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املقدمة
تتفاوت االقت�سادات املعتمدة على النفط اإىل حٍد كبري، �سواًء يف اأكرث دول العامل ازدهارًا اأو اأفقرها. لكن بدءًا من قطر )التي تتمتع باأعلى ناجت 
حملي اإجمايل لل�سخ�ش الواحد يف العامل( و�سواًل اإىل غينيا اال�ستوائية )حيث يعي�ش ن�سف �سكانها يف فقر مدقع(، فاإن االقت�سادات تواجه حتديات 
م�سرتكة تتمثل يف العزوف عن االعتماد على املوارد الطبيعية. وت�ستعر�ش هذه املقالة االآلية التي تتبعها تلك الدول ملواجهة هذه التحديات، وذلك من 

خالل درا�سة جمموعة من الدول اخلليجية والدول االأع�ساء يف منظمة "اأوبك" وبع�ش الدول امل�سّدرة للطاقة. 

لي�ست احلاجة اإىل االنتقال ملرحلة "ما بعد النفط" بجديدة، فقد كانت وال زالت جوهر ال�سيا�سات االقت�سادية يف الكثري من الدول املنتجة للنفط 
منذ عقود. ورغم هذا الرتكيز، اإال اأن قلة من الدول قد حققت تقدمًا يف هذه الناحية. فقد ت�ساعد ال�سغط الإحداث التغيري ب�سبب عدة عوامل مبا 
فيها ا�ستقرار االأ�سعار املنخف�سة ن�سبيًا، واحلاجة اإىل اإدارة التقلب االقت�سادي وارتفاع ال�سغط على النماذج االقت�سادية واالجتماعية املوجودة 

حاليًا.

وللتعامل مع هذه التحديات، ي�سعى �سناع ال�سيا�سات اإىل حتقيق هدفني رئي�سيني مرتابطني:

تعزيز املرونة: التعامل مع تقلبات االأ�سعار، مبا فيها اإدارة ال�سناعات املعتمدة على النفط على مدار دورة اأ�سعار ال�سلع.	 
تنمية اال�ستدامة: اعتماد التنويع االقت�سادي على املدى الطويل، وو�سع االأ�س�ش لتحقيق االزدهار بعد نفاذ املوارد النفطية، اأو ا�ستعدادًا للوقت 	 

الذي يتال�سى فيه احتياج العامل للوقود االأحفوري.
كبرية  واجتماعية  ومالية  اقت�سادية  حتديات  مع  التعامل  الدول  من  يتطلب  االأه��داف  هذه  فتحقيق  لذلك،  �سريع  حل  اأو  ب�سيطة  اإجابة  توجد  ال 
ومتداخلة. ويف �سياق هذا التقرير، �سنو�سح كيف تعاملت اإحدى الدول مع حتديات من هذا احلجم، لكن من نقطة بداية خمتلفة. و�سن�سع احللول 

املحتملة للدول امل�ستوردة للنفط، و�سنناق�ش بع�ش عمليات االإ�سالح التي جتري حاليًا.
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م� �سبب اأهمية هذه امل�س�ألة يف 
الوقت الراهن؟

1 وكالة الطاقة الدولية
2 "ما الذي يجعل النمو م�ستداًما؟" �سندوق النقد الدويل، يونيو 2010 

اإن احلديث عن التنويع لي�ش باالأمر اجلديد، فمنذ و�سع اللبنة االأوىل خلطتي التنمية الوطنية يف حقبة ال�سبعينات، �سعت وزارة التخطيط ال�سعودية 
اإىل تنمية ال�سناعات غري النفطية لتنويع االقت�ساد، ويف عام 1999، كانت ُعمان الدولة االأوىل يف تبني اأهداف "تعمني" قواها العاملة كجزء من 

روؤية 2020.

اأما الدفعة االأخرية للتنويع فكان �سببها ثالثة اجتاهات رئي�سية:

اعتدال طويل املدى يف اأ�سعار النفط، وا�ستنزاف بع�ش الدول ملواردها مما يقلل اإيرادات ال�سادرات	 
تقّلب النمو االقت�سادي خالل العقد االأخري، ب�سبب االأزمة االقت�سادية العاملية وتقلب اأ�سعار ال�سلع موؤخرًا	 
حتديات حتقيق اال�ستدامة يف النماذج االقت�سادية املوجودة حاليًا، نظرًا لزيادة عدد ال�سكان وارتفاع �سقف توقعاتهم من اخلدمات احلكومية	 

الر�ؤية بعيدة املدى للطلب على النفط 
اأ�سعار النفط قد عادت مل�ستواها الطبيعي بعد الهبوط الذي �سهدته موؤخرًا، وكون الروؤية متو�سطة املدى تقرتح ا�ستقرار توازن العر�ش  اأن  رغم 
والطلب، اإال اأنه من املرجح اأن يرتاجع م�ستوى الطلب على املدى الطويل. اإذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية ا�ستقرار الطلب الكلي على النفط والفحم 
كم�سادر اأ�سا�سية للطاقة ب�سكل اأو باآخر حتى عام 2040 وبن�سبة 0.5% فقط من النمو �سنويًا. وتتنباأ الوكالة بت�سارع منو خيارات الطاقة املتجددة 

وامل�سادر االأخرى للطاقة النظيفة )ال�سكل رقم 1(.
الرغم من  وعلى  النفط.  على  االعتماد  تقليل  �سي�ساعد يف  الطاقة،  تنوع  للكهرباء يف  املتزايد  الدور  اأن  اإذ  املوؤثرة،  االجتاهات  الكثري من  هناك 
احتمالية بقاء النفط كاأكرب م�سدر للطاقة، فاإن ح�سة الكهرباء يف الطلب النهائي على الطاقة ارتفعت من 13% يف عام 1999 اإىل 18% يف عام 
2012. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة اأن ترتفع ح�ستها اإىل 24% اأو اأكرث بحلول عام 1 2040. ومن اجلدير التنويه بالتغريات اجلارية يف و�سائل 

