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تعترب ظاىرة ادلرض االقتصادي اذلولندي من نتائج سوء استغالل مداخيل قطاع ادلوارد  الطبيعية على حساب القطات  :ملخص
 .األخرى وخاصة اإلنتاجية منها  واليت دخلت يف حالة ركود يف األسواق احمللية والعادلية 

 . تصادي ولكن على ادلدى القصَت فقطوالنمو االقن تعيش يف حالة من الًتف أقتصاداات الراعية بكما دفع باال       
 ادلرض االقتصادي اذلولندي، ادلوارد الطبيعية، النمو االقتصادي . :الكلمات المفتاحية

Abstract : The phenomenon of economic Dutch disease is due to the mismanagement of the 

hydrocarbons sector incomes, at the expense of other sectors, especially the productive ones. 

This latter entered into recession both in domestic and international markets.  

      This phenomenon has also pushed economies to live in a state of luxury and economic 

growth, but only in the short term. 

Keywords:  Dutch disease, natural resources, economic growth, Mismanagement 

 :مقدمة
تعد أغلب الدول ادلنتجة للمواد األولية والسيما النفطية ذات اقتصاداات وحيدة اجلانب تعتمد وبشكل كبَت على ادلورد 

 الطبيعي يف دتوال موازناهتا والتزاماهتا ادلختلفة؛ وحالة كهذه جعلت أغلب ىذه الدول تعاين من اإلخفاق االقتصادي . 
 ىذه على وفرهتا حيث من الفقَتة البلدان بتلك مقارنة الطبيعية بادلوارد الغنية للبلدان ادلخيب و الضعيف االقتصادي األداء ىذا إن

العادلي ، وىذا ما عاشو العامل يف القرن السادس عشر ،وىذا راجع إىل رلموعة من العوامل  االقتصاد تاراخ يف زلَتا أمرا اعترب ادلوارد
 Don Quixote de laيف مؤلفو الشهَت   Miguel De Sarvantes Saavedraواليت رجحها آنذاك  الكاتب االسباين  

Mancha   اقها و لكن في طريقة إن االستفادة من الثروة ال تأتي من مجرد امتالكها أو اإلسراف في إنف "حُت قال
 .استعمالها"

، آسيا دتتلك قوة اقتصاداةنوب شرق وزالت ىذه الظاىرة سائدة يف العامل حىت اومنا ىذا أان صلد اليابان ودول ج
تتجاوز اقتصاد روسيا ودول أخرى غنية بالثروات الطبيعية كدول إفراقيا وأمراكا الالتينية. وىذا ما أثبتتو الدراسات احلداثة واليت 

وىذا نتيجة العالقة العكسية القائمة بُت »   « Natural Resource curseلعنة الثروات الطبيعية "عربت عليو بصيغة "
فتنقسم إىل اقتصاداة واليت  فرة ادلوارد الطبيعية والنمو االقتصادي . ومن بُت التفسَتات اليت ي قدمها ادلنظران ذلذا لظاىرة و 

أما ادلؤسساتية فهي ختص اجلانب السياسي للبلدان الغنية بالثروات   Dutch Disease Theoryتًتأسها نظراة ادلرض اذلولندي 
 الطبيعية .

من أبرز االقتصاداات الراعية يف القارة السمراء ،حيث كانت ومازالت تعتمد على قطاع احملروقات كمحرك الرئيسي يف وتعد اجلزائر 
اإلجابة  دتوال نفقاهتا على حساب القطاعات األخرى وىذا ما اتطابق مع واقع ادلرض اذلولندي.وعليو فإن ىدف دراستنا ىذه ىو

  .على اإلشكالية التالية
 الجزائري يعاني فعال من أعراض المرض الهولندي ؟ ىل االقتصاد 

 لإلجابة على اإلشكالية ادلثارة أعاله فقد اقًتحنا رلموعة من الفرضيات:

mailto:temabouche88@hotmail.fr
mailto:samira8828@hotmail.fr
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إن زاادة نسبة قطاع احملروقات يف تغطية الناتج احمللي اإلرتايل  على حساب القطاعات األخرى ،لو داللة كبَتة يف إصابة  .1
 .لندي   االقتصاد اجلزائري بادلرض اذلو 

إن تغَت ادلستمر يف سعرا لصرف احلقيقي للدانار اجلزائري الناتج عن ارتباطو بأسعار البًتول غَت مستقرة ، تعترب من بُت   .2
 العوامل اليت جعلت االقتصاد اجلزائري عرضة ذلذه الظاىرة . 

