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مقدمة
توطئة:

تعد أغلد

الد ل المنتجد للمدلا األلليد لالسديم البترلليد ذات اقتصد ي ت لحيد الج ند

تعتمد لبشدل لبيدر علد
أ اؤهد االقتصد

المدلار االببيعيد فد

اب لعدع

اقتص ي حقيقيد اليفتدر

بمعند

تمليد ملازن تهد لالتزام تهد المختلفد الالتد ايتميدزا

أن لفدر المدلار الببيعيد أثدرتاسدلب اعلد

أن لفدر امثد اهدذااالثدرلات الببيعيد سديؤ

التدثثيرااييجد ب الثسدتثم رافد اهدذااالمدلار اعلد امختلد
االقتص
يحد

تحقيد

تنميد

إلد نمدل اقتصد

بفعد

المحرلد

للنمددل

القب عد ت الرئيسدي

إال أن اللاقع يظهر أن لفدر المدلار الببيعيد الديعاعد مثاايج بيد المثد اهدذااالد ل

بد ا

االعلدعاحيد اتعتبدراهدذااالبلد انامدنابديناأ ثدر البلد ان اعدبراب مدن الن حيد االقتصد ي

لأظهدرت ال ارسد ت أن نتد ئ التنميد الق ئمد علد ع ئد ات الثدرلات الببيعيد سدلبي اخدث العقدل
مدنابينهد بدء النمدل االقتصد

الم عدي
االجتم عيد

لعدع

األ ا االقتصد

التد ن مؤشد ارت الرف هيد

مد جعد هدذا الد ل تعد ن مدن الفقدرامدعاأنهد تحقد إيد ار ات عدخم جد ار تصد ير

الملار الببيعي  .ا
تمثد ااييد ار اتاالمتثتيد امددنااالسددتثم رافد امثد اهددذااالمدلار اأسد عاتمليد االميزانيد تاالع مد ا
لهذااال ل المناثماالرليز االرئيسي االتد اتعتمد اعليهد اهدذااالد ال افد ات دلينااحتي ب تهد امدناالعملد ا

الصعب البهذااتبق اهذااايي ار اتاالم لي ارهين اأسدع ره افد االسدللاال لليد اففد اح لد اارتفد اهدذاا
األخيددر ايلددلناهن د ااارتف د اف د اايي د ار اتالالعلددعاصددحي اف د اح ل د اانخف د

اأسددع ره اف د االسددللا

ال للي ا ا
اعتبر األ ا االقتص
من حي

الععي

للبل ان الغني ب لملار الببيعي مق رن بتلا البل ان الفقير

لفرته عل اهذااالملار أم ار محي ار ف ت ريخ االقتصد العد لم اهدذا ارجدع إلد مجملعد

من العلام امنابينه ااالستعم االسيئايي ار اتاهذااالملار االببيعي  .ا
االب عتبد راالج ازئددرا للد امنتجد المصد ر اللبتددرل انجد اأناتقلبد تاأسددع رااتقددل اإلد اأعدرارا

بعي د االم د ا انظ دراال ددلناالبتددرل العلائ د ااالم لي د ايشددلثناالمددلر االرئيس د التملي د ااالقتص د اف د ا
الجزائر .ا

2

مقدمة
تلافراالملار االببيعي اف ابل ام الاعتم ااعليه الملر اأس س اف االص راتاسيؤ اارتبد ا
االقتصد اب لصد م تاالخ رجيد االمتعلقد ابثسددع راهددذااالمدلار اففد اح لد ازيد اأسددع ره اسدديؤ اهددذاا

إل ازي اسعراالصرفاللعمل االمحلي اب يع ف اإل اعع االقب ع تااألخرا العع اتن فسديته ا
مم اي فعاإل ااالستي ار االهذاام ايسم اب لمر االهللن .ا ا
ا
أوال :اإلشكالية :
لمم اسب ايملنابرحاايشل لي االت لي :اا

هل ظاهرة المرض الهولندي متغلغلة في االقتصاد الجزائري؟

للإلج ب عن هذا السؤا ابشل الاف سنح ل ايج ب عن األسئل الفرعي الت لي :
 .1م ذا يعن المر

الهللن

لم ه مسبب ته ؟

 .2م اهلاالتفسيراالنظر ا لظ هر المر
 .3ه اخص ئصاالمر

الهللن

الهللن ؟ ا

ملجل ف الجزائر ب لفع ؟

 .4م هل لر السي س ت االقتص ي لم م ا فع ليته ف مل فح المر

الهللن ؟

ثانيا :فرضيات البحث
لمح لل ايج ب عل هذا األسئل صغن فرعي ت البح
 .1يؤثر قب

عل الشل الت ل  :ا

المحرلق تااعل ااالقتص االج ازئدر االدذ يسدتحلذ علد نسدب لبيدر فد الند ت

المحل ايجم ل

لم أنه المص ر اللحي تقريب للعمل الصعب

للهاالمل ن األلل ف تملي

الملازن الع م
 .2انحث القب
لب لت ل استفح
 .3انحث القب

الصن ع لانسح
ظ هر المر

الخ ص ل لرااف قي

القب

ق بر النمل االقتص

الهللن .

الفثح ا لعد مانجد حاالسي سد تااالقتصد ي اأ ااإلد ااسدتفح

الهللن اف ااالقتص االجزائر .

3

ظد هر المدر

مقدمة
ثالثا :أهدف الدراسة

يتمث ه ف ال راس ف مح لل تسليء العل علد ظد هر المدر

اقتصد ي اتصدي

االقتصد ي ت التد

تتدلفر علد

الهللند

ب عتبد را ح لد

ثدرلات ببيعيد لبيدر لعدل

هدذا

تحقيد

االقتص ي ت لبفر اقتص ي امن خث هذا الثرلات الت تمثد قدل افعد لتحقيد تنميد اقتصد ي
الهللند

مسدت ام المد اتهد فاال ارسد اإلد اتسدليءاالعدل اعلد الجدل المدر

مدن ع مده ل لر

السي س ت االقتص ي ال لي ف مل فحته لمح لل تق يم اقتراح ت لعثج العل الهللن يد ب عتب رهد
ع ارلري يصثح االقتص الجزائر .
رابعا :حدود الدراسة

تتمثد حد ل ال ارسد فد

الهللند

تتبدع ظد هر المدر

فد

االقتصد

الج ازئدر

ل لر

السي س ت االقتص ي ال لي ف مل فح هذا الظ هر ب عتب ره ظ هر ااقتص ي له آث ر ج سلبي
عل االقتص اللبن

لتحقي االستقرار االقتص

لفتر ال راس الممت منا .2015 – 2000ا

خامسا :مبررات اختيار موضوع الدراسة
ب يعد ف إلد

لافعد الذاتيد لرغبتد فد االبحد

فد هدذا الملعدل هند ا لدذلا أسدب

ملعلعي الختي ر هذااالملعل امنابينه اأنهالدمايدتماالتبدرلاإليدهابشدل امسدتفي
ن هيا عن ارتب

افد ال ارسد ت

ملعل ال راس اب لتخصص.

سادسا :المنهج المتبع
اابند

علد

التسد ؤالت لالفرعدي ت التد

صدغن ه ب يعد ف النلعيد االملعدل افإنند سدنعتم فد

ارسدتن هدذا علد المدنه اللصدف مدن أجد تح يد مختلد
يتن لله هذا الملعل الالذ ايس ع ن عل لص

المفد هيم لالعثقد تالاالنظريد تاالتد

الملعل مح االبح

لربء األسدب

ب لنتد ئ

لم سنستخ م المنه االستقرائ لتحلي لاستق ار المعبي ت لالبي ن تاالمرتبب بملعل بحثن  .ا
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سابعا :أهمية البحث

ت مدن أهميد البحد

فد تحليد مفهدلم ظد هر المدر

لعرعده بصدف مبسدب

الهللند

إعد ف إلد اهد ف معرفد لتفسدير النتد ئ االقتصد ي المترتبد عدن هدذا الظد هر مدن خدث اتحليد ا
البي ن تالايحص ئي تاالمرتببد ابلجدل المدر
لر مختلد

الهللند

للدذا

مدن ع مده فد االقتصد الج ازئدر

السي سد ت االقتصد ي ال ليد فد امل فحد هدذا الظد هر ب عتب رهد ظد هر تمدثث خلدث

هيلليد فد االقتصد الدلبن

لعليده فد ن أهميد هدذا ال ارسد ات مدن فد مح للتهد معرفد اتلاجد اهدذاا

الظ هر اف ااالقتص االجزائر .ا ا
ثامنا :صعوبة الدراسة

تتمثد اصددعلب اال ارسد افد اند ر االم ارجددعاب لعربيد االخ صد اال تد االتد اتعد ل االظد هر القلد ا

المذلراتاالج معي اف االملتب ت اللذااالمق التاالعلمي .اااا ا
ا
تاسعا :الدراسات السابقة

 .1شكوري سيدي محمد – وفرة الموارد الطبيعية والنمو اإلقتصاادي " دراساة حالاة اإلقتصااد
الجزائري أطروحة دكتوراه غير منشورة – علوم اقتصادية  -جامعة تلمسان 2011

تن للدت ال ارسد ملعدل لفدر المدلار الببيعيد علد أندهارليدز أس سدي للقب عد ت المحرلد
للنمل االقتص

لق عرجت ال راس عل ابينت أن البل ان الت تتلفر عل ملار ببيعي عخم

تع ن اقتص ي امق رن ببل ان فقيدر مدن حيد
لعن الملار الببيعي

لفدر المدلار الببيعيد

لهدل مد يبلد عليده مصدبل

لبم أناالجزائر تعتبر لاح مدن البلد ان الغنيد بد لملار الببيعيد " الدنفء –

المند جم "فقد لد ن الهد ف مدن ال ارسد هدلامح للد معرفد مد ا تدثثير هدذا المدلار علد التنميد فد
االقتصد الج ازئدر

لمعرفد إن لد ن االقتصد الج ازئدر ايعد ن مدن نقمد المدلار الببيعيد

تلصلت ال ارسد إلد أن االقتصد الج ازئدر ا يعد ن مدن بعد
الت ارجدع ال بيدر فد القبد عين الصدن ع لالز ارعد
الفسد

لالبيرلقرابيد

لعرقلد لاببد

أعد ار

االمدر

الهللند

لقد

ال سديم

لمد أن ريدل المحرلقد ت سد همتافد انتشد ر

سدرع التحدلالت الهيلليد لتندل االقتصد

تلصدلت ال ارسد إلد أن االقتصد الج ازئدر ا يعد ن مدن أعد ار
5

المدر

الهللند

الج ازئدر

لقد ا

ب عتبد ر أن

مقدمة
أسع ر المحرلق تاتعتبر المح الرئيس للنش

االقتص

مس هم القب عد ت األخدراا

لعع

ف الن ت المحل ايجم ل انشير إل أن ه ته ال راس تلصلت إلد نتيجد أن االقتصد الج ازئدر ا
المر االهللن  .ا

يع ن من أع ار

 .2لطيفة بهلول – نظرية المرض الهولندي وساعر الصارف فاي الادول المصادرة للمحروقاات
حالة الجزائر نموذجا – أطروحة دكتوراه غير منشورة – جامعة عنابة 2012
تن للت ال راس ظ هر المر
الجزائر اأح

الهللن

ف االقتص الجزائر

من خث فرعي أن االقتص
الهللند

التصد ير مدن المحرلقد ت فدذلا أ عد لتغلغد المدر

فيده لقد رلدزت

ال راس عل العثق ابين مستلاا أسع ر النفء من جهد لحرليد سدعر صدرف الد ين ر الج ازئدر ا مدن
جه أخرا .ا
ا
 .3بوزاهر سيف الدين – أسعار الصرف وأسعار النفط دراسة قياسية إلختبار العلة الهولندية
حالة .الجزائر – رسالة ماجستير غير منشورة – جامعة تلمسان2011
تن اللدت ال ارسد اختبد ر للعلد الهللن يد فد االقتصد الج ازئدر
الصرف الحقيق الالن ت عن تثثير ارتف

أسع ر المحرلق ت عل سعر الصرف الحقيق للد ين ر

لثح تثثيرات المر

الهللند

الجزائر لذلا حس

م تنصاعليه نظري المر

لقد تلصدلت ال ارسد إلد نتيجد أن المدر

غير منشورة  –.جامعة وهران2010

تن للدت ال ارسد ظد هر المدر

الهللند

تجريباي فاي الجزائار – رساالة ماجساتير

ب عتبد را أحد المسد ئ التد تثد ر حدل االقتصد

شبه ال ل للبل بص رات المحرلق ت من جهد

جهد أخدراا تعتبدراأحد أهدم العن صدر المغذيد لمثد هدذا المسد ئ
الصدرف الحقيقد

الهللند

ملجدل فد

الهللن  .ا

 .4مختار دقيش – العلاة الهولندياة نظرياة وفحا

الجزائر اف الرتب

مدن خدث تغيدرات سدعر

لتدثخر القبد

الصدن ع مدن

لقد رلدزت ال ارسد علد سدعر

لتنقد علامد ااينتد ج لخ صد تنقد اليد الع ملد مد بدين القب عد ت الرئيسدي
6

مقدمة
المحرلد للنمدل االقتصد
الهللن
أ

بحيد

المدر

تلصدلتاال ارسد إلد نتيجد مف هد أن ظهدلر أعد ار

ف االقتص الجزائر ا مر ا إل سل التسييرالالسي س ت االقتص ي ال لي غير الص ئب

أن ال ارسد تخلدص إلد أن االقتصد الج ازئدر ا ال يعد ن مدناأعد ار
للديع مر هد إلد آثد ر قبد

لجد ت فهد عرعدي

المدر

لان

الهللند

المحرلقد ت لالمند جم لمد اااعتمد االقتصد

عل ريلعه .ا
عاشرا :أقسام البحث
مدن أجد ايلمد م بمختلد

الجلاند

المتعلقد بملعدل البحد

فدإن ارسدتن سدتتن ل فصدلين

عل االنحل اآلت :
مقدمة عامة ا

نتن ل من خثله تلبئ لل خل إل صل

ملعل ال راس المتمثل ف المدر

ل لر السي س ت االقتص ي ف مل فحته لتحقي االستقرار االقتص
الفصل األول :اإلطار النظري لظاهرة المرض الهولندي

نتند ل فيده إلد الجدذلر الت ريخيد لظد هر المدر االهللند
الظد هر ب يعد ف إلد
المر

الهللن

لظد هر العلد الهللن يد
أعر

المر

الهللن

.
لالد أهدم مفد هيم لتعد ري

علامد تشدخيص الظد هر لأسدب به اللدذااالتفسديرااالقتصد

ف ظ المتغيرات الح يث ف االقتصد

الهللند ا

لملعدل

مدن خدث تقد يم أهدم النظريد تاالمفسدر

لمؤشدرات تشدخيص العلد الهللن يد للحلدم علد اقتصد مد أنده يعد ن مدنا
من ع مه .

الفصل الثاني :الدراسة التطبيقية
لت لنا من خث تعري

المتغيرات الت تخص ال راس لالقي م بإفراغالتحلي ايحص ئي ت

للحلم م اإذاال نااالقتص االجزائر ا يع ن فعث من ظ هر المر
الخاتماة العاماة :لقد تبرقند فيهد إلد

تلخديص لملعدل المدر

الهللن
الهللند

أم ال.
ل لر السي سد ت

االقتصد ي اب ختثفهد فد مع لجد ح لد العلد ثدم قمند بسدر أهدم النتد ئ المتلصد إليهد مدن خدث
البحد

لنقد م بعد

ااالقت ارحد ت لالتلصدي ت التد ن ارهد من سدب

الملاعيع الت إقترحن ه للبح الالتعم فيه .ص
7

لنعدرج فد األخيدر علد بعد

اإلطار النظري للمرض اهلولندي

الفصل األول
تمهيد :

تتوفر الكثير من الدول على موارد طبيعية مما حذا بها إلى استتالللها شكت ك بيتر وامعتمتاد
عليها فت باتاه كي تك التدلك التوطا

دون م ارعتاا لل طاعتا ،اذلترل كتذا التوىتض فدل إلتى

ال طاعا ،اذلرل ستواه اناتاىيتة الاتااعية ماهتا والةلحيتة فو ال طتاا تيتر التشتادل

تع

الباتاه كتذا

الةكتتك ك ت لض تكتتاشي العديتتد متتن العوامتتك فولهتتا ستتوه تطبيتتي السياستتا ،امذتاتتادية وثاايهمتتا تىتتذر
الةساد انداري.
ولتعري

الظاكرا محك الدراسة تم ت سيم الةاك إلى المشاحث التالية :

المشحث اذول :المشحث اذول :ماكية المرض الهولادي
المشحث الثاا  :التةسير امذتاادي المرض الهولادي
المشحث الثالث :العوامك المساعدا على ظهور وتاللالك المرض الهولادي ف امذتااد
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اإلطار النظري للمرض اهلولندي

الفصل األول
المبحث األول :ماهية المرض الهولندي

يعات المتترض الهولاتتدي وىتتود علذتتة ع ستتية بتتين تتوافر متوارد طبيعيتتة ذا ،مردوديتتة مرتةعتتة
وبتتين تلل ت

اذتاتتادي و االةتتاض ف ت مستتتويا ،الامتتو امذتاتتادي لل طاعتتا ،اذلتترل وكتتذا يعا ت

ااحلل لهذه ال طاعا ،مع مرور الوذ ،مما يىعلها فذلها تاافسية على مستول اذسواق العالمية.
وس تتوو ا تتوم فت ت ك تتذا المشح تتث ش تتالتعري
مدلك للتعري

بهذه الظاكرا واكأتها و ي

شامذتا تتاد ال تتذي يعتم تتد عل تتى المت توارد الطبيعي تتة

يم ن فن تتاللالك ف في اذتااد.

المطلب األول:ماهية االقتصاد الريعي.
ُيرىتع شعتض الشتاحثين ظهتور ماتطل الريتع التى امذتاتادي تارل متار  ،فهتو فول متن
لةت ،اماتشتاه إلتى متا فطلتي عليتض تستمية " ال فرستمالية الريعيتة" معبت ار بهتا عتن ظتاكرا اذتاتادية
واىتماعية تلص طش ة رفسمالية تير ماتىة اذتااديا ودللهتا م يتولتد متن ااتتا الش تاعع والستلع
والع ارا.،

بك من للل تأىير اذاول الممتلكة مثك اذ ار
الفرع األول :تعريف االقتصاد الريعي

الريع إلى اتوا متن الاظتام امذتاتادي التذي تهتيمن فيتض اتادرا ،المتواد اذوليتة
يكير مةهوم ّ

ف امذتااد وذلي على مستتول البايتة امذتاتادية للاتات المحلت انىمتال
المالية العامة.1

وفي ً تا علتى مستتول

يعتبتر ري تاردو شأاتض فول متن تطترق إلتى الريتع وشكت ك عتام ف تد عرفتض شأاتض " تك فكت ال
الدلول الت مادركا كشا ،الطبيعة"

2

متا فكتار تارل متار  ،إلتى ال فرستمالية الريعيتة التت تتملتي

1
مثاال ،عمران ،العدد ،18
الريعية اجلزائر ا
خالد منه ،اهنيار أسعار النفط وحماوالت اإلصالح يف الدولة ّ

 2لبيب شقري ،اتريخ الفكر االقتصادي ،دار احلكمة للنشر والتوزيع ،بغداد ،1986،ص .184
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الفصل األول
تك ماتادر الثتروا دون ال يتام شتأي اكتاق اذتاتادي

1

وشاتورا فوستع فتنن متا يكتير إليتض ماتطل

"الريتع "إامتا يكتير إلتى ذلتي ال تدر متن التدلك الاتات عتن استتاللل البيعتة امذتاتادية والسياستية
وامىتماعيتة التت تتواىتد بهتا ماتادر التدلك دون فن ياتت ذلتي عتن اكتاق اذتاتادي فو ممارستة
ستوذية فالدولتة الريعيتة ذا ،اذتاتاد تتداول

تعتمتد علتى دلتك م يتتم ستشض عتن طريتي اناتتا

والعمك".2
لكتن ثمتة تعريت

فوستع لكلمتة الريتع وكتو التدلك التذي تؤماتض ماحتة فو كشتة متن الطبيعتة وذتد

يتؤمن موذتع ىال ارفت معتين متداليك ريعيتة لارىيتة لبلتد متا ويحاتك ذلتي حتين تكتون ف ار تيض ممت ار
تىاريا دوليا ي ) ذاتاا الستوي ( ،فو حتين تكتون ممت اًر ذاابيت

البتترول فوذتد تكتون ماط تة ستياحية

تذلي ذتد ي تون الريتع ممتثل شالمستاعدا ،والهشتا ،الدوليتة وباتاه علتى متا ت تدم يم تن ت ستيم الريتع
إلى:3
 1الريع الطبيع ويتمثك شالموارد الطبيعية الثروا ،المعداية والالاشا ،والاةط.
 2الريع امستراتيى ويتح ي دلي اتيىة لميزا ترتشط شموذع الدولة من حيث موااعها فو تح مها
ف طرق التىارا فو لميزا ىيوسياسية انكراو على الممرا ،الماعية فوذد تكون ماتىع سياح .
 3الريتع التحتويل  :ويكتمك كتذا الريتع متا تتل تاه التدول متن معواتا ،ومتا وكشتا ،وتحتويل،
العاملين ف ل عن فك ال الدعم اذلرل.
ويميز امذتااديون بين الرب الرفسمال وبين الريع فاذول وليد العمك والمشادرا والملاطرا
ف حين فن الثاا م يةتترض تك ذلتي وشالتتال فلتم يعتد فاتحا

الريتع مستاكمين شكت ك فعتال فت

الاكتاق امذتاتادي فمتا امات تاد اآللتر التذي يوىهتض امذتاتاديون للذتاتاد الريعت فهتو تتوفير

 1عدانن اجلنايب ،الدولة الريعية والديكتاتورية ،الدراسات العربية ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،العراق ،2013 ،ص .8

 2مايح شبيب الشمري ،تشخيص املرض اهلولندي ومقومات إصالح االقتصاد ألريعي يف العراق ،الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،العراق.
 3خالد عبد هللا  "،االقتصاد السياسي للدولة الريعية ،احلوار املتمدن ،العدد ، 2002 ،86ص . 8
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الفصل األول

مداليك للس ان من تير مكار ة ف الاكاق اناتاى وللي الثروا إذن كو الاكاق الريع كتو تك
اكاق اذتاادي تيتر إاتتاى

وعليتض تعتد التدول الاةطيتة دول ريعيتة متن الطتراز اذول واهتا تح تي

مدالليها من تادير مورد طبيع إلى اذسواق الدولية في فن الريع الذي تحاك عليض ذو مادر
متا فن متا يميتز كتذه التدول مكتار ة ست ااها فت تح يتي كتذا الريتع فت حتين إن مدالليتض

لتارى

تمثتك  90 %متن إيترادا ،اللزياتة فت كتذه البلتدان
اادراتض

متا تكت ك اتادراتض  95 %متن ذيمتة مىمتوا

ما فن الدول الريعيتة كت التت تتتولى توزيعهتا مر زيتا علتى الست ان وشالتتال فامذتاتاد

الريعت اذتاتاد ياكتالك ذستم

تعيك متن ست ااض بناتتا الثتروا فت حتين تهتتم تالبيتتض الستاح ة فت

توزيتع الريتع واستتلدامض ويح تم امذتاتاديون علتى تىتار التدول الاةطيتة علتى فستا ،الم تدرا فت
متدل امستتةادا متن الريتع الاةطت لتطتوير ذاعتدتها اناتاىيتة وكتو ح تم ايىتاب فت حتال استتثمار
المداليك الريعية ف تاويع وتطوير م درتها اناتاىية وكو ح م سلب ف حالة عىزكا عتن تح يتي
ذلي وش اعها معتمده على الريع الاةط ف تح يي مداليلها.
الفرع الثاني :الدولة االحتكارية
ظهر ماطل الدولة الريعية ذول مره ف دراسة للكات

انيراا حسين مهدوي عتام 1970

إذ عرو الدولة الريعية شأاها الدولة الت تحاك على ىزه بيتر متن دللهتا متن ماتادر لارىيتة
سواه فكان ذلي من موارد طبيعية فو زراعية فو استلراىية على ك ك ريع تتح م الدولة ف السيطرا
عليض وتوزيعض ويم ن ت سيم دول العالم حس

درىة اعتمادكا على الموارد الريعية إلى اآلت :1

أوال :الدول الريعية.
تلتل

وىهتا ،الاظتر شكتأن تحديتد المتداليك الريعيتة فو الدولتة الريعيتة إم إن كاتاي اتةتاق

عام على اعتشار العواعد الاةطية عواعد ريعيتة وعلتى كتذا اذستا ،فالتدول الريعيتة كت تلتي البلتدان
الت تك ك مساكمة العواعد الريعيتة اللارىيتة استشة تزيتد عتن  30 %متن الاتات المحلت انىمتال
1خالد عبد هللا  ،االقتصاد السياسي للدولة الريعية احلوار املتمدن العدد ،2002 ،86ص . 8
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الفصل األول

وتعتد التدول الماتدرا للتاةط والتدول الماتدرا للمتواد اللتام مستيما التدول العربيتة اللليىيتة وليبيتا
والعراق دول ريعية والحظ فن الدول الاةطية العربية المعتمدا على الريع اللتارى لتم تعتمتد علتى
اناتا المحل ف تح يتي التدلك ممتا حرمهتا متن فترص لباتاه ذاعتدتها اناتاىيتة المتكاملتة وذلتي
تاليتر دور الدولتة متن إامتاع

شستب

إلتى دور تتتح م شالعواعتد الريعيتة وتوزيعهتا وشالتتال

تتتح م

وسوق العمك وامستثمارا ،مما زاد السوق شك ك عتام تكتوشض لاتاعص الدولتة الريعيتة متا

شالوظاع
يأت :1

 ارتةاا معدم ،اناةاق الح وم بدون الحاىة إلى فرض
ع



راع ؛

كي ك اناتا المحل لار ال طاا الريع ؛

 ارتةاا اذكمية الاسبية للاادرا ،الريعية) الاةط مثل (متن إىمتال الاتادرا ،تاتك فحيااتا
إلى فكثر من.% 80
 امعتمتاد علتى الريتع اللتارى

ماتدر فساست للتدلك واالةتاض المستاكمة المىتمعيتة فت

تكوياض.
تكير اللااعص إلى فن الدولة الريعية تتسم ش ع
التام على الريع اللارى

الهياكتك اناتاىيتة اتيىتة امعتمتاد كتشض

ماتدر للتدلك مستيما فت حالتة عتدم استتثمار العواعتد الريعيتة فت تطتوير

ال تدرا ،اناتاىيتة للمىتمتع

ااكيتي عتن حالتة امستتبداد شتالثروا وتوزيعهتا للتتاشعين للستلطة وت ازيتد

اناةاق الح وم التةالري و ك ذلي ا ع

المساكمة المىتمعية ف بااه اذتااد يواك

تطورا،

العار .
يم تن التمييتز بتين الدولتة الريعيتة وامذتاتاد الريعت
امذتااد الريع

فالدولتة الريعيتة حالتة لااتة متن

وك الدولة الت يك ك فيها الريع اللارى استشة بيترا متن التدلك وتاكتالك فذليتة

من الست ان فت توليتد الريتع ويتؤول فت مىملتض للح ومتة والتت تتتح م فت توزيعتض وااةاذتض علتى ففتراد
 1مايح شبيب الشمري ،مرجع سابق ،ص .7
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الفصل األول

المىتمع فما امذتااد الريع فهو امذتااد الذي يك ك فيض الريتع اللتارى استشة بيترا متن التدلك
وي تون ذكثريتة الست ان دور فت توليتد الريتع واستتالللض إذن امذتاتاد الريعت كتو اذتاتاد تتداول
ولي ،اذتااد إاتاى

وبذلي تكون الدولة الريعية اظام فرع متاك شاذتااد ريعت

وفن امذتاتاد

الريع كو اذسا ،عادا ف تكتوين دولتة ريعيتة تكتون الوستيط بتين ال طتاا الماتت للريتع وال طاعتا،
اذلترل متن لتلل اناةتاق العتام فمتا فوىتض التكتاشض بتين امذتاتاد الريعت والدولتة الريعيتة فهت
اآلت

1

ف – إن العلذتة بتين امذتاتاد الريعت والدولتة الريعيتة تتحتدد فساستا بوىتود ريتع ذو ماتدر لتارى
يك ك اسشة بيرا من الدلك المتح ي ف البلد ويلع

دو ار فساسيا ف الحياا امذتاتادية وبتذلي فتان

الريع اللارى واةا للدولة الريعية وامذتااد الريع على السواه.
– الدولة الريعية ترتشط شامذتااد الريع

إذ إن اذلير عادا ما يولد دومً ريعية إذا اا ،الدولتة

تستحوذ على العواعد الريعية وم يا ال ول فن دولة ما تللي اذتاادا ريعيا.
فما فوىض املتلو بين امذتااد الريع والدولة الريعية فيم ن تحديدكا شامت .
ف – امذتااد الريع تساكم اذتلبية ف توليد الدلك بياما الدولة الريعيض تساكم اذذلية.
– عواعتد التدلك الريعت تعتود للمستاكمين فت تحاتيلض فت امذتاتاد الريعت فت حتين فن عواعتد
الدلك الريع تعود للح ومة ف الدولة الريعية.
 الدولتة الريعيتة تتتح م بناةتاق وتوزيتع عواعتد التدلك الريعت علتى اذاكتطة امذتاتادية الملتلةتةبياما م ي ون اذمر ذلي شالاسشة للذتااد الريع .
د – امذتااد الريع م يولد شال رورا دولة ريعيتة بيامتا الدولتة الريعيتة وليتدا اذتاتاد ريعت حتمتا
شمعاى م توىد دولة ريعيتة بتدون اذتاتاد ريعت فت حتين ذتد ي تون اذتاتاد ريعت بتدون دولتة ريعيتة
عاعدا ،السياحة لبلد معين تحويل ،العاملين ف اللار (
 1خاير فاتح ،أثر املرض اهلولندي على االقتصاد اجلزائري ،رسالة ماجيستري غري منشورة ،جامعة املدية ،2014 ،ص .7
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ثانيا :الدول شبه الريعية.