النقل ال�سخ�سية، مع توقع و�سول الطلب على الطاقة من املركبات اخلفيفة اإىل ذروته يف عام 2020 قبل اأن يعود للرتاجع.
ومع اأن اخلرباء ال يتوقعون اأن حتل امل�سادر البديلة حمل النفط والغاز خالل االأعوام الع�سرين القادمة، اإال اأن االجتاهات طويلة االأمد ُت�سري اإىل اأن 
الطلب �سيواجه انحدارًا حادًا. لذلك  يتوّجب على الدول امل�سدرة للنفط التخطيط للتعامل مع حتدياتها االقت�سادية بداًل من انتظار عودة االأ�سعار 

اإىل االرتفاع.

حتدي التقلب�ت االقت�س�دية
ميثل التقلب االقت�سادي حتديًا رئي�سيًا اآخر اأمام الدول امل�سدرة للنفط. فبينما كان النمو احلقيقي يف الناجت القومي االإجمايل يف معظم هذه الدول 
مرتفعًا خالل العقد االأخري، اإال اأن اقت�ساداتها كانت اأكرث تقلبًا )كما هو احلال يف االحتاد االأوروبي(، و�سهدت انحرافات معيارية تفوق تلك التي 

حتدث يف الواليات املتحدة االأمريكية اأو الدول االأخرى االأع�ساء يف منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية )ال�سكل رقم 2(.
وهذا التقلب االقت�سادي مهم، فهو يفر�ش حتديات تعيق عجلة التنمية االقت�سادية امل�ستدامة 2. وُتعد الدول امل�سدرة للنفط ب�سكل خا�ش فري�سة 
�سهلة لهذا التحدي: اإذ اأن قدرتها على اال�ستجابة لالنتكا�سات حمدودة ب�سبب طبيعة اأنظمتها املالية، والتي غالبًا ما تعتمد على ركائز "�سطحية" 
االأزم��ات  بتفاقم  للنفط  امل�سدرة  ال��دول  من  الكثري  يف  الوافدة  للعمالة  الكبري  احلجم  ُي�سارك  كما  الت�سدير.  عوائد  على  املفرو�سة  لل�سرائب 
االقت�سادية. وترتبط اإقامة العمال االأجانب بحالة التوظيف، وبالتايل م�ساهمتهم يف الناجت املحلي االإجمايل من خالل قوتهم اال�ستهالكية. وهذا 
اأن االأزمات  يف القطاعات التي توظف عددًا كبريًا من الوافدين، تعاين من تقلب دوري يوؤثر على النمو االقت�سادي. ومبعنى اآخر، يخ�سر  يعني 

املغرتبون وظائفهم خالل حاالت الركود االقت�سادي ويرتكون الدولة، فياأخذون معهم قوتهم االإنفاقية ومهاراتهم الوظيفية.
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ال�سكل رقم 1

ال�سكل رقم 2
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ال�سغط على النم�ذج املوجودة
تواجه الدول امل�سدرة للنفط �سغوطات كبرية على اقت�سادها واأنظمتها املالية واالجتماعية التي نتناولها اأدناه. ومن اجلدير ذكره اأنها جميعًا تواجه 
حتديات تتعلق بارتفاع عدد ال�سكان وحمدودية منو العائدات من املوارد الطبيعية. ونخ�ش بالذكر تلك التي تعتمد على ا�ستثمار القطاع العام لتحفيز 

التنمية، وعلى القطاع العام جلذب ال�سباب الذين يدخلون �سوق العمل، الأنها بحاجة اإىل اإعادة النظر يف اأنظمتها.
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فهم التحديات
لتعزيز املرونة واال�ستدامة االقت�سادية، على الدول امل�سدرة للنفط التعامل مع امل�سائل اجلوهرية وخا�سة تلك املتعلقة بالعوامل االقت�سادية واملالية 

واالجتماعية.

التحدي�ت االقت�س�دية
عادة ما يو�سف التحدي التنموي الذي يواجه الدول امل�سدرة للنفط باأنه متعلق بالتنويع االقت�سادي، لكن ميكننا اأي�سًا اأن ننظر اإليه من جهة تتعلق 

باالإنتاجية، حيث تت�سارك الكثري من الدول امل�سدرة للنفط ببع�ش التحديات الرئي�سية.

االعتم�د على التوظيف قليل االإنت�جية

مل ي�سهد التحّول االقت�سادي يف الدول امل�سدرة للنفط تقدمًا ملحوظًا، وقد متثلت العوامل الرئي�سية الدافعة للنمو يف راأ�ش املال وا�ستخدام الطاقة 
والزيادات يف القوى العاملة، بينما مل ُيكن الرتفاع االإنتاجية دور كبري يف حت�سني النمو االقت�سادي يف الكثري من االقت�سادات االأخرى.

يف ال�سكل رقم 3، ميثل العدد االأكرب باخلط الغامق حجم تاأثري كل عامل من حيث ن�سبة معدل النمو االقت�سادي ال�سنوي يف االأعوام 2014-2004، 
بينما ُي�سري العدد االأ�سغر اإىل الن�سبة التي ميثلها من النمو ال�سنوي االإجمايل. وتت�سمن املدخالت الرئي�سية للنمو االقت�سادي كاًل من اال�ستثمار 
وا�ستهالك الطاقة وعدد العمال وعن�سري االإنتاجية: راأ�ش املال الب�سري لكل عامل )التعليم وعدد �سنوات اخلربة( والعوامل االأخرى التي تت�سمن 

االإنتاجية الكلية لعوامل االإنتاج مبا فيها ال�سناعات املتنوعة.