 إن ىدف الدراسة اتمثل يف :
 االقتصاد اجلزائري زلاولة اختبار النظراات ادلفسرة للمرض اذلولندي على  .1
 زلاولة فهم األساس النظري يف ارتفاع سعر الصرف وتأثَته على الناتج احمللي  .2
 زلاولة إبراز أعلية التنواع االقتصادي يف البنية االقتصاداة اجلزائراة .3
لتحليلي ،ولتدعيم من أجل الوصول إىل ىدف البحث ولإلجابة على سلتلف األسئلة السابقة مت االعتماد على  ادلنهج  الوصفي ا 

 سلتلف جوانب البحث مت االعتماد على عدة مراجع متاحة باللغة العربية والفرنسية واإلصلليزاة .
 للتأكد من صحة الفرضيات السابقة فقد قسمنا دراستنا إىل زلوران :

 طار النظري للمرض اذلولندي : أوال : اإل
        GREGORY 1976 ظلوذج (1
 كة ادلوارد وأثر النفقاتالنموذج األساسي، أثر حر  (2
 أثر اختالل التوازن النقدي  (3

  تأثَت ادلرض اذلولندي على ىيكلة االقتصاد اجلزائري ثانيا : 
  نبذة عن أعلية ادلوارد الطبيعية يف االقتصاد اجلزائري  (1
 تشخيص ادلرض اذلولندي يف اجلزائر  (2

 طار النظري للمرض الهولندي اإل أوال :
ي اعرب عن اآلثار السلبية اليت تظهر على القطاعات اإلنتاجية وخاصة الصناعية وذلك نتيجة إن مصطلح ادلرض اذلولند

أان مت  1951 - 1911الكتشاف موارد طبيعية يف اقتصاد ما . وىذا ما حدث بالفعل يف االقتصاد اذلولندي يف الفًتة مابُت 
اذلولندي بأن اعيش فًتة من الرخاء والًتف ولكن صرعان  اكتشاف النفط والغاز يف حبر الشمال ، وىذا ما أتاح فرصة للمجتمع

وأول من نشر ىذا  بالمرض الهولنديمازالت ىذه ادلرحلة نتيجة الستنزاف ألبار الغاز والنفط ؛ وذلذا أطلق على ىذه الظاىرة 
 .1977 -11 - 26يف البريطانية    economistادلصطلح ىو جرادة    

داُت إىل تفسَت ىذه الظاىرة وشرح أىم العوامل واألسباب اليت تدفع باالقتصاداات الرعية إىل وىذا ما دفع بادلنظران االقتصا
االهنيار واالختالل يف موازان مدفوعاهتا  على ادلدى البعيد ، ومن أبرز ادلنظران الذان خاضوا يف ىذا ادلوضوع صلد كل من : 

J.Petter Neary ( (1982 ) W.Max Corden (1984) & ، S.Van Wijnbergen(1984)  باإلضافة إىل أعمال
R.Gregory (1976)   بالرغم من أنو مل اذكر ادلصطلح ادلرض اذلولندي بأصح العبارة إىل أنو تناول نفس مضمون ىذه الظاىرة

  االقتصاداة .
دار من االقتصاداُت السباقُت يف حتليل نتائج انتعاش الكبَت يف تص Gregory اعترب: GREGORY 1791نموذج  (1

ادلوارد  الطبيعية على حساب القطاعات األخرى وخاصة الصناعية منها، حيث تداول آنذاك حالة أسًتاليا يف فًتة انتعاش 
 اقتصادىا إثر اكتشاف قطاع ادلناجم . 
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ليا تؤدي ال ىو االكتشافات اجلدادة يف قطاع ادلوارد الطبيعية وادلناجم يف حالة أسًتا Gregory  ومن النتائج اليت توصل إليها 
زلالة إىل الزاادة يف صادرات البلد يف ىذا القطاع وبالتايل حدوث فائض يف ميزان مدفوعاهتا، وانجم عن ىذا الفائض إما ارتفاع 

 يف سعر الصرف احلقيقي للعملة احمللية أو ارتفاع يف معدل التضخم احمللي . 
 (1-1لشكل )بالنموذج التايل ادلعرب عنو يف ا  Gregoryواليت عرب عنها 

 Gregory( : نمــــــــــــوذج 1-1الشكل )

 
Source: Gregory ,R..G (1976), " Some implication of the growth mineral sector " , Australian Journal of the 

Agricultural Economics, P   47 . 