وكت تلتي التدول التت ي تون فيهتا العاعتد الريعت اللتارى يتتراو بتين  %15إلتى اذتك متن
%30متن الاتات المحلت انىمتال فيتا تان ماتدره وياتدر تحت ،تلتي المىموعتة فتلت

البلتدان

الاامية وعدد بير من الدول العربية مثك ) سورية لباان اذردن مار اليمن( .
ثالثا :الدول ذات االقتصاديات المنتجة
إن التدول التت تمتلتي اذتاتاديا ،متاوعتة تكت ك ال طاعتا ،الماتىتة استشة بيترا متن الاتات
المحل انىمال تعد دول إاتاىية وف كذه الحالتة تستاكم ال طاعتا ،اناتاىيتة ال طتاا الاتااع
والزراع مساكمة فعالة فت تح يتي التدلك ال توم
استشة

تعيلة متن الاتات

وفت كتذه الحالتة م تمثتك العاعتدا ،الريعيتة إم

وليتر مثتال علتى ذلتي التدول الاتااعية المت دمتة التت تستاكم اتادراتها

السلعية باسشة بيرا ف التىارا الدولية.
وتىدر انكارا كاا إلى إن ك اذتااد يحتوي على عااار ريعية تلتل

شم دار مساكمتها

متن بلتد إلتى آلتر متا فن الدولتة الريعيتة ذتد تتحتول إلتى دولتة كتشض ريعيتة وشتالع  ،تشعتا للظتروو
امذتاادية والسياسية الت تمر بها الدولة.
المطلب الثاني تعريف المرض الهولندي
تعتود الظتاكرا إلتى ال ترن الستاد ،عكتر وشال تشط فت إستشاايا والتت ظهتر ،فت

تاشتا ،المؤلت

امسشاا الكهير سيرفاات ،سافيد ار " إن اعمة الثروا م تتمثك ف مىرد امتلكها فو التبتذير فت اناةتاق
ولكن ف استلدامها شطري ة ح يمة" حيتث فن تتدفي المعتدن الاةتي ،متن مستتعمرا ،لااتة العتالم الىديتد
فمري تا الىاوبيتة وفمري تا الكتمالية وشمتا فن ف تر المدرستة التىاريتة كتو الستاعد آاتذاي والتذي يعتبتر فن ذتوا
الدولة وت دمها من مية احتياطياتها من المعادن الاةيسة وفدل كذا التوسع ف امحتةاظ شالمعدن الاةي،
إلى تللةها عن التطورا ،الحاالة ف فوروشا آاذاي والمتمثلة ف الثورا الاااعية.1
 1كريستني ابراهيم زاده ،املرض اهلولندي ثروة كبرية تدار بغري حكمة – جملة التمويل والتنمية – عدد مارس –  2003ص 50
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يعرو المرض الهولادي شأاض" تلي اآلثتار الستلبية التت تحتدث فت اذتاتاد معتين يتميتز شاعتمتاده
الكل على ال طاا انستلراى فو الموارد الطبيعية من للل التوسع فيض وااحلل ال طاعا ،اذلرل ف
امذتااد ما يعرو شأاض تلي اآلثار السلبية تير المرتو فيها اتيىة اكتكاو مةاىئ لمورد فو ثروا .
طبيعيتة تكتون شاذستا ،إستتلراىية "وفي تا يعترو شأاتض وىتود ارتشتاق ع ست متا بتين الامتو امذتاتادي
لااة المعادن والتاةط" ،اعات شتالمرض الهولاتدي تلتي اماع استا ،الستلبية

ومدل وفرا المورد الطبيع

على ال طاعا ،الماتىة ف امذتااد اتيىة حدوث تدفي بير للعملة الاعشة المتأتية من ارتةاا فسعار
الموارد الطبيعية فو المساعدا ،اذىابية فو امستثمار اذىاب المشاكر".
متا فاتض مةهتوم يو ت " العلذتة الظتاكرا بتين الزيتادا فت اكتكتافا ،المتوارد الطبيعيتة واالةتاض
اناتتا شال طتاا الاتااع

وذتد فطلتي كتذا المةهتوم متن ذبتك الهولاتديين ستاة  1977شعتد امالةتاض

المستمر ف اناتا الاااع ماذ اكتكاو ح ك تاز بير ستاة  1"1959ويستميض التشعض بلعاتة المتوارد
الذي يعا "التااذض بين زيادا المتوارد الطبيعيتة تيتر المتىتددا تالاةط التذي يتؤدي بتدوره إلتى ذلتة الامتو
امذتاادي وظهور اتاع تاموية سيعة".2
من للل التعاري

يت

فن المرض الهولادي شاآلثار السلبية الااتىة عن استاللل مورد طبيعت

يتم امعتماد عليض وعادما ترتةع فسعاره ف اذسواق العالمية ترتةع انيرادا ،وتتدفي العملتة الاتعشة وكتذا
سيؤدي إلى إلالاه ال طاعا ،اذلرل تتدريىيا فت تمويتك امذتاتاد في فن المترض الهولاتدي مترتشط ش يةيتة
استاللل كذه الموارد ولي ،شالمورد اةسض وكذا يعا فكك السياسا ،وامستراتيىيا ،امذتاادية.
ومتتن بتتين فكتتم الم توارد الطبيعيتتة التت لتتم تستتتالك شكت ك ىيتتد متتورد التتاةط والتتذي فاتتش يكت ك ا متتة
ولعاتة علتى البلتدان التت ت توم شامعتمتاد عليهتا ومتن اذستشا

والعوامتك المستاعدا علتى ظهتور المترض

الهولادي:3

 1محزة بن الزين ،أمال رمحان ،أثر املرض اهلولندي على اقتصادايت الدول النفطية :حالةة اجلزائةر  ،جملةة أداء املؤسسةات اجلزائريةة – العةدد  ،2017 ،12ص

.292
 2نفس املرجع ،ص .292

3مايح شبيب الشمري ،مرجع سابق ،ص.11
16

اإلطار النظري للمرض اهلولندي

الفصل األول

سلية ومطلوشة ف السوق العالمية على الاكاق
 1ت ة الثروا ،الطارعة المتأتية من موارد طبيعية ّ
امذتاادي ما يم ن واةض شالطتاشع الريعت التذي يتؤدي إلتى تعطيتك ذتول العمتك ومواكت

انبتداا

وفاكطة اناتا وك تك ّك فت مىملهتا م ّومتا ،التاميتة فت في بلتد ويم تن حاتر فكتم فستشا
ظهور المرض الهولادي ف اكتكاو مةاىئ لمورد اذتاادي كام زيادا تير متوذعة ف اذسعار
العالمية لمات التادير الرعيس
وتدّفي رؤو ،اذموال من اللار

مميز اتيىة ت ّتدم تكاولتوى مةتاىئ
ظهور ذطاا مزدكر شك ك ّ
المساعدا ،وانعااا ،وال روض شك ك بير.

 2فكتك السياستا ،امذتاتادية فت ظ ّتك تيتا

فكتداو واستتراتيىيا ،وا تحة للتاميتة حيتث تاحترو

عواعد الثروا الطبيعية عن المسار الاحي للتوظي

.إذ من المةترض فن تستلدم إيراداتها دفعة

ذوية من للل ال درا على توفير م دار من الموارد متااس

مع الحاىتا ،امستتثمارية يم ّ تن معتض

امذتااد ال وم من البده والتحري احو مرحلة الامو الذات واىراه تالييرا ،بايوية ف امذتااد
فياش سب

اماحراو فكك ف إدارا الموارد المالية الااتىة عن الموارد الطبيعية؛

 3امرتشاق تير المكروا بين السلطة والثروا؛
4

ع

المشادرا وامتكال على الدولة ف توفير امحتياىا ،الكلاية فه عامك إحشاق لمساكمة

اذفراد ف الاكاق امذتاادي الت تمثك أحد أعراض المرض الهولادي
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المبحث الثاني :التفسير االقتصادي المرض الهولندي

تهدو اماذ المرض امذتاادي الهولادي إلى تةسير الظاكرا الت تعا الزيادا الكبيرا فت
ميتا ،وفستعار اتادرا ،البلتد متن المتوارد الطبيعيتة و لااتة إذا اات ،كتذه المتوارد تمثتك استشة
عاليتة متن الاتادرا ،انىماليتة مذتاتاد البلتد
الستتياا ،فت

فع تا

التىربتة التت

و ذتد ظهتر ،كتذه الامتاذ

ابتتدها متن ستاوا،

كتهدتها كولاتدا لتلل الةتترا الممتتدا متن  1959حتتى عتام

 11975فةت ستاة  1959تتم اكتكتاو ميتا ،بيترا متن التاةط و الالتاز الطبيعت فت الماتاطي
التاشعة لهولادا ف شحر الكمال و الت سرعان ما ترت

عاها تراىع بير ف امذتاتاد الهولاتدي

و اا ماكتا فت ذطتاا الاتااعة التحويليتة لااتة ف اات ،المىلتة البريطاايتة الاتادرا ستاة 1977
كت فول متن فطلتي تستمية المترض امذتاتادي الهولاتدي علتى كتذه اذعتراض التت ظهتر ،فت
امذتاتاد الهولاتدي

و كتذا متا دفتع شالعديتد متن امذتاتاديين حياهتا لمحاولتة فهتم كتذه الظتاكرا

الالريشتة التت تتتللص فت التتأثيرا ،الستلبية لت تاع

اتادرا ،المتوارد الطبيعيتة علتى ذطاعتا،

امذتااد اذلرل و لااة ذطاا الماتىا ،الاااعية.
المطلب األول :نموذج Gregory
إن الة ترا التت ت تول شتأن اماتعتا

الكبيتر فت تاتدير المتوارد الطبيعيتة يتؤدي إلتى ت ارىتع

استب فت ال طاعتا ،امذتاتادية و لااتة ذطتاا الماتىتا ،الاتااعية تعتود إلتى ستاة  1976فت
فعمتال Gregoryوفت د ارستتض كتذه اكتتم كتذا امذتاتادي شتالتر يز علتى التاليترا ،الهي ليتة التت
طترف ،علتى امذتاتاد اذستترال

شعتد التطتور الكبيتر التذي كتهده ذطتاا الماتاىم

حيتث و تع

 Gregoryاموذىتا مشستطا و ت متن لللتض تتأثير اذستعار المحليتة علتى عترض الاتادرا ،و
الطل

على الواردا.،
و للاتة متا تواتك إليتض  Gregoryكتو فن امكتكتافا ،متن المتوارد الطبيعيتة والماىميتة

ف في دولة تؤدي إلى امو ف عرض الاادرا ،و شالتال إلى فاعض ف ميزان المدفوعا ،و
18

اإلطار النظري للمرض اهلولندي

الفصل األول

ياىم عن كذا الةتاعض إمتا ارتةتاا فت ستعر الاترو الح ي ت للعملتة المحليتة اتيىتة زيتادا فستعار
ستلع لتار التشتادل التىتاري شالاستشة ذستعار ستلع التشتادل التىتاري فو ارتةتاا فت معتدل الت تلم
المحل .
و متن لتلل و

تعض لهتذا الامتوذ الشستيط فتنن كتذا امذتاتادي يحتاول تو تي الاتعوشا ،التت

يم تن فن يواىههتا ذطتاا الماتىتا ،الاتااعية فت

اذتاتاد وفترا المتوارد الطبيعيتة و ذتد و تع

 Gregoryاموذىض على فسا ،الةر يا ،التالية :
 )1ثشا ،محددا ،التشادل التىاري الدول ؛
 )2وحتدا ،الاتادرا ،والتواردا ،تتم التياركتا علتى فستا ،فن تك وحتدا اتادرا ،تشتادل بوحتدا
واردا،؛
 )3الاموذ يلال حر ة رؤو ،اذموال و يتمحور تحليلض ف ط على الميزان التىاري؛
 )4اذستعار الاستبية للتواردا ،تتحتدد فت اذستواق العالميتة دون فن ي تون للذتاتاد اذستترال
تأثي ار عليها وشالم ابك فنن السلع لار التشادل التىاري الدول يتحدد سعركا ف الستوق المحلت
بت ابك ك من الطل
ي تي

والعرض المحل

 Gregoryفن ااتعتا

ذطتاا المتوارد الماىميتة يترتت

الاتااعا ،التت تاتت ستلعا نحتلل التواردا ،و الاتااعا ،الماتدرا التت

عليتض ت ارىتع فت

اكتاق

اات ،موىتودا متن ذبتك

اكتكاو الموارد الماىمية ويعت د كتذا اذليتر فن كتذه التاليترا ،الهي ليتة التت تحتدث فت امذتاتاد
يم ن فن تدفع ف المدل ال اير الح وما ،للتدلك سواه من للل سياسة تلةيض العملة المحلية
فو الرتشة ف ت ديم إعااا ،لااة ل طاا سلع التشادل التىاري؛
يرل الكات

شالاسشة لإلعااا ،فاض لن ي ون لها فثر داعم و م يم اهتا فن تحمت ذطتاا ستلع

التشادل التىاري بك على الع  ،فناها سوو تزيد من حىم الةاعض ف الميزان التىاري و شالتال
تدفع فكثر سعر الارو احو امرتةاا من ىديد فما تلةيض العملة فناض تير مرتو فيتض ذن
19
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كتذا انىتراه متن كتأاض فن ي لتك متن حىتم اذربتا التت تتأت متن تاتدير المتوارد الماىميتة شالاستشة
للذتااد المحل ؛
يستللص الكات

فاض م توىد في وسيلة لتىا

التىتاري شاستتثااه امستتثمار اللتارى
الحماية الكاملة للذتااد تتطل
امستةادا من ااتعا
يرل الكات

التراىع الاسب ل طتاا الستلع ال ابلتة للتشتادل

للمتداليك المتأتيتة متن تاتدير المتوارد الطبيعيتة

و فن

استثمار ك المداليك ف اللار مما يماع امذتاتاد المحلت متن

ذطاا الموارد الماىمية.
فت اذليتر فن كتذا التحليتك ياطبتي علتى تك حالتة ي تون فيهتا لل طتاا الماتتع

تأثير على الميزان التىاري حيث ياارو التوسع ف استاللل كذه الموارد الطبيعية معداية اات،
فو زراعية إلى اا ما

تادير الماتىا ،المحلية الماتاعة التت يت ارىتع استبيا إاتاىهتا المحلت متن

ىهة و م تكتاد تاتمد للماافستة الستعرية فت فستواق التشتادل التىتاري التدول متن ىهتة فلترل و
فت تيتا

في تتدلك للدولتة فتنن الممتلكتين لهتذه المتوارد و اذكتلاص المتوظةين فت ذطتاا الستلع

الاليتر ذابلتة للتشتادل التىتاري )اللتدما ،الباتاه
على حسا

(...كتم المستتةيد اذكبتر متن الحاتيلة الماليتة

اليد العاملة الموظةة ف ذطع سلع التشادل التىاري )الاااعا ،التحويلية(.

المطلب الثاني  :أثر حركة الموارد و أثر النفقات
و تع) Corden (1984فت د ارستة ذتام بهتا اموذىتا ىديتدا يكتر متن لللتض ظتاكرا المترض
الهولاتدي وياطلتي كتذا الامتوذ متن "  " The Core Modelذتد فطلتي علتى كتذا الامتوذ تستمية
الاموذ اذساس فر ية وىود اذتااد االير مةتو يتكون من ثلثة ذطاعا:،
 .1ال طاا الماتع

و الذي يمثك ذطاا المتوارد الطبيعيتة( الماتاىم والبتترول يتمثتك فت ذطتاا

مادر للسلع يتم مشادلتها.
 .2ال طاا المتألر لارىيا تير الموارد الطبيعية و يكمك ك من ذطاا الماتىا ،الاااعية
المحلية و ال طاا الةلح .
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 .3ذطتاا الستلع تيتر ال ابلتة للتشتادل التىتاري مشادلتة لارىيتة
اللدما ،البااه و الا ك و ملتل

اذكياه الت ياتع

و يتمثتك لااتة فت ذطاعتا،
استتيرادكا و تاتديركا و تتحتدد

اذسعار فيض محليا بت ابك ك من العرض و الطل .
يةتترض و.م .توردن فن لكتك ذطتاا عامتك إاتتا لتاص شتض ( رف ،المتال ) و عامتك إاتتا
متحري ومكتري بين ك ال طاعا( ،العمك) وافتراض ثشا ،ملزون العوامك مع مرواة فستعاركا و
لالرض تحليك اآلثار الح ي ية على امذتااد فنن الاموذ يتري ىااشا الىواا
يتدر ،كتذا الامتوذ فثتر اماتعتا

الا دية.

فو التوستع فت استتاللل ذطتاا المتوارد الطبيعيتة علتى

ذطاعتا ،امذتاتاد اذلترل و ذتد تواتك و.م .توردن فن توستع ال طتاا الماتدر للمتوارد الطبيعيتة
اتيىة ادمة لارىية يولد فثرين على امذتااد المعا
يحدث فثر الاة ا ،شسب

وكما  :فثر الاة ا ،وفثر حر ة الموارد.

ارتةاا مداليك امذتااد اتيىة ازدكار فثر ال طتاا الماتتع

واذا

متا تتم إاةتاق ىتزه متن كتذا الةتاعض متن المتداليك ستواه مشاكترا متن طترو الدولتة فو متن ذبتك
المستةيدين اآللترين و إذا اات ،مرواتة التدلك شالاستشة للطلت

علتى ماتىتا ،ال طتاا تيتر التشادليتة

موىشة فنن فسعار كذه الماتىتا ،ستوو ترتةتع شالاستشة ذستعار ستلع التشتادل التىتاري و كتذا يتؤدي
إلى ارتةاا ف سعر الارو الح ي

و زيادا الطل

على ماتىا ،ال طاا تير التشادلية.

أوال :أثر حركة الموارد
يؤدي ااتعا

ال طاا  Bإلى زيادا اناتاىية الحدية للعمك فيض و يترت
ما يترت

من ال طاعين  Nو Lو يؤدي  Bاحو ال طاا

عاض تحول ف اليد العاملة

عليض :

 .1تحتول اليتد العاملتة متن ال طتاا المتتألر احتو ال طتاا المزدكتر يىعتك إاتتا ال طتاا المتتألر
يتالةض و يستمى كتذا شتاذثر المشاكتر لت ارىتع ال طتاا الاتااع وكتو مشاكتر ذن ال طتاا
المتألر لم ي ن لض دلك و كذا التراىع لم ي ن اتيىة ارتةاا سعر الارو الح ي ؛
 .2ذالي كااي تحول لليد العاملة من ال طاا تير التشادل شسعر ارو ح ي
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اليتد العاملتة متن ال طتاا المتتألر احتو ال طتاا تيتر

يتولتد عتن الىمتع بتين اذثترين تحتول فت

التشادل و شالتال ظهور ما يسمى شتاذثر الاليتر مشاكتر لت ارىتع ال طتاا الاتااع والتذي ي متك فثتر
تراىع ال طاا الاااع الاات عن تحول العمك من ال طاا المتألر احو ال طاا الماتع ؛
يلحظ من للل كتذا التحليتك فن إاتتا ذطتاا الستلع تيتر ال ابلتة للتشتادل التىتاري اللتارى
يم ن فن ي ون فكثر فو فذك من الحالتة امبتداعيتة حيتث فن فثتر الاة تا ،يتىتض لزيادتتض و فثتر حر تة
الموارد يىعلض يالةض.
وفت اذليتر ف تد فكتار و.م .توردن إلتى حالتة لااتة و التت تميتز ااتعتا

ذطتاا المتوارد

الطبيعية وك الحالة الت م يستلدم فيها كذا ال طاا عامك إاتا متحري ف شاذ امذتااد وف
كتذه الحالتة فتنن اذثتر الوحيتد كتو فثتر الاة تا،

متا يكتير و.م .توردن تذالي إلتى ملحظتة فلترل

كامتة وكت الحالتة التت يكتمك فيهتا ال طتاا المتتألر ال طتاا الاتااع شان تافة إلتى وىتود ذطتاا
فلح مادر لللار

وف و عية مثك كذه فنن المرض امذتاادي الهولادي سوو يتؤدي إلتى

تراىع ال طاا الاااع وتراىع ال طاا الةلح فما من ااحيتة التوزيتع ال طتاع

فتنن تل اذثترين

يلة تان المتداليك الح ي يتة لعامتك اناتتا اللتاص و كتذه الا طتة تمثتك المكت لة الرعيستية للمترض
امذتاتادي الهولاتدي ذن زيتادا اذستعار الاستبية لمتا م ي بتك التتداول دوليتا ياتاحشض عتادا ارتةتاا
معدم ،الرب فيها
وكذا عامك رعيس ف دفع المستتثمرين إلتى استتثمار فمتوالهم فت ذطاعتا ،الستلع واللتدما ،التت
ياتع

استتيرادكا فكثتر متن استتثماركا فت

ذطتاا الماتىتا ،الاتااعية

وكتذا متن فكتم فستشا

التةتاو ،الكبيتر فت الامتو لاتال ال طاعتا ،التت م ت بتك المتتاىرا دوليتا وت ازيتد اعتمتاد امذتاتاد
على امستيراد.
يرل و.م .وردن و . .ايري  1982فن فعالية و كيماة ك فثر من اذثترين ( الاة تا ،و
حر ة الموارد ) شالاسشة لأللر تعتمد على عدا متاليرا ،فما فعالية فثر الاة ا ،فناها تتوذ
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مدل الميك مستهلي اللدما ،ف امذتااد وفما فثر حر ة الموارد فنن تأثيره يرتشط ارتشاطا وثي ا
ش ثافة استتلدام عوامتك اناتتا فت ال طاعتا ،امذتاتادية فتنذا تان ذطتاا المتوارد الطبيعيتة يتميتز
مثل ش ثافة رف ،المال ما كو الكأن شالاستشة لالالبيتة التدول الماتدرا للتاةط فةت كتذه الحالتة فتنن
فثر الاة ا ،سوو يهيمن على فثر حر ة الموارد.
و عادما يتح ي ف اذتااد معين ك من اذثرين مىتمعين يات ما يل :
 ارتةاا ف سعر الارو الح ي ؛
 ارتةاا ملرىا ،ال طاعا ،الالير مادرا ( البااه و اللدما) ،؛
 يالةض اناتا ف ذطاا الماتىا ،الاااعية؛
 تالةض اادرا ،ال طاا الاااع ؛
المطلب الثالث :نموذج ماكينون في تفسير المرض الهولندي.
:يم ن طر كذا الاموذ

ما يل

1

أوال :تقديم نموذج ماكينون.
باتى متاكياون اموذىتض التحليلت فت تةستيره لظتاكرا المترض الهولاتدي ستاة  1976م علتى فر تية
اذتااد االير ومةتو يات اوعين من السلع سلع ذابلة للتشادل على المستول الدول

وستلع تيتر

ذابلة للتداول ويتمثك مبدف العمك ف التحليك لهذا الاموذ من تدف ا ،رؤو ،اذموال اذىابيتة علتى
التتلو فاواعهتا شحيتث تولتد اتدمة موىشتة فت

امذتاتاد المحلت

وكتو ىتوكر اظريتة المترض

الهولاتدي وعليتض فهتو يبات تحليلتض علتى تتشتع تتأثير وااع استا ،الاتدما ،اللارىيتة المواتيتة علتى
سعر الارو اذىاب .
يبا ماكاون اموذىض ف تةسير ظاكرا المرض الهولادي على العديد من الةر يا ،اذ ر ماها:
1حممد أمني بربري –االختيار األمثل لنظام سعر الصرف ودوره يف حتقيق النمةو االقتصةادي يف ظةل العوملةة االقتصةادية دراسةة حالةة اجلزائةر – أطروحةة دكتةوراة ،ص
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 .1ي وم اموذ ماكاون على فر ية :فن امذتااد ي وم بناتا اوعين من السلع اآلت :
 ستلع ذابلتة للتشتادل علتى المستتول التدول

في فاهتا ستلع ذابلتة للستتيراد والتاتدير وتتحتدد

فسعاركا ف اذسواق العالمية.
 سلع تير ذابلة للتداول على المستول التدول " اللتدما ،الباتى التحتيتة الكهربتاه....الت "
وتتحدد فسعاركا من للل ذول العرض والطل

المحليين

 .2ي وم اموذ ماكاون على فر ية :تدف ا ،رؤو ،اذموال من اللار إلتى انذتاتاد المحلت
محددا لارىية
على اعتشتار فن الامتوذ ي توم علتى فر تية فن انذتاتاد المحلت اذتاتاد اتالير ومةتتو وشالتتال
فتنن تتأثيره علتى انذتاتاد العتالم
محدودا ويم ن

ي تون محتدودا وبتذلي فتنن عتدد فاتواا رؤو ،اذمتوال تكتون

شطها فو على اذذك التابؤ بها.