ال�سكل رقم 3
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وميكننا املالحظة من خالل اجلدول، اأن حوايل 60% من النمو يف دولة قطر خالل العقد االأخري كان وليد ارتفاع حجم القوى العاملة، مع ت�سابه 
هذا النمط يف الكويت واالإمارات. ويختلف النمط يف الدول االأخرى امل�سدرة للنفط، اإذ اأن التوظيف يلعب دورًا حمدودًا يف منو نيجرييا وكازاخ�ستان 
على �سبيل املثال، وهناك دور �سغري ن�سبيًا للتطورات يف م�ستوى التعليم �سمن القوى العاملة )حتى اأن م�ستوى التعليم واخلربة بني القوى العاملة 

قد تراجع يف نيجرييا(.
كما اأن ا�ستعرا�ش االقت�سادات االأخرى حول العامل، �سواء الكبرية اأو ال�سغرية منها، ُيو�سح بع�ش االختالفات الرئي�سية بينها. فعلى �سبيل املثال، 
حققت �سنغافورة والواليات املتحدة االأمريكية منوًا اقت�ساديًا خالل العقد االأخري دون اأن يكون لزيادة ا�ستهالك الطاقة دور كبري فيها. يف حني اأن 

اال�ستثمار وحت�سني م�ستوى االإنتاجية الكلية كانا عاملني رئي�سيني  يف حتقيق ال�سني لنموها ال�سريع. 

اال�ستهالك غير الفع�ل للط�قة

علينا اأي�سًا اأال نغفل ذكر االرتفاع يف فعالية ا�ستهالك الطاقة بن�سبة 30% من عام 1980 و�سواًل اإىل عام 2010. بيد اأن الدول امل�سدرة للنفط مل 
ت�سبح اأكرث فعالية يف ا�ستهالك الطاقة بنف�ش هذه الن�سبة، بل اأنها �سهدت ركودًا اأو حتى تراجعت يف بع�ش الدول.

التن�ف�سية المحد�دة لل�س�درات

واجهت الكثري من الدول امل�سدرة للنفط �سعوبات يف زيادة حجم ال�سادرات غري النفطية، والتي ال زالت مبعظمها غري تناف�سية من هذه الناحية. 
اأما ال�سادرات التناف�سية �سواء تلك املتعلقة بالبرتوكيماويات اأو ال�سناعات املرتبطة بها، اأو القطاعات االأخرى كاالأملنيوم، فهي ت�ستهلك الكثري من 

الطاقة وال تتمتع مبزايا فريدة اأو قيمة م�سافة.

يف حني اأن ما مينح الدول قدرتها التناف�سية هو مدخالت الطاقة غري املكلفة اأو موارد اأخرى مرتبطة مبجال الطاقة. على �سبيل املثال، جنحت 
اململكة العربية ال�سعودية يف التحول اإىل دولة رائدة يف جمال البرتوكيماويات، وخا�سًة يف �سرائح منتجات القيمة امل�سافة املنخف�سة، مع اال�ستفادة 

ضة في الكثري من الدول المصدرة للنفط، ُيشكل مخزون المواهب ذات اإلنتاجية المنخف
والصناعات ذات رأس المال الكثيف دافًعا أساسًيا في تحقيق النمو االقتصا��

العالمي، تحلیل فریق العملماكینزيمعھد من نموذج النمو العالمي: المصادر
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من مدخالت الطاقة منخف�سة التكلفة. وب�سبب ذلك، مل ينتج عن االقت�سادات الغنية بالنفط �سركات عاملية رائدة يف القطاعات غري النفطية.

على  القائمة  الرئي�سية  االقت�سادات  بع�ش  عك�ش  -على  ال��دول  هذه  يف  ال�سادرات  قاعدة  حمدودية  اإىل  اأدى  الذي  االآخ��ر  الرئي�سي  ال�سبب  اأما 
الت�سدير- فيكمن يف ف�سلها بجذب اال�ستثمارات االأجنبية يف جمال الت�سنيع املرتكز على الت�سدير.

انخف��ض االإنت�جية 

ن�سبة  تبلغ  املثال،  �سبيل  فعلى  املعيارية.  الدول  عليه يف  عّما هي  اأقل  تعترب  النفطية  القطاعات غري  االإنتاجية يف  فاإن  والغاز،  النفط  وبعيدًا عن 
املخرجات لكل عامل بقطاع الت�سنيع يف االإمارات حوايل 60% من خمرجات �سنغافورة و45% من خمرجات الرنويج 3. ومل يطراأ اأي حت�سن على 
هذا الو�سع؛ فعلى الرغم من  اجتاه الدول نحو مواكبة زيادة االإنتاجية، تراجعت اململكة العربية ال�سعودية ب�سكل اأكرب مثاًل، لت�سبح خلف الواليات 

املتحدة االأمريكية خالل العقد االأخري.

اأمناط  الدول يف  من  الكثري  ويدخل  العمل  �سوق  اأمام  كبرية  معوقات  و�سع  على  العام  القطاع  رواتب  ارتفاع  ب�سبب  االأجور  م�ستوى  ارتفاع  ويعمل 
االإنتاجية املنخف�سة يف بع�ش ال�سناعات اأو القطاع غري النفطي ب�سكٍل عام.

