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Abstract:
International reserves have grown dramatically in recent years, especially before the global
economic crisis of 2009, in Algeria and many oil producers and exporters countries, due to the
rise in oil prices in the world market. The official reserves of the Organization of Petroleum
Exporting Countries increased more than 14 times in 15 years, from 98.68 billion US dollars in
1999 to 1405.56 billion US dollars in 2014. However, after the decline in oil prices in June
2014, reserves decreased to approximately 1065.26 billion US dollars in the second quarter of
2018. The development of the reserves in Algeria has the same trend; they reached 11.9 billion
US dollars in 2000 and reached a peak in 2013 with 194.01 billion US dollars. After the fall in
oil prices in June 2014, they decreased to approximately 70.18 billion US dollars in the second
quarter of 2019. Today, according to economists, the priority is not the accumulation of
reserves, but their management policies. Algeria has always chosen a prudent reserve
management policy for the management of its reserves, investing these funds in government
securities with a minimum risk, ensuring a modest return and liquidity. In this article, we will
explain this management adopted by Algeria by examining the annual reports of the Bank of
Algeria and analyzing the data collected from different sources: Bank of Algeria, the Ministry
of Finance and others, using charts and tables and comparing them with some of the countries
of the Organization of Petroleum Exporting Countries. Thus, we will use the experiences of
those countries to define a new and efficient policy of reserve management that Algeria will
adopt.
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Cezayir'deki Uluslararası rezervlerin yönetimi: Bazı Petrol İhraç
Eden Ülkeler Teşkilatı Ülkeleriyle bir karşılaştırma
Özet:
Uluslararası rezervler, Cezayir’de ve birçok petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkede, dünya
pazarındaki petrol fiyatlarındaki yükselişinden dolayı son yıllarda önemli bir büyüme kaydetti,
özellikle 2009'un küresel ekonomik krizinden önce. Bu rezerv birikimi büyük ölçüde önemli
bir ticaret fazlasından kaynaklanmaktadır. Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı’nın resmi
rezervleri 15 yılda 14 kattan daha fazla arttı, 1999'da 98,68 milyar Amerikan dolarından 2014'te
1405,56 milyar Amerikan dolarına çıkmıştır. Fakat, 2014 yılının haziran ayında petrol
fiyatlarındaki düşüşün ardından rezervler 2018 yılının ikinci döneminde, rezervler yaklaşık
1065,26 milyar Amerikan dolarına düşmüştür. Cezayir’deki rezervlerin gelişimi aynı
eğilimdedir, 2000 yılında 11,9 milyar Amerikan doları iken, 2013 yılında 194,01 milyar
Amerikan doları ile zirveye ulaşmışlardır ve 2014 petrol fiyatlarındaki düşüşün nedeniyle 2019
yılının ikinci döneminde yaklaşık 70,18 milyar Amerikan dolarına düşmüştür. Günümüzde,
ekonomistlere göre, öncelik verilecek ilgi rezervlerin birikimi değil, onların yönetim
politikalarıdır. Cezayir rezervlerin yönetimi için, her zaman ihtiyatlı bir rezerv yönetimi
politikası seçmiştir, bu fonları mütevazı bir getiri ve likiditeyi garanti ederek asgari bir risk
içeren devlet menkul kıymetlerine yatırmaktır. Bu yazıda Cezayir Bankası yıllık raporlarını
inceleyerek ve Cezayir Bankası ve Maliye Bakanlığı'ndan ve diğer kaynaklardan toplanan
verileri grafik ve tablolar halinde analiz ederek ve bazı Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı
ülkeleriyle bir karşılaştırma yaparak, Cezayir tarafından benimsenen bu yönetime açıklayacağız
ve böylece o ülkelerin tecrübelerinden faydalanıp Cezayir’in benimseyeceği yeni ve verimli bir
rezerv yönetimin politikasını tanımlayacağız.
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