 .3ي توم امتوذ متاكاون علتى فر تية :فن التتوازن فت ستوق عاااتر اناتتا ت تماض مرواتة
فستعار عوامتك اناتا واكتير كاتا فن متاكياون لتي ،لتض فر تية وا تحة حتول متدل إم اايتة
تحتري عاااتر اناتتا بتين ال طاعتا ،فت امذتاتاد المحلت

إم فااتا يم تن ملحظتة ذلتي

تمايا متن لتلل كاتتض الةر تية شحيتث فاتض كاتاي حر تة عوامتك إاتتا متن لتلل فر تية
مرواة فسعاركا وان اا ،كاتض الحر ية على اطاق محدود.
ثاايا :تحليك اموذ ماكياون.
ااطلتي متاكياون فت

تحليلتض لظتاكرا المترض الهولاتدي متن فثتر اناةتاق

اذعراض السلبية لظتاكرا المترض الهولاتدي والتكتوكا ،الهي ليتة إلتى انذتاتاد المحلت

آليتة مات تال
متن لتلل

فر تية تعترض انذتاتاد المحلت لاتدمة لارىيتة موىشتة تتمثتك فت تتدف ا ،رؤو ،اذمتوال إلتى
انذتاتاد المحلت

ممتا يتؤدي إلتى زيتادا فت التدلك الح ي ت المتتا فت امذتاتاد المحلت

التذي يتؤدي إلتى زيتادا الطلت

اذمتر

علتى الستلع تيتر التشادليتة المحليتة الع تارا ،والباتاه والبات التحتيتة
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تؤدي إلى رفع سعر السلعة *فنن كذه الزيتادا فت الطلت

شاةة عامة وشما فن زيادا الطل

إلتى ارتةتاا اذستعار التت تىتر معهتا ارتةتاا فت معتدل الاترو الح ي ت
فكثتر ىاذبيتة لعوامتك اناتتا

تتؤدي

ممتا يىعتك كاتتض الستلعة

ستواه اليتد العاملتة اتيىتة توستع ذطتاا إاتتا الستلع تيتر التشادليتة فو

رف ،المال اتيىة ارتةاا كام

الرب

في فن كذا اذثر يرفع من العاعد المال لعوامك اناتا

يؤدي إلى حر ة ازو احو ال طاا تير التشادل

مما

وشالتال يؤثر على ذطاا السلع ال ابلة للتداول.

وفكتار متاكاون فاتض يم تن تلفت اذعتراض الستلبية لظتاكرا المترض الهولاتدي متن لتلل
ااتهتا سياستة حماعيتة للماتتو المحلت فت وىتض الستلع اذىابيتة الماافستة ممتا يتؤدي إلتى ازدكتار
ذطاا السلع المحلية المتاىر بها.
المطلب الرابع :نموذج النمو المفقر لباغواتي.
اتااول كذا المطل

من للل عاارين التاليين على الاحو اآلت :1

أوال :تقديم نموذج باغواتي وفرضياته.
يرتكتز امتوذ الامتو المة تر فت تةستيره لظتاكرا المترض الهولاتدي علتى مةهتوم عرذلتة التاميتة
امذتاادية عن طريي التىتارا اللارىيتة ويتاص الامتوذ علتى فن تك تحستن فت اتادرا ،بلتد متا
لسلعة مادرا ذشل تؤدي إلى االةاض فسعاركا ف السوق الدولية إلى ا طة تؤدي إلى تراىع امتو
كتذا البلتد في فاتض يم تن فن تكتون كاتاي علذتة طرديتة بتين الامتو امذتاتادي وت ارىتع مستتول
انستهلي (إف ار) شسب

تدكور معدل التشادل التىاري مع اللار وتكون كاتض الحالة ف الدول

ذا ،التلاص ف تادير المواد اذولية من المورد الطبيعية شحيث فن التوستع فت استتاللل كتذا
المتورد الطبيعت

متن لتلل زيتادا الاتادرا ،ياتت

عاتض االةتاض فت اذستعار م اراتة شالستلع

المستوردا مما يىعك انستتهلي يتالةض ذاتض علتى الدولتة تاتدير ميتا ،فكبتر متن فىتك استتيراد
ميتا ،فذتك

متا فن معتدل التشتادل التىتاري التدول يم تن فن يحتدث ىتراه ارتةتاا فستعار الستلع

 1حممد هاين ،السياسات االقتصادية الكلية ودورها يف مكافحة املرض اهلولندي رسالة دكتوراة غري منشورة ،جامعة املدية ،2018 ،ص .54
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المستوردا الاات عن زيادا الطل

على التواردا ،والااتىتة فت حتد ذاتهتا عتن الامتو امذتاتادي فت

انذتااد المحل
وذد باى شاتوات اموذىض على الةر يا ،التالية:
 .1ي وم اموذ شاتوات عل فر ية :فاض م توىد في إلتلم ،ذطاعية ف امذتااد المحل ؛
 .2ي وم اموذ شاتوات عل فر ية :فن اذتااد الدولة بير ولتض تتأثير ىتد بيتر علتى الستوق
العتالم متن لتلل حىتم العترض التذي يم تن تتوفيره شحيتث فن الزيتادا فت عترض الماتت
التاديري يؤدي إلى االةاض فسعاره عالميا؛
 .3ي وم اموذ شاتوات عل فر ية :فن انذتااد المحل ذاعم على التىارا اللارىية في فاض
يتلاتص فت

إاتتا ستلع م يستتهلكها وي توم شاستتيراد ستلع م ياتىهتا محليتا وفن معتدل

التشادل التىاري الدول كو المحدد الرعيس للامو امذتاادي فت امذتاتاد المحلت
فهو يبا اموذىض على إك الية ااسداد الامو ف

وبتذلي

التىارا اللارىية.

ثانيا :تحليل نموذج باغواتي.
ياطلي اموذ شاتوات ف تحليلض من ف را شسيطة حيث يم ن للامو امذتاادي ذي بلد فن يؤدي
إلى إف ار البلد وا اد بذلي استهلكا فذك من للل تدكور معدل التشادل التىاري التدول

في فن

ارتةاا إم اايتا ،العترض للستلع التت تتلاتص الدولتة فت تاتديره تتؤدي التى لةتض فستعاره كتذا
المات ف اذسواق العالمية إلى درىتة ياتش الامتو امذتاتادي المح تي فت امذتاتاد المحلت متن
ىتراه التوستع فت تاتدير كتذا الماتت
تتر تز فكثتر فت

التدول التت

ياتش ذو آثتار ستلبية علتى امذتاتاد المحلت

تتلاتص فت

تاتدير المتواد اذوليتة متن المتوارد الطبيعيتة ماتت

تاتديري وحيتد تعتمتد عليتض الدولتة شاتةة كتشض ليتة فو علتى اذذتك شاتةة بيترا
التادي ري الذي تاتدره ي تون ذو ثافتة فت

وكتذه الحالتة

رف ،المتال فت تر يشتة توليةتة اناتتا
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تعي

معياتة إلتى إف تار انذتاتاد المحلت

إذ فن التوستع فت استتاللل المتوارد الطبيعيتة يتؤدي شطري تة
لااتة وفن طبيعتة التىتارا الدوليتة ت توم علتى الع تود فت

البوراتا ،العالميتة وبتذلي ي تون المتعتاملين مىبترين علتى تاةيتذ الع تود حتتى ولتو لتم تكتن فت
االحهم.
المطلب الخامس :نموذج ربكزانسكي
اتااول كذا المطل

من للل عاارين التاليين على الاحو اآلت :

أوال :تقديم نموذج ربكزانسكي
تعتد اظريتة  Rybczynskiمتن المدرستة الايو لستي ية التت تشحتث فت آليتا ،ذيتام التىتارا
الدوليتة والعوامتك التت تحتدد اتوا الستلع التت ي توم عليهتا التشتادل التدول

فت إطتار تحليتك التوفرا

الاسبية الت تتاص عليهتا اظريتة كي كتر -فولتين والتت مةادكتا فن الدولتة الالايتة استبيا فت عااتر
العمك ت وم شالتلاص فت إاتتا وتاتدير الستلعة ثيةتة العمتك استبيا وتستتورد الستلعة ثيةتة رف،
المتال استبيا و تذلي الدولتة ذا ،التوفرا الاستبية فت

عااتر رف ،المتال وشالتتال

يتحتدد امتط

التلاص والتشادل الدوليين وترىع كتذه الاظريتة الةروذةت اذستعار الاستبية للستلعة ومتن ثتم الميتزا
الاسبية بين الدول إل الةروق ف كشا ،عوامك اناتتا ( شمتا يترتت

عليهتا متن وفترا استبية فت احتد

العوامتك واتدرا استبية فت العامتك اناتتاى اذلتر ).في فن كتذه الةتروق كت

.التت تحتدد الميتزا

الاسبية وامط التىارا الدولية .
ي وم اموذ

Rybczynskiعلى العديد من الةر يا ،اذ ر ماها

 .1ي وم اموذ

Rybczynskiعلى فر ية :سيادا الماافسة التامة ف اذسواق الدولية شحيث

فاض م يم ن ذي طترو فن يتؤثر علتى فستعار الستلع واللتدما ،فت الستوق والمتؤثر الوحيتد
كتو الميتزا التاافستية للستلع واللتدما ،إ تافة إلتى إم اايتا ،اناتتا لكتك دولتة التت تعمتك
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علتى فن ي تون إذتاتادكا فت حالتة تكتاليك امتك وكت تر تز علتى عتاملين فساستيين فت
العملية اناتاىية( العمك – رف ،المال) اللذان تةترض عدم تا لها دوليا وحرية تا ك عاار
العمتك بتين ال طاعتا ،دالتك انذتاتاد وعتدم تا تك عااتر رف ،المتال اظت ار لطبيعتتض
التلااية ف العملية اناتاىية؛
 .2ي توم امتوذ

Rybczynskiعلتى فر تية :فن استشة مستاكمة امذتاتاد المحلت فت التىتارا

الدولية االيرا وشاذحرل متااكية فت الاتالر شالاستشة لش يتة العتالم شحيتث فاتض م ي تون لهتا
تأثير على كروق التشادل الدول ؛
 .3ي توم امتوذ  Rybczynskiعلتى فر تية :فن امذتاتاد المحلت ي توم بناتتا ستلعتين Y
و Xوكمتا ستلعتان تشادليتتان تستتلدمان اثاتين متن عوامتك اماتتا العمتك  Lورف ،المتال K
وي وم إاتا السلعة اذولى على ثافة ف عاار العمك ف تر يشة توليةة اناتا

ف حتين

تكتون الستلعة الثاايتة ذا ،ثافتة فت عااتر رف ،المتال فت تر يشتة توليةتة عوامتك اناتتا
وعليتض تكتون الةتوارق فت

وفترا عوامتك اناتتا

كت

المحتدد اذول للميتزا الاستبية نحتدل

السلعتين وشالتال تحدد امط التىارا الدولية؛
 .4ي توم امتوذ  Rybczynski.علتى فر تية :فن تك الستلع عاديتة وبتذلي فهتو يستتشعد متن
التحليك اةة السلع الرديعة وال رورية ويعاملها لها على فاها سلع عادية؛
 .5ي توم امتوذ

 Rybczynskiعلتى فر تية :فن انذتاتاد المحلت ماللتي إلتى تايتة حتدوث

وفرا اسبية ف عامك إاتاى معتين يتؤدي إلتى زيتادا فت ستلعة تكتون ذا ،ثافتة عاليتة فت
توليةتة ااتاىهتا متن كتذا العااتر ممتا يتؤدي إلتى إكستابها ميتزا استبية تاافستية علتى حستا
السلعة اذلرل الت تكهد تأل ار كتذا الو تع يتؤدي شامذتاتاد المحلت إلتى التلاتص فت
السلعة ذا ،الميزا الاسبية وياةت على التشادل التىاري مع اللار ؛
 .6ي وم اموذ . Rybczynskiعلى فر ية :فن عواعد السلعتين الماتىتين متساوية.
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.ثانيا :تحليل نموذجRybczynski

ينطلق  Rybczynskiفت تحليلتض متن وىتود ستلعتين عتاديتين تستتلدمان عتامل إاتتا فت توليةتة
عااار اماتا وكما العمك ورف ،المال شحيث تكون اذولى ذا ،ثافة ف ف توليةة ااتاىها ف
حين تكون الثااية ذا ،ثافة ف عاار رف ،المال وعليض فةت آىتال التشتادل الثابت ،وعاتد حتدوث
تتراكم لعااتر إاتتاى معتين دون آلتر فتنن كتذا يتؤدي إلتى تاتاذص مطلتي فت إاتتا الستلع ذا،
الكثافة اذذك ف العااتر اناتتاى المتتراكم فت حتين تكتهد إاتتا الستلعة ذا ،الكثافتة العاليتة فت
العااتر اناتتاى المتتراكم امتوا فت اماتتا اتيىتة التوفرا الاستبية لهتذا العااتر ممتا ي ستبها ميتزا
تاافستية علتى حستا

الستلعة اذلترل يستتات  Rybczynskiمتن كتذا فاتض فت حتال ظهتور ذطتاا

مزدكر طاا المااىم فو المحروذا ،ف بلد معين فنن كذا ستيؤثر علتى تتألر تطتور اناتتا فت
ال طاعا ،اذلرل المحر ة للامو الت تة د ميزتها الاسبية تدريىيا لاال السلع المستوردا إذ فن
ال طاا المزدكر ي وم بىتذ

عوامتك اماتتا متن ال طتاا الاتااع ممتا يتؤدي إلتى إاحتلل تتدريى

ف التاايع ف امذتااد المحل .
المبحث الثالث :العوامل المساعدة على ظهور وتغلغل المرض الهولندي في االقتصاد.
تكت ك المتوارد الطبيعيتة متن الااحيتة الاظريتة ماتد ار لتمويتك التاميتة فت امذتاتاد إذا متا
وىد ،البيعة الملعمة لها من للل سياسا ،تاموية يتم من لللها توىيض العواعد الريعية المتأتية
ماها إلى تح يي تاميتة مستتدامة إم فاهتا فت
امذتااد الذي يعاا متن

تع

ثيتر متن اذحيتان تاتطدم بواذتع تيتا

آليتا ،تةعيتك

وستاعك تطتويره وتحويتك كاتتض المتوارد الريعيتة إلتى رؤو ،فمتوال

عاملة اذمر الذي يعمك على إيىاد مااخ ملعم وعوامك عديدا تساعد بدرىا ،متةاوتة على تاللالك
المرض الهولادي ف امذتااد المحل

يم ن فن اةالها اآلت :

المطلب األول :فشل السياسات االقتصادية الكلية.
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تعاا التدول الريعيتة التت تعتمتد علتى تتدف ا ،العملتة الاتعشة متن الماتت التاتديري متورد
وحيد للعملة الاعشة والباد الرعيس ف تكوين الاات المحل اللام والمساكم اذساس ف تمويتك
الموازاة العامة للدولة تعاا من ادما ،عايةتة متأتيتة متن تذبتذشا ،فستعار الماتت التاتديري فت
اذسواق العالمية اذمر الذي يحدث إرتشاكتا لتدل ارستم السياستا ،امذتاتادية الكليتة لااتة إذا
اات ،تستتهدو تح يتي تاميتة مستتدامة فت ملتلت
ملططتة للواتول إلتى كاتتض اذكتداو

ال طاعتا ،والىواات

وافت اركتا نستتراتيىيا،

تك كتذا يىعتك السياستا ،امذتاتادية الكليتة تكتهد تلشطتا

ية دكا فعاليتها ف تح يي تامية مستدامة.
ي ون للدولة الت تمتلتي متوارد طبيعيتة متن الااحيتة الاظريتة علتى اذذتك متوارد ماليتة

تلمة

لتمويك ال طاعا ،المحر ة للامو امذتاادي ف حال تم توىيهها شال اوا ،المهمة التت متن كتأاها
إحتداث تالييتر ىتذري فت البايتة الهي ليتة للذتاتاد المحلت

التذي يعتبتر ت ليتديا وتيتر ذتادر علتى

التطتور شةعتك فكتك السياستا ،التامويتة امذتاتادية الكليتة إذ متن المةتترض فن تستتلدم العواعتد
الريعية لاادرا ،الموارد الطبيعية دفعة ذوية من للل ال درا على توفير متوارد ماليتة ذتادرا علتى
تالطية حاىة ذطاا اذعمال امستتثماري للتمويتك اذمتر التذي يم ُتن امذتاتاد المحلت متن إحتداث

تعديل ،بايوية ف ذطاعاتض تم اض من تح يي امتو ذاتت شعيتدا عتن واتض اذتاتاد ريعت ذتاعم علتى
امستتهلي متن ريتوا المتوارد الطبيعيتة التت
افت ار

محدود , 1إم فاض ف ظك تيا

تكتون فت

فتلت

اذحيتان تيتر متىتددا ولهتا عمتر

إستراتيىية تاموية ملعمة وسوه تلايص عواعتد الثتروا

الطبيعيتة متن لتلل السياستا ،امذتاتادية الستيعة ستيؤدي حتمتا إلتى فكتك السياستا ،التامويتة
ويش ى امذتااد يراو م ااض من للل تشاطؤ معدم ،الامو امذتاادي وشالتتال فناتض يش تى تيتر
ذادر على الاهوض شأعشاعتض متتكل علتى عواعتد المتوارد الطبيعيتة ممتا يتؤثر علتى الاستي ال طتاع
فت امذتاتاد المحلت

متن لتلل ااحللتض تتدريىيا لاتال ذطتاا امستتيراد التذي لتض ااع استا ،ىتد

1.مايح شبيب الشمري – مرجع سبق ذكره – ص .ص 06
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لطيترا لااتة إذا اات ،الستلع المستتوردا ماتىتا ،تذاعيتة موىهتة للستتهلي وليست ،متواد فوليتة
موىهتة للعمليتة اناتاىيتة كاتتض اماع استا ،تكتون شكت ك ىلت

فت مؤكترا ،اذداه امذتاتادي

ولااتة الاتات المحلت اللتام وميتزان المتدفوعا ،إ تافة إلتى تون امستتيراد مؤكتر ىتوكري علتى
ال درا اناتاىية والتاافسية للذتااد المحل
على الىاا

من للل تأثيره على اناتا المحل والتوظي

الا دي ممثل ف اذسواق المالية وفسواق الارو اذىاب

متن الد ارستا ،متن ملتاطر تهمتي

و ذا

وكذا ما حذر ،ماض العديد

التدول التت تعتمتد علتى ماتت تاتديري وحيتد فت ملططاتهتا

امذتاتادية لتاتدير الستلع متن تيتر الماتت التاتديري

متا بيات ،كاتتض الد ارستا ،فن التلاتص

الكتديد فت إاتتا وتاتدير ستلعة وحيتدا يىعتك اذتاتاديا ،كاتتض التدول تعتاا متن اتدما ،عايةتة
متأتية من ت لشا ،فسعار المات التاديري وما يتشعها متن إاع استا ،ستلبية علتى احتياطيتا ،البلتد
من الارو اذىاب

وت ليك ذدرا استيرادكا اتيىة عىز ميزان المدفوعا. 1،

وللتلايص فكثر فنن السياسا ،امذتاادية الكلية وان اا ،تتحمك الوزر اذكبر فت فكتك تح يتي
التامية فنن فكك التىار التاموية

ك لهتا ااتي

متن لتلل التاه التامتوي التت تطش تض التدول

إذ فن تىتار التاميتة فت التدول الااميتة حتتى عهتد ذريت

تؤ تد علتى فكميتة التلطتيط امذتاتادي

وستيلة لتح يتي امستتلدام اذمثتك للمتوارد وتىاشتا نذتاتاد الستوق فاتش ياظتر علتى فاتض لطيعتة
برل وفاتض لكت تزيتد حتوافز ال طتاا اللتاص علتى امستتثمار فناتض يتعتين علتى الدولتة فن تبتعتد عتن
التلطيط امذتاادي وفن تتري آليا ،السوق لتعمك عملها شحرية املة واة ،الك ه شالاسشة للشعد
امىتماع للتامية حيث ان يعتبر

من فكداو التامية والت دم ف الدول الاامية فاش اآلن كذا

الشعد تير مرتو فيض شاعتشاره يكىع على التكاسك ويستازو موارد مالية ثيرا وكو المسؤول عن
العىز ف الميزااية العامة وعلى حين ان ياظتر لل تراع

وستيلة فساستية للتوفيتي بتين متطلشتا،

1سارة جدي وقاسم محوري  -إجتاه التأثري ما بني الصادرات النفطية والنمو االقتصادي  :حالة اجلزائر – جملة التنميةة والسياسةات االقتصةادية. -العةدد لةد العةدد
– 01املعهد العريب للتخطيط يناير –  2014ص08
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)والعدالتة امىتماعيتة فاتشح ،عتاعي فمتام رؤو ،اذمتوال علتى

امستتثمار ولتذلي ذامت ،ح ومتا ،تلتي التدول بتلةتيض ال تراع
فربا المكروعا ،اناتاىية والحد من تكالي

علتى

وعلتى .اذلتص ال تراع

الرعاية امىتماعية.

وعلى ترار تىار التامية الستالةة التذ ر فتنن لت ازيتد التديون وعتدم تااست

العاعتد متن ال طتاا العتام

تل ،إليتض متن ميزاايتة الدولتة وتحت،

تالط الحاىتة للمستاعدا،

مع موارده وم متع اذمتوال التت
اذىابية

لها عوامك ساعد ،وعىل ،شالمااداا شالتللص من ال طاا العام وبيعض لل طاا اللاص

المطلب الثاني :ضعف المبادرة لدى القطاع الخاص واالتكال على الدولة.
عاا ،البلدان الاامية فثااه الةترا امستعمارية ظروو ىد ذاسية من التهمي
من الر ود امذتاادي والتلل

والتشعية وظهور حالة

التاموي على افة اذاعدا كتذه الحالتة فد ،إلتى

تع

المشتادرا

لتدل الةترد شحيتث ولتد ،لديتض حالتة متن امستستلم والر تا شتاذمر الواذتع وشعتد ماتات
العكترين وظهتور الحر تا ،التحرريتة فت كاتتض البلتدان والتت

ال ترن

اات ،فتلبهتا فاظمتة كتمولية اتشعت،

الاظام امكتراك على اعتشار فن الدول امستعمارية دول رفسمالية ف فاظمتها امذتاتادية في فن
البلتدان الااميتة فتشعت ،الاظتام امكتتراك لتي ،لةعاليتتض فت تح يتي التاميتة واامتا اتوا متن الم اومتة
والتحرر من التشعية للدول امستعمارية.
و ما كو معروو عن الاظام امذتاتادي امكتتراك ستيطرتض علتى تك مةااتك امذتاتاد وفت
الحام ،شحيث تكون الدولة ك المالكة لوساعك اناتا

تك

وذطاا اللدما ،وذطاا التىارا اللارىية

والمواال ،وتيركا فما ال طاا اللاص فهتو ذطتاا ثتااوي لتي ،لتض في دور تامتوي ومستاكمتض فت
الاات المحل اللام

عيلة فو تكاد تكون معدومة في فاض ذطاا م يلع

طتاا فساست محتري للامتو امذتاتادي

الدور التاموي الماوق شض

متا فن ال طتاا العتام فت التاظم امكتتراكية يعتمتد شاتةة

بيترا علتى ريتوا المتوارد الطبيعيتة اذمتر التذي ىعتك اذاظتار تتىتض لتدل الةترد فت كاتتض التدول متن
العمليتة اناتاىيتة إلتى عمليتة توزيتع ريتوا المتوارد الطبيعيتة كاتتض الحالتة ولتد ،لتدل الةترد فت كاتتض
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البلتدان كتعو ار شعتدم ال تدرا علتى المشتادرا وذااعتة شمتا يتل تاه متن عواعتد الريتوا المتمثلتة فت تتدعيم
اذسعار لملتل

فت حالتة

الستلع واللتدما ،ف تة ،كالتة متن التوكم لتدل المىتمعتا ،شأاهتا تعتي

من لرفاه والت دم امذتاادي.
من ىهة فلرل سع ،كاتتض التدول إلتى إذامتة ذطتاا اتااع

تلم تتم تمويلتض متن المديوايتة

اللارىية ش مان
عاعتدا ،المتوارد الطبيعيتة وكتو متا فحتدث العديتد متن اذزمتا ،لااتة لتدل التدول الماتدرا
للمحروذا ،إذ فاتض شحلتول تتاري استتح اق التديون اللارىيتة االة ت ،اذستعار إلتى فذتك متن تكلةتة
اناتا

مما ف تطر الح ومتا ،إلتى إعتادا الىدولتة واعتمتاد بترام التعتديك الهي لت المدعومتة متن

طترو المؤسستا ،الماليتة الدوليتة (اتادوق الا تد التدول – الباتي العتالم )ومتا تةر تض متن كتروق
ذاستية متمثلتة فت

لوااتة ال طتاا العتام وتستري العمتال وتة يتي ال طتاا الاتااع

شاتورا

متستارعة ولتد ،ارتشاكتا لتدل المستؤولين وفد ،إلتى فكتك إدارا التحتول إلتى اذتاتاد الستوق شعتد
ااهيار الاظام امكتراك

وشالتال ااحلل ال طاا الاااع المحل الذي ي ود ذاطرا التامية ثم إن

فهتذه التدول وان اتاد ،ببترام اللالاتة وتمليتي وبيتع شعتض الوحتدا ،امذتاتادية اللدميتة
واناتاىيتة لللتواص إم فاهتا لتم تتاى

فت

تاتميم استتراتيىيا ،فاعلتة تكتمك تطتوير ال توااين

والتكتريعا ،التت ت ارعت و تع ال طاعتا ،التت ستت وم بتملي هتا ولالاتتها فو بيعهتا لللتواص
فل تد ذامت ،ح ومتا ،كتذه التدول شمتا يكتشض التاتازل عتن اذاتول الااىمتة عتن ثتروا عامتة كت ملتي
للمىتمع ذاها عاعدا على عاعدا ،الموارد الطبيعية وشالتال فهذه الح وما ،م تملي ما ت وم ببيعض
فو إعطاهه لللواص

ما فن عمليتا ،اللالاتة والتمليتي وان اات ،تهتدو إلتى مكتار ة ال طتاا

اللاص فت تحمتك فعشتاه التاميتة امذتاتادية وتللتيص ال طتاا العتام متن إلتى وظتاع
التت كت متن طبيعتة ال طتاا اللتاص إم فن ذلتي رتت
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امحتكتارا ،الح وميتة لوستاعك اناتتا واللتدما ،إلتى احتكتارا ،لااتة عاتدما وذعت ،تالبيتة كتذه
الملكيا ،ف فيدي وتح ،تارو فاحا
المستؤولين وال يتاديين فت

الكأن من

كتذه التدول فو الماتةعتين متاهم ولهتذا لتم تتؤدي عمليتا ،اللوااتة

والتلايص ف مىملها إلى توسيع ذاعدا التملي بك إلى احتكارا ،ىديدا فكثر تأثي اًر على المواطن
وعلى حسا

حاىاتض لااة شعد فن تلل ،الدولة وال طاا العام عن مسؤوليتها ف رعاية مواطايها

وتتوفير الحاىتا ،اذساستية لهتم تالتعليم والاتحة والموااتل،

وكتو متا عمتي متن حالتة الللتك

الهي ل ال طاع ف انذتاادا ،المحلية وعمي من ظاكرا المرض الهولادي.
إن فكتك إدارا التحتول احتو اذتاتاد الستوق شعتد ااهيتار الاظتام امكتتراك فت البلتدان الااميتة
الت تتوفر على
متوارد طبيعتة وفت

ظتك حالتة امتكتال علتى الدولتة التت

للةتهتا المرحلتة الستاش ة وفتر ،ماالتا

ماحلل ال طتاا الت ليتدي ستواه الاتااع فو الز ارعت لاتا ال طتاا المزدكتر المتمثتك فت ال طتاا
انستلراى فو السلع الزراعية التىارية وكو ما عمي من تاللالك المرض الهولادي الموىود فال
من امعتماد علتى المتوارد الطبيعيتة وعتدم تاافستية الستلع المحليتة اتيىتة ارتةتاا التكلةتة لمتأتيتة متن
الشطالة الم اعة ثم إن فتل

مؤسسا ،ال طاا العام لم تكن تح ي فرباحا 1بك على الع  ،تماما

اا ،تك ك عبعا علتى ميزاايتة الدولتة متن لتلل راتد مشتال طاعلتة لتدعم عىتز كاتتض المؤسستا،
ك كاتض اذسشا

تولد المااخ المااس

لتاللالك المرض الهولادي ف انذتااد.