3اإح�سائيات �سنغافورة، الهيئة االحتادية للتناف�سية واالإح�ساء، اإح�سائيات الرنويج  

لكل مليون طن نفط 2010الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر 
مكافئ من الطلب النهائي على الطاقة
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فضة في الكثري من الدول المصدرة للنفط، ُيشكل مخزون المواهب ذات اإلنتاجية المنخ
والصناعات ذات رأس المال الكثيف دافًعا أساسًيا في تحقيق النمو االقتصا��

الوكالة الدولیة للطاقة، والبنك الدولي: المصادر
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التحدي�ت امل�لية
قّلما يرتبط جمال النفط ببقية جماالت االقت�ساد املحلي يف الكثري من الدول امل�سدرة للنفط، وذلك ب�سبب �سال�سل القيمة غري املطورة وحمدودية 
التوظيف املبا�سر يف هذا املجال. وُي�سكل النظام املايل يف الكثري من الدول -حيث متّول اإيرادات النفط والغاز اإنفاق احلكومة- الرابط االأ�سا�سي 

لالقت�ساد. وبالتايل فاإن تطوير النموذج املايل لي�ش مهمًا فقط لتطوير اال�ستدامة املالية، واإمنا لتحقيق املرونة االقت�سادية كذلك.

"الميزانية العمومية" المالية غير المستدامة

واال�ستثمار  للرواتب  دورًا مهمًا كم�سدٍر  ،تلعب  الطبيعية،  املوارد  االإي��رادات  احلكومية من  ُتولد غالبية  تقريبًا،  للطاقة  امل�سدرة  الدول  كافة  يف 
واالإنفاق على الرعاية االجتماعية. مما يدفع بالدول  للتقليل من االأ�سول يف "امليزانية العمومية" الوطنية -مما ي�ستنزف اأ�سولها لتلبية احتياجات 

االإنفاق احلالية-على الرغم من توزان "التدفق املايل" فيها.

اإلنفاق الدوري

غالبًا ما تكون اأمناط االإنفاق العام دورية، ويرتبط ارتفاعها وهبوطها بارتفاع اأ�سعار النفط، خا�سة باال�ستثمار يف القطاع العام عند هبوط االأ�سعار. 
وهذا يزيد من وقع ال�سدمة االقت�سادية املتمثلة يف انخفا�ش االأ�سعار، ويعطل حركة تطوير البنية التحتية وغريها من الربامج الهامة.

بينما متتلك الكثري من الدول روابط حمدودة ما بني االقت�ساد غري النفطي واإيرادات الدولة. وهذا يعني اأن تعزيز النمو االقت�سادي غري النفطي 
لن يكون كافيًا حلل التحدي املايل، ما مل يتم اإ�سالح النظام املايل نف�سه.

5 هذا االأثر: ُيظهر الر�سم البياين على الي�سار الروابط القوية ما بني االإيرادات احلكومية واأ�سعار النفط يف الدول امل�سدرة  وُيبني ال�سكل رقم 
للنفط. وهي م�ساألة ملحة ب�سكل خا�ش، بينما يظهر ال�سكل على اليمني اأن ارتفاع االإنفاق قد جتاوز منو الناجت القومي االإجمايل غري النفطي.

ال�سكل رقم 5

...النفطيةال ترتبط بالقطاعات غري لكنها  ...اإليرادات الحكومية ترتبط بأسعار النفط 

100األساس 

10 052014 2001

اإليرادات الحكومية

أسعار النفط

10 20012014 05

النفقات الحكومية

اإليرادات الحكومية

الناتج المحلي اإلجمالي غري النفطي

قوي، إال أن وفي الدول المصدرة للنفط، ترتبط اإليرادات الحكومية بالقطاع النفطي بشكل
ارتباطهما بالناتج المحلي اإلجمالي غري النفطي يبقى محدوًدا

تحلیل فریق العمل: المصدر
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وعلى الرغم من امتالكها لكم هائل من االحتياطات املالية، فاإن الكثري من الدول امل�سدرة للطاقة ال متلك اآليات مُتكنها من ا�ستخدام احتياطاتها 
بهدف حتقيق اال�ستقرار االقت�سادي. اأما يف الدول االأكرث تقدمًا، فيتم ا�ستخدام تراكم االحتياطات التي تديرها �سناديق م�ستقلة لتحقيق ثالثة 
اأهداف رئي�سية: االدخار لالأجيال القادمة، وا�ستقرار االقت�ساد، وتوفري �سيولة موؤقتة ق�سرية املدى. ولكن الكثري من الدول امل�سدرة للنفط مبا فيها 
دول جمل�ش التعاون اخلليجي، ال متتلك اأهدافًا رئي�سية اأو �سيا�سات ُتلزم ال�سناديق املالية امل�ستقلة بتاأدية هذه االأدوار الثالثة، وذلك الأنها ال تطّبق 
اأية قواعد مالية من �ساأنها اأن حتدد كيفية ا�ستخدام االحتياطات املالية يف ال�سيا�سات الدورية. باملقابل طورت الرنويج نظامًا ناجعًا وثقافة خا�سة 
بالقواعد املالية التي تهدف اإىل تطوير ا�ستخدام اأكرب �سناديق مالية م�ستقلة يف العامل، فيما يتعلق بتحقيق جميع االأهداف الثالثة املذكورة اأعاله 

)انظر درا�سة احلالة لالطالع على نقا�ش مف�سل للنموذج الرنويجي(.

العوامل االجتم�عية
على القادة احلكوميني النظر يف التحديات االقت�سادية واملالية، وكذلك يف االأثر االجتماعي لهذه التحديات ويف جميع عمليات االإ�سالح.

االعتماد على الحكومة

يف الكثري من الدول امل�سدرة للنفط، تعتمد ن�سبة كبرية من املواطنني على احلكومة وبالتايل على املوارد الطبيعية. اإذ يوظف القطاع العام عددًا 
العام  االزدهار  م�ستوى  ازداد  مثاًل،  ال�سعودية  العربية  اململكة  ففي  اجتماعية كرمية.  رعاية  اأنظمة  الطبيعية  املوارد  املواطنني، ومتّول  كبريًا من 

بحوايل 6% �سنويًا من عام 2003 اإىل 2013، ولكن، اأكرث من 90% من هذا النمو كان قائمًا على اأجور القطاع العام والتحوالت االجتماعية4.  