: 1ومن خصائص النموذج  
 : لسلع القابلة للتبادل بالنسبة ألسعار السلع غَت قابلة للتبادل .ميثل نسب األسعار النسبية ل المحور العمودي 
  : دتثيل حجم كل من الصادرات والواردات . المحور األفقي 
 X0  وM0   (. منحٌت الصادرات والواردات ) خارج صادرات قطاع ادلناجم   ميثل على التوايل كل من 

  نموذجو على الفرضيات التالية  :   Gregoryوقد وضع   
 الدويل . التجاري التبادل زلددات ثبات .1
 بوحدة واردات.  تبادل صادرات وحدة كل أن أساس على اختيارىا مت الواردات و الصادرات وحدات  .2
 التجاري  ادليزان على فقط حتليلو اتمحور و األموال رؤوس حركة الغي النموذج .3
 السلع فإن وبادلقابل ، تأثَتا عليها األسًتايل لالقتصاد اكون أن دون العادلية األسواق يف تتحدد للواردات النسبية األسعار .4

 احمللي .  والعرض الطلب كل من بتقابل احمللي السوق يف سعرىا اتحدد الدويل التجاري التبادل خارج
) خارج قطاع ادلناجم ( يف حالة ازدىار   X0ومن الشكل البياين ادلمثل أعاله اتضح لنا جليا بأن حجم الصادرات 

وذلك يف حالة اكتشاف ثروات طبيعية أان تتضاعف قيمة  ، ولكن سرعان ما تتغَت األوضاعM0ارنة مع حجم الواردات مق
. بينما تبقي قيمة الواردات  X1إىل   X0من النقطة  2الصادرات احمللية ) منجمية وصناعية ( ، وىذا ما افسره انتقال ادلنحٌت

) عملة واحدة  BC/BNCح األوضاع وذلك نتيجة الزاادة يف سعر الصرف احلقيقيعلى حاذلا ) ثابتة ( ولكنو سرعان ما تصح
زللية تقابلها عدة وحدات أجنبية ( أان نالحظ أنو ىناك انتعاش يف الطلب على ادلنتجات األجنبية واليت تعترب أقل سعرا من 

أان نالحظ من الرسم البياين انتقال حجم  السلع احمللية وىذا ما انعكس سلبا على ادلنتجات الصناعية خارج  قطاع ادلزدىر
 . q1إىل   q0الصادرات من النقطة 
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ما تتجو إىل تطبيق السياسات ادلواتية وذلك لغرض ختفيف من حدة الظاىرة أن أغلب  احلكومات الراعية  Gregoryاعترب
 :)الوضع االقتصادي الناتج عن نقمة ادلوارد الطبيعية (

 لية غَت مرغوب فيها ألهنا سوف اؤدي إىل التقليل من حجم األرباح قطاع ادلناجم ؛إتباع سياسة ختفيض العملة احمل 
  تقدمي إعانات لقطاع سلع التبادل التجاري ، ولكن ىذه اإلسًتاتيجية يف رأي الكاتب لن اكون ذلا أثر كبَت ألهنا سوف تزاد

 إىل االرتفاع من جداد ؛ من حجم الفائض يف ادليزان التجاري وعلية فسوف ادفع سعر الصرف احمللي
 . ثم يستخلص الكاتب بأن الحل الوحيد لهذه االقتصاديات ىو استثمار مداخليها الريعية في االستثمارات الخارجية 
 : أثر حركة الموارد وأثر النفقات Corden  1794  النموذج األساسي لــــ (2

قام  1794االقتصادي اذلولندي ، فقد قام بوضع ظلوذج يف من أبرز االقتصاداون الذان خاضوا يف ظاىرة ادلرض Cordenاعترب  
 :ذي ىو مبٍت على الفرضيات التالية.وال  النموذج األساسيمن خاللو بشرح الظاىرة وقد أطلق علي تسمية 

   : Cordenفرضيات نموذج 
  3قطاعات3اقتصاد صغَت مفتوح اتكون من   : 
 ( قطاع منتعشB)ناجم والبًتول؛: ميثل قطاع ادلوارد الطبيعية ادل 
 (قطاع متأخرL)ميثل قطاع مصدر لسلع اتم مبادلتها خارجيا غَت ادلوارد الطبيعية ؛ : 
 ( قطاع السلع غير قابلة للتبادل التجاريN). كقطاع الخدمات ، النقل والبناء:  
 لكل قطاع عامل إنتاج خاص بو رأس ادلال ؛ 
 عامل العمل مشًتك ومتحرك بُت كل القطاعات ؛ 
 زون العوامل مع مرونة أسعارىا ؛ثبات سل 

 إعلال اجلوانب النقداة .

 cordon( : نموذج 2-1الشكل )

 
 

Source: Gregory ,R..G (1976), " Some implication of the growth mineral sector " , Australian Journal of the 

Agricultural Economics, P   47 . 

 

ر قابلة للتبادل التجاري . المحور العمودي : أسعار السلع غي  
 المحور األفقي : سلع غير قابلة للتبادل للتجاري .

