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Challenges and Prospects of the Future Vision Oman 2020
An Analytical Reading

ً
 والدروس،"2020 وتحليل نوع ًيا للرؤية املستقبلية "عامن
عرضا
 تتضمن هذه الورقة:ملخص
ً
املستفادة من النجاحات التي تحققت وأوجه القصور التي شابت التنفيذ؛ وذلك لصياغة رؤية
 وتلك التي يحتمل حدوثها خالل،جديدة تتالءم مع املعطيات املحلية والعاملية التي استجدت
 وقد.الحقبة املقبلة؛ ونستشهد يف ذلك مبا سبق من بحوث ودراسات يف أدبيات املوضوع
ُقسم الورقة إىل جزأين رئيسني؛ يرصد األول األهداف
ّ اقتضت طبيعة املسألة املدروسة أن ن
 يف حني يتناول الجزء الثاين الدروس املستفادة،املحددة للرؤية وبيان مدى النجاح يف تحقيقها
.من جوانب اإلخفاق حتى ميكن صياغة رؤية تتالءم مع املعطيات املحلية والعاملية الجديدة
. ما بعد النفط، النفط، التنمية االقتصادية،2020  عامن، التخطيط، الرؤية املستقبلية:كلامت مفتاحية
Abstract: This paper includes a review and qualitative analysis of the future vision Oman
2020, and the lessons to be learned from the successes achieved and the shortcomings in
implementation. This is in order to formulate a new vision appropriate to local and global
developments that have occurred and future events in the coming period, citing previous
research and studies in the relevant literature. The paper is divided into two main parts:
the first looks at the goals set for the vision and the level of success in meeting them; the
second deals with the lessons learnt from aspects of failure to enable the formulation of
a new vision that conforms with the new local and global facts.
Keywords: Future Vision, Planning, Oman 2020, Economic Development, Post-Oil.

. البنك املركزي العامين ووزارة االقتصاد الوطني واملجلس األعىل للتخطيط بسلطنة عامن،* باحث عامين يف االقتصاد
Omani Economics Researcher at the Omani Central Bank, and the Omani Ministry of Economy and
Supreme Council for Planning.
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مقدمة
مل يعد تقدم األمم ونهضتها يخضعان للتطور التلقايئ بحسب األوضاع ،بل أصبحا يعتمدان عىل رؤية
مستقبلية واضحة املعامل ،والتخطيط السليم لحشد املوارد املادية والبرشية الوطنية ،وتوجيهها نحو
أفضل استخداماتها؛ خدمة ألهداف التنمية الشاملة واملستدامة يف املدى الطويل .وعىل الرغم من أن
سلطنة عامن كانت أول دولة خليجية تتبنى رؤية مستقبلية طويلة املدى "عامن  "2020وذلك منذ عام
 ،1995وساعدت هذه الرؤية يف تحقيق إنجازات ملحوظة عىل مختلف األصعدة ،تتمثّل مبعدل النمو
االقتصادي املرتفع نسب ًيا ،وما ترتب عليه من تحسينات ملموسة يف مستويات املعيشة يف سلطنة عامن،
فإن الدورة االقتصادية املحلية ظلت معتمدة عىل إيرادات النفط والغاز ،بوصفها مولدات رئيسة للدخل
والطلب املحليني .ويف املقابل ،اعتمدت السلطنة عىل الواردات والعاملة الوافدة يف تلبية االحتياجات
املحلية؛ ما أدى إىل بقاء الدورة االقتصادية املحلية هشة وعرضة لتقلبات أسعار النفط .ومن جانب
آخر ،استمر االهتامم بتنمية النشاطات النفطية عىل حساب تنمية النشاطات غري النفطية للقطاع
الخاص الذي ظل معتم ًدا عىل الدعم الحكومي ،والنزعة االحتكارية ،والعاملة الوافدة ،والتجارة املسترتة؛
األمر الذي يستوجب بالرضورة إحداث تحول إسرتاتيجي من منوذج منو وتنمية تقليدي يعتمد عىل
الحكومة بصفة رئيسة إىل منوذج تتعدد فيه قاطرات النمو ،وبصفة