وباالإ�سافة اإىل ت�سكيله عبئًا على احلكومة، يخلق هذا االعتماد على احلكومة عوامل خارجية �سلبية اإ�سافية. فالرعاية االجتماعية ال�سخية تثبط اأواًل 
من همة املواطنني على العمل، وثانيًا؛ تعمل اأجور ومنافع القطاع العام املرتفعة على عزوف االأ�سخا�ش ذوي االإنتاجية العالية من العمل يف وظائف 

القطاع اخلا�ش.

مشاركة منخفضة من القطاع العام

ت�سهد الكثري من الدول امل�سدرة للنفط اأي�سًا انخفا�سًا ن�سبيًا يف م�ستوى م�ساركة القوى العاملة، ما يفاقم االعتماد على احلكومة. ويختلف هذا 
التحدي بني دولٍة واأخرى. ففي دول جمل�ش التعاون اخلليجي مثاًل، تتدنى م�ساركة الن�ساء، يف حني اأّن يف بع�ش دول اآ�سيا الو�سطى -وبرغم امل�ساركة 
على  �سكانيًا  �سغطًا  ُي�سّكل  الدول  بع�ش  يف  ال�سباب  اأعداد  ازدياد  اأن  كما  الريفية.  املناطق  �سكان  م�ساركة  ن�سبة  فيها  تتدنى  العالية-  االإجمالية 
التوظيف احلكومي والرعاية االجتماعية. ويف الوقت عينه، اإن مل يتم ت�سجيع �سباب اليوم على ال�سعي للعمل يف القطاع اخلا�ش -مبا يف ذلك عرب 

الت�سجيع على ريادة االأعمال- فاإننا �سنلم�ش االآثار ال�سلبية لذلك يف ال�سنوات املقبلة.

4 تقرير معهد ماكينزي العاملي عن اململكة العربية ال�سعودية ما بعد النفط، 2015 اإح�سائيات �سنغافورة، الهيئة االحتادية للتناف�سية واالإح�ساء، اإح�سائيات الرنويج   
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لتنموي ط امنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، والھیئة االتحادیة لإلحصاء بدولة اإلمارات، ووزارة االقتصاد والتخطیط بالسعودیة، ووزارة التخطی: المصادر
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تشمل المواطنین فقط، وال تشمل العمالة األجنبیة1
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مث�ل على التحّول الن�جح: الرنويج
نظًرا اإىل الطبيعة املتداخلة بني الكثري من هذه التحديات، من اجلدير النظر يف حالة الدول التي جنحت يف اإحداث نقلة يف مناذجها االقت�سادية 
يعزل  نظاًما  بنت  اأنها  اإذ  الرنويج.  واال�ستدامة هي  التكيف  النفط وح�ّسنت قدرتها على  اعتمادها على  قّللت من  التي  الدول  واالجتماعية. فمن 
اقت�سادها الداخلي وحالة الدولة املالية عن اآثار اأ�سعار النفط وَبَنت موارًدا للم�ستقبل. وتعتمد هذه التطورات على مزيج من ال�سيا�سات االقت�سادية 

واملالية والتزامات قوية من جميع اجلهات املعنية يف االقت�ساد.

فعندما اكت�سفت الرنويج النفط الأول مرة يف �ستينيات القرن املا�سي، مل حُت�سن ا�ستغالل ثروتها اجلديدة على اأف�سل وجه. بل اأفرطت احلكومة يف 
االإنفاق وعانت من اأزمات اقت�سادية ومالية قبل التعهد باالنتقال اإىل منوذج جديد مبني على ب�سع "قواعد ذهبية": 

على �جلميع �أن يعمل. تكمن اأهم اأ�سول الرنويج يف راأ�ش مالها الب�سري. وقد اأ�سارت اإحدى الدرا�سات اإىل اأّن املوارد الب�سرية ت�سكل اأكرث من 	 
85 باملائة من ثروات البالد امل�ستقبلية، متجاوزًة بذلك �سندوق الرثوة ال�سيادية واملوارد النفطية. لذا تعتمد الدولة على م�ساركة قوية من القوة 

العاملة وعلى القوى العاملة ذات املهارات العالية 
القدرة 	  حماية  على  العائمة  والعملة  التحتية  البنية  يف  واال�ستثمار  االأجور  �سيا�سة  ت�ساعد  تناف�سية.  تبقى  �أن  �لنفطية  غري  �لقطاعات  على 

التناف�سية للقطاعات غري النفطية
يجب �حلد من �إير�د�ت �لنفط �ملخ�س�سة للإنفاق �حلكومي. ال يجوز اإنفاق �سوى 4 باملائة فقط من قيمة ال�سندوق احلالية )بناًء على تقدير 	 

اأثر  متحفظ للعائد ال�سنوي(، اأما باقي العائدات، فيتم حتويلها اإىل �سندوق الرثوة ال�سيادية، الأن ذلك يحمي الرثوة يف امل�ستقبل ويحد من 
الت�سخم املايل

والدرو�ش الرئي�سية التي يجدر بدول جمل�ش التعاون اخلليجي ا�ستقائها ال تكمن يف االآليات اأو ال�سناعات املحددة التي اعتمدتها الرنويج بال�سرورة 
– اإذ لن تتمكن البحرين وال الكويت اأو اململكة العربية ال�سعودية اأبدًا من ت�سدير ال�سلمون اأو اخل�سب، اإال اأّن جناح الرنويج ُيبنّي اأهمية اعتماد مقاربة 

متكاملة ت�سمل العنا�سر االقت�سادية واملالية واالجتماعية و�سرورة التزام كافة اجلهات املعنية يف االقت�ساد. 
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و�سع احلل
كما يبنّي لنا مثال الرنويج، فاإّن عنا�سر التحدي االقت�سادية واملالية واالجتماعية مرتابطة ب�سكٍل وثيق.