المطلب الثالث :الفساد وتزاوج الثروة والسلطة.
إن متلزمة المرض الهولادي المتمثلة ف وفرا موارد طبيعية طاعلة وتلل
فم ار واذعا ومسلما شض ماذ سشعياا ،ال رن الما

على اعتشار فن كاتض الوفرا عادا ما يراف ها سوه

استاللل وعدم توىيهها شالك ك المطلو لملتل
سياستيا تامتو فيتض ازعتا ،ستلطوية وح تم كتمول

تاموي فاشح،

ذطاعا ،امذتااد المحل

ما فاها تولد ماالا

يح تم ذش تتض علتى ريتوا المتوارد الطبيعيتة وي توم
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بتوىيههتا احتو الاةتع اللتاص للطش تة الحاكمتة المتمست ة شالستلطة متمثلتة فت

ت تلم ثرواتهتا

وحستاشاتها الماترفية فت اللتار فت تتزاو تيتر كترع بتين الثتروا والستلطة متع ت لتص حاتص
المواطن من ثروا ،الشلد مما يولد مكاعر سلط بين المهمكين اذتااديا واىتماعيا اذمر التذي
يتؤدي إلتى عتدم استت رار اىتمتاع

ومتن و ارعتض عتدم استت رار فمات

متا كتو الحتال فت دول الربيتع

العربت حاليتا وكتذا اتيىتة حتميتة محتكتار الثتروا متن ذبتك الستلطة الحاكمتة التت تاةترد شتال رار
وتيا

الكةافية والمساهلة وبذلي تمثك ذمة الةساد.
إذ

كتذا اذليتر " في الةستاد "التذي فاتش المع تلة اذساستية التت تواىتض الاظتام العتالم

يحتول عواعتد المتوارد الطبيعيتة التت تعتد ماتد ار فساستيا للتمويتك يحولهتا متن مىتام ،التاميتة إلتى
تح يتي اةتع لتاص متن لتلل استتعمال الستلطة ستواه اات ،تكتريعية تاةيذيتة فو ذ تاعية في فاتض
يعبتر عتن عيت

اماحتراو فت استتعمال الستلطة ذىتك الحاتول علتى م است

تتعلتي شتالثروا فو

متا فاتض يعبتر عتن ىتراعم امتىتار شالوظيةتة إدارا الكترق اذوستط وآستيا الوستطى  -احتو

الم ااتة

آفاق ىديدا" التحول امذتاادي العرب ف تمار التحول السياس " العامة فو امعتداه على المال
العام وك الظاكرا اذلطر الت تعاا ماها المىتمعا،

ما فاض يؤدي إلى تتدكور ةتاها وفعاليتة

اذداه امذتاتادي وت ارىتع الماافستة وشالتتال ت ارىتع امستتثمار تتدريىيا فت كت ك ااحتلل تتدريى
ل طاا التادير الت ليدي من تير ذطاا الموارد الطبيعية وكو متا يتؤدي إلتى تتدا اذىتور وااتكتار
الشطالتة ومتا لهتا متن آثتار اذتاتادية واىتماعيتة ممتا يتدفع مترا فلترل إلتى مزيتد متن الةستاد

تمن

إطار حل ة الةساد المةرق
يلع

الةساد دو ار بي ار ف توفير المااخ المااس

لتاللالك المرض الهولادي ف انذتااد من

لتلل آثتاره الستلبية علتى تك متن الامتو امذتاتادي واناةتاق الح توم
المااس

التذي يمثتك شامتيتاز المرتتع

لتةك الةساد شالدرىة اذولى ثم على شاذ ال طاعا ،شالدرىة الثااية.
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إذ طش تاً للاظريتة امذتاتادية الت ليديتة فتنن الةستاد يعتوق الامتو امذتاتادي متن لتلل
استتللص الريتع" امستتعثار شالةتاعض امذتاتادي" ممتا يتؤثر ستلشاً علتى كتذا الامتو ستواه شالاستشة
لماظمت المكتروعا ،المحليتة فو اذىابيتة وكتذا متا فثبتتتض الد ارستة الم طعيتة التت تكتير إلتى وىتود
علذة ع سية بين الةساد وامستثمار ي ون لض آثا اًر سلبية على الامو امذتاادي.
لتي ،كتذا فحست

واامتا الةستاد يثتشط في تاً امستتثمار اذىابت

ويلةتض المتوارد المتاحتة

للهياكك اذساسية للعملية اناتاىية واللدما ،العامة وبترام محاربتة الة تر

متا ي ترر إعاذتة الةستاد

للمؤسستا ،السياستية متن لتلل إ تعاو كترعيتها وام اايتة محاستشة الح ومتا ،وشالتاتار يعتد
الةساد المعوق اذول للتامية المستدامة ومعوق فول لتلةيض الة ر واذداه الح وم الىيد والةساد
م يؤثر على الاا ،الة راه شطري ة مشاكترا تمامتاً متن لتلل ستوه تلاتيص وتوزيتع المتوارد العامتة (
ومستيما المستتمدا متن المستاعدا ،اللارىيتة )والتذي يمارستض المستعولون المحليتون الةاستدون ولكتن
يش تى التشلد الة يترا ف يترا ويعوذهتا متن فن تاتش تايتة وعليتض يم تن ال تول شتأن فتلت

الد ارستا،

الحديثة فثبت ،وىود علذة ع سية بين الةساد والامو امذتاادي.
يترت

على الةساد الممتد وااتكاره ف ال طاا الح وم آثار على تلايص الاة ا ،العامة

مما يؤدي إلى تح يي فداى اةع مم ن من كذا اناةتاق ولتي ،فذاتى اةتع مم تن ماتض وعليتض يترتت
علتى كتيوا الةستاد وااتكتاره فت مىتمتع متا ستؤ تلاتيص لمتوارد كتذا المىتمتع ذاهتا ستوو تتىتض
اتو

فوىتض اناةتاق التت

م تحظتى شأولويتة اناةتاق العتام متن وىهتة اظتر المىتمتع ومتن ثتم

ستحظى اذاكطة المظهرية اذاكطة الريا ية واذادية ووساعك انعلم واحو ذلي بناةتاق ستل
وف م ابتك ذلتي ستيتم إتةتال الكثيتر متن اذاكتطة وال طاعتا ،امذتاتادية الهامتة فو ي تون اناةتاق
عليهتا لتي ،شالدرىتة الكافيتة تك كاتتض العوامتك تمثتك ماالتا مااستشا لتاللالتك المترض الهولاتدي ومتا
تتميز شض فن تاللالك المرض الهولادي من لللها فو شسببها ي ون طويك اذىتك ويتطلت
اذتاادية ذا ،فعالية وتكون على المدل الطويك حتى يتم التلةي
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سياسا ،ردعية من للل سن ذوااين تعمك على م افحة كاتض المسبشا ،تكون مااحشة للسياستا،
امذتاادية.
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تعتمد الكثير من الدول على الموارد الطبيعية ف

تمويك اذتاادكا وذلي عن طريي

تاديركا ومحاولة زيادا إاتاىها مما يىعلها دوم ريعية ومن بين الماتىا ،الريعية يتواىد البترول
أكم مورد طبيع

اا

اعتمد ،عليض ملتل

اكتمام الدول وزيادا م ااتض ف

الدول لااة العربية ماها

وما ىعلض مر ز

فسواق الطاذة كو االةاض تكاليةض وسهولض استلدامض م اراة

شماادر الطاذة البديلة الت مزل ،تكاليةها عالية اسبياً حتى ف حام ،ارتةاا فسعار البترول.
تااولاا ف

كذا الةاك معظم المةاكيم المرتشطة شمو وا المرض الهولادي ابتداه من

محاولة فهم امذتااد الريع
كذه الاماذ

ما حاولاا تسليط ال وه على ملتل

الاظريا ،المةسرا لض وحس

ت سم ال طاعا ،امذتاادية إلى ثلث ذطاعا ،ال طاا المهيمن وال طاا التشادل

وال طاا تير التشادل  .ما تطرذاا إلى فكم المسبشا ،للمرض الهولادي.
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تمهيد

تدفعنا كل من هيمنن قطنا الرين علن االقتصناد النططن ،طتشنط بنيتن االقتصنادي طخمنط
القطاعنا

المنتجن و وطت ارجن تنافسني منتجاتن خنار المحرطقنا

إلن

التسنال حنط منا إذا كنا

االقتصاد الططن ،يعان ،م وأعراض المرض الهطلندي خال الفترة المدرطس ؟ و
ينتقلوأثر القطا واالستخراج،وعندوتعرض وإل وصدم إيجابي إل باق ،القطاعا

حيث يترجم

األمر ف ،ازدهار قطا المطارد الطبيعي وطانتكاس القطا التبادل )،الممثل ف ،الزراع طالصناع و (
وبما يطلق علي بأثر الالتصني

كما ينتعش القطا وغير التبادل ،طالذي ينلدي إلن اسنتقطا

اليند

العامل اآلتي م القطنا التبنادل ،طهنط منا يعنر بنأثر انتقنا ووعطامنل اإلنتنا ) فن ،األمند القصنير
يتعلنق األمنر بانتقنا عنصنر العمنل طلنيس رأس المنا ( أمنا أثنر اإلنفنا وفيتمثنل فن ،تحسن قيمن
العمل المحلي طتراج و تنافسي السل التبادلي ف ،الخار .
اسنتند النمنطذ علن

مجمطعن من الفرضنيا

التن ،يتحقنق فن ،ظلهنا التحلينلوالسنابق

طالمتمثلن إيجنا از فن ،االنفتنا االقتصنادي طالمنافسن الكاملن

أي االسنتالال الكلن ،طالعقالنن،

لعطاملواإلنتا ) رأس الما طالعمل م عندم تنقلهنا علن المسنتط و الندطل ،طصنعطب تحنر رأسو
الما بي القطاعا

طعدم استقبا يد عامل أجنبي  (.و
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المبحث األول:مساهمة النفط في االقتصاد الجزائري
تكم ن وأهمي ن والنننفصوفنن،واالقتصننادوالج ازاننريوم ن وخننال والعطاانندوالنفطي ن والتنن،وتنندرهاوهننذ و
السلع وطالت،وتساهموبحجموكبينروفن،وإجمنال،والصناد ار والكلين وطاإلينرادا والكلين وللميزانين والعامن و
للدطل ن وفنن،وشننكلوإي نرادا وجبااي ن وطكننذاوفنن،والننناتجوالمحلنن،واإلجمننال ،وهننذاوباإلضنناف وإل ن وبنناق،و
الملش ار واالقتصادي والكلي وهنذاومناوجعنلوهنذ والثنرطةوتحظن وباهتمناموكبينرومن وطنر والسنلطا و
العمطمي والجزااري وف،وإطارومحاطل وحماي وهذ والثرطةوطتططيرها .و
المطلب األول :اإلمكانيات النفطية للجزائر
ووووووووتمتل والجزااروإمكانيا ونفطي وهام وأهلتهناوإلن وأ وتحتنلوطزنناومهمناوفن،والسنط والنفطين و
العالمي واليطم وباعتبارهاودطل ومنتج وطمصندرةوللننفص وطهنذاومناوسنط ونتطنر وإلين وفن،وهنذ والنقطن و
م وخال ومعرف وحجمواالحتياط،والنفط،وطكذاوالطاق واإلنتاجي وللجزاار .و
أوال :االحتياطات النفطية
تزخننروالج ازاننر باحتينناط،وهننام من والنننفص وهننذاومنناوجعلهنناوتحتننلوالمرتبن والثالثن وإفريقينناوبعنندو
كلوم وليبياوطنيجيريا وطالمرتب والخامس وعشروعالمياوم وحيثواالحتياط،والنفط.،وبحينثوتتركنزو
معظموهذ واالحتياطا وف،والجنط والشرق،وللبالد وبحيثويحتطيوحاسن،ومسنعطدوعلن و%70ومن و
إجمننال،واالحتينناط،والنفطنن ،وإالوأ وهننذ واالحتياطننا وفنن،وت ازينندومسننتمروطهننذاومنننذوتننأميموالج ازاننرو
للمحرطقا وسن و1971وإل وغاي ويطمناوهذا ونتيج والجهطدوالجبارةوالت،وتقطموبهاوالدطل ومن وأجنلو
الزيننادةوفنن،واكتشننا والمزينندوم ن واآلبنناروالنفطي ن والجدينندةوالتنن،وم ن وشننأنهاوأ وتعننززواسننتمراروعمننرو
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ال نننفصوف نن،والج ازا ننر.وطوالج نندط والت ننال،ويب نني ولن نناوتط ننطرواحتي نناط،وال نننفصوخ ننالوالفتن نرةوالممت نندةومن ن و
( .1)2013-1971و
طق نندوأعلنن ن وش ننرك ويإين نن،يواإليطالين ن وام ننتال والج ازا ننرواحتياط ننا ومن ن وال نننفصوطالال ننازوطالطاقن ن و
الشمسن نني وتكفن نن،ولتالطي ن ن واحتياجن ننا والضن ننفتي والشن ننمالي وطالجنط ي ن ن وللبحن ننروالمتطسن ننص وطق ن نا وال ن نرايسو
التنفيننذيوللشننرك والعاملن وفنن،ومجننال،والنننفصوطالالنناز وكالطديننطوديسكالتسنن ،واالثننني وإ والج ازاننروطدط و
شما وأفريقيناوتمثلنلوأحندوأفضنلوالبنداالولتنطين ومصنادروالطاقن وللقنارةواألطرط ين ووطجنا

وتصنريحا و

ظمن وشننرك و
ديسكالتسنن،وخننال وكلمن ولن وأمننسواالثننني وفنن،ومننلتمروياألينناموالتقنين وطالعلمين ي والننذيوتن ل
والمختص وفن،واسنتالال والمنطاردوالبترطلين وخنال والفتنرةومن و16وإلن و19وأبرينلو
يسطناط ار يوالجزااري
ل
الجاري وف،ومدين وطه ار  .و
و
و
و
و

و

1بننع ان خا دية ،ن استتخدا الووائتتد النف:يترا د استتر با جتتر تتز ئر تر اجلزائتتر ئر تتر النتر يج ،تترةرم اسيريتتري متتري نشتو م ،سا وتتر ترا ،2016 ،
ص.86
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طيظهننروالجنندط والتننال،واالحتياطننا والتنن،وتزخننروبهنناوالج ازاننروطالتنن،وتمثننلوالمننطردوالطبيعنن،والهننامو
طالذيويشكلوريعاولها .و
الجدول رقم  : 01تطور احتياطي النفط في الجزائر خالل الفترة الممتدة من(.)2013-1971
الوحدة :مليون برميل
السنوات

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

االحتياطي

9840

9740

7640

7700

7370

6800

6600

السنوات

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

االحتياطي

6300

8440

8200

8080

9440

9220

9000

السنوات

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1992

االحتياطي

8820

8800

8500

9200

9236

9200

9200

السنوات

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

االحتياطي

9200

9979

9979

10800

11200

11314

11314

السنوات

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

االحتياطي

1131

11314

11314

11800

11350

12270

12200

4
السنوات

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

االحتياطي

1220

12200

12200

12200

12200

12200

12200

0

Bulletin ,2005, p19, 2007, P17,2014 ,P 22.وSource: Organization of opec, Annual Statistical

وووووووووم وخال والجدط ونالحظوأ ومستط واحتياط،والنفصوف،والجزاارولمويسنجلوأيوانخفناضو
حادومنذوتأميموالمحرطقا وسن و 1971وطا وماويمكن ومالحظتن وأ وهننا وبعنضوحناال والتذبنذ و
التنن،وسننجل وفنن،وفت ن ار ومتفرقن ومنننذوبداين والسننبعينا وإلن وغاي ن و2004وليسننجلوأعل ن ومسننتط ول ن و
س ننن و2005وبمق نندارو12270ملي ننط وبرمي ننل ولي نندخلوف نن،ومرحلن ن واس ننتقرارومن ننذو2006وإلن ن وغاين ن و
2013وبماويعاد و12200مليط وبرميلوف،والسن .وو و
44
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المطلب الثاني :الطاقة اإلنتاجية
تعتبروالج ازانرومن وأهنموالندط والمنتجن وللننفصوفن،والعنالم وفهن،وتحتنلوالمرتبن والثالثن وإفريقينا و
طالمرتبن والثانين وعشننروفنن،والعننالمومن وحيننثوالطاقن واإلنتاجين وهننذاومنناوأد وبهنناوإلن وأ وتكننط ولهنناو
مكان ن وفاعل ن وفنن،والس ننط والعالمي ن وللنننفص وطه ننذاونتيج ن والطاق ن واإلنتاجي ن والكبين نرةوالتنن،وتمتننازوبه نناو
الج ازاننروف ن،وإنتننا والنننفصوالخنناموطذل ن ومنننذوتننأميموالمحرطقننا وسننن و 1971وفمنننذوهننذاوالتنناري وطو
اإلنتا والنفصوف،والجزااروف،وتطنطرومسنتمرونتيجن والجهنطد المبذطلن فن ،االستكشنا
التنقي

ط البحنث وطو

وطهذاوماويبين ولناوالجدط والتال:1،و و

1بننع ان خا دية ،ن استتتخدا الووائتتد النف:يتترا د استتر با جتتتر تتز ئر تتر اجلزائتتر ئر تتر النتتر يج ،تترةرم اسيريتتتري متتري نشتتو م ،سا وتتر ترا ،2016 ،

ص88
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الجدول رقم 02تطور إنتاج النفط في الجزائر خالل الفترة الممتدة من (2013-1971
الوحدة :ألف برميل /اليوم
السنوات

1971

1972

1973

1974

1975

197

1977

6
اإلنتاج

785,4

1062,3

1097,3

1008,6

982,6

1075,1

1152,3

السنوات

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

اإلنتاج

1161,

1153,8

1019,9

797,8

704,8

660,9

695,4

2
السنوات

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

اإلنتاج

672,4

673,9

684,2

656,6

727,3

789,9

803,0

السنوات

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

اإلنتاج

756,5

747,3

752,5

752,5

806,7

846,1

827,3

السنوات

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

اإلنتاج

749,6

796,0

776,6

729,9

942,4

1311,4

1352,0

السنوات

2006

2007

2008

2009

2010

2012

2013

اإلنتاج

1368,

1371,

1356,0

1216,0

1189,

1199,8

1202,6

8

8

Bulletin ,1999, p42, 2007, P21,2014,P30.وSource: Organization of opec, Annual Statistical

وووووم ن وبداي ن واأللفي ن والجدينندةودخننلوالقطننا وفنن،وحال ن وانتعنناشوطنننتجوع ن وذل ن وزيننادةومسننتمرةوفنن،و
اإلنتا وبحيثوعرفن
ارجن لت ازيند الطلن

سنن  2007أكبنر طاقن وإنتاجين قندر ب ن  1371,6ألن

برمينل يطمينا وطهنذا

العنالم ،علن الننفص فن ،بداين سنن  2007وفضنال عن زينادة اآلبنار المكتشنف و

خننال وسننن و2007وبسننب والجهننطدوالتنن،وقام ن وبهنناوالدطل ن وإضنناف وإل ن وإصننداروقننانط والمحرطقننا و
07/05وال ننذيوف ننتاوالمج ننا وللمس ننتثمري واألجانن ن وف نن،وقط ننا والمحرطق ننا وطاالمتي ننا از والكبين نرةوالت نن،و
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حصلوعليهاوهلال وفكا ونتيج وهنذاواإلقبنا والكبينرولججانن وعلن واالسنتثماروداخنلوالقطنا وإالوأ و
األمرولمويستمروفقدوسجل وسن و2008وانخفاضاوف،واإلنتا وبسب واألزم والمالي والعالمين وليسنتمرو
االنخفنناضوحتن وسننن و2012وبحيننثوسننجلواإلنتننا وفنن،وهننذ والسننن وتحسننناونطعنناومنناومقارنن وبالسنننطا و
الفارط ن وبل ن و1199,8وأل ن

برميننل يطميننا وطهننذاوفنن،وظننلوت ازينندوالطل ن وعلي ن وبسننب وت ازينندوالطل ن و

العننالم،وعلين ن وليص ننلوسننن و2013وإلن ن و1202,6وألن ن وبرمي ننلويطميننا ونتيجن ن واالكتش ننافا والجدي نندةو
آلبنناروالنننفصوفنن،ومننناطقومتعننددةوم ن والننطط وبفضننلوالجهننطدوالجبننارةوالتنن،وتبننذلهاوسننطنط ار وفنن،وهننذاو
المجا  .و
المطلب الثالث :مكانة النفط في االقتصاد الجزائري
يعتمنندواالقتصننادوالج ازاننريوبشننكلوشننب وكلنن،وعل ن والقطننا والنفطنن ،وإذويعتبننروهننذاواألخيننرو
العمننطدوالفقننريوالننذيويرتكننزوعلي ن وطهننذاو ارج ن وإل ن والنندطرواألساسنن،والننذيويقننطموب ن وفنن،واالقتصننادو
الكل ،وطكنذاوإلن وطتينرةونمنطوهنذاوالقطنا ومقارنن ومن وبناق،والقطاعنا واألخنر وهنذاومن وجهن وطمن و
جه وثاني وإل والتحصيال والمالي والكبينرةوالتن،ويندرهاومن والعملن واألجنبين ونتيجن وعملين والتصنديرو
إل والخار  .و
سننط ونتطننر وفنن،وهننذاوالمطل ن وإل ن وتبيننا ومكان ن والنننفصوفنن،واالقتصننادوالج ازاننريوطذل ن وم ن و
خننال ود ارس ن وبعننضوالملش ن ار واالقتصننادي والكلي ن والتنن،وسننط وتبنني ولننناومنند وأهمي ن والنننفصوف ن،و
االقتصادوالجزااريوطكذاومد وارتباط وب .و
ووووووو لعبن والعطاانندوالنفطين ودطراوحيطينناوفنن،والنمننطواالقتصنناديوالننذيوشننهدن والج ازاننرومنننذوالطفنرةو
النفطي واألطل وسنن و1973وطالن وحندوالسناع وطذلن وبسنب واالنتعناشوالكبينروالنذيوعرفتن والعطااندو
النفطي ن وبعنندوهننذ والسننن ونتيج ن وارتفننا وأسننعاروالنننفصوطتحننط وم نطازي والقننط وفنن،والسننط والنفطي ن و
العالمي ولصالاوالدط والمنتج وللنفص .و
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ووووووتكم وأهمي والعطاادوالنفطي وف،والجزااروم وخال والبرامجوالتنمطي والت،وعرفتهاوالجزاارومننذو
االسننتقال وإلن ويطمننناوهننذا.وابتنندا ومن والمخططننا واالقتصننادي والكبننر وإلن وغاين وسياسن واإلنعناشو
االقتصاديوالمطبقومنذوسن و2001وطال وغاي واليطم.و و
ووووووووويظهننروهننذاوجلينناومن وخننال ومنناوحققتن والقطاعننا واالقتصننادي والكبننر ومن ونمننطواقتصنناديو
خاصن وفنن،والفتنرةوالممتنندةومن وسننن و 2000طالن وغاين و2014وطهننذاو ارجن وإلن والبحبطحن والمالين و
المحقق وطالت،ولموتشهدهاوالجزاارومنذواالستقال وطهذاوبفضلوالقطا والنفط .،و
س ننع والحكطمن ن والجزاارين ن وإلن ن واالهتم نناموأكث ننروبه ننذاوالقط ننا وباعتب نناروالبت ننرط والعصن ن و
النابضوف،واالقتصادوالجزااري وطذل وع وطريقوماويدر وهذاوالقطا وم وأمطا وكبيرة ووطهذاوعن و
طريننقوض ن وجننز وكبيننروم ن والعطاانندوالمالي ن والجزااري ن وفنن،وهننذاوالقطننا وم ن وأجننلوتحسنني وأداا ن و
االقتصنناديوأكثننروفننأكثروم ن وخننال ومسنناهمت وفنن،والنمننطواالقتصنناديوالننططن ،وبحيننثوبلال ن ونسننب و
مسنناهمت وفنن،والننناتجولمحلنن،واإلجمننال،والخننامونسننب و45,3و%ولسننن و)1(2008وطهنن،وأعظننمونسننب و
حققهاوالقطا وخال وهذ والفترة وطهنذاوبسن وارتفنا وأسنعاروالننفصوفن،واألسنطا والعالمين وخنال وهنذ و
السننن ونتيجن واألزمن والمالين والعالمين والتنن،وكانن وط ار وهننذ والثننطرةوالسننعري والتنن،وعاشننتهاواألسنطا و
النفطي والعالمي  .و