D   ( يمثل منحنى الطلب على السلع غير قابلة للتداولN) 
S  ( يمثل منحنى عرض السلع غير القابلة للتداولN) 
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تصاد ادلعٍت ) باقي القطاعات األخرى( اآلثار ادلًتتبة عن ازدىار يف صادرات ادلوارد الطبيعية على االق cordonافسر ظلوذج  
 واليت صنفها بدوره إىل أثران : أثر النفقات وأثر انتقال ادلوارد .

 transportation effect resources أثر انتقال الموارد :  ( أ
ىار يف القطاع على االنتقال بُت سلتلف القطاعات ، وعليو فإن االزد العملاأيت ىذا األثر بفعل قابلية عناصر اإلنتاج وليكن 

اإلارادات الراعية ازداد الناتج احلدي للعنصر القابل لالنتقال ) العمل ( األمر الذي اؤدي إىل اجتذاب ذلك العنصر  B 4ادلنتعش
إىل  S0من القطاعات األخرى إىل القطاع ادلزدىر شلا افاقم من تراجع القطاعات األخرى ىذا ما افسره انتقال ادلنحٌت العرض من 

S1 ما ىو مبُت يف الرسم البياين مثل.   
  expenditure effect: األثر النفقات 

، اؤدي ال زلالة إىل الزاادة يف اإلنفاق احلكومي أو من طرف  Bإن ارتفاع مداخيل االقتصاد نتيجة ازدىار القطاع 
اق موجو ضلو السلع احمللية غَت قابلة ادلستفيدان من ىذا القطاع نتيجة الزاادة احلقيقية يف األجور .وغالبا ما اكون ىذا االنف

، الذي انتج عنو الزاادة يف سعر الصرف احلقيقي  5ومع  رتود العرض اؤدي إىل ارتفاع أسعارىا مقارنة بسلع التجاراة Nللتبادل 
ثر انتقال .والذي اؤدي بدوره  إىل تفعيل أ D1إىل  D0وىو ما افسره انتقال منحٌت الطلب من  Nوزاادة الطلب على ادلنتجات 

 Lوبالتايل الزاادة يف تفاقم قطاع  6ادلوارد مرة أخرى ، ليتحول العنصر القابل لالنتقال ولكن يف ىذه احلالة ضلو قطاع السلع احمللية

. وىنا اظهر أثر ادلرض اذلولندي ، حيث أن الزاادة يف سعر الصرف احلقيقي اؤدي إىل زاادة طلب على السلع ادلستورد كوهنا 
 من نظَتهتا احمللية . بأقل ذتن

 أثر اختالل التوازن النقدي  (3
، اتناول بالتحليل الطراقة اليت اؤثر فيها ازدىار قطاع ادلوارد  Nearyو    Cordonإن النموذج الذي وضعو كل من 

إىل ذلك فهناك  الطبيعية على القطاعات األخرى وخاصة الصناعية ، وىذا ما عرب عنو بأثر النفقات وأثر حركة ادلوارد .باإلضافة
أثر ثالث وىو ادلعرب عنو باألثر النقدي الناتج عن الزاادة يف عرض والطلب على النقود فكل منها اقضي  إىل االرتفاع يف  سعر 
الصرف احلقيقي وبالتايل ضعف تنافسية ادلنتاجات  الصناعية يف األسواق العادلية  كما اساىم يف زاادة الطلب على السلع 

  تقوم بإحالل ادلنتجات احمللية . ادلستوردة اليت
وعلية فإن اغلب النظراات اليت تعاجل نتائج ادلرض اذلولندي تصب يف فكرة واحدة وىي أن ظاىرة ادلرض اذلولندي تساىم يف 
الزاادة  الطلب على النقود ، وذلك من خالل حتسن مدا خيل الفرد ،كما اؤثر بدوره على الزاادة يف عرض النقود من خالل 

 . 7لزاادة يف احتياطات الصرفا
ةصة لما سب  فسوف نقو  بتلخيص المرض الهولندي في المخط  التالي :خال  
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 Dutch Disease   (  أثار المرض الهولندي 3-1الشكل )
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 .من إعداد الباحثُت:  صدرالم

 التجاري قطاع السلع غير قابل للتبادل

Nontradad goods 

 قطاع التصدير التقليدي كالصناعة مثال

Classical traded  sector 

 ارتفاع أسعار السلع المحلية

 جمود عرض السلع المحلية

 اضمحالل إنتاج سلع التصدير المصنعة 
 ) حالة ال تصنيع (

 تراجع قطاع تصدير السلع المصنعة

ارتفاع في سعر زيادة مستوى الدخول الحقيقية نتيجة الدخل الريعي يؤدي إلى 
 الصرف الحقيقي