منخف�سة  املدخالت  على  القائمة  الطاقة  كثيفة  واالأن�سطة  االأجنبية  العمالة  على  تعتمد  والتي  ن�سبيًا  االإنتاجية  منخف�سة  االقت�سادية  فاالأن�سطة 
التكلفة اأو املدعومة، تفر�ش حتديًا على امليزانيات الوطنية. وتعمل هذه املمار�سات على اإبقاء اأجور القطاع اخلا�ش منخف�سة ن�سبيًا، ب�سكل تعتمد 
فيه رفاهية املواطنني على القطاع العام والتحويالت املالية ب�سكل كبري، وبالتايل على اإيرادات الطاقة. وهذا ُي�سجع ردة فعل انعكا�سية جتاوبًا مع 
ال�سدمات يف االأ�سعار، فيما حتاول احلكومة اأن حتد من اأثر ذلك على املواطنني عرب االن�سحاب من اال�ستثمارات وحماولة احلفاظ على م�ستويات 
االإنفاق الت�سغيلي. وما يزيد االأمر �سوءًا، هو انعدام م�سادر العائدات غري النفطية، الأّنه وحتى اإن كان مبقدور الدول تعزيز منوها غري النفطي ب�سكل 

اأكرب، �ستبقى اال�ستفادة املالية حمدودة و�ستبقى امليزانية معتمدة على عائدات الطاقة. 

لذلك، ومع اأن الدول املعنية مُيكنها درا�سة جمموعة من احللول ق�سرية املدى ملعاجلة التحديات الفردية، فاإن تعزيز املرونة على املدى الطويل، 
يتطّلب اإيجاد نهج متكامل حلل امل�ساألة.

�سنناق�ش يف الق�سم التايل تدابري حمددة يف كل من املجاالت الثالثة، ونختتم مبناق�سة اأوجه جهود االإ�سالح املتكاملة.
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احللول االقت�س�دية
بن�ء االإنت�جية في القط�ع�ت الموجودة ح�ليً�

حتاول الكثري من الدول امل�سّدرة للنفط اأن ُتنّمي قطاعات �سناعية جديدة، وهو اأمٌر مهم. كما اأن ال�سعي اإىل بناء �سناعات جديدة قائمة على 
املعرفة، مُيكن اأن ي�ساعد يف زيادة االزدهار العام على املدى الطويل. غري اأّن االأبحاث تبنّي اأن معظم االختالفات االإنتاجية بني الدول تقوم على 
االإنتاجية �سمن القطاعات ولي�ش على اختالف القطاعات املوجودة، ما ي�سري اإىل اأّن تعزيز م�ستوى االإنتاجية يف القطاعات املوجودة فّعال اأكرث من 
حماولة اإن�ساء قطاعات جديدة. ومُيكن خلطوات تعزيز االإنتاجية اأن ترتاوح ما بني تطوير البنية التحتية واإدخال التح�سينات يف البيئة التنظيمية. 
حتى اأّن بع�ش الدول، مثل �سنغافورة، اأن�ساأت �سلطات وطنية مفو�سة بزيادة االإنتاجية يف القطاع اخلا�ش. واأما بالن�سبة اإىل الدول التي تعتمد حاليًا 
على العمال الوافدين، فُيمكن لزيادة االإنتاجية فيها اأن ت�ساعد اأي�سًا على تخفيف القليل  من ال�سغط على البنية التحتية، ورمبا جعل الوظائف يف 

القطاع اخلا�ش اأكرث جاذبية للمواطنني.

تح�سين�ت في البيئة االإجم�لية لقط�ع االأعم�ل 

يق�سي اأحد االأجزاء الرئي�سية لهذا الربنامج باإن�ساء فر�ش عمل جذابة يف القطاع اخلا�ش، االأمر الذي يتطلب عادًة اإجراء جمموعة من االإ�سالحات 
يف بيئة االأعمال واال�ستثمار. وبع�ش هذه العنا�سر تنظيمية، و مُيكن اأن تكون وا�سحًة ن�سبيًا. اأما غريها، فتتطلب حت�سني اأداء احلكومة يف خدمة 

موؤ�س�سات االأعمال، ورمبا اأي�سًا تقليل دور احلكومة املبا�سر يف االأن�سطة غري االأ�سا�سية التي ميكن اأن تزاحم قطاعات اأخرى وحتد من منوها. 

وُيذكر اأن التمتع ببيئة مواتية لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وريادة االأعمال هو اأمٌر يف غاية االأهمية لالقت�سادات امل�سّدرة للطاقة التي تتمتع 
بقاعدة ت�سنيع �سغرية. اأما يف الدول التي تتحلى بقدرة �سرائية عالية وم�ستوًى متدٍن من االإنتاج املحلي، فيمكن للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة اأن 

تزدهر عرب االإنتاج لل�سوق املحلية، حتى اأن بع�سها قد ينمو ويتطور يومًا ما لي�سبح رائدًا اإقليميًا وعامليًا. 

تنمية راأ�ض الم�ل الب�سري

ُيفرت�ش بهذه االإ�سالحات اأن ت�ساعد االقت�سادات على توليد فر�ش عمل اأكرث اإنتاجية وبالتايل اأكرث جاذبية للمواطنني. ولراأ�ش املال الب�سري دور 
حا�سم، وفقًا ملا يبّينه املثال الرنويجي. اإذ ي�سجع الرنويجيون التعليم والتدريب يف كافة اأنواع فر�ش العمل -من جامعات االأبحاث اإىل التدريب التقني 

والتعلم مدى احلياة- وذلك ل�سمان متّكن كافة املواطنني من امل�ساهمة ب�سكل كامل يف النجاح االقت�سادي لالأمة.