 -1خةتقر ر خةسن ي ةبنك خجلزخئر ةسن  2012ص .173
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أوال :مساهمة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي( )PIBللفترة2015 2000
وويشنكل قطنا المحرطقنا
استثما ار وضخم

قناطرة النمنط االقتصنادي فن ،الج ازانر طلنذل لنم تنفن الج ازانر تضن وفين و

انعكس

الطبيع ،طعلي وسط

ف ،شكل نمط للقطا م خال حجم اإلنتا المتزايد م النفص طالالاز
نمط القطا

نتطر و إل معدال

لنعنر بعند ذلن إلن حجنم اإلنتنا المت ازيند

للقطا عل النحط اآلت:،
جدول رقم : 03مساهمة المحروقات في الناتج المحلي الخام االسمي في الجزائر
السنوات

2000

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

المحروقات 34.2 31,54
السنوات

32.7

35,6

37,7

44.3

2010

2015 2014 2013 2012 2011

المحروقات 31,2

18,8

34,9

36,1

30

27

45.6

43,6

45

المصدر:والتقريروالسنطيوللبن والجزااريولسنطا و .2016-2012-2007-2002و
من خنال الجندط نجند أ نسنب مسناهم قطنا المحرطقنا

كبينرة جندا مقارنن بالقطاعنا

األخنر وببلطغهنا نسنب % 31,54سنن  2000ليعنزز القطنا مكانتن ببلطغن نسنب  45.6 %سنن
2006طنسنب و 43,6%سنن 2007

ليشنهد تراجعنا منا بني سننت 2009 ،ط  2010نتيجن

تخفيض الشري األجنبن،ولحصن التصندير للننفص بفعنل ت ارجن الطلن
العالمين لسنن 2008

هنذ الطضنعي وكرسن

العنالم ،نتيجن األزمن المالين

الطناب الريعن ،لإلقتصناد الج ازانريو علن طنط فتنرة

الد ارسن باعتمناد الكامنل علن القطنا المزدهنر ممناوعنزز فرضني طجنطد المنرض الهطلنندي علن
اعتبنار أ القطنا المزدهنر ينلدي إلن إنحنال تندريج ،فن ،القطنا والتبنادل ،لصنالا القطنا غينر
التبادل ،نتيج أثر اإلنفا طأثر تحر المطارد.
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ثانيا :مساهمة النفط في إيرادات الميزانية العامة

إ وإيرادا والميزاني والعام وللدطل وتتكط وأساساوم والجباي والت،وه،وعبارةوع وذل النظام
م اجلوتحصيل إينرادا

التشريع ،المطضط حيز التطبيق لضما إج ار ا

لتالطين نفقنا

الدطلن

بصف مباشرة إذ تحتل مكان بارزة نظ ار لثباتها ط إلزاميتها()1وبنطعيهاوالنفطي وطوالعادي  .و
وطاحندوطهنطومسناهمت والكبينرةوفن،و
وطبماوأ واهتماموالدطل وكا وكبيراوبالقطا والنفط ،وفهذاويرج ولسب و
تنمين واالقتصننادوالننططن،ومن وخننال والجباين والنفطين وطالتنن،وكانن ومسنناهمتهاوفنن،وميزانين والدطلن وغننداةو
االستقال والوتمثلوسط ونسب وضايل وم ومجمط واإلينرادا

()2

وإالوأنن وطوبعندوتنأميموالمحرطقنا وسنن و

1971وبدأ ومساهمتهاوف،والميزاني والعام وللدطلن وترتفن وسنن وبعندواألخنر وطهنذاومناوسنط ونالحظن و
من ن وخ ننال ومس نناهم والجباين ن والنفطين ن وف نن،واإلين نرادا والكلين ن وللميزانين ن وخ ننال وفتن ن ار ومختلفن ن ونطجزه نناو
فيمايل :،و
تعتبننروهننذ والفتنرةومن وأهننموالفتن ار والتنن،وسننجل وفيهنناوالجباين والنفطين وأعلن ومسننتطيا ولهننا و
طهذاونتيج والتطط ار والكبيرةوالت،وشهدتهاوأسعاروالنفصوخ،وهذ والفترة .و

 -1غيزي اني خمليةي خةعيم وخةتشر ع خةضر يب خةبييرق امين  1998ص.72
 -2ب ا ن م ة د خةعالقن بنس رنعر خةبنووع وبعنغ خملتانقخص خيقتانيد خةاجلين

خجلزخئنر نرنتة،خ من ين  VARمنكرر ميييسنتق غنق منشن ر

خيقتايد ختاص :خقتايد رمي ييمع خجلزخئر خجلزخئر  2010- 2009ص.37
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الجدول رقم  :04مساهمة الجباية النفطية في اإليرادات الكلية خالل الفترة ()2013-2001
السنوات

اإليرادات الكلية (مليار دينار)

الجباية النفطية (مليار دينار جزائري)

النسبة المئوية %

 2001و

1 505,5

1 001,4

66,5

 2002و

1 603,3

1 007,9

62,9

 2003و

1 974,4

1 350,0

68,4

 2004و

2 229,7

1 570,7

70,4

 2005و

3 081,7

2 352,7

76,3

 2006و

3 639,8

2 799,0

76,9

 2007و

3 687,8

2 796,8

75,8

 2008و

5 190,5

4 088,6

78,8

 2009و

4 379,6

2 412,7

65,6

 2010و

4 379,6

2 905,0

66,3

 2011و

5 790,1

3 979,7

68,7

 2012و

6 339,3

4 184,3

66,0

2013

 5 940,9و

 3 678,1و

 61,9و

المصدر:والتقريروالسنطيوللبن والجزااريولسن و .2013-2010-2005و

ثالثا :مساهمة النفط في قطاع التشغيل
بننالرغموم ن واألهمي ن والكبي نرةوالتنن،ويحتلهنناوالنننفصوفنن،واالقتصننادوالننططن ،وطذل ن وم ن وخننال و
مسنناهمت والمعتب نرةوفنن،والننناتجوالمحلنن،واإلجمننال،وطكننذاوفنن،وتحصننيلوإي نرادا والميزاني ن والعام ن وم ن و
خننال واإلينرادا والجبااين وطكننذاومسنناهمت وفنن،وتننطفيروالعملن والصننعب وللدطلن وإالوأ ومسنناهمت وفنن،و
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التشاليلوتبق ومحتشم وطذل وأل وطبيع والعملوف،والقطا والنفط،والوتتطلن واليندوالعاملن والكثيفن و
بسب واعتماد وف،واألساسوعل وتكنطلطجيا وكثيف رأوسوالما وطهذاوماويطضح والجدط واآلت :،و
الجدول رقم  :05مساهمة القطاع النفطي في التشغيل خالل الفترة()2013-2001
السنوات

السكان العاملون باآلالف

عمال القطاع النفطي

النسبة المئوية %

 2001و

5 199

36 323

0,7

 2002و

5 462

36 558

0,67

 2003و

5 741

36 053

0,63

 2004و

5 981

43 154

0,72

 2005و

6 222

37 205

0,6

 2006و

6 517

38 012

0,58

 2007و

6 771

39 733

0,59

 2008و

7 002

41 204

0,59

 2009و

9 472

47 566

0,5

 2010و

9 736

47 963

0,49

 2011و

9 599

51 521

0,54

 2012و

11 423

50 608

0,44

2013

11 964

48 798

0,41

المصدر:والتقريروالسنطيوللبن والجزااريولسنطا و 2013-2012-2007-2005وأعدادومختلف وم والتقريرو
السنطيولسطنط ار  .و
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ووووم وخال والجدط وأعال ونالحظوأ والقطا والنفط،والويساهموف،والتشاليلوإالوبنسب وضايل وجداوتراطح وخال و
الفترةو()2013-2001وماوبي و0,44و %إل و0,70و%وم والسكا والعاملي .و
رابعا :مساهمة النفط في حجم الصادرات :يوضح الجدول أهم الصادرات
الجدول رقم  06مساهمة القطاع النفطي في حجم الصادرات الكلية خالل الفترة()2013-2000
النسببببببة المئويبببببة

السنوات

إجمالي الصادرات (مليار دوالر)

صادرات القطاع النفطي (مليار دوالر)

 2000و

21,65

21,06

97,27

 2001و

19,09

18,53

99,03

 2002و

18,71

18,11

94,87

 2003و

24,47

23,99

98,03

 2004و

32,22

31,55

97,92

 2005و

46,33

45,59

98,40

 2006و

54,74

35,61

65,05

 2007و

60,59

59,61

98,38

 2008و

78,589

77,194

98,22

 2009و

45,168

44,415

98,33

 2010و

57,090

56,121

98,30

 2011و

72,888

71,661

98,32

 2012و

71,736

70,584

98,39

2013

64,377

63,327

98,37

%

المصدر:والتقريروالسنطيوللبن والجزااريولسنطا و2012-2007-2002و.2013-
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وومن ن وخ ننال والج نندط ونالح ننظوأ وقيمن ن والص نناد ار والنفطين ن وتس نناهموبنس ننب وج نندوكبين نرةوف نن،والص نناد ار و
الكلي ن وإذوبل ن ومتطسننصونسننب ومسنناهمتهاوخننال والفت نرةو()2012-1997ومنناويعنناد و83,20و%وم ن و
مجمننط واإلي نرادا والكلي ن وكمنناوأ وقيم ن والصنناد ار والنفطي ن وعرف ن ونم نطاوكبي نراووخصطصنناوفنن،وسننن و
2001وإذوبلالن ن ومق نندارهاو 18,53ملي ننط ودطالروأمريك نن،وم نناويع نناد ونس ننب و99,03و%ومن ن ومجم ننط و
اإلي نرادا والكلي ن وللدطل ن وثننموانخفض ن وبمعنند وطفي ن وجننداولتحننافظوعل ن ونسننب و% 98وخننال والفت نرةو
2011-2007و وطهننذاوبسننب واالرتفاعننا والمتطاصننل والتنن،وعرفتهنناوأسننعاروالنننفص وحيننثوبل ن وسننعرو
الننفصوسننن و2008وحنطال،و99,97ودطالروللبرميننل وغيننروأ وانخفناضوطتقلبننا واألسنعاروالتنن،وشننهدتهاو
األسطا والعالمي وللنفصوسن و2009وطالت،وأد وإل وانخفاضومتطسصوسنعروالننفصوإلن و80,72ودطالر
وفهننذاومنناوأد وإل ن وتنندهطروقيم ن والصنناد ار والنفطي ن وإل ن و44,41ومليننط ودطالروبعنندماوكان ن وقيمتهنناو
سن و2008وماومقدار و77,19ومليط ودطالروأمريك .،و
المبحث الثاني :مساهمة النفط في االقتصاد الجزائري
تميز القطا التبادل ،بشقي الفالح ،طالصناع ،ف ،الجزاار الذي يعتبر قطاعا تقليديا بأنن
غير قادر علن وامتصنا

اليند العاملن بالقندر المطلنط

ناهين علن أ العمالن فين مطسنمي وكمناو

تصندر القطنا غينر التبنادل ،فن ،الج ازانر من بداين تطبينق سياسن اإلنعناش االقتصنادي المشنهد
االقتصاديوطالتنمطي طذل بالنظر للمكان الت ،أعطتها ل هات السياس
كل ،م ري والمحرطقا

طالت ،كان

ممطل بشكل

المتأت ،م ارتفا أسعار النفص ف ،فترة الدراس  .و

المطلبب األول :مسباهمة القطباع التببادلي فبي تركيببة النباتج م.خ .فبي الجزائبر للفتبرة2000
.2015
طالقطا الصناع ،الذي تحط وإلن سياسن األخنذ بالملسسنا
الد ارسن

طالتن ،بلالن

الصناليرة طالمتطسنط فن ،فتنرة

نسنب  61 %منهنا للقطنا وغينر التبنادل ،خاصن األشنالا العمطمين طأعمنا
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المنفعن العامن
طضاع
السب

تشخيص املرض اهلولندي يف االقتصاد اجلزائري

هنذا الطضن كنرس متالزمن عندم مرطنن الجهنازواإلنتناج ،فن ،القطنا التبنادل،

م ركطد طأفقد قيادة قاطرة النمط االقتصادي ف ،الجزاار عل طط وفترة الدراس طيعطد
ف ،ذل إل عاملي أساسيي :

 .1قلبة األيبدي العالمبة المؤهلبة :حينث طقن اخنتال بني إنشنا المصنان طتكنطي اإلطنا ار
طاأليدي العامل والملهل طالمكطن القادرة عل إدارة طتشاليل هذ المصان بالكفا ة المطلطب
إضاف إل القدرة عل صيانتها.
 .2المشاكل التنظيمية :عنر تسنيير القطنا العنام النذي كنا الطجن الطحيند لالسنتثمار نقناا
تع وطد إل حجنمواالسنتثما ار طالن تعندد طظاافهنا طكثنرة األعمنا الفرعين التن ،تقنطم بهنا ممنا
أد إل تداخل الصنالحيا واالقتصنادي

أد فن ،النهاين إلن إعنادة الهيكلن التن ،لنم تنلت،

ثمارها ف ،القطاعي معاو ألفالح ،طالصناع ،عل وحد سطا
إل الخطصص الت ،أد
عامنل مهنم أد

إلن

لتجد الحكطمن نفسنها مضنطرة

إل إنحال القطا الصناع،وباإلضاف إلن هنذي العناملي نجند

اخنتال التطازننا

الكلين لالقتصناد طالتن ،نجمن وعن المخططنا

اإلنمااي الت ،لم تك متطازن ف ،معظمها حيث كا كل مخطص يمنا األطلطي لقطنا علن و
حسا

قطا آخر ناهي ع تأزم الطضعي المالي سن  1986طاستمرار العجز المزدط

فن ،الميزانين و .العامن طمين از المندفطعا

إلن غاين سنن  2000ومن جهن أخنر و سناهم

السياسن النقدين المنتهجن عنند بند بنرامج اإلصنال االقتصنادي بارتفنا وأسنعار إلن زينادة
تكنالي

المشناري

الصنناعي خاصن طانخفناض هنامش النر ا منا أثنر علن

المسنتثمري وهنذا باإلضناف إلن انخفناض الطلن

علن السنل المحلين نتيجن تضنييق حجنم

السط و طانخفاض اإلنتا المحل،وطاالستثمار أد إل تحجيم الصناعا
و

وأ طضعي القطا التبادل ،ف ،الجزاار طالت ،أد

تكنالي

إل انحالل

التصديري .

ليس مردهاوبالدرج األطل

إلن أعنراض المنرض الهطلنندي فقنص طانمنا أيضنا إلن فشنل إدارة التحنط نحنط اقتصناد السنط
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طاالسنتقرار ناهين عن الفشنل الذريعن لبرننامج

خنال فشنل بنرامج التعنديل الهيكلن ،بشنقي التثبين

الخطصص والذي عمل بقصد أط بدط و قصد عل تفكي القاعدة الصناعي  .و
الجدول :07رقم معدالت نمو القطاع التبادلي
السنطا و و  2000و  2001و  2002و  2003و  2004و  2005و  2006و  2007و  2008و
الفالح و

 5-و

 5,3-و  0,5-و  13,2و  1,3-و  19,7و  3,1و  1,9و  4,9و

الصناع و و  3,9-و  1,9و  1,2و  2و

 2,9و  1,5و  1,3-و  4,5-و  2,2-و

السنطا و  2009و  2010و  2011و  2012و  2013و  2014و  2015و و

و

و

و

و

و

الفالح و و  21,1و  4,6و  11,6و  7,2و  8,2و  2,5و  6و
الصناع و و  8,5و

 3,4و  3,9و  5,1و  4و

 8,4و

4و

المصدر :تقارير البنك المركزي
من خنال الجندط أعنال سنجل القطنا الفالحن ،فن ،الج ازانر فن ،هاتن الفتنرة معندال
سنالب تعنطدوبالدرجن األطلن الننزط الريفن ،بسنب

العشنري السنطدا

نمنط

من جهن أخنر و فنن القطنا

الفالح ،ف ،الجزاار يتميزوبأن قطا تقليدي يعتمد عل الزراع المطسمي المناخي أساسيا أي أ
منرد وإلن السننطا

ارجن القطنا فن ،هاتن الفتن ار

العجنا

التن ،شنهدها فن ،الفتنرة الممتندة من

2000
االنعناش االقتصنادي سنن  2004بندأ
شكلوتحس ملحطظ ف ،معدال

آثنار من خنال برننامج الندعم الفالحن ،تظهنر جلين فن،

نمط القطنا طالتن ،تبقن مطجبن علن طنط فتنرة الد ارسن

بنسنتثنا

سن  2005والت ،تبق قيم شاذة.
م جهت القطا الصناع ،شهد تراجعا مس كل قطنا الصنناع دط و إسنتثنا

إبتندا ا من

سن  1994وبطاق  - 4.4 %سن  1994لتصنل  – 7.9 %سنن  1997طهنذ األرقنام إ دلن
عل شيئ فننما تد وعل حجم االنحنال المتسنار فن ،القطنا والصنناع ،طبمنا أ سياسن التحنط
56

تشخيص املرض اهلولندي يف االقتصاد اجلزائري

الفصل الثاين
تقتضن ،فنتا السنط و للقطنا والخنا
يفتقر للميزة التنافسي

النداخل ،طالخنارج ،ممنا زاد من أزمن قطنا الصنناع النذي

هذا الطض أد وإل ،ت ارجن فن ،القطنا الصنناع ،النذي يتنر ص بعالقن طثيقن

من خنال الصنناع التحطيلين الالذااين
تعطيل نسب كبيرة فن ،اآلال

ت ارجن طصنلوإلن  30 %من قندرة اإلنتنا ممنا أد إلن
من خنال هنذا العنرض إلن

اإلنتاجين طالتطجن نحنط تفكيكهنا وط د

إبراز أثر فترة التعديل الهيكل ،ط رنامج الخطصص ف ،هات الفترة عل والقطا الصناع ،الذي ما
إنف يشهد إنحنالال متسنارعا طصنطال إلن فتنرة الد ارسن حينث سنجل

أكثنر من و 88ملسسن كبينرة تنم

خطصصنتها لينتم تفكيكهنا فيمنا بعند نتيجن عندم الخبنرة أط عطامنل أخنر
الرغم م برامج الدعم طاإلنقاذ للملسسا
سابل ف ،سنطا

طنتيجن لهنذاوشنهد

الصناعي خاص االستراتيجي منها شهد ومعدال

علن
نمط

الدراس كما يبين الجدط أعال إال أ هذا الطض لم يمنن من تسنجيلومعندال

مطجب إال أ البارز هط تذبذ

نمط القطا عل طط فترة الدراس  .و

الجدول رقم :08معدالت نمو القطاع التبادلي
السنوات

2000

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

الفالحة

5-

5,3-

0,5-

13,2

1,3-

19,7

3,1

1,9

4,9

الصناعة

3,9-

1,9

1,2

2

2,9

1,5

1,3-

4,5-

2,2-

السنوات

2009

2015 2014 2013 2012 2011 2010

الفالحة

21,1

4,6

11,6

7,2

8,2

2,5

6

الصناعة

8,5

3,4

3,9

5,1

4

4

8,4

المصدر :تقارير البنك المركزي
من خنال الجندط أعنال تبقن مسناهم القطنا التبنادل ،بشنقي الفالحن ،طالصنناع ،دط و
المستط والمطلط

بل عل العكس م هذا شهد ف ،العديد م الم ار معدال

الت ارجن المسنتمرولصنالا القطنا المزدهنر طالقطنا غينر التبنادل ،بنسن
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نمط سالب

نمنط تراطحن

تعكس

12.72 %

الفصل الثاين
إل  20 %ف ،حاال

تشخيص املرض اهلولندي يف االقتصاد اجلزائري
قليل وطبمعد

– Y = 5.2581×1.0683t * 2015طه ،تأخذ إتجاها

تصاعديا بدال نمط أس ،للفترة 2000ونمنط أسن 0.07 % ،لهاتن الفتنرة إال أ المالحنظ أنن يبقن
دط و القطنا المزدهنر طالقطنا غينر التبنادل ،ط نلوطحتن دط و معند نمنط الرسنطم الجمركين

التن،

تسناهم بنسنب أكبنر من هنذا القطنا النذي من المفنرطض أ يكنط وومحنر النمنط االقتصنادي فن،
الجزاار طيعطد طز و قطا الفالح ف ،تركيب الناتج بالرغم م تذبذباتها إل برامجوللتجديد الفالحن،و
ط الندعم الفالحن ،بننختال

أهمهنا اإلسنتراتيجي الططنين والتن ،ركنز علن

صنيالها لفتنرة الد ارسن

تحفيز اإلستالال الفالح.،
م جهت القطا الصناع ،طبالرغم م معندال
مقارن بباق ،القطاعا
المتمثلن فن ،الملسسنا
طالجطدة طغيا

طهذا راج إل فشل برنامج الخطصص
الصناليرة طالمتطسنط

السنط وطتحرينر القطنا للخنطا

كانن

نشنير إلن أ الندخط فن ،مرحلن اقتصناد

فعلينا بداين من سنن  2000علن اعتبنار الطضن األمنن،

مناويجعنل الصنناعيي الخنطا

الصناع ،حت الملسسا

طالتركيز عل الصنناعا

الخفيفن و

لكن القطنا الصنناع ،طبالنض النظنر عن التنافسني و

التططير طالبحث علن مسنتط و ملسسنات

قبنل هاتن السنن

النمنط السنالب

يبقن يسناهم بنسنب ومتدنين

المسنتثمري ال يملكنط و خبنرة فن ،تسنيير المجنا

الصاليرةوطالمتطسط  .و

يعتبروالقطا والصناع ،م والقطاعا واالقتصادي والحساس وأليودطل وكان

وهذاوماودفن و

بالسن ننلطا والعمطمي ن ن وإل ن ن ورصن نندومبن ننال ومعتب ن نرةوم ن ن وأجن ننلوإنعن نناشوهن ننذاوالقطن ننا وإذوبل ن ن والمبل ن ن و
المخصن

ولهننذاوالقطننا وخننال والفتنرةوالممتنندةومن و2012-2005ومنناوقيمتن و2018ومليننارودينننارو

جزااري وإالوأ ونسب ونمط وتبق ومتدني ومقارن وم وباق،والقطاعا واالقتصنادي واألخنر وممناويبني و
ع نندموتج نناط والقط ننا ومن ن والسياسن ن والت نن،ورص نند ومن ن وأجلن ن وإالوأنن ن وطمن ن وس ننن و2012ونج نندوأ و
الصنناع والمعملين وقندوحققن وانتعاشناوجينداومن وشنأن أ يسناعد فن ،الشنرط فن ،سنيرطرة إعنادة
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تصنني إ عممن
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علن جمين فنرط هنذ والصنناع

صناع ،طزراع ،طخدمات ،م خال وامتصا

إذ أنن من الضنرطريو تشنييد اقتصناد إنتنا

وفعا لالدخا ار
ل

المالي المتراكم (.)1

تتمثلوأهمي والعطااندوالنفطين وفن،والقطنا والفالحن،ومن وخنال والتطنطروالنذيوحصنلوفن،وهنذاو
القطا ونتيج والجهطدوالجبارةوالت،وتقطموبهاوالدطلن ومن وأجنلوالنهنطضوبهنذاوالقطنا وبعندوالمعاننا و
التنن،وعاشننهاوخننال ومرحلن والتسننعينا

وطهننذاوعن وطريننقوتمطيلن وبننأمطا وكبينرةوكننا وللعطاانندوالنفطين و

الفضلوالكبيروف،والظفروبها وبحيثوكا ونصي والقطا والفالح،وحاضراوف،وكنلوبنرامجواإلنعناشو
االقتصاديوالت،وانتهجتهاوالجزاارومنذوسن و2001وطال وغاي و2014و .و
ولهننذاوالقطننا وفنن،وبرنننامجودعننمواإلنعنناشواالقتصنناديو-2001و

وووووفلقنندوقنندروالمبل ن والمخص ن
2004ومبل ن و65,4ومليننارودينننار

()2

وطيعننطدوذل ن وإل ن وأ والقطننا وقنندواسننتفادوم ن وبرنننامجوخننا

و

ابتنندا وم ن وسننن و2000ووالبرنننامجوالننططن،وللتنمي ن والفالحي ن و()PNDAوطهننطوبرنننامجومسننتقلوع ن و
برنامجواإلنعاشواالقتصادي وطبالتال،وفن والمبل والمخص
االقتصاديويعتبروبمثاب ودعموللبرننامجوالسنابق

()3

التكميلنن،ولنندعموالنمننطوهننطو312ومليننارودينننار

()4

ولهذاوالقطا وضنم وبرننامجواإلنعناشو

وأمناوالمبلن والنذيوخصن

وليخص ن

وللقطنا وفن،والبرننامجو

ول ن ومبل ن و1000وملينناروديننناروضننم و

المخطصوالخماس،والثان،و(-2010و)2014

( .)5و

 -1بنك خجلزخئر خةتط رخص خيقتايد وخةنق ،ةسن  2012وانيصر خةت يه ةجلس،خري خألوع مع رن  2013خجلزخئر د سمرب  2013ص .10
 -2خجملجلس خة طين خيقتايدي وخييتمياي تقر ر ح ع خة ضعي خيقتايد وخييتمياي ةجل زخئر دالع خةس،خري خةثيين ةسن  2001ص .87
 -3ت شنني دمنن ،بن بجلي ،دبينني دور رييرن خصدعنني خيقتاننيدي داننح ن خةقطننيمل خةىالحنني خجلزخئننر خملجلتقن خةنن،وا خةتيرننع حن ع خرننت،خم خألمننع خةاننكخئي
خة طع خةعريب ض ء خملتاقخص وخةتح،ايص خيقتايد خة،وةي رجلي خةعجل خيقتايد وخةت ير واجل خةتسيق ييمع حسيب بع ب اجلي شجلف خجلزخئر ص .05
 -4خةربانمج خةتاميجلي ة،اح خةنم بو ( )2009 -2005جمجلس خألم أبر ي  2005خجلزخئر ص -ص .07-06
 -5بن ن ن ن ن ن نرانمج خةتنمين ن ن ن ن ن ن خ مير ن ن ن ن ن نني ( )2014 -2010ر ن ن ن ن ن ننىير خجلزخئ ن ن ن ن ن ننر ت ن ن ن ن ن ن دس ص  03مت ن ن ن ننيال اجلن ن ن ن ن خمل ق ن ن ن ننع خيةا ن ن ن ننووين خةت ن ن ن ننيا:
 http://www.ambdz.tn/Algerie/Economie%20en%20Algerie_vAr.phpاتر خ خةزاير .2015/06/12
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وو ووطمن ن وهن نناونالح ننظوأ والمبلن ن وال ننذيوخصن ن