 االختالل في الميزان التجاري

 زيادة الطلب على السلع المستوردة من الخارج

 Dutch Diseaseالمرض الهولندي 

 مثال قطاع التصدير المنتعش كالبترول

Booming sector 
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 ثانيا : تأثير المرض الهولندي على ىيكلة االقتصاد الجزائري 
قيقية ، ارى بعض ادلنظرون االقتصاداون أن ادلرض االقتصادي اذلولندي الذي انتج عنو ، ارتفاع يف مستواات األجور احل

اضمحالل يف إنتاج وتصدار منتجات القطاع الصناعي ، ارتفاع يف زلرجات قطاع السلع غَت قابلة للتبادل التجاري وارتفاع يف 
سعر الصرف احلقيقي ىو السبب يف اطلفاض معدالت النمو يف البلدان ادلصدرة للموارد الطبيعية . وألجل معرفة ما غذا كان 

ذه األعراض مع االقتصاد من أعراض ادلرض اذلولندي سوف نقوم يف ىذا اجلزء بتحليل ومطابقة ى االقتصاد اجلزائري اعاين
 . اجلزائري

  نبذة عن أىمية الموارد الطبيعية في االقتصاد الجزائري (1
اكتشاف  أان مت 1958اجلزائر تعترب من الدول اليت دتتلك ثروة يف ادلوارد البًتولية ، اعود الشروع يف استغالذلا إىل سنة 

 حلقلي البًتول والغاز الطبيعي يف كل من حاسي مسعود وحاسي الرمل يف جنوب اجلزائر .
والذي انص على تأميم  1971كما زاد االىتمام بالقطاع من طرف احلكومة اجلزائراة بعد استقالذلا أان مت إصدار قانون يف سنة 

بدأ قطاع احملروقات اعرف انفتاحا تدرغليا أمام ادلساعلات األجنبية وخاصة يف  1986 ألزمة البًتولية لـسنة قطاع احملروقات ، وبعد ا
 رلال البحث والتنقيب عن احلقل اجلدادة للغاز والبًتول وىذا لغرض الزادة يف منتجات القطاع .

 مل :وىذا ما حدث بالفعل حيث أصبحت اجلزائر دتلك نسبة ىامة من احتياطات البًتول والغاز الطبيعي يف العا
 االحتياطات من % 1 اعادل ما أي ، 8برميل مليار 11.3 ب اخلام البًتول من ادلؤكدة االحتياطات قدرت وقد :البترول ( أ

 من اإلنتاج بإضافة و اوميا برميل مليون 1.2   اجلزائري اخلام البًتول من ادلتوسط اإلنتاج بلغ 2003 سنة يف و ، ادلؤكدة العادلية
 اوميا . برميل مليون 1.8 اقارب البًتول من اإلرتايل اجلزائر جإنتا  فإن الطبيعي الغاز
 اجلزائر يف للدخل مصدر أىم و طبيعي مورد كأىم البًتول بعد الثانية ادلرتبة يف الطبيعي فيأيت  الغاز  أما:  الغاز الطبيعي   ( ب

 مبا عادليا السابعة ادلرتبة يف اجلزائر اضع اشل ، 9مكعب مًت مليار 4.5 حوايل الطبيعي الغاز من ادلؤكدة االحتياطات بلغت وقد ،
 البًتولية . ادلوارد من اجلزائر احتياطات من % 60 الطبيعي الغاز وميثل ، الغاز من العادلية ادلؤكدة االحتياطات من % 3 اقارب

 . مكعب مًت مليار 79 اجلزائر يف الطبيعي الغاز من اإلرتايل اإلنتاج بلغ 2003 سنة يف و
  (ل ادلوايل سوف اتم استعراض لسلسة من احتياطات البًتول والغاز الطبيعي يف اجلزائر : ) وحدة: مليار مًت مكعبويف اجلدو 

 (0222-0222( : احتياطات البترول والغز الطبيعي في الجزائر )1-2)جدول ال
 0224 0222 0222 0227 0222 0220 0222 0222 السنوات 

احتياطات ادلؤكدة من 
 م البًتول اخلا

11,314 

 

11,314 

 

11,314 

 

11,800 

 

11,350 

 

12,270 

 
12,200 12,200 

احتياطات ادلؤكدة من الغاز 
 4,504 4,504 4,504 4,545 4,545 4,523 4,523 4,523 الطبيعي 

Source : Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) , “Annual Statistical Bulletin “ , 2007 , 

p.21-22 

من خالل اجلدول اتضح لنا جليا ، بأن اجلزائر تزخر فعال بكميات ىامة من احتياطي البًتول والغاز الطبيعي وىذا راجع إىل 
 امتالكها لثروة طبيعية ىامة ولكنها يف احلقيقة غَت دائمة ،وىو أكرب خطر وحتدي سوف تواجهو الدولة والشعب اجلزائري .