احللول امل�لية
االنتق�ل اإلى نهج "الميزانية العمومية"

امليزانية  نهج  اعتماد  اإىل  اجلارية  ح�ساباتها  موازنة  من  تنتقل  اأن  عليها  اأف�سل،  ب�سورٍة  ميزانياتها  اإدارة  من  باملوارد  الغنية  الدول  تتمكن  لكي 
العمومية. فحيثما يتم ا�ستخدام املوارد الطبيعية اأو االحتياطات املالية من اأجل االإنفاق العام اأو امل�ساهمة لتقدمي اأ�سعار اأدنى من ال�سوق، على الدولة 
اأن تعمل الإن�ساء اأ�سول من �ساأنها اأن تدعم االإنتاجية على املدى الطويل. اإذ ميكن لال�ستثمارات املدرو�سة مثاًل يف البنية التحتية اأو التعليم والتدريب 

اأن حتقق منافع طويلة االأمد، يف حني اأن تزويد العائالت بالكهرباء باأ�سعار دون معدالت ال�سوق لن يحقق ذلك.

 اعتم�د قواعد م�لية جديدة

مُيكن للقواعد املالية اأن ت�ساعد احلكومات على اعتماد �سيا�سات م�ستدامة اأكرث، مبا يخف�ش العبء العام على املوارد. ومن �ساأن ذلك اأي�سًا اأن يف�سح 
جمااًل اأكرب لالإنفاق املعاك�ش مبا ي�ساهم يف تذليل بع�ش اآثار التقلبات يف اأ�سعار النفط. ومُيكن للقواعد املالية اأن تتخذ اأ�سكااًل منوعة، فبع�ش الدول 
تعتمد قاعدة واحدة مثاًل )كالرتكيز على تخ�سي�ش ح�سة من الناجت املحلي االإجمايل ل�سد العجز( اأو تعتمد جمموعة من القواعد ملوازنة العجز اأو 

حتديد دور ا�ستثمار القطاع العام اأو احلاجة اإىل اإجراءات جديدة لتحقيق االأرباح.
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ا�ستك�س�ف م�س�در جديدة لالإيرادات

القاعدة  لتو�سيع  للعائدات  على م�سادر جديدة  تعرث احلكومات  اأن  املهم جدًا  من  لذا،  املايل.  ال�سق  من  واحدًا  جانبًا  اإال  االإنفاق  يعد خف�ش  ال 
اأنحاء دول جمل�ش  اأن ي�سمل ا�ستحداث �سرائب جديدة )مثل ا�ستحداث �سريبة على القيمة امل�سافة يف كافة  ال�سريبية وتعميقها. ومُيكن لذلك 

التعاون اخلليجي( اأو تو�سعة تغطية م�سادر االإيرادات املوجودة.

اال�ستغالل االأمثل للموارد 

يجب على احلكومات اأي�سًا اأن حُت�سن من ا�ستثمار واإدارة امل�ساريع والربامج ب�سكٍل فّعال. اإذ ُتبنّي درا�سة �سادرة عن �سندوق النقد الدويل5 حول 
اإدارة ا�ستثمارات القطاع العام، اأن لدى الدول امل�سّدرة للطاقة اأوجه �سعف يف اأنظمة اإدارتها ال�ستثمارات القطاع العام، ما يخف�ش بدوره فعالية 
وكفاءة اإنفاق روؤو�ش االأموال. لذا فاإن حت�سني االإدارة �سيوؤدي اإىل اال�ستغالل االأمثل للموارد املالية والب�سرية ال�سحيحة، و�سيزيد من فر�ش جناح 
برامج التحّول. حيث تعد  الروؤى اجلريئة واالأهداف ال�سامية يف غاية االأهمية، ولكن يجب على القادة اأن يحققوا نتائج ملمو�سة اأي�سًا اإذا ما اأرادوا 

مواكبة هذا العامل الذي يزداد تناف�سية.

احللول االجتم�عية
التوظيف هو سر النجاح

اأ�سبح ماليني املواطنني يف الدول امل�سدرة للنفط يعتمدون على حكوماتهم لتلبية معظم احتياجاتهم املالية، �سواء من خالل االإعانات اأو من خالل 
فر�ش التوظيف يف القطاع العام. ومن �ساأن اإ�سالح م�ستوى االعتماد هذا اأن يقّلل من االأعباء على املوارد العامة، واأن يزيد من املرونة املالية لالأ�سر 
باإمكان  اإذ  الطاقة.  االإنتاجية خارج احلكومة وقطاع  العمل  الطاقة. ويكمن احلل هنا يف توفري فر�ش  اإيرادات  تواجهها  التي  ال�سدمات  يف وجه 

احلكومات اأن ت�سجع املزيد من املواطنني على انتهاز هذه الفر�ش وم�ساعدتهم على ك�سب املهارات الالزمة لفعل ذلك. 

كما اأن زيادة فر�ش عمل املراأة �ست�ساعد يف اإ�سالح بع�ش الدول، هذا اإىل جانب اإعادة ت�سميم برامج تقدمي املنافع ملنح ال�سّكان املزيد من احلوافز 
لدخول القوى العاملة. 

اإ�سالح �سبكة االأمن االجتم�عي

حتتاج الكثري من الدول امل�سدرة للنفط اإىل خف�ش اعتماد النا�ش على احلكومة وزيادة �سمولية وكفاءة اأنظمة الدعم املتوفرة يف الرعاية االجتماعية 
واالإ�سكان وغريها من املجاالت  ومن االأمثلة على ذلك تقدمي اإعانات مريحة لتكون اأكرث �سمولية، واإ�سالح م�ساريع اال�ستثمار يف ال�سمان االجتماعي 

لزيادة االإيرادات وتو�سيع وتطوير برامج متويل االإ�سكان لت�سجيع متّلك املنازل.