وللقط ننا والفالح نن،وخ ننال والفتن نرةوالممت نندةومن ن و

ي
-2001و 2014وبل ووووووماوقيمت و1337,5وملياروديناروجزاار و

()1

وطهذاوفن،وشنكلوإعاننا و

طقرطضوتمومنحهاوللفالحني ومن وأجنلومحاطلن وإخن ار وهنذاوالقطنا ومن وحالن والتخلن والتن،وكنا و
يعيشها وطهذاوبسنب ونقن

والتمطينلوالمنال،والمقندموإلين ونتيجن واألزمن واالقتصنادي والتن،وأصناب و

الج ازاننر وطالتنن،وكننا وم ن وأسننبابهاوانخفنناضوأسننعاروالنننفصوطمن ن وانخفنناضوفنن،والعطاانندوالمالين ن و
المحقق ن وللدطلن ن وط هننذاونالح ننظوأ وللعطاا نندوالنفطي ن وأهمين ن وكبين نرةوفنن،والقط ننا والفالح نن ،وإالوأ وو
تأثيروهذاوالقطا وف،ومعد والنمطواالقتصاديوكا وضعيفاوإذاوماوقطر وبكنلومن وقطناع،والننفصو
طالخندما وحيننثولننموتتعندونسننب ومسنناهمت وفن،والننناتجوالمحلنن،وخنال والفتنرةوالممتنندةومن و-2000
2012وسط و%8,59ووطهذاوالرتباط والقطيوبالظرط والطبيعي وطالمناخي والساادة.ووو و
حسن

نظرين المنرض الهطلنندي فنن القطنا التبنادل ،يسناهم بنسنب أقنل من ممناويسناهم بن

القطا المزدهر طالقطا غير التبادل ،كل عل حد
حسن

إال أننا ال نستطي الجزم هننا بطجنطد الظناهرةو

هنذا الملشنر أل انحنال القطنا الصنناع ،كمنا أشنرنا منرد إلن فشنل إدارة التحنط نحنط

اقتصادوالسط

طليس حس

نظري المرض الهطلندي طتأثير القطا المزدهر ف ،غمرة هذا التعقيد

هنا م الخب ار واالقتصاديي م يلجأ إل الحكم ع طريق الملسسا
تم إنشالها ف ،فترة الدراس وم خال سياس الملسسا

الصاليرة طالمتطسط التن،

الصاليرة طالمتطسط

مشاريعها إل القطا غير التبادل،وبنسب تصل إل  61.3 %م الملسسا
يرجا فرضي تاللالل المرض الهطلندي ف،واالقتصاد الجزااريو .و
و

 -1مع إا،خد خةطيةب نياتميد اجل خملعطييص خةسيبق .
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المطلبب الثباني :مسباهمة القطباع غيبر التببادلي فبي تركيببة ن م.خ .فبي الجزائبر للفتبرة2000
2015
منط والقطنا وغينروالتبنادل،ومباشنرةومن والرين والبترطلن ،واألمنر النذي أد إلن ازدهنار القطنا غينر
التبادل،وعل حسا
فن ،هنذا المطلن

القطا التبادل ،ف ،تجل طاضا ألعراض المرض الهطلندي.
سنط

المزدهر ه،والمسب

نتطنر و إلن هاتن اإلشنكالي

طالتن ،مفادهنا أ الصندم المطجبن للقطنا

األط الزدهار القطا غير التبادل ،عل حسا

القطا التبادل ،وطأد

إل

تاللالل المرض الهطلنديوف ،االقتصاد الجزاار طذل عل النحط اآلت :،و
الجدول رقم  08مساهمة قطاعي الخدمات والبناء أ.ع .في الجزائر للفترة.2015 2000
و
السنطا و و  2000و  2001و  2002و  2003و  2004و  2005و  2006و  2007و  2008و
الفالح و  9,8و
الصناع و و  2,1و

 9,8و  5,1و  2,8و  8و
6و

 7,1و  11,6و  9,8و  9,8و
 6,5و  6,8و  7,8و

 5,3و  4,2و  7,7و  6و

السنطا و  2009و  2010و  2011و  2012و  2013و  2014و  2015و و

و

الفالح و و  9,1و

 6,6و  5,2و  8,2و  6,8و  6,8و  4,7و

و

و

الصناع و و  7,2و

 7,3و  7,3و  6,4و  8,5و  8,1و  5,3و

و

و

المصدر :تقارير البنك المركزي
و
من خنال الجندط

نالحنظ التطنطر النذي عرفن قطنا البننا طاألشنالا العمطمين

إنف يعززومكانت ف ،تركيب الناتج المحل ،الخام خال فترة الدراس
%سن  2000لتصل إل  11 %كأعل نسب يسجلها القطا

حيث إنتقل

طيعطد السب

النسب م 9.8

ف ،هذا إل انطنال

برامج سياس اإلنعناشواالقتصنادي من خنال محنطر البنرامج الكبنر و طالهياكنل القاعدين
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مشرط  02مليط و طحدة سكني وباإلضاف إل الطريق السيار شر و  -غر
-جنط

طالطريق السيار شما

طما يالحظ م الجندط هنطوت ارجن النسنب عنند بدااين فتنرة تطبينق كنل برننامج مثنل سنن

 2004طسن  2009طالت ،نرد إل إنتها وبعض األشنالا الكبنر

طمنا يالحنظ علن معندال

مساهم القطا ف ،الناتج المحل ،هط أ نسب غيرومتذبذب بشنكل كبينر إذ ال تقنل عن  7%علن
طط فتنرة الد ارسن

معنززة بنذل مكانن القطنا كثالنثومسناهم فن ،النناتج المحلن ،الخنام فن ،الج ازانر

بعد القطا المزدهر طقطا الخدما .
هنذا األخينر النذي يتمينز بنسن
الدراس

مسناهم عالين فن ،النناتج المحلن ،الخنام علن طنط فتنرة
طيعنطد الفضنل فن،

ببلطغ و  2002لتصل إل  36 %سن  2009كأعل نسنب للقطنا

%نسب تفط و ا  33ذل إل البرامج القاعدي الضخم المسطرة ف ،سياس اإلنعاش االقتصادي
من خنال التطسن فن ،منناووخطنط النقنل ط ننا محطنا
العمطمي

كل هذا لع

الكهر نا

ناهين عن خندما

اإلدا ار

دطر القاطرةوالت ،تقطم بالجر الخلف ،لقطا الخدما .

منا يمنز القطنا غينر التبنادل ،فن ،الج ازانر هنط أنن ممنط بشنكل كلن ،من الصندم المطجبن
للرين البترطلن ،طالتن،وكانن
بداي م النص

صندما

مطجبن علن طنط فتنرة الد ارسن

الثان ،م سن و  2014بسب

تداعيا

بنسنتثنا السننطا

ما يسم بثط ار

األخينرة

الر ي العر  ،طالتنافس

السعطدي االيران ،م خال إستعما وإنتا النفص كطسيل للمطاجه بينهما.
طبالرغم م تميز اإلقتصاد الجزااريو بنط من التعقيند إال أ الثابن

فين هنط الجننط الهاانل

ف ،إستخداموالمطارد النفطين فن ،اإلنفنا العنام مطمانن إلن البحبطحن المالين الناتجن عن الصندم
البترطلين المطجبن للفتنرةو  2014طلكن من بداين سنن  2015شنهد

أسنعار المحرطقنا

تراجعنا

خطي ار بنسب فاق  – 2000و %60بمتطسص  35إل  45دطالر للبرميل طهط منا أد إلن تطقين
فنطريو لكنل المشناري الكبنر و طتطقين وفنتا منصن

تطظين
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ف ،تنفينذومشناريعها طهنذا منا يعنزز فرضني تاللالنل المنرض الهطلنندي

كل القطاعا

ف ،االقتصاد الططن .،و
منا يمكن اإلشنارة إلين هننا هنط أ قطنا الخندما

طعلن أرسن قطنا النقنل طالكهر نا تطسن

بشنكلوملحنطظ طهنذا يخندم البنين التحتين طيندف عجلن التنمين االقتصنادي

إذ أ النقنل طالكهر نا

طالتشنييد همنا سنل ومعمنرة يكنط و لهنا فضنل كبينر عنند الخنرط من طضنعي االعتمناد علن القطنا
المزدهنر إال أ منا يعنا

علن وسياسن اإلنعناش االقتصنادي هنط معالجتهنا للبطالن من جانن

اجتمناع ،طلنيس اقتصنادي من خنال سياسن والتشناليل المنتهجن حتن سنن  2012المتمثلن فن،
التشاليل ع طريق الطكال الططني للتشاليل طمكات
المساعدة عل اإلدما االجتماع ،باإلضاف إل االعتمناد علن األشنالا ذا

الكثافن العالين فن،

اليندوالعاملن المطجهن للمنفعن العامن

هاتن السياسن التشناليلي أد

من منرطر الطقن

الجهناز اإلداريوبشنكل غينر مسنبط

أد فيمنا بعند إلن اضنطرابا

اجتماعين أثنر علن سنيرطرة

القطاعا

اإلداري

م ووجه أخر و فن الجهاز اإلداريو هط جهاز مستهل طليس جهاز منتج أي

ينتم من خاللن تحرين الندطرةواالقتصنادي من خنال المضناع
تطسعي ف ،هذا الجان
العامل

علن اعتبنار أنهنا سياسن كينزين

طبصيال أخر و إ وهنذا التضنخم منا هنط إال هندر للمنطارد االقتصنادي طاليند

طالذي يشكل ف ،األصنل بطالن مقنعن الوغينر تكشن

تطبيق سياس ناجع المتصا
من المعنرط

إلن تضنخم

تخنبص السنلطا

ندرتهاوعلن
طعندم ق و

البطال بمشاري منتج .

أ سياسن اإلنعناش االقتصنادي تركنز فن ،إسنتراتيجيتها المالين علن الحماين

االجتماعين وطاألشنالا القاعدين الكبنر

ي فيمنا بنا
باإلضناف إلن تضنخيم الجهناز اإلدار و

يعنر

بسياس ش ار السلمواالجتمناع ،طمن المسنلم بن أ هاتن السياسن ببرامجهنا الضنخم ممطلن بشنكل
كل ،م ري القطا المزدهر والذي أد التطس في إل انحال القطا التبنادل ،لجسنبا
النذكر طا كنا القطنا المزدهنر هنطوسنب

االنحنال بصنطرة أقنل إال أ الثابن
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التبنادل ،من خنال الجننط الهاانل لإلنفنا العناموالممنط من الرين الخنارج ،للمنا رطقنا
حسا

علن

القطا التبادل ،طهط ما يظهر جليا ف ،شكل أعراض

لظاهرة المرض الهطلندي ف ،الجزاار لهات الفترة .و
تظهننروأهمي ن والعطاانندوالنفطي ن وفنن،وهننذاوالقطننا وم ن وخننال واألم نطا والتنن،واسننتفادومنهنناوهننذاو
القطا وطالت،وكنا ولهناوالفضنلوبنالنهطضوبهنذاوالقطنا وبعندوالركنطدوالكبينروالنذيوشنهد وخنال وفتنرةو
األزم ن واالقتصننادي والتنن،ومننر وبهنناوالج ازاننروخننال وفت ن ار وسننابق وهننذاومنناوب نطأ وأ ويحتننلوالمرتب ن و
الثاني ن وم ن وحيننثومسنناهمت وفنن،والننناتجوالمحلنن،والخنناموطذل ن وبنسننب ومتطسننط وقنندر وب ننو19,57و%و
خ ننال والفتن نرةو2012-2000

()1

وبحي ننثوك ننا ولتطظين ن وه ننذ واألمن نطا وأثن نراوإيجابي نناوعلن ن وأدا وه ننذاو

القطا وباعتباروأ واإلنفا والحكطم،وأد وإل ورفن والطلن والكلن ،وطبالتنال،وزينادةوحجنموالمبنادال و
التجاري والداخلي وطالخارجي وطالخدما والمرتبط وبها وطهطوماويفسنروتسنجيلوالقطنا ولمعندال ونمنطو
متزايدةونسبياوخال وهذ والفترة.وو
طكالير وم والقطاعا واالقتصادي واألخر وفقدواستفادوقطا والبنا وطاألشالا والعمطمي وهطوأيضناومن و
حص ومعتبرةوم واألمطا والعمطمي والت،وكا ومصدرهاوالعطاادوالنفطي والت،وحصندتهاوالج ازانروابتندا و
من ودخنط واأللفين والجديندةو وطهنذاوعن وطريننقومسناهمت والمباشنرةوفن،والعملينا وطالبنرامجوالمدرجن وفنن،و
برنن ننامجوالنمن ننط وبحين ننثورصن نند والحكطم ن ن والجزااري ن ن ولهن ننذاوالقطن ننا وح ن نطال،و1377,5وملين ننارودينن ننارو
جزااريو

()2

وطالت،وكا ولهاوالفضلوف،ورف ومعدال ونمطوهذاوالقطنا وإالوأ وتنأثيروالقطنا وفن،ومعند و

النمطويبق وضعيفاوطهذاونتيج وقل ونسب ومساهمت وف،والناتجوالمحل،واإلجمال .،و
و

 -1مع إا،خد خةطيةب نياتميد اجل إحايئ ييص مسيمه قطيمل خ ،ميص

خةنيتج خحملجلي خصمجيا خملستم ،مع تقير ر خةسن ةبنك خجلزخئر ةسن خص خمتجلى .

 -2مننع إانن،خد خةطيةبن نياتمننيد اجلن خملعطيننيص خةتيةين  :خجملجلننس خةن طين خيقتاننيدي وخييتمننياي خملريننع خةسننيب خةننربانمج خةتاميجلنني ةنن،اح خةنمن بننو (-2005
 )2009خملريع خةسيب برانمج خةتنمي خ ميري ( )2014 -2010خملريع خةسيب .
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المبحث الثالث :سبل معالجة المرض الهولندي

إ والبحثوع والري ووليسوسيااوفن،وحندوذاتن وطالنذيويهنموهنطومعرفن ومناوإذاوكنا وسنيلديوإلن وازدينادو
األنشننط والمنتجن وأطوغيننروالمنتجن وأموالو؟ويمكن واعتبننارواإلينرادا والمحققن وبالعملن والصننعب والناتجن و
ع واإليرادا والبترطلي وذا ونفسوطبيع واإليرادا والناتج وع وصناد ار والسنل وأطوالخندما
هذ والمطاردوتعتبنروكشنكلوخنا

وطنفنسو

وللم ازيناوالمقارنن .ولكن وتحلينلونظرينا ويوالظناهرةوالهطلندين ( " طالنمنطو

الننداخل،ويسننماولننناوبنفنن،وهننذاوالطننر وإذوتشننيروالظنناهرةوالهطلندين وإلن وحنندطثوارتفننا وكبيننروفنن،وقيمن و
المن نطاردو(اإلين نرادا )والناتجن ن وعن ن واس ننتالال وطتص ننديروالمن نطاردوالطبيعين ن و(نتيجن ن ولظ ننرط وطمتالين ن ار و
خارجي ن ) وطعننادةومنناويكننط وهننذاواالرتفننا وس نريعاوطداامنناوطغيننرومرتق ن وممنناويننلديوإل ن وحنندطثوت ارج ن و
نسب،ولالقتصادوف،وقطاعا والسل والتبادلي و(صناع وفالح )ومقارن وبقطنا والسنل واألطلين والمطجهن و
للسط والدطل ،و
المطلب األول  :االقتصاد الجزائري والمرض الهولندي
و إ والنمنطذ والسناك وللنمنطوالنذيوعرضن و و Neary et Corden [ 1982تطصنلوإلن وأ و
حدطثوطفرةوف،وتحطيلوالمطاردويلديوإل وتراج وف،والتصني وم وخنال وطجنطدوأثنرينحقيقيي وهمناوأثنرو
اإلنفننا والننناتجوع ن وتحننط والم نطارد طأثننرونقننديويسننم وبننأثروالسننيطل والنقدي ن

طعلي ن وسننيتأثروالقطننا و

الصننناع،ونتيجن وتحسن وطضننعي والعملن والططنين و(ارتفننا وقيمتهننا) طارتفننا وسننعروالصننر والحقيقنن ،و
طعبننروارتفننا ونسننب،ولججننطروفنن،والقطننا والصننناع،ونظنراولزيننادةوالطلن وعلن والخنندما وبسننب وارتفننا و
المداخيل ولذل ويمكنناوالتأكيدوبنأ وتمحنطرواالقتصنادوالج ازانريوحنط وقطبين والرين والبترطلن،ويمثنلوفخناو
مزدطجاوكالتال:،و و
المسببتوا الببداخلي:وإنن ويضننع وأهمين والجهنندوالمنننتجوطيضننع والحاجن ولإلنتننا وأمنناموسننهطل و
االستيرادوبسب وتطفروالمطاردوالمالين والناتجن وعن وإينرادا وصناد ار والمحرطقنا وطأيضناوبسنب وتطجين و
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االقتصادوالجزااريونحطوالحلط والسهل وطتجن والقياموبنصنالحا وهيكلين ومكلفن وطصنعب وطلكنهناوفن،و
الطق ونفس وجدوحيطي –  .و
المستوا الخارجي:وقطبين واإلينرادا ومن والعملن والصنعب وحنط والمحرطقنا وتجعنلوالبلندوتابعناو
لتقلبننا والمتالي ن ار والخارجي ن وخاص ن وفنن،وظننرط واألزم ن والمالي ن وطاالقتصننادي وكننالت،ويعرفهنناوالعننالمو
حاليننا وكتبعي ن والدطل ن ولتقلبننا وأسننعاروالبتننرط والمقننررةوفنن،واألس نطا والدطلي ن والتنن،والوتمل ن والسننيطرةو
عليهننا وكمنناوأ وهنننا وتبعين ولتقلبننا وأسننعاروالنندطالرواألمريكنن،وباإلضنناف ولتبعين والنطاردا واألساسنني و(و
مطادوغذااي وأدطي وتكنطلطجي وتجهي از وإنتاجي ) و
إ وطضعي والجزاارولهاوبعضوالتشاب وم وخصاا

والظاهرةوالهطلندي وطتتمثلوهذ والمظناهرو

فيماويل : ،و
 .1تمثلوالصاد ار والنفطي وأكثروم و97و%وم وإجمال،واإليرادا وبالعمل والصعب ؛
 .2تراج والصاد ار وم والمنتجا واألخر ؛
 .3إنتاجي وضعيف ومقارن وبمستطيا واإلنتاجي وف،والبلدا والناشا ؛
 .4عجزوالقطاعا واألخر وخار والمحرطقا وع والتططر.
فدرجن ن واالرتب ننا وب نني وزي ننادةواإلين نرادا ومن ن والص نناد ار والنفطين ن وطت ارجن ن والص نناد ار ومن ن والمنتج ننا و
األخ ن ننر وه ن نن،وملكن ن نندةوإذاورجعن ن نناوإلحص ن نناايا وسن ن نننت،و2004وط2008و وفالص ن نناد ار وخن ن ننار و
المح ورطقا وكانن وتمثنلوقبنلوالصندم والبترطلين واألطلن وسنن و1971وحنطال،و25و%ومن وإجمنال،و
الصنناد ار وطأصننبح وفنن،وحنندطدو12و%وسننن و1974وبعنندواالرتفننا والكبيننرواألط وفنن،وأسننعارو
البترط و وثموبلال و25,2و%وفقصوسن و2008و .و

66

تشخيص املرض اهلولندي يف االقتصاد اجلزائري

الفصل الثاين

يتبن نني ومن ن ن وهن ن نناوارتب ن ننا واإلي ن نرادا ومن ن ن والعملن ن ن والص ن ننعب وبأسن ننعاروالبت ن ننرط وطيك ن ننادويك ن ننط وت ن ننأثيرو
بقي )القطاعا واالقتصادي وغيروذاوأهمي وبالنسب ولإليرادا والكلي وللجزاار) و
إ وهننذاوالنندطرواألساسنن،ولإلينرادا والنفطين ويعيننقوفنن،والطاقن وكننلومحاطلن ولتنطين والصنناد ار وطيضن و
الجزااروف،وطضعي وتبعي ولهذاوالقطا والريعن،وممناويعرضنهاولتقلبنا واألسنطا والخارجين وللبتنرط و
طيمنن وتحقيننقونمننطوططيننلواألجننلويمكن وتقنندير ومسننبقا .طيمكن ومن وحيننثوالتحليننلوالنظننريوالننر صو
ب نني وآث نناروتحق ننقوالظ نناهرةوالهطلندين ن وعلن ن والبل نندا والمص نندرةوللمن نطادواألطلين ن وطنظري ننا والتبعين ن و
طالسيطرةوالت،وتعدوم والنظريا واألطل والت،وقدم وتحليالومعمقاوحنط واألسنبا والمعيقن ولتنمين و
البل نندا والمنتجن ن وطالمص نندرةوللمن نطادواألطلين ن و وطق نندوفس ننر وذلن ن وبالس ننلطكيا والريعين ن والت نن،وتمن ن و
مالحظتهاوعق والصدما والنفطي وف،والبلدا والمصدرةوللبترط وطالت،وتجسد وم وخنال وزينادةو
حجننمواالسننتهال والعمننطم،وطالخننا

والننذيوبلن ودرجننا وعالين ومن والتنننط ومماثننلوطقنندويفننط وفنن،و

بعضواألحينا والمسنتط والنذيوبلالتن والندط والمتقدمن وبينمناوبقين والهياكنلواإلنتاجين وطالصناد ار و
الصناعي وجدومحدطدةوبلوطضامرة.و و
إ وتحسي والمستط والمعيش،و(التعلنيم والصنح والسنك واالسنتهال )...وفن،واالقتصناديا والريعين و
يمث ننلوالمظه ننرواألساس نن،وللتنمين ن وطلكن ن وب نندط وتحقي ننقونم ننطوحقيق نن ،وأيوطج ننطدوقاع نندةوإنتاجين ن و
حقيقين والويمكن وللمسننتط والمعيشنن،والمرتف ن وفنن،وهننذاوالنننط ومن واالقتصنناديا وأ ويعكننسوتنمي ن و
حقيقين وللقننط والمنتجن

 .إ والخننرط ومن وهننذ والحلقن والمفرغن وللتنمين والمسننتندةوللرين والنفطنن ،و

يسننتدع،وفنن،والحقيق ن وضننرطرةوتشننجي وتنطي ن واألنشننط واإلنتاجي ن وع ن وطريننقوتشننجي واالسننتثمارو
الخا

والططن،وطاألجنب،وف،والقطاعا واإلنتاجي والمطلدةولقيمومضاف وحقيقين وطخالقن ولمناصن و

جديدةوللعمل وطل ويتحققوهذاوالهد وإالوإذاوتم وتهيا ومناخواالستثماروالمالام .و
و
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يمك ومعالج والمرضوالهطلنديوم وخال وبعضواإلج ار ا وطالسياسا والت،ويمكن وللدطلن و
أ وتقطموبهاوعل ومختل والمستطيا

وطعل وهذاواألساسوينبال،وعل وكلودطل وريعين وسنطا وكانن و

تعتمنندوعل ن والنننفصواطوالالننازواطوعل ن والم نطاردوالسننياحي واطوغيرهننا وا وتعمننلوعل ن وتنطي ن ومصننادرو
دخلهاوكتفعيلوالقطا والصناع،والتحطيل،واطوتفعيلوالقطا والنز ار ومن واالهتمناموبالقطنا والسنياح،و
علن ن وا والويعتم نندوعلن ن وه ننذاوالقط ننا وبش ننكلومنف ننرد ولتجنن ن والمش نناكلوطالمخ نناطروالت نن،وتص نني و
االقتصادوف،وظلواعتماد وعل ومنطردوطاحند وطيمكن واالسترشنادوبالتجنار والدطلين وفن،ومجنا وتنطين و
االقتص ننادوكم نناوه ننطوالح ننا وبالنس ننب وللتجر ن ن والنرطيجين ن والت نن،واتبعن ن وسياسن ن والص ننناديقوالس ننيادي و
طتجنب والمشاكلوالت،وتعرضولهاواالقتصادوالنرطيج،وف،وسنبعينيا والقنر والماضن ،وطمن وخنال و
تتب وخصاا

والمرضوالهطلنديويمك وطص واإلج ار ا وكالتال:،

أوال :ضرورة التنويع االقتصادي
إ وحتمي وتنطي واالقتصادوف،والبلدا والنفطي و(الجزاار)وترم،وإل وتحقيقواألهدا والتالي  :و
 .1تطننطيرومنتجننا وأخننر وغيننروالمحرطقننا

وكعامننلومطلنندوللنندخل ولمطاجه ن وحال ن وتطق ن و

المطاردوالنفطي وأطوانخفاضهاو(ومطردوغيرومتجدد)؛
 - .2الزيادةوطالحفاظوعل والقدرةوالتفاطضي وللدطل وف،والتجارةوالخارجي .؛
 .3زيادةوأثروالسح

عل ومستط والقطاعا واألخر و .