 
 في الجزائر تشخيص المرض الهولندي  (2
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إن من أىم ادلؤشرات  ادلرض االقتصادي اذلولندي يف أي اقتصاد راعي ىو االرتفاع يف سعر صرف العملة احمللية وىذا ما 
اساىم يف اطلفاض إنتاج وصادرات القطاع الصناعي باإلضافة إي انتعاش قطاع السلع غَت قابلة للتبادل التجاري ) اخلدمات 

 تعرض مدى دلعرفة منا زلاولة ، اجلزائري االقتصاد على األعراض ىذه مبطابقة نقوم الفرع سوف ىذا يف و،النقل والبناء ...(،
 الظاىرة. ذلذه اجلزائري االقتصاد

 الكميات توازن عند حتدد أهنا يف واخلدمات السلع أسعار رتيع تشبو البًتول أسعار إن :االرتفاع الفعلي في سعر الصرف   ( أ
 السلع أسواق عن البًتول سلتلفة أسواق جتعل اليت ذلذا ادلورد ادلميزة اخلصائص بعض فهناك ذلك ومع .توفرةادل نظَتهتا مع ادلطلوبة

للبًتول  جاىز آخر بدال اوجد ال متكررة كون أنو لنوبات البًتول أسعار تعرض خالل من جليا اظهر الذي األخرى، واخلدمات
 بالنسبة مرن غَت سيبقى خدمات البًتول على الطلب فإن لذلك ونتيجة ،  النقل قطاع يف خاصة القصَت ادلدى يف ومشتقاتو
 شلا طوالة، فًتات األمر اتطلب البًتول سوق يف جدادة إنتاجية قدرات ولتطوار أنو واضح أخرى، ناحية من .أسعاره يف للتغَتات

 ظل البًتول يف يف أسواق متوقع غَت حتول أي فإن لذلك ونتيجة .الثبات إىل دتيل القصَتة الفًتة يف ادلعروضة الكميات أن اعٍت
 .التوازن حالة إىل للوصول القصَت ادلدى يف 10األسعار يف حادة تقلبات إىل سيؤدي بالضرورة والعرض الطلب من كل مرونة عدم

وىذا ما اًتتب عنو  وعليو فإن أي زاادة يف الطلب يف ىذه ادلرحلة )ثبات العرض سيؤدي ال زلالة إىل ارتفاع جنوين ألسعار البًتول
 ذلذه البلدان . 11تقلبات يف سعر صرف الفعلي

إن الزاادة يف أسعار البًتول اًتتب عنو ارتفاع العام لألجر احلقيقي باإلضافة إىل الزاادة يف اإلنفاق العمومي وبالتايل 
 ر الصرف احلقيقي.الزاادة يف الطلب على ادلنتجات غَت قابلة للتبادل التجاري ، فينتج بذلك ارتفاع يف سع

 واالطلفاض، االرتفاع بُت تراوحت كبَتة تغَتات اجلزائري حيث عرف للدانار  احلقيقي الصرف وىذا بالفعل ما نالحظو على سعر
 اآليت : يف اظهر كما وىذا

 ( 2111-1791) ( : سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري1-2الشكل )

 
 لى إحصائيات من صندوق النقد الدويل من إعداد الباحثُت اعتمادا ع المصدر :

اتضح لنا جليا من خالل الشكل أعاله بأن سعر الصرف احلقيقي يف اجلزائر دائم التغَت من فًتة إىل أخرى ، وىذا ما 
اخلطط دفع باحلكومة اجلزائري للتدخل يف كل مرة زلاولة منها لتصحيح األوضاع وادلتغَتات اخلارجية ضلو االجتاه الصحيح ومبا خيدم 

 التنمواة ادلربرلة سابقا .
( وىذا ما أثر على صادرات 1985-1981يف الفًتة مابُت ) %51حيث نالحظ بأن سعر الصرف احلقيقي وصل إىل حوايل 

 القطاع الصناعي .
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 سعر الصرف (ارتفع  1998-1995 سنيت) بُت و ، البنوك بُت ما للصرف سوق تأسيس مت 1996 سنة يف و
 16 ال أثناء احلقيقي االطلفاض بعد و (،  2001- 1998 بُت)  13% ب انخفض و ليًتاجع   20 %ب الفعلي احلقيقي

 يف الصرف سوق يف السلطات تدخلت ، للدوالر بالنسبة األورو  صرف ارتفاع مع تزامنت اليت و 2002 بدااة تلت اليت شهرا
 2002 بُت ) ما و ، 122002 هنااة يف مستواه إىل يالفعل احلقيقي الصرف سعر إعادة من اجل 2003 سنة من الثاين الثالثي

