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  التصحيح النموذجي المتحان مشاكل المالية العامة الكبرى

 

مصدرة أو على اقتصاديات العديد من البلدان في العالم سواءا كانت   عرف التاريخ االقتصادي عدة ازمات بترولية اثرت

 . من بين االزمات لدينا :رض لعدة تقليات في اسعار البترولغير مستقر فهو مع ق المحروقاتمستوردة لليترول . فسو

النفطية  الصدمة 1979صدمة ثم بعد ذلك  دوالرا، 12.5حيث حيث وصل سعر برميل البترول ألول مرة إلي 1973

. 2014صدمةو 2008دمة صدوالرا للبرميل ،  13حيث وصل سعر البترول الى  1986الثالثة: سنة   

 أماإن أزمة النفط تصيب الدول النامية و المتقدمة، و لكن الدول المتقدمة تتمتع بقدرة فائقة على إدارة األزمات الدورية، 

قتصادية واالجتماعية،لطبيعة هياكلها اال نظراالدول النامية تتأثر سلبيا   

 بالمائة من الدخل 60الصادرات  و بالمائة من  98الجزائر بلد ريعي يعتمد على المداخبل النفطية حيث تشكل المحروقات 

.2014و 1986بازمتي  باالزمات البترولية خاصة  الوطني لهذا تاثرت الجزائر كثيرا  

الى انخفاض العوائد البترولية اي االيرادات المالية للدولة بما انه : انخفاض اسعار البترول ادت  1986االزمة اليترولية 

اقتصاد ريعي وهذا ما ادى الى فشل المشاريع االستثماربة الضخمة التي تبنتها الجزائر في الثمانينات والى افالس العديد 

 من المؤسسات، انتشار البطالة، انخفاض االستهالك.

تالل الميزان التجاري والركود االقتصادي. الجل حل مجمل هذه المشاكل لجات انخفاض عوائد الصادرات ادت الى اخ

تسديد الدين + خدمة الدين. لحسن الحظ ارتفعت  أزمة مديونية الدولة الى المديونية الخارجية لكن بقيت لسنوات تتخيط في

 اسعار البترول من جديد وتمكنت الدولة من تسديد ديونها.

مكنت الجزائر من حل العديد من المشاكل ت 2000مستوى اسعار النفط في العشرية االولى من االرتفاع الذي حصل على 

ندوق ....، حيث تم انشاء صسعينات كالمديونية، اليطالةتالمالية التي عانت منها في الثمانينات والواالجتماعية، االقتصاية  

تصحيح هيكل  1986ازمة  بعدرولية. حاوات الجزائر الذي اعتبر كحق لالجيال المقبلة في الثروة البت ضيط الموارد 

كي تساهم هي ايضا في تمويل ا في ذلك اصالح الجباية العادية ل، بماقتصادها لكي ال يبقي تابعا كليا لقطاع المحروقات

     الميزانية وعدم االعتماد الكلي على الجباية البترولية المعرضة لتقلبات اسعار البترول.

 بالمائة 50بنحو  : انخفاض اسعار اليترول ادت الى انخفاض الموارد المالية للجزائر من جديد 2014 يةازمة البترول

تدعيم العديد من النشاطات  إيقافوتجميد المشاريع والبرامج التنموية  ومنه انخفاض النمو.فنقص االموال يتسبب في 

.1988في  ي حدثذيخلق مشاكال كال ة والذي قداالستهالكي االقتصادية اضافة الى رفع تدعيم المواد  

االعتماد على الطاقات البديلة ديد من البدائل كالغاز الصخري، واسعار النفط  يتم البحث عن الع انخفاضلمواجهة تاثيرات 

الى اتخاذ قرارات كسياسة التقشف، تطوير النظام  أيضا لحل هذه المشاكل تلجا الدولة، طاقة الرياحو كالطاقة الشمسية

ائي وتحسبن فعالبته، ترشيد النفقات العمومية، تنويع موارد االقتصاد الجزائري واالهتمام يالقطاعات االخرى الجب

 كالزراعة والصناعة والسياحة.

ان لالزمات البترولبة صدى قوبا على االقتصاد الجزائري، لهذا يجب اتخاذ اجراءات صارمة من اجل تصحيح هيكل 

  مهيمنا من طرف اقتصاد المحروقات.ى االقتصاد الجزائري كي ال يبق