يعنندودعننموالقطاعننا وغيننروالنفطين وضننرطرةواقتصننادي ومن وأجننلوخلننقواقتصنناديا وتنافسنني وطمن وأجننلو
االندما والفعنا وفن،واالقتصنادوالعنالم،ودط واالعتمنادوعلن والمحرطقنا

 .إ والتحنديواألط والطاجن و

رفع ن وبالنسننب وللج ازاننرويتمثننلوفنن،وضننرطرةوتنطي ن واالقتصننادوالننططن،ونحننطوالقطاعننا وكثيف ن والعمال ن و
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طالخدما وطالت،وتمتل وفيهاوالجزااروقدرةوتنافسي وعل والمستط والدطل ،وفالنمطويج وأ ويعتمندوعلن و
القطا والخا

والططن،وطاألجنب،وف،والقطاعا وخار والمحرطقا .ولقندوالحظنناولند ومتابعتنناولمند و

مس نناهم والقط ننا والخ ننا

وف نن،والن نناتجوال ننداخل،والخ نناموخ ننار والمحرطق ننا وتحس ننناوملمطس نناوإذوكانن ن و

مسناهمت وفن PIB ،سنن و1992وفن،وحندطدو62و%ولتصنباوفن،وحندطدو76و%وسنن و2000و طلكن و
نظ نراولحجننموقطننا والمحرطقننا والعمننطم ،وفننن ومسنناهم والقطننا والخننا

وفنن،والننناتجوالننداخل،والخننامو

الكلنن،وتبق ن وأقننلوم ن و. % 50طلمعرف ن وحنندةوظنناهرةوتركننزوطعنندموتنطي ن واالقتصننادوالج ازاننريوننندر و
الجدط والمطال،والذيويبنرزودرجن وتركنزوالصناد ار والجزاارين وطالتن،وتعبنروبندطرهاوعن وتركنزواألنشنط و
اإلنتاجي  .و
عر والتنطي واالقتصاديوعل وأن ُويعملي وتهد وإل وتنطي وهيكلواإلنتنا وطخلنقوقطاعنا و
ُي َ
جديدةومطِلدةوللدخلوبحيثوينخفضواالعتمادوالكل،وعل وإيرادا والقطا والرايسوف،واالقتصناد وإذو
َ
سننتلديوهننذ والعملين وإلن وفننتاومجنناال وجدينندةوذا وقيمن ومضنناف وأعلن وطقننادرةوعلن وتننطفيروفننر و
عمننلوأكثننروإنتاجين ولجيننديوالعامننلوالططنين وطهننذاومنناوسننيلديوإلن ورفن ومعنندال والنمننطوفنن،واألجننلو
الططيل".
ناوطيع ن َنر والتنطين ن واالقتص نناديوعلن ن وانن ن وياس ننتخداموأمن نطا وال نننفصولخل ننقوقاع نندةوديمطمن ن و
كم ن ُ

القتصنادومناوبعندوالننفصومن وخنال وإقامن والصنناعا والثقيلن وطتطنطيروالبنن،والتحتين وطاالسنتثماروفنن،و
المجاال وذا واالنتا والحقيق،ي.وكذل ويعن،ويإيجادومصادروإضافي وغينرونفطين وللعملن واألجنبين و
طإلين نرادا والمطازنن ن والعامن ن وطف نن،وذا والطقن ن وخل ننقومص ننادرومس ننتديم ولالس ننتخداموف نن،والقطاع ننا و
اإلنتاجي /الخدمي ن ن والسن ننتيعا واألعن نندادوالمتنامي ن ن والداخل ن ن ولسن ننط والعمن ننل وبعين ن َنداوع ن ن واالسن ننتخدامو
الحكطم".،
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طيعر وأيضناوعلن وانن ويوالرغبن وفن،وتحقينقوعنددوأكبنرولمصنادروالندخلوالرايسن وفن،والبلند و
الت،وم وشانهاوأ وتعززوقدرات والحقيقي وضم وإطاروالتنافسي والعالمي وطذل وعبرومحناطال ورفن و
القنند ار واإلنتاجي ن وفنن،وقطاعننا ومتنطع ن ودط وإ ويقتضنن،واألمننروأ وتكننط وتل ن والقطاعننا وذا و
مينزةوتنافسني وعالين وطهنطويقننطموعلن والحاجن وإلن واالرتقننا وبطاقن وعننددومن وهننذ والقطاعنا وتنندريجياو
لتكط وبداالويمك وأ وتحلومحلوالمطردوالطحيد".
طيعر وأيضاوعل وانن ويتطزين واالسنتثماروعلن وقطاعنا ومختلفن ومن واالقتصنادوطذلن وللحندو
م ن ومخنناطرواالعتمننادوالمفننر وعل ن ومننطردوأطوقطننا وطاحنندوأطوقطاعننا وقليل ن وجننداوي.وكمنناويعننر و
التنطين واالقتصنناديوعلن وانن والعمننلوعلن وزيننادةومسنناهم والقطاعننا واالنتاجين وفنن،والننناتجوالمحلنن،و
اإلجمننال،وطتنطين والصنناد ار وطتفعيننلوالضنراا وفنن،واقتصننادومعنني ولتقليننلوالمخنناطروالتنن،ويمكن وأ و
يتعرضولهاوف،وحال واعتماد وعل وقطا وطاحدوطخصطصاوإذاوكا وريعياو.
إ واعتمادواقتصادوماوعل ومطردوطاحند وخصطصناوإذاومناوكنا وذلن والمنطردوهنطومنطردوريعن،و
ايويننتموالحصننط وعلي ن ودط وا وتُبننذ وجهننطدولصننناعت وطانتاج ن وسننط وجهننطدوطتكننالي واسننتخراج و
ومع َنرضو
كالنفصومثال وفا وذل واالعتمادويجعلوذل واالقتصادوغيرومتسموبصنف واالسنتقراروأيوانن ُ
للتقلبا والت،وتحدثوسطا وف،وداخلواقتصنادوذلن والبلندو(منثالوزينادةوالسنكا ومن وانخفنضوأطوثبنا و

الطاق ن واإلنتاجي ن وممنناوتننلديوإل ن وارتفننا واألسننعاروأطوغيرهننا)وأطوفنن،وخارج ن و(مننثالوزيننادةوالمنننتجو
العالم،وم وذل والمطردوفتنخفضوأسعار وأطوغيرها.
إذ ووأهمي ن ن وطضن ننرطرةوالتنطي ن ن واالقتصن نناديوتظهن ننروم ن ن وخن ننال وتجن ن ن وطتحاشن نن،والمخن نناطرو
طالتقلبا والت،وتكط ونتيجن ولالعتمنادوعلن ومنطردوطاحند وطبمناوأ وللتنطين وهنذ واألهمين والكبينرة وإذ و
ينبال نن،وعلن ن وجمين ن والبل نندا وذا والم ننطردوالطاح نندوأ وتسن نلُ وطري ننقوالتنطين ن واالقتص ننادي ومن ن واج ننلو
الطصنط وإلن وبننرواألمنا ومن وتلن والمخنناطروطالتقلبنا
طالقطا والخا

وطذلن ومن وخننال واإلفنادةومن والقطننا والعننامو

وم ودراس وتجار والدط وفن،وذلن والمجنا وسنطا والناجحن واموالفاشنل وأل واألطلن و
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ناوف،والتجنن وطعندموالخنطضوبناإلج ار ا والتن،وتسنبب و
)وفتفيد
تفيدناوف،والنجا واماوالثاني و(الفاشل
ُ
ُ
ف،وفشلها.

ِ
حصن واالقتصننادوطيعطين و
فننالتن وطي وهننطوهنند وضننرطريوتسننع ولتحقيقن ومعظننموالنندط والنفطين وفهن ُ
نطوي ل
وتاليننروالظننرط
المرطن ن وللتكي ن وم ن ُ

األيديوالعامل والباحث وع وهذ والفنر

وطاألهننموم ن وذل ن وأن ن ويخلننقوفننر وعمننلومتنطع ن وتسننتطع و
ناويقلن
ومم ُ

ومن والبطالن وكمناوطينلديوالتن ننطي والن وزي ننادةو

القننيم والمضاف والمحلي وطزيادةوالناتجوالمحل،واإلجمال،وم وخال وإقام والمشناري والجديندةوطعبنرو
مساهم والمزيدوم واأليديوالعامل والططني وف،وإنتا والسل وطالخدما .
بمعنن ن وآخ ننروأ والتنطين ن واالقتص نناديويتض ننم وأطل ننطيتي ومهمت نني :واألطلن ن وبن ننا واقتص ننادومس ننتدام و
لججيننا والحالين وطالمسننتقبلي وبعيننداوعن والنننفصومن وتشننجي والقطننا والخننا

وطاالسننتثمارواألجنبنن.،و

أمنناوالثانين وفننهنناوتتمثننلوبالتنمين واالقتصننادي والمتطازنن وإقليمينناوطاجتماعينناوطالتنن،وتعننطدوبالفطاانندوعلن و
الجمي .وطيمك وتحقيقوهاتي واألطلطيتي وم وخال والعملوالمتطاصلوف،وسبع ومجاال وه:1،
أ-وبنا وبيا وأعما ومنفتح وطفاعل  .و
وتبن،وسياس ومالي ومنضبط .وإرسا وبيا وفاعل وطمرن ولجسطا والمالي وطالنقدي .د-وزيادةوكفا ةوسط والعمل.
ه-وتططيروالبني والتحتي .

1حيم ،اب ،خحلسس خجلب ري خةتن ع خصقتايدي وخمهيته ةجل،وع خةنىطي حبث مق ،ع مبررز خةىرخص ةجلتنمي وخة،رخريص خصروختي ي 2012004/
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ط-وتططيروقطةوالعمل.
ز-وتمكي واألسطا والمالي ولك،وتصباوالممط والرايسوللمشاري .
لك ن وبنننا واالقتصننادوالمسننتداموطتحقيننقوالتنمي ن واالقتصننادي والمتطازن ن ويتطلبننا وادارةوكلي ن وتتص ن و
بالكفا ةوطمطاردوبشري وقنادرةوعلن واالنتنا وطاالسنتجاب وللمتالين ار واالقتصنادي وطاالجتماعين والمحلين و
طاالقليمي ن وطالعالمي ن .وطلتقليننلواالعتمننادوعل ن والنننفصوطالالننازوطتنطي ن وقاعنندةواالنتننا وطتحقيننقوالتنمي ن و
المس ننتدام ويجن ن وا ويك ننط ولعطام ننلواإلنت ننا وك نناألرضوطرأسوالم ننا وطالعم ننلوالم نننظموطخصطص نناو
التكنلطجينناودطرواسنناسوفنن،وقيننادةوالنمننطواالقتصننادي.وكمنناوطينبالنن،وأ وتنرتبصوعطامننلواالنتننا ومباشنرةو
ب ن نرأسوالمن ننا والبشن ننريوالقن ننادروعل ن ن واالبتكن نناروطاإلبن نندا وطاإلدارةوالحسن ننن وللم ن نطارد وطبمن نناوا والتقن نندمو
التقن(،التكنلطج)،وطرأسوالما والبشريويرتبطا وباستثماروططيلواالجلويركزوعل والتعلنيموطالبحنثو
طالتططير وإذ وينبال،وأ وتخص
طيمك وتلخي

ول واالطلطي وف،واالنفا والمال،والعام .و

وأهمي والتنطي واالقتصاديوباآلت:،

 .1ا واقتص ننادا والبل نندا والريعين ن وتعتم نندوبدرجن ن وكبين نرةوعلن ن وص نناد ار والمن نطاردوالطبيعين ن و
(الخاما ) والت،وتساهموبدرج وكبيرةوف،وتكطي والنناتجوالمحلن،واالجمنال،وطفن،وتمطينلوالنفقنا و
العام وبشقيهاوالجاري وطاالستثماري والت،وتتحددواسعارهاوطخصطصاوالنفصوف،واسطا وخارجين و
كبننر وكسننط ونيطيننطر وطسننط ولننند وطفقنناولعطامننلواقتصننادي وطسياسنني وططبيعي ن وطلننذل وفننا و
استقراروتطاز ووالمطازن والعام وف،والدط والنفطي ويكنط ومرتبطناوبأسنعاروالننفص وطهنذاومناويجعنلو
المطازنن وشننديدةوالحساسنني وللصنندما والخارجين والمتطلنندةوعن وتقلبننا واسننعاروالنننفص وكننذل وا و
هننذ واالخي نرةوتعيننقوتنفيننذوالخطننصوالمسننتقبلي ولتل ن والنندط وطعلي ن وفننن وأهمي ن وطضننرطرةوالتنطي ن و
االقتصاديوتكم وف،وتحقيقواالستقراروللمطازن والعام وطم وثموتحقيقواالهدا والت،وطضنع و
من وأجلهننا وطذلن ومن وخننال وتفعيننلوالقطاعننا واالنتاجين واألخننر وعلن واالقننلوبنسننب ومسنناهم و
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لكننلوقطننا وتسنناطيونسننب ومسنناهم وقطننا والنننفصوفنن،والمطازنن والعامن وطالننناتجوالمحلنن،واالجمننال،و
طالصنناد ار وكننذل ويننلديوال ن وتشننجي وتنفيننذوالخطننصوالمسننتقبلي وطذل ن وم ن وخننال وتننطفيرومنناو
يحتاج ن والتخطننيصوم ن وخب ن ار ومحلي ن وطاجنبي ن وطملسسننا واداري ن وط يا ن واجتماعي ن ..إل وعن ن و
طريقوتطفيرواالمطا والالزم ولذل .
 .2تتسننموالمنطاردوالمسننتخرج ومن وبنناط واألرضوباليننا والتجننددوطبشننكلوخننا

والطقننطدواألحفننطري و

هننذاويسننتطج وأ وتكننط وهنننا وقاعنندةواقتصننادي وبديل ن ولإلنتننا وطفنن،وظننرط وغيننا ومثننلوهننذ و
القاعدةوفن والنشنا واالقتصناديوالمحلن،وطالعااندا وتننخفضومن واسنتمرارواسنتن از والننفصوممناو
ي ننلثروس ننلباوف نن،والنش ننا واالقتص نناديوللبل نند.وفض ننالوعن ن وذلن ن وع نندموب ننذ والجه ننطدوطالمس نناع،و
النظامي والالزم ولتحسي والكفا ةوف،واستخدامومصادروالطاق والمختلف وطتقني واستهالكهاومن و
قبلوالمنتجي وطالمستهلكي وخاص ومصادروالطاق والناضنب وكنالنفصوطالفحنموطغيرهنا وفالحنلومناو
بعدوالنفصويكم وف،وتحقيقوالتنطي واالقتصادي.
 .3تأخننذواالعتبننا ار واإلنسنناني وطاالجتماعي ن ودط اروأساسننياولنند وصننانع،والق ن ار ار وطالسياسننا

واذو

نجنندوأ ل وقطننا والنننفصوالننذيوي نرتبصوبالدطل ن وبصننطرةومباش نرةوالويسننتطي وأ ويننطفروبمفننرد وآلي ن و
لتطزي ن والنندخل واألمننروالننذيودف ن والحكطمننا وباسننتخداموقن نطا ومباش نرةوطغيننرومباش نرةولتطزي ن و

النندخط واالوا ل وأغلن والنندط والنفطين ولننموتطفننقوفنن،وتحقيننقوذلن ولننذاوفننالتنطي وبعيننداوعن والنننفصو

م وشأن وأ ويلديوال وتنمي وقطنا وخنا

وقنادروعلن وتقلينلوأبعنادوهنذ والمشنكل وفضنالوعن و

ذلن ويقلننلوالتنطين واالقتصنناديوالمشنناكلواالقتصننادي وطاالجتماعين والراهنن والتنن،وتنرتبصوبتركين و
اقتصادواحاديوشجعت والتكنلطجياوالمتقدم وطقطا والنفصوذطواالجطروالمرتفع .
 .4سط وادارةوالمطاردوالنفطي وطالت،ويطلقوعليهاولعن والمطارد:ولعن والمنطردوهن،وقضني وذا وصنل و
قطين وطحيطين وبنالتنطي واالقتصننادي وحينثوإ ل وهننا وتنأثي ارومباشن اروطغينرومباشنرولالعتمنادوعلن و

ال نننفصويتض نناومن ن وخ ننال ومحدطدين ن وتنطين ن والص نناد ار وطانخف نناضومس نناهم والتص ننني وفيه ننا و
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ندرةوللننفصوبصنطرةوعامن و
طانخفاضودرج وتططروالمنتط وطغيرهنا.وطعنادةومناوتشنهدوالبلندا والمص و
بعندونمننطوصننادراتهاو(النفطين )وتقلبنا واقتصننادي وشننديدةوتتمثننلوفنن،وانهيناروالنمننطوفنن،ومرحلن ومنناو
بعنندوالطف نرةوالنفطي ن وممنناويننلديوال ن وركننطدوططيننلواألمنندوطال ن وانخفنناضودخننط وهننذ والبلنندا .و
طذل ن وبسننب وزيننادةوالطل ن وعل ن وعمل ن والبلنندوالنفطنن،وطهننذاومنناويرف ن وقيمتهنناوأكثننروم ن والننالزمو
فتحصلونتيجتنا :واألطلن وتتمثنلوبانخفناضواسنعاروالسنل واألجنبين وطالثانين وفقندا والصنناعيط و
طالمزارعن ن ننط والططنين ن ننط و(داخن ن ننلوالبلن ن نند)ولقن ن نندراتهموالتنافسن ن نني وفن ن نن،واس ن ن نطا والعن ن ننالم وفتن ن نننخفضو
االستثما ار وداخلوالبل نندوطبالتال،وتقلي

وخننلقوفر وعم ننلوجديدة.

عل وضط والتحليلوالسابقوتبدطولناوحتمي وتنطي واالقتصادوالجزااري وأل وذلن ويعتبنروالطرينقو
األمثننلوللخننرط وم ن وطضننعي والتبعي ن والحالي ن وللم نطاردوالبترطلي ن وطلظننرط واألس نطا والخارجي ن

 .إ و

األدبيا واالقتصادي والمتعلق وبتنطي واالقتصادوتبرزولناوعدةوحدطدوخاص وبحال والبلدا والنفطي  :و
وأخطناروالتجنارةوالخارجين و وطمن والننادرواعتبنار و

أطال:وهذاوالتنطي وينتمواعتبنار وكعنال ولتقلني

كأداةولرف وإيرادا والصاد ار وفالتفكيروف،والتنطي وضم وإطاروالمطاردوالناضب ويبق ومسأل ومبداي ؛ و
ثانيببا:وكثينراومنناويننتموالتركيننزوعلن ونننط وطاحنندومن واألخطنناروالناجمن وعن والتقلبننا وفنن،وإينرادا و
الصاد ار  .و
ثالثببا:وإ ومفهننطموالتنطي ن ويننتموحصننر وفنن،وكثيننروم ن واألحيننا وفنن،وتنطي ن والصنناد ار وطفنن،وهننذ و
الحال وفنن والويلديوبالضرطرةوإل وزيادةوالناتجوالططن،واإلجمنال،وطالوإلن وزينادةوالصناد ار وطالوأيضناو
إل وزيادةواإلنتا وللسط والمحل . ،و
فنن،وحال ن والبلنندا والنفطي ن ويج ن وأ ويكننط ومفهننطموالتنطي ن وشننامال وفتنطي ن والصنناد ار ويصننباو
عامالولتنطي وهياكلواإلنتا وطلتحقيقوالتنمي واالقتصادي  .و
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الويقتصروتطس واألنشط واالقتصادي واألخر وغيروالمرتبط وبالمحرطقنا و-وحسن واألهندا و
التنمطين والتنن،ويننتموطضننعهاو (ورفاهين وأفنرادوالمجتمن و)وعلن وتطسنني والصنناد ار وغيننروالنفطين وفحسن و
بننلويننلديوتطسننعهاوإل ن وحتمي ن وزيننادةوطتكثي ن وإحننال وال نطاردا وفزيننادةوحجننموالمنتجننا و(ع ن وطريننقو
االسننتثمار)وغيننروالبترطلي ن ويتطل ن وبنندطر وتحقيننقوبعننضو ) العطامننلو(الخنندما واألساسنني وكننالتعليمو
طالبني والتحتي )ولتحسي ومستط واإلنتاجي و .و
ثانيا :تحسين أداء السياسة المالية
إ الخاصي األساسي للمي ازني ف ،الجزاار هط ارتباطها الشنديد بتقلبنا

أسنعار البتنرط فن،

األسطا والعالمي

أل الجباي البترطلي الت ،تمثل المطرد الرايس ،لميزانين الحكطمن تنرتبص ارتباطنا

قطينا بسنعروالننفص

فنأي ارتفنا فن ،سنعر برمينل البتنرط ينلديواتطماتيكينا إلن ارتفنا فن ،إينرادا

الميزاني

أماوانخفاض السعر فيخفض آليا م نمط هذ اإليرادا

أسعاروالمحرطقا وعل الميزاني يجعل مستط و إينرادا

إ هذا األثر المباشر لتقلبا

تصندير المحرطقنا

هن ،التن ،تحندد قند ار

البلد فيما يتعلقوباالستيراد طسياس اإلنفنا العنام وفخنال الفتنرة الممتندة من  1980حتن 2006
منثال قندر معامنل االرتبنا بني النفقنا
مرتفع

ال أرسنمالي وطعااندا

ط ه ،تلكد االرتبا الشديد للنفقا

البتنرط

الرأسمالي وبعاادا

المحرطقا

 0.86ط هن ،قيمن جند
ف ،الجزاار .و

ابتندا من سنن  2000ط بعند التحسن الكبينر النذي شنهدت أسنعار البتنرط فن ،األسنطا العالمين
بندأ والحكطمن تننتهج سياسنا
ارتباطها الشديدوبتالي ار

مالين تطسنعي نتيجن ارتفنا منداخليها التن ،تتمينز بحساسنيتها ط

أسعار البتنرط طبسنعر الصنر

طفن ،هنذا الصندد تشنير د ارسن لصنندط و

النقد الدطل ،أ تاليرونسبت  10 %ف ،معد صر الدينار لجزااريو مقابل الدطالر األمريك ،يلدي
إل تالي ار بحطال 2% ،من النناتج النداخل ،الخنام فن ،مجمنط العااندا
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فن ،سنعر برمينل الننفص

 1دطالر خسنارة أط ر نا فن ،عااندا

المحرطقنا

الميزانين من صناد ار

تعاد حطال 1 % ،م الناتج
الداخل ،الخام.
إ أهنم منا يمينز الميزانين فن ،الج ازانر هنط ارتباطهنا القنطيو بأسنعار البتنرط فن ،األسنطا
العالمين

وطيترتن

اإليرادا

طالنفقا

علن هنذا االرتبنا بأسنعار الننفص عندم اسنتقرار فن ،متالين ار
وطألجنل حماين ط عنز سياسن اإلنفنا العنام عن تقلبنا

الج ازانر باتخناذ عندةوإجن ار ا

بهند

الميزانين خاصن
البتنرط قامن

عااندا

تحسني إدارتهنا لمطاردهنا المالين ط المحافظن علن اسنتقرار

نفقاتها ط م بينها اعتمادوسعر نفص مرجعن ،أكثنر تحفظنا فن ،إعنداد الميزانين

ط إنشنا صنندط و

لضبص اإليرادا  .و
الج ازانر تندابير هامن بالنرض تنامي إدارة عقالنين لنفقاتهنا العامن

لقند اتبعن

الحكطم والجزااري أكثر تريثا ف ،إعداد ميزانيتها العام

حينث بند

فرغم ارتفا أسعار البترط إال أ السنعر

المرجعن،وإلعنداد الميزانين كنا  19دطال ار للبرمينل فن ،السننطا

منا بني  2003حتن  2005بينمنا

تجاطز السعروالمتطسص لبرميل النفص ف ،هنذ الفتنرة  38دطالر ط فن ،سنن  2006تنم تقندير السنعر
المرجعن ،فن ،حندطدوو 22دطالر للبرمينل بينمنا سنعر البتنرط فن ،األسنطا تجناطز  60دطال ار لننفس
الفترة طف ،سن  2008تم تحديد سعر نفص مرجع ،ف ،حدطد  37دطالر للبرميل الطاحد  .و
القطاعند المالين هن ،عبنارة عن قينطد قانطنين تفرضنها الدطلن علن سياسنتها المالين
هذ القطاعندوبسن تشنريعا

تحندد المسنلطلي المالين

ط تندعم

ط عنادة تطضن القطاعند المالين لتقييند النفقنا

العامن أط خفنضوعجنز الميزانين أط تقييند قندرة الحكطمن علن اإلقنراض ط باختصنار فهن ،تطضن
من اجنل تجنن

دطرين وسياسن اإلنفنا ط عنز السياسن المالين عن الضنالط السياسني فن ،البلندا

المصدرة للبترط .
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أمنا فن ،الج ازانر فتخضن السياسن المالين لقاعندة مالين تنن
تصنديروالبتنرط طالالناز الطبيعن ،الفااضن

عن العااندا

علن ضنرطرة تحطينل منداخيل

المتطقعن فن ،إعنداد الميزانين علن أسناس

سعر نفصومرجع ،متحفظ إل صندط و ضبص اإليرادا  .و
ثالثا  :إنشاء صناديق سيادية
يننتموتجن ن واألزمننا واالقتصننادي وم ن وخننال وإنشننا وصننناديقوسننيادي ويمك ن واللجننط وإليهنناووعننندو
ممنا قند يحنافظ علن اسنتقرار

الضرطرةوط هذا استخدام مطارد والصندط و ف ،حا تراج اإلينرادا

اإلنفا العام ف ،المد المتطسص طف ،الجزاار تنم انشنا صنندط وضنبص اإلينرادا
العامن من تقلبنا

النفقنا

اإلينرادا والمرتبطن بالمحرطقنا

م دطري السياس المالي أل عدمواستقرار النفقا
اإلنفا العام بصف عام

ط جعنل النفقنا

العام يترت

هذاوباإلضاف إل تعقيم تدفقا

ثابتن

بالنرض حماين
بمعنن الحند

علي انخفاضا ف ،نطعي ط فعالي

رلطس األمطا ط تخفي

حدة التقلبا

فن ،سنعر الصنر الحقيقن،وطالحماين ومن المنرض االقتصنادي الهطلننديومن خنال تحطينل فنطااض
الميزاني ف ،حال االنتعاش نحطووالصناديق ط العكس فن ،حالن انخفناض األسنعار كمنا كانن
بي أهدا

من

هذا الصندط و ف ،الجزااروهط ضما خدم الدي العام .و

صننن وصننندط وضننبصواإلينرادا وللج ازاننرومن وبنني والصننناديقوالسننيادي وال ن15وعبننروالعننالمومن و
حيثوالقيم والمالي وحسبماوافادوالمعهدوالعالم،وللصناديقوالسيادي والذيويطجندومقنر وفن،والسوفيالناسو
(الطاليننا والمتحنندة).وفمن ومجمننط والصننناديقوالسننيادي وال ن67والتنن،وأحصنناهاوذا والمعهنندوعبننروالعننالمو
يننأت،وصننندط وضننبصواالرادا والج ازاننريوفنن،والمركننزوالن ن14وبقيم ن وتعنناد و77.2مليننارودطالروحسننبماو
أطضننح ونفننسوالمصنندروفنن،ومعطيات ن والمحين ن وفنن،وج نطا و2013و.طوعل ن والصننعيدواإلفريقنن،ووتحتننلو
الجزااروالمرتب واألطل ومتبطع وبليبياوو(والمركزوالن17وعالميا)وبنو65ومليارودطالروثموبطتسنطاناو(وال ن38و
عالميا)وبنو7ومالييرودطالروطوأنالطالو(المركزوالن)45وبنو5وماليينرودطالروطونيجيريناو(والمرتبن و)50وبننو1و
مليارودطالروف،وحي وأ والصناديقوالسيادي ولبلدا وافريقي وأخر وتمتل وقيم ومالين والوتفنط و1وملينارو
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دطالر.وأمنناوعل ن والمس ننتط والعر نن،واحت ننلوالصننندط والج ازا ننريولضننبصواالرادا والمرك ننزوالن ن5ومس ننبطقاو
بصندط والسيادةولكلوم وابنطوظبن،و(627وملينارودطالر)وطوالعر ين والسنعطدي و(533وملينارودطالر)وطو
الكطين ن و(342وملي ننارودطالر)وطوأخين نراوقط ننرو(و115وملي ننارودطالر).وطوتع ننطدوالم ارك ننزوالثالثن ن واالطلن ن و
عل والصعيدوالعالم،ولكلوم والنرطيجو(716ومليارودطالر)وثموابطوظبن،وطوأخينراوالصني والتن،وتتنطفرو
عل ن و4وصننناديقوسننيادي وأهمهنناويحت نلوالمكان ن والثالث ن وب ننو568ومليننارودطالر.وطوللعلننموفننا وصننندط و
ضننبصواالرادا والننذيوأنشننئوفنن،وسننن و2000ويمننت