 .17 %من  بأكثر اجلزائري للدانار احلقيقي الصرف سعر اطلفض (2003-
 تتعلق 13( 2118)  لصندوق النقد الدويل دراسة ولكن عموما فإن سع الصرف اجلزائري متعلق بأسعار البًتول ، ففي دراسة

 أسعار ارتفاع مع ارتفع اجلزائري للدانار احلقيقي الدويل النقد الصرف سعر أن تبُت قدف ، التوازين احلقيقي الصرف سعر بتقدار
 كما ،%   0.3 حبوايل احلقيقي الصرف سعر يف ارتفاع إىل تؤدي احلقيقية البًتول أسعار يف  1 %قدرىا  زاادة أن و ، البًتول
 اجلزائري للدانار التوازين احلقيقي الصرف سعر زلددات بُت من اعترب البًتول سعر أن إىل Koranchelian   (2115 )توصل 

 احلقيقي الصرف سعر و البًتول سعر بُت االرتباط ىذا و ، احلقيقي الصرف سعر يف ارتفاع إىل البًتول أسعار ارتفاع اؤدي و ،
 اجلزائر يف اذلولندي االقتصادي ادلرض فرضية كبَت حد إىل ادعم
 تعرضت14(   Auty, R.M   2113يف دراسة لـــــ ) :توسع قطاعي البناء والخدماتتراجع قطاعي الصناعة والفالحة و   ( ب

 على اذلولندي ادلرض تأثَت أن إىل األخَت ىذا حيث توصل ،  العادلي يف االقتصاد االندماج على اجلزائري االقتصاد صلاح دلدى
 التبادل سلع قطاعات يف الواضح االطلفاض الحظ حيث ، 1990 حىت 1972 من الفًتة خالل واضحا كان اجلزائري االقتصاد
 خيص فيما اجلزائري االقتصاد حبجم )اقتصاد العاداة احلالة يف فبينما ، الفالحة لقطاع فالنسبة والفالحة(، )الصناعة التجاري
    % 11   تساوي اجلزائري لالقتصاد النسبة ىذه أن غَت 25%   دتثل GDP يف مساعلتو نسبة للفرد( بالنسبة الدخل مستوى

 الثانية و األوىل االغلابيتُت البًتوليتُت الصدمتُت بعد أي 1972 بعد الفًتة خالل القطاع ىذا أداء تراجع على مؤشر ىذا و فقط
كانت  احملققة النسبة أما   20  %العاداة النسبة( العاداة باحلالة مقارنة تراجعا شهد اآلخر ىو الصناعي القطاع كذالك ،

زاد يف اطلفاض نسبة مساعلة الذي  النفط أسعار اطلفاض شهدت اليت و  )الثمانينات( الثانية الفًتة و ، األوىل ةالفًت  يف   16%
 عرفت فقد التجاري التبادل خارج سلع قطاعات .أما احملققة النسبة 16  %إىل العاداة احلالة يف  23 %من GDPالصناعة يف  

 بينما 5 %ب قدرت العاداة احلالة يفGDP يف مساعلتو نسبة البناء و شغال العموميةاأل فقطاع ، العاداة احلالة مع مقارنة ظلوا
 البًتول أسعار ارتفاع مرحلة يف القطاع ذلذا كبَت توسع على مؤشر ىذا و األوىل الفًتة يف  13% كانت اجلزائر احملققة يف  النسبة

 القطاع ذلذا قليل تراجع اعٍت ىذا و 13 %فكانت احملققة نسبةال أما % 16 ب العاداة النسبة فقدرت الثانية الفًتة يف أما ،
 األوىل الفًتة يف ، اخلدمات قطاع خيص فيما أما ، الثمانيات السلبية لنهااة البًتولية الصدمة بعد البًتول أسعار اطلفاض بعض
 الثانية الفًتة يف و ،  60 %كانت راجلزائ يف احملققة النسبة بينما  50 % ب العاداة احلالة يف GDP يف مساعلتو نسبة قدرت
 التوسع على ادل ىذا و   54 %احملققة النسبة ،  44 %العاداة النسبة  العاداة النسبة من أكرب احملققة النسبة كانت  كذلك
 . 1979 و 1973 سنيت أثناء سواء اخلدمات قطاع شهده الذي الكبَت

القطاعات األخرى، وىذا ما افسر نسبة مشاركتو يف الناتج ومع زاادة اىتمام الدولة بقطاع احملروقات على حساب 
الداخلي اخلام بادلقارنة مع القطاعات األخرى ، واجلدول اآليت اربىن لنا وبالقيم األعراض الفعلية للمرض االقتصادي اذلولندي يف 

 االقتصاد اجلزائري 
         ناج المحلي اإلجمالي في الفترة( :التوزيع القطاعي ومعدالت النمو الحقيقية لمكونات ال2-2الجدول )