ومُيكن اأي�سًا ت�سميم �سبكات االأمن االجتماعي لكي تعمل كمثبت تلقائي لالقت�ساد، حيث ينخف�ش االإنفاق االجتماعي خالل مراحل النمو ويرتفع 
ليعزز اال�ستهالك خالل فرتات الركود االقت�سادي. وتكمن اإحدى الطرق يف حتقيق ذلك يف اإن�ساء برامج تاأمني �سد البطالة �ساملة ،من �ساأنها 
اأن ُت�سهل اال�ستهالك على االأ�سخا�ش الذين يفقدون وظائفهم خالل فرتات الركود االقت�سادي، على اأّن تقوم هذه الربامج يف الوقت عينه ب�سحب 
ال�سيولة خالل فرتات التوظيف العايل، بينما ُيقدم اأ�سحاب العمل املنح للموظفني. كما مُيكن ت�سميم برامج امل�ساعدة االجتماعية بطريقة توّفر 

منافع موؤقتة للفئات ال�سعيفة خالل فرتات الركود، ومن ثم حتفيز االأ�سخا�ش الذين باإمكانهم  العمل يف حال وجدت فر�سة للعمل.

                          http://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/ 5
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اخل�متة: كيف �سندفع عجلة 
النج�ح؟

الكامن  املزدوج  للتحدي  منطقي  بفهم  تتحلى  التي  الدول  من  الكثري  يف  االإ�سالح  على  الدالالت  بع�ش  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  �سهدت 
واال�ستدامة.  املرونة  تعزيز  يف 

روؤية  الطموح  يف  وتوازيه  واحلكومية.  واالجتماعية  االقت�سادية  املجاالت  يف  متكاماًل  برناجمًا  مثاًل  االإماراتية  الوطنية  االأجندة  وتقدم 
خالل  االأحيان  بع�ش  يف  و�سعبة  كربى  تغيريات  اإحداث  كالهما  و�سيتطلب  الوطني،  التحّول  وخطة  ال�سعودية  العربية  للمملكة   2030

كافيًة،  تكون  لن  املوؤقتة  واالإ�سالحات  احللول  اأن�ساف  ّن  باأ واإقرارهم  الوطنيني  القادة  جدية  الربامج  هذه  وتعك�ش  املقبلة.  ال�سنوات 
العمل  حيال  النا�ش  فيها  يفكر  التي  الطريقة  يف  وحتى  العمل،  �سوق  يف  كبرية  بتغيريات  يرتبط  اأن  واملايل  االقت�سادي  االإ�سالح  على  واأّن 

واحلكومة. 

مُيكن  العامل،  اأنحاء  يف  الوطنية  التحّول  جهود  اإىل  بالنظر  لكن   ، اأخرى  اإىل  دولة  من  ذلك  يختلف  التغريات؟  هذه  الإجناح  املطلوب  فما 
امل�سرتكة.  النجاح  مفاتيح  بع�ش  ا�ستخال�ش 

يجب  الهامة،  املطلوب  لطبيعة  فنظرًا  املجتمع.  يف  وا�سع  نطاق  على  ومقبول  للتغيري  ووا�سح  منطقي  بهدف   تتحلى  قوية  قيادة  وجود  اأواًل، 
واأهدافهم.  انطالقهم  لنقطة  وكذلك   اأمامهم  املاثلة  للتحديات  وا�سح  فهم  يف  الت�سارك  واملواطنني  القادة  على 

الوقت  يف  �ساملة  معلومات  وت�ستغل  جتمع  اأن  احلكومات  على  يجب  اإذ  البيانات.  على  قائمة  قوية  ومعلومات  اأفكار  اإىل  نحتاج  ثانيًا، 
ومتابعة  حكيمة  ق��رارات  واتخاذ  فعالة  برامج  ت�سميم  اإىل  باالإ�سافة  تدخالتها،  ت�سميم  يف  تنجح  لكي  انعكا�ساتها،  وتفهم  املالئم 

ثرها.  اأ

االإ�سالحات  لبع�ش  البد  التحّول.  بخطوات  اطالع  على  واإبقائهم  املواطنني  رفاهية  مت�سل�سل حلماية  ب�سكل  االإ�سالح  القيام ب  يجب  ثالثًا، 
الكربى  التغريات  حُتدث  االإطالق  على  االأجنح  التحوالت  ّن  اأ علمًا  عديدة،  الأجيال  العائالت  اأذهان  �سادت  التي  التوقعات  ُتخالف  اأن 
تدريب  فر�ش  توفري  مع  املالية  االإعانات  اإ�سالحات  تقدمي  مثاًل  فيمكن  �ستحدثه.  الذي  التغيري  وفهم  التكيف  على  النا�ش  مل�ساعدة   ، بتاأنٍّ

الوقت.  بنف�ش  اخلا�ش  القطاع  يف  العمل  منافع  على  التح�سينات  اإدخال  اأو  جديدة، 

الوطنية،  للتنمية  مواتية  بيئة  الإن�ساء  �سروريان  العاملني  هذين  اأّن  اإذ  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  على  وقدرة  �سيا�سي  ا�ستقرار  واأخ��ريًا، 
على  وقدرتها  ا�ستقرارها  حت�سني  للحكومات  ومُيكن  االقت�سادي.  الربنامج  لتنفيذ  اخلا�ش  القطاع  مع  ال�سراكات  اإبرام  ذلك  يف  مبا 
التوقعات  وتو�سيح  واحرتامها  املالية  القواعد  وو�سع  اال�ستثمارية  البيئة  ا�ستقرار  على  احلفاظ  مثل  كثرية  بطرق  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 

ومنافعه. االإ�سالح  نحو  ال�سحيح  الطريق  ب�ساأن 
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