والفننر وبنني ومننداخيلوالجباي ن والبترطلي ن والحقيقي ن و

الناتج ن وع ن وسننعرو100ودطالرولبرميننلوالبتننرط ووطوالجباي ن والبترطلي ن والخاضننع وللميزاني ن وطوالمحننددةو
عل وأساساو37ودطالروللبرميل.وطوقدوبلال والقيم واالجمالي وللصنناديقوالططنين والسنيادي وا 67والتن،و
تمواحصنااهاوبننو5402وملينارودطالروفن،وجنطا و2013و(مثابنلو5019وملينارودطالروفن،وجنطا و2012و
)وم ن وبينهنناو3150مليننارودطالرومصنندرهاوالم نطاردوالبترطلي ن وطوالالازي ن و(58وبالما ن )وطو2252ومليننارو
دطالرومص نندرهاوالمن نطاردواألخ ننر و(42وبالمان ن ).وف نن،وه ننذاوالص ننددووأش نناروالبنن ن واالمريك نن،وج نن،وب نن،و
مطرغننا وضننم وتحليل ن ولهننذاوالتصننني والخننا

وبالصننناديقوالسننيادي وأ وافريقينناوتشننهدوفننتاوصننناديقو

س ننيادي وططنين ن وأكث ننروف ننأكثرونظن نراولتن نراكموعاا نندا والمن نطادواألطلين ن وطواحتياط ننا والص ننر .وطوخ ننال و
السنتي والماضيتي وتموانشا و15وصندط وططن،وسياديوأطوتجريودراس وطضعهاوبكنلومن وتانزانيناوطو
زيمبننابطيوطوالمطزمبيننقوطوأطغنننداوطوسننييراوليننط .وطوتتمثننلوالبلنندا واالفريقي ن واألطل ن والتنن،وأنشننأ وهننذاو
النننط وم ن والصننناديقوفنن،وبطتس نطاناوفنن،وسننن و1994وطوالالننابط وفنن،وسننن و1998وطوالج ازاننروفنن،وسننن و
2000ومتبطع وبليبياوطومطريتانياوف،و2006وطونيجيرياوطوغاناوفن،و2011وطوأنالنطالوفن،وسنن و2012و
.وطولالشارةوفا وصندط وضبصواالرادا والجزااريوالذيوأنشئوف،وسن و2002ولتالطي وجزايناوالعجنزو
المال،وطوالديط والخارجي وطوللتخفي وم وتأثيروصدم وخارجي ومحتمل وعلن وتسنييروالسياسن والمالين و
ويننتموتزطينند ومن وخننال والفننار وبين والعاانندا والجبااين والمحسننطب وعلن واسنناسوسننعروحقيقنن،ولبرميننلو
البترط وطواألسعاروالت،وترتكنزوعلن وسنعروالبتنرط ومصنلماوهنطومنصنط
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المحددوحالياوبنو37ودطالر.وطوللتذكيروفنا وأقندموصنندط وسنياديوالوين از ومطجنطداوالن وغاين والينطموهنطو
صندط وتكساسو(الطاليا والمتحدة)والذيوأنشنئوفن،وسنن و1854وطوالمنزطدوحاليناوبننو26وملينارودطالرو
م والعاادا والبترطلي  .و
ثالثا :سياسة تجارية حمائية
تقسننموأدطا والسياسننا والتجاري ن وال ن ونننطعي ورايسنني واألطل ن وتتمثننلوفنن،واألدطا وغيننروالمباش نرةو
(السن ننعري )وطتش ن ننملوالتعريفن ن ن والجمركين ن ن وطوإعانن ننا والتص ن نندير طالثاني وتتمث ن ننلوف ن نن،واألدطا والمباشن ن نرةو
(الكمي )والت،وتشملووالحص واالستيرادي وطكذاووالقيطدوغيروالتعريفي  .و
.1

األدوات غير المباشرة (السعرية

وطتتضم ووالرسطموأطوالتعريفا والجمركي وم وحيثوطر وفرضهاوهنال وثالث وانطا ومنهاوه،و:و و
• الرسطموأطوالتعريف والنطعي طهطورسموذطوقيم ونقدي وثابت وعل والطحدةوالطاحدةوم والسلع و
• الرسطمواطوالتعريف والقيمي وطه،ونسب وملطي وم وقيم والطحدةوالطاحدةوم والسلع والمستطردةوو
• والرسطموأطوالتعريف والمركب وطه،وخليصوبي واالثني و
أمنناوأن نطا والتعريف ن والجمركي ن وم ن وحيننثوآثارهنناوعل ن وتحدينندواالسننتيرادوطاإلنتننا وطاالسننتهال ويمك ن و
تقسيمهاوإل و
 التعرفن والمانع ن

:وطهنن،والتعريف ن والتنن،وتننلديوالن ومسنناطاةوسننعروالسننلع والمسننتطردةوم ن و

سننعروالسننلع والططني ن واطوتزينندوعليهنناو وطهننطوشننكلومتطننر وي نرادومن ن ومن ن واسننتيرادوهننذ و
السلع وطالتعطيضوعنهاوبالمنتجو و
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 التعريفن وغينروالمانعن و طهنطوالننط والشناا واالسنتخداموحينثوتنلديوالتعريفن وبعندوفرضنهاو
ال وتقلينلواالسنتيرادوإالوإنهناوالوتمنعن و وفتبقن وهنالن وكمين ومن والطلن وينتموتأمينهناومن و
األسطا والخارجي و ووكماوف،والرسموالبيان،وأدنا و.ووووووو
طاعانا والتصديرووطه،وإحد وأدطا والسياس والتجاري

والت،وتلثرومن وخاللهناوالسنلط واالقتصنادي و

فنن،واألسننعاروالتنن،وتبننا وبهنناوالسننلع ومحلينناوطدطلينناوبقصنندوالتشننجي وعلن واإلنتننا وطالتصنندير.وطيختلن و
اثرواإلعان وفن،وانن وينلثروعلن والعنرضوطلنيسوالطلن وبنافتراضوتجنانسوالسنلع والمحلين ومن وشنبيهتهاو
األجنبي وطم وأنطا وإعانا والتصدير
 اإلعاننا والمباشنرةوطتتمثننلوبننأدا ومبلن ومننال،ومن وقبننلوالدطلن والن والمصندري وطعلن واسنناسو
قيم واطونط والسلع والمصدرةو.
 اإلعانننا وغيننروالمباش نرةوطتشننملوالتسننهيال واالاتماني ن واطوالسننماحا والض نريبي واطوإعفننا و
جز وم واإلر نا والمتحققن ومن والتصنديرومن والضنريب واطوتقنديموبعنضوالخندما ومجانناواطو
مقابلوسعرورمزيوللمصدري .
.2

األدوات المباشرة (الكمية) :

ووووووووواألط و-والحص واالستيرادي و:وطيقصدوبهاوقياموالدطل وبتحديدوالكمي والمصدرةومن وسنلع ومناو
اطوالكمين والمسننتطردةو وطالشنناا وهننطوتحدينندوالكمين والمسننتطردةو وطيننتموذلن ومن وخننال وقينناموالدطلن وببين و
تنراخي

واالسنتيرادوعن وطرينقوالمنزادوالن والمسنتطردي وطتكنط وهنذ والتنراخي

ومقسنم وعلن و أسناسو

إجمال،والحص و()Quotaو .و
ووووووووالثننان،و-والقيننطدوغيننروالتعريفي ن :وطهنن،وقيننطدوإداري ن وتقننطموبهنناوالدطل ن وم ن واجننلوتطجي ن وطتحدينندو
التجارةووووالخارجي وطتنقسموال و :و
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 الترتيبننا والحكطمي ن و:ومثننلوالتنظيمننا والمتعلق ن وبالصننح وطالبيا ن وطاألم ن وطالحماي ن وم ن والتلننطثو
طالحماي وم واألمراضواالجتماعي و وكماوتتضم وترتيبا والعالم والتجاري وطتحديندوالمطاصنفا و
...ال و .و
 مشن ننتريا والحكطم ن ن و:وطهن نن،وقين نناموالحكطم ن ن وبتطجي ن ن ونسن ننب ومعين ن ن وم ن ن ومشن ننترياتهاوم ن ن والسن ننط وووو
المحل،و ومماويعن،وإضفا وسم وتمييزي وللمنتجوالمحل،ولزيادةوقدرت والتنافسي و.
وطاالحتكننا ار والحكطمين و:ومثننلواحتكنناروالدطلن والسننتيرادوالسننجاارو(اليابننا )ولالننرضو
 وتجننارةوالدطلن و
السيطرةوعليهاو و
 الحص والتصديري والططعي و:ومثلواالتفا وبي واليابا وطوأميركاوعل وأ وتقللواليابنا وصنادراتهاو
من ن والس ننيا ار والن ن وأميرك نناومقاب ننلوتقلي ننلوص نناد ار وأميرك نناومن ن واألجهن نزةوالحاس ننط ي وإلن ن واليابن نا و
للحفاظوعل ومصالاوالمنتجي والمحليي ووف،وكليهما.
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
و
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خالصة الفصل الثاني
تطرقناوف،والفصلوالثان،وإل وأهمي والبتنرط وفن،واالقتصنادوالج ازانريوطاعتمنادوالدطلن والجزاارين و
علين ن وف نن،وتمطي ننلوالمش نناري واالقتص ننادي وليتض نناوجلي نناوأ واالقتص ننادوالج ازا ننريويعتم نندوعلن ن والرين ن و
البتروطل ،وطالذيويمثلوالقطا والمزدهر وطقد تبي لنا أن ويمثنلواألسناسوفن،والبننا واالقتصنادي يلين
القطنا غينر التبنادل ،ممنثالوبقطناع ،الخندما
التبننادل،

طاألشنالا العمطمين طالبننا

ليتنذيل الترتين

القطنا

وطهننذاومنناوأد وإل ن وضننع واالقتصننادوالج ازاننريوطعنندموقدرت ن وعل ن وتخطنن،ومشننكل ولعن ن و

المطارد وطهط ما يتطابق طنظري المرضوالهطلندي ما حذا بنا للحكم بطجطد الظاهرة محنل الد ارسن
كماوتطرقناوإل وأهموالسياسا والت،ويمك وأ وتطبقهاوالجزااروللخرط وم وهذ والمعضل .

82

الخاتم ـ ـة العامة

اخلامتة العامة
تناولناا فا الفصا األول اإلطاا النظا للمرا الاللولناو لو ا ا رصاطم ال يا ورصاو
وتأثي عمى الظاه ة رح الو اسة ،والت ه ف األساس جزء رنلظاه ة لعنة الروا و ،والت تقاو
يع خا ج  ،يادو با إلاىلانحا ل القطاا التبااول

عمى ف ة أن اقتصاو رعين يعترو عمى وخ

لصاال القطاا غيا التبااول  ،لنتطا ل بعاوها إلاى اإلطاا النظا ل لظااه ة الرا ا اللولناو لران
خ ل التع يف واألسباب الت تدو إلى ب وز الظاه ة ،ه ا باإلضافة إلاى اإلطاا الف ا للمتفساي
تناولناا رختماف النظ ياا

اإلقتصاو لظااه ة الرا ا اللولناو  ،بحيا

ناحية اخ ىلأظل ناالفا للالفصا لالثاان ل ر اناة القطاعاا
لفت ة الو اسة،لوقو تبين لنا أن القطا الرزوه هو ال
غي التباول ررث لبقطاع الخورا

التا تناولا

الروضاو ران

الث ثاة فا ت يباة الناات الاواخم الخاا
يقوو قاط ة النرو اإلقتصاو  ،يميا القطاا

واألشغال العرورية والبنااء ،ليتا ي الت تياب القطاا التبااول ،

وهو را يتطابق ونظ ية الر الاللولنو  ،را ح ا بنا لمح

بوجوو الظااه ة رحا الو اساة ،لنتطا ل

بعوها إلى أث ل اإلنفا أث ح ةلالروا و ،والت تبين لنا رن خ ل تحمي الرعطيا
يا القطاا الرزوها  ،والا

إلى وجوو األثا ين رعاا ،إ أن أثا اإلنفاا لرصاو

إزوها القطا غي التباول  ،وتأخ القطا التباول ،لوال

الرتوف ة لويانا

أنع اس فا صاو ة

ان نتيجة إ تفا الاوخ لاوى القطاا

غي التباول  ،را أوى إلى ح ة لميو العارمة رن القطا لالتباول إلي  ،وعميا فقاو تأكاو لاوينا صاحة
ف ضية انح ل التصني غي الرباش ،

ه ا نات عن السياسةلالرالية التوسعية.

أوال :إختبار الفرضيات:
فيرا يخص الف ضيا

الت بنينا عميلا البح ،ل

 .1يادث قطاا الرح وقاا للعماىلاتقتصااولالج از ا لالا

يساتحو عماى نسابة بيا ة فا

الناات الرحما اإلجراال  ،راا أنا الرصاو الوحياو تق يباا لمعرماة الصاعبة ،ولا لالر اناة
األ لولى ف تروي الروازنة العارة،
 .2انحا ل القطاا

الصاناع

وانساحاب القطاا

الخااص ووو لفا

قيااوة قااط ة النراو

اتقتصاو  ،وبالتال استفحال ظاه ة الر ا اللولنو .
 .3انحا ل القطاا الف حا ل وعاو لنجااالالسياساا لاتقتصااويةلأوىلإلاىلاساتفحال ظااه ة
لاتقتصاولالجز
لا
الر ا اللولنو لف

.
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ان اختبا ها عمى النحو اآلت :
الفرضية األولى:

بافت اا تأكو وجوو ظاه ة الر ا اللولنو فا اتقتصااو الج از ا  ،فا ل را و إلاى تاأثي

قطاا لالرح وقاا

الا

يساتحو عماى نسابة بيا ة فا الناات الرحما اإلجراال  ،راا أنا الرصاو

الوحياو تق يباا لمعرماةلالصاعبة ،ولا الر اناة األولاى فا ترويا الروازناة العاراة ،أوى إلاى انحا ل
القطاا الصاناع وانساحاب القطاا لالخااص ووو فا

قيااوة قااط ة النراو اإلقتصااو  ،وبالتاال

اساتفحال ظااه ة الرا ا اللولناو  ،وها صاحيحة،لإ بعاو إثباتناا لوجاوو الظااه ة فا

اتقتصااو

الج از ل رن خ ل أث اإلنفا وأث الروالو  .ل
الفرضية الثانية والثالثة:

للمسياسة الرالية التوسعية أث

ل

القطا التباول ال

بي ف تغمغ الر ا اللولنو للرن خ ل تعريق اللوة بين

يشلو انح ت رتزايوا ،والقطا غي التباول ال

رتأت بالو جة األولى رن الصورا

يشلولنروا رتتاليا ،وه ا م

الرواتية لمقطاا الرزوها وهاو قطاا الرح وقاا  ،األرا لالا

أوى عماى ظلاو أثا اإلنفاا وبالتاال تغمغا الرا ا اللولناو فا الج از ا  ،وهي صيييية إ أن
الجناوالاللا ا لإلنفاا الرتاأت ران يا القطاا الرزوها أوى إلاى ظلاو أثا اإلنفاا  ،وران جلاة

أخ ىل فإن تأخ القطا لالتباول  .ل
ل
ثانيال:النتائج
رن خ ل ه ا البح

توصمنا إلى النتا

 .1أن اعتراو اتقتصااو الج از ا ل بشا

التالية:
شاب

ما عماى قطاا الرح وقاا  ،الا

يسااه باأكث

ران  40 %رانلالناات الرحما الخاا  ،فا حاين يسااه باأكث ران  97 %ران الصااو ا
ورواخي العرمة الصعبة ،ه الاتعتراو عمى قطاا رزوها واحاو أوى را را و الوقا
ظلو إخت ت

حاوة ف جانب الع الوالطمب ،جعم

إلاى

ن ووونل
الجلاز اإلنتاج غي ر ل

ر وووية إنتاجياة رقبولاة ،رراا ا س الطااب ال يعا لا ،لوجنوحا اللا ا لإلنفاا الرراول ران
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يا القطاا الرزوها  ،راا أوى إلاى ظلاو أثا اإلنفاا لمرا ا اللولناو ،لوبالتاال التأكياو
عمى وجوو الظاه ة ف اتقتصاو الج از ل.
 .2يعاان اتقتصااو الج از ا لران ظااه ة الرا ا اللولناو
صاورا

عا ا وطماب النقاوو،لأساعا الصا

الرتأتياةلران الصاورا

 ،أساعا الفا اوة ،ناهيا

التحول نحو اقتصاو السو  ،را أن ظاه ة الر الاللولنو وهات الصاورا
بي وغي رتح

بااخت

عان فشا إوا ة
انا

بشا

في  ،أوى إلى تغمغ ظاه ةلالر ا اللولنو ف اتقتصاو الج از ل.

 .3يا القطاا الرزوها الا

ينااهز  97 %ران الصااو ا  ،وأكثا ران  60 %ران الجباياة

لصاال الروازناة العاراة،لسابب اعترااو أساعا صا

الاوينا عماى السياساة الجبا ياة ولايس

السياسة النقوية ،ررا يخمق وهرا نقويا ،يجع لا تفا الرواخي ران ها ا الناو ران الجباياة ت
انع اس ل عمى أ ا الواق .
 .4أن انح ل القطا التباول ف الج از

بشقي الف ح والصناع  ،يعوو باألساس إلى فشا

إوا ة التحول نحولإقتصاو السو  ،ناهي عن اتنع اسا

السمبية لسياسا

التثبي

والتعوي

اللي م وسياسة الخوصصة
. .5تعقيوا

وصعوبا

بي ة ف الرحيط الا

يعرا فيا الجلااز اإلنتااج  ،ناهيا عان عاو

ر ونتا  ،باإلضاافة إلاىلأن تسايي القطاا العراور

يساتحو عماى نسابة هاراة ران

الا

القطاا  ،يشاوب الكثيا ران النقاا ص التا لحولتا إلاى عبا ،،حيا

يات إنفاا راوا و رالياة

ن الرطماوب ،ها ا فا ظا إطاا لتسايي غيا فعاال لمقطاا
ضاخرة إت أن القطاا يبقاى وو ل

العرور ف رجال الفعالية اتقتصاوية الت يبقى السبب ال يس خمفلا هو التبعيةلالخاط ة

لموصاية ،رن جلة أخ ىل فإن القطا الخاص ف الج از
عمى الرباولةلال اتية ،والسرة الغالبة عمي أن يقتا

يتريز بأن قطاا تااب غيا قااو

رن فتاا

رشاا ي القطاا العاا  ،وعماى

أسالا رشاا ي األشاغاللالعاراة ،وبالتاال تفاو ل القطاا غيا التبااول عماى حسااب القطاا
التباول ررا يدو إلى تغمغ الر الاللولنو .
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ثالثا:التوصيات

عمى ضوءلالنتا

الرتوص إليلا فإن ير ننا تقوي اتقت احا

هناا العوياو ران اآللياا
باخت

للطبيعة وأهوا

والتوصيا

اآلتية:

التا يات ران خ للاا رواجلاة اآلثاا السامبية لمرا ا اللولناو  ،تختماف
السياساة اتقتصااوية لمتنرياة ،وراوى فعالياة ا آلياة حساب الظا

تطبق و الغ الالر جو رن تطبيقلا ،ورن ه اآلليا
 .1شلو اتقتصاولالج از ل جنوحا ها

ن

الا

:

لإلنفا الررول رن ي القطا الرزوه  ،رالأوى إلى

عاو قاو ة اساتيعاب الكتماة النقوياة فا اتقتصااو ،وعميا يجاب عماى القاا رين عماى تنفيا هاتا ل
السياساة المجاوء إلاى تعقاي الراواخي :قاو تكاونل الرناعاة الكافياة ران الرا ا اللولناو

تعقاي الراواخي لالرتنارياة بسا عة الرتأتياة ران القطاا الرزوها  ،بحيا
اتحتياطا

هاو

أن الح وراة تا اك

األجنبية وتزويوها باوخا ا .ل ل

 .2حراية األنظرة اإلنتاجية :إن الرش مة األساسية الت يط حلا نرو ج العماة اللولنوياة ،تترثا
فا أن واجلالصااو ا

يادو إلاى إ خااء القياو الخاا ج  ،وونل أن يشا

هاو فا حاو اتا

تنرياة ،فالتحسان الكبيا فا لشا و التبااول سار لماوول الرصاو ة لمبتا ول باأن تتاوف عماى
روا و عالية رعتب ة لكن الرفا قة تر ن ف أنلاستخوا ه الروا و أوى إلى تشوها

خطي ة

ف أنظرتلا اإلنتاجية ،وهنا يجب عمى الوولة أن تقو للبحراية اإلنتاج الوطن رن الرنافسة
األجنبياة الش ساة حتاى ت ينحا القطاا التبااول  ،ران خا ل ال ساو لالجر ياة ،وشالاوا
الرنشأ وغي ها رن وسا

الحراية التجا ية.

88

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر
واﻟﻤﺮاﺟﻊ

أوال :الكتب
 .1لبيب شقير ،تاريخ الفكر االقتصادي ،دار الحكمة للنشر والتوزيع ،بغداد.1986،
 .2غازي عناية ،المالية العامة والتشريع الضريبي ،البيارق ،عمان.
ثانيا :المقاالت
 .3خالد عبد هللا  "،االقتصااد السياساي للدولاة الريعياة ،الحاوار المتمادن ،العادد ،86
.2002
 .4عاادنان الجنااابي ،الدولااة الريعيااة والديكتاتوريااة ،الد ارسااا

العر يااة ،المركااز العر ااي

لألبحاث ودراسة السياسا  ،العراق.2013 ،
 1 .5مايح شبيب الشمري ،تشخيص المرض الهولندي ومقوما

ألريعي في العراق ،الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،العراق.

إصالح االقتصاد

 .6حماز بان الازين ،أماا رحماان ،أرار المارض الهولنادي علا اقتصااديا
النفطية :حالة الجزائر  ،مجلة أداء المؤسسا

الادو

الجزائرية – العدد .2017 ،12

 .7كريساتين اباراييم زاده ،المارض الهولنادي رارو كبيار تادار بغيار حكماة – مجلاة
التمويل والتنمية – عدد مارس. 2003
 .8خالاد منا  ،انهياار أساعار الانف ومحااوال

الريعياة الج ازئار
اإلصاالح فاي الدولاة ّ

مراال ،عمران ،العراق ،العدد ،18
ا
 .9ساار جادي وقاسام حماوري  -إتجااه التاثرير ماا باين الصااد ار
االقتصاادي  :حالاة الج ازئار – مجلاة التنمياة والسياساا

النفطياة والنماو

االقتصاادية. -العادد لاد

العدد –  01المعهد العر ي للتخطي يناير– . 2014

 .10حامد عبد الحساين الجباوري ،التنوياع اإلقتصاادي وايميتا للادو النفطياة ،بحاث
مقدم

بمركز الف ار

للتنمية والدراسا

اإلستراتيجية2012004/

ثالثا :األطروحات والمذكرات
.11

محمااد

ياااني ،السياسااا

االقتصااادية الهليااة ودوريااا فااي مكافحااة الماارض

الهولندي رسالة دكتو ار غير منشور  ،جامعة المدية2018 ،
.12

خ ا اااير ف ا اااتح ،أر ا اار الم ا اارض الهولن ا اادي علا ا ا االقتص ا اااد الج ازئ ا ااري ،رس ا ااالة

ماجيستير غير منشور  ،جامعة المدية.2014 ،

 .13محماد أماين بر اري –االختياار األمرال لنظاام ساعر الصار ودوره فاي تحقيا
النماو االقتصاادي فاي ظال العولماة االقتصاادية د ارساة حالاة الج ازئار – أطروحاة
دكتو ار .
 .14باان عاوالي خالديااة ،اسااتخدام العوائااد النفطيااةن د ارسااة مقارنااة بااين تجر ااة الج ازئاار
وتجر ة النرويج ،مذكر ماجيستير غير منشور  ،جامعة ويران.2016 ،
 .15بوعوينة مولود ،العالقة بين سعر البتارو وبعاض المتغيا ار

االقتصاادية الهلياة

فااي الج ازئاار باسااتخدام منهجيااة ، VARمااذكر ماجيسااتير غياار منشااور فااي العلااوم
االقتصادية ،تخصصن اقتصاد كمي ،جامعة الجزائر ،الجزائر. 2009 ،
رابعا :ملتقيات
 .16توش ااي محم ااد ،ب ااوفليح نبي اال ،دور سياس ااة اإلنع ااا

االقتص ااادي ف ااي دع اام نم ااو

القطاع الفالحي فاي الج ازئار ،الملتقا الادولي التاساع حاو اساتدامة األمان الغاذائي
في الوطن العر ي في ضوء المتغي ار

والتحاديا

االقتصاادية الدولياة ،كلياة العلاوم

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة حسيبة بن بوعلي شلف ،الجزائر.
خامسا :تقارير
 .17بن ااج الج ازئ اار ،التط ااو ار

االقتص ااادية والنقدي ااة لس اانة  2012وعناص اار التوجا ا

للسداسي األو من سنة  ،2013الجزائر ،ديسمبر  ،2013ص .10
 .18تقارير منظمة األوبج.

 .19المجلااس الااوطني االقتصااادي واالجتماااعي ،تقرياار حااو الوضااعية االقتصااادية
واالجتماعية للجزائر خال السداسي الراني لسنة  ،2001ص .87
 .20البرنااامج التهميلااي لاادعم النمااو فتاار  ،)2009 -2005مجلااس األمااة ،أفرياال
 ،2005الجزائر ،ص -ص .07-06
 .21برن ااامج التنمي ااة الخماس ااي  ،)2014 -2010س اافار الج ازئ اار ف ااي ت ااونس ،ص
 ،03متا ا ا ا ا ا ا ا اااح عل ا ا ا ا ا ا ا ا ا الموقا ا ا ا ا ا ا ا ااع االلهترونا ا ا ا ا ا ا ا ااي التا ا ا ا ا ا ا ا ااالين
http://www.ambdz.tn/Algerie/Economie%20en%20Algerie_v
 ،Ar.phpتاريخ الزيار .2015/06/12 ،

: الملخص
جزائري من ظاهزة المزض الهولتدي المتاتية من الص اادما
يعاني الاقتصاااا ال
، ا سعار القائدة، ا سعار الصرف، عزض وظلب التقو

ياختلاف كصدما

 كما ان ظاهزة المزض،حو اقت صا الشوق
ياهتك عن ق شل ا ارة في التخول ن
 ا ي الى،كتير وغير متخكم قتة

كانت وبش ا

الهولتدي وهاية الصاادما

.جزائري
يعلعل ظاهزة المزض الهولتدي في الاقتصا ال
،  اسااعار الصاارف،  التقو،الطلب،العزض،  المزض الهولتدي:المقتاختة

الكلما

. جزائري
 الاقتصا ال،  اقتصا الشوق،اسعار القائدة

Résumé:

L'économie algérienne souffre du phénomène hollandais, choc
des chocs de l'offre et de la demande, des taux de change, des taux
d'intérêt, de l'échec de la gestion dans la transition vers une
économie de marché et du phénomène hollandais largement
incontrôlé, La maladie hollandaise dans l'économie algérienne.
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