(2111- 2111) 
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 .بنك اجلزائر ،التقرار السنوي للمؤشرات االقتصاداة للجزائر المصدر :

وفقا دلعطيات اجلدول أعاله ،فإنو ميكن ترتيب درجة ازدىار ومساعلة القطاعات االقتصاداة يف الناتج الداخلي اإلرتايل 
 :  وادلؤثرة يف النمو االقتصادي

، ىذا  % 39.14( بـــــــ  2111 -2111قدرت نسبة مساعلتو يف الناتج احمللي اإلرتايل يف الفًتة ) قطاع المحروقات :  .1
 اعٍت أن قطاع احملروقات ىو الرائد وادلوجو لنمو لالقتصاد الوطٍت ؛

وىذا  % 31.38لناتج احمللي بــــاعد ثاين قطاع مؤثر يف النمو االقتصادي ، إذ تقد نسبة مشاركتو يف اقطاع الخدمات :  .2
 راجع إىل رفع اإلنفاق احلكومي والذي أدى بدوره إىل زاادة ادلبادالت التجاراة يف ىذا القطاع ؛
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إن نسبة مشاركة ىذا القطاع يف الناتج احمللي االرتايل اعد ضعيفا إذا ما مت مقارنتو بقطاع احملروقات ، حيث قطاع الفالحة :  .3
 ؛  % 8.25يف ىذه الفًتة قدرت نسبة مشاركتو 

اعترب ىذا القطاع من أبرز القطاعات اليت استفادت من برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي ،  قطاع البناء واألشغال العمومية : .4
ولكن نسبة مشاركتو يف الناتج احمللي اإلرتايل فتعترب ضعيفة بادلقارنة مع  % 8.21والذي ساىم يف رفع معدل ظلو ىذا القطاع إىل 

 ؛ % 8.73تاقطاع ادلنتعش حيث قدرت بــــــ 
فهو اعترب من أكرب القطاعات ادلتضررة من ظاىرة لعنة ادلوارد الطبيعية،إذ أنو سجل نسب متدنية طول ىذه  قطاع الصناعة : .5

 .%5.92الفًتة .أما نسبة مشاركتو يف الناتج احمللي فتقدر بــــــــ 
  :خاتمة

قتصادي اذلولندي ، تعترب من أخطر الظواىر االقتصاداة اليت هتدد االقتصاداات اتضح شلا سبق ان ظاىرة ادلرض اال
الراعية . ولذلك فعلى الدول الغنية بالثروات الطبيعية واجلزائر على وجو اخلصوص علي بذل جهود من أجل زتااة اقتصادىا 

 واألجيال القادمة من لعنة ادلوارد الطبيعية .
أن تساىم حتقق التوازن بُت القطاعات االقتصاداة يف اجلزائر وتعبد الطراق التنمية االقتصاداة أو ما وىذه بعض النصائح اليت ميكن 

 اعرف بالناتج اإلرتايل األخضر: 
 بدالة إنتاجية قاعدة بناء يف تطوار قدراهتا إىل العامة واخلدمات السلع تقدمي حدود من االقتصاد يف الدولة بدور تعراف إعادة 

 االقتصاداة ؛ التنمية مبتطلبات اإلافاء على درةقا للمحروقات
  ،تحقيق سياسة نقداة مالئمة وبعيدة عن ادلعطيات وادلتغَتات السياسية ؛لالعمل على استقاللية البنك ادلركزي 
 ثمر تنواع القاعدة الصناعية يف إطار عالقتها التجاراة الدولية ، عن طراق تقدمي رلموعة من التسهيالت والتحفيزات للمست

 األجنيب؛
 تطبيق يف اإلسراع السلطات على انبغي كما ، احلقيقي القطاع ظلو عوامل أحد باعتبارىا ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات دعم 

 أجل من األجنبية البنوك اعتماد وتسهيل ، معروفة عادلية بنوك أمام العامة البنوك رأمسال بفتح اتعلق فيما خاصة اإلصالحات
 عامة كانت سواء ادلؤسسات ادلالية و البنوك كل على اإلشراف و الرقابة تقواة مع ، اجلزائري ادلايل القطاع اخلد ادلنافسة تشجيع

 خاصة؛ أو
  ، تشجيع االستثمار يف القطاع السياحي كون اجلزائر تزخر بثروات كبَتة يف ىذا اجملال على غرار كل من مصر، وتونس

 وادلغرب.
 
 

 
 
 
 
 

 :الهوامش
ــــــــــــــــ  



 

 

 –  حقيقة المرض الهولندي في االقتصاديات الريعية - ء، أ. خندق سميرةبوش فاطمة الزهرا أ.
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