشغيل والتوسع يف اإلنفاق العمومي وارتفاع حجم االستثمار  آليات خالل من
 مستوى التشغيل والبطالة،و النفط أسعار بين الطويل ىالمد في متزامن تكامل وجود أثبتت لتحليليةا الدراسة نتائج إن -

 لصدمات سلبيا ً أثرا ً هناك أن حتوضكما أ.القصير ىالمد في النفط وسعر نسبة البطالة بين عالقة وجود تتأثبكما 
  .الجزائر في نسبة البطالة ومستوى التشغيل في أوبك لسلة النفط سعر

املثايل لعمله، وتسهيل وجذب املناخ لذا تبقى أهم وسيلة خلفض مستويات البطالة املرتفعة هو تشجيع القطاع اخلاص وتوفري 
االستثمار األجنيب، وضع منظومات تضامينة لتوفري أفكار مشاريع ومتويال�ا لشباب الراغب يف العمل احلر، وضع برامج حبثية جادة 

  .  الة يف اجلزائرخللق طرق لتقليل من البط
كما أن الصدمات اليت حتدث يف األسعار العاملية للبرتول من أكثر الصدمات اليت أدت إىل ارتفاع معدل البطالة يف األجل الطويل 

  .وتستحوض على نسبة مهمة يف التأثري يف حجم االستثمارات العمومية و حجم البطالة
  :الهوامش
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Zhao, “Understanding the Plunge in Oil Prices: Sources and Implications”, Global Economic 
Prospects ,Chapter 4, January2015, P155 

  Historical Inflation Adjusted Oil Prices    http://inflationdata.com :)ا س 09.52(  25/02/2017تاريخ االطالع  10
: World Bank and MACROTRENDS 11ملنطقة الفصلي االقتصادي ملوجزا. الدويل البنك/والتعمري لإلنشاء الدويل البنك نقال عن 

 .5: ص،  2016يوليو  5؟ العدد  أين إىل ..النفط أسعار. أفريقيا ومشال األوسط الشرق
 الثاين ا�لد - العريب والتعاون النفط جملة.أوابك يف األعضاء الدول على احملتملة العاملية واإلنعكاسات النفط سوق خارطة تطور. ماجد إبراهيم عامر 12
  .156  العدد – 2016 ربعونواأل
 اجلزائر جامعة. 2007-1970 اجلزائر حالة دراسة الواردات على وتأثريها النفط أسعار تطورات "  - اقتصادية علوم ماجستري رسالة " رضوان مجعة 13

2006.  
 1992.  بغداد ،'' الطبيعية الموارد اقتصاديات''  ،جاسم محمد اهللا عبد ،حسين علوان هاشم 14
  164 عدد 2006، الدولية السياسة جملة ، ومستقبلها تداعيا�ا.احلالية النفط أزمة اهللا، عبد حسني 15
  .بدون سنة نشر،مملكة البحرين ،االكادمية امللكية للشرطة ،البطالة املشكلة والعالج ،حممد حسني عبد القوي 16
  .2004لإلقتصاد والتجارة، العدد الرابع، كلية التجارة، جامعة عني مشس، القاهرة، سوزان حسن أبو العينني، الفقر يف الدول العربية، ا�لة العلمية  17
قضايا العوملة وتأثريها على الدول النامية، اجلمعية املصرية لإلقتصاد السياسي واإلحصاء :ياسر حممد جاد اهللا حممود، العوملة والفقر يف مصر، ملتقى دويل 18

  .2006والتشريع، القاهرة، 
  -2009-1970الفرتة من  -سفات علي البطالة والنمو االقتصادي يف اجلزائر يو .د 19

  
  :المالحق

  ):أ(الملحق 

المؤشرات  
 اإلقتصادية

 PPأسعار النفط 
 خدمة المديونية المديونية الميزان التجاري الواردات الصادرات الناتج المحلي

 PIB E IM BC DT SDاإلجمالي
 مليار دوالر مليار دوالر مليار دوالر مليار دوالر مليار دوالر دوالرمليار  دوالر للبرميل الوحدة
 7 6 5 4 3 2 1 الترقيم
1975 12,75 15,59 4,701 6,015 -1,314 4,593 0,457 
1976 13,05 17,79 5,332 5,082 0,25 6,085 5,853 
1977 14,20 21,04 5,928 7,125 -1,197 8,902 1,028 
1978 15,12 26,43 6,347 8,682 -2,334 13,687 1,489 
1979 24,80 30,28 8,198 8,511 -0,313 17,051 2,792 
1980 35,21 42,35 15,623 10,559 5,064 19,36 3,968 
1981 35,50 44,37 13,296 11,269 2,027 18,379 3,903 
1982 31,71 45,20 11,476 10,738 0,738 17,604 4,381 
1983 30,05 48,82 13,029 10,395 2,643 16,047 4,591 
1984 28,06 52,95 13,078 10,482 2,596 15,097 4,984 
1985 27,52 85,00 12,841 9,844 2,997 16,483 4,870 
1986 12,97 63,07 7,430 9,228 -1,798 20,436 5,117 
1987 17,83 64,64 8,606 7,042 1,564 24,386 5,381 
1988 14,24 58,79 8,155 7,400 0,755 24,856 6,269 
1989 16,10 55,47 8,949 9,188 -0,239 26,063 6,853 
1990 21,15 61,84 11,018 9,680 1,338 28,379 8,562 

http://inflationdata.com
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  ):ب(الملحق 
 المؤشرات اإلقتصادية

 أسعار النفط
PP 

 التضخم
IF 

 سعر الصرف
TC 

 معدل البطالة
CH 

 % دوالر مقابل الدينار1 % دوالر للبرميل الوحدة
 12 11 10 9 الترقيم
1970 01.67  1 22.05 
1971 02.03   23.01 
1972 02.29   23.25 
1973 03.05   23.59 
1974 10.73  1 21.00 
1975 10.73 - 3,9490 20.05 
1976 11.51 - 47,1640 19.02 
1977 12.39 12,00 4,1470 20.87 
1978 12.7 17,20 3,9659 18.94 
1979 17.25 11,50 3,8531 16.30 
1980 28.64 9,60 3,8375 14.19 
1981 32.51 14,60 4,3158 13.91 
1982 32.38 6,70 4,5921 13.64 
1983 29.04 6,00 4,7885 13.29 
1984 28.24 8,10 4,9835 13.29 
1985 27.01 10,50 5,0279 13.50 
1986 13.57 12,40 4,7023 16.14 
1987 17.73 7,40 4,8375 21.35 
1988 14.24 5,90 5,9144 21.22 
1989 17.31 9,30 7,6084 17.18 
1990 22.26 15,38 8,9648 19.66 
1991 18.62 26,65 18,4670 20.59 

1991 28,85 46,69 11,790 7,684 4,106 27,875 9,008 
1992 18,80 49,14 11,137 8,648 2,489 25,724 9,278 
1993 18,60 50,95 10,098 8,761 1,337 29,724 9,050 
1994 16,31 42,43 8,591 9,570 -0,979 29,486 4,520 
1995 17,60 44,08 10,422 10,126 0,296 31,573 4,244 
1996 21,60 46,94 12,599 9,106 3,493 33,651 4,281 
1997 19,49 48,20 13,923 8,688 5,235 31,222 4,465 
1998 12,85 47,84 10,956 9,834 1,122 30,473 5,280 
1999 18,03 48,26 15,824 12,735 3,089 28,315 5,116 
2000 28,00 54,20 25,940 13,397 12,543 25,261 4,500 
2001 24,80 54,90 23,041 13,565 9,476 22,571 4,464 
2002 25,24 55,91 22,185 15,475 6,710 22,642 4,150 
2003 29,03 60,85 25,952 14,814 11,138 23,353 4,358 
2004 38,66 76,599 34,178 19,907 14,271 21,821 5,658 
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1992 18.44 31,57 21,8720 23.42 
1993 16.33 20,02 23,3500 23.15 
1994 15.53 28,33 35,0550 24.30 
1995 16.86 29,87 47,6490 28.10 
1996 20.29 19,00 54,7470 28.20 
1997 18.86 5,89 57,6760 28.60 
1998 12.28 4,76 58,7350 28 
1999 17.44 2,27 66,5720 29,2 
2000 27.60 0,75 75,2570 30.00 
2001 23.12 4,30 77,2600 28.40 
2002 24.36 0,91 79,6830 25.70 
2003 28.10 2,71 77,3947 23,7 
2004 36.05 3,70 72,0603 17,7 
2005 50.59 01.64 73.36 15.30 
2006 61.00 02.53 72.64 12.30 
2007 74.43 03.68 66.82 11.80 
2008 98.45 04.86 71.18 11.30 
2009 62.20 05.70 72.64 10.20 
2010 80.01 03.90 74.4 10.00 
2011 112.60  72.85 10.20 
2012 111.39  77.55 10.00 
2013 109.17  79.38 9.83 
2014 99.32  80.56 10.60 
2015 52.46 6.7 93.24 11.20 
2016 43.06 5.9  11.20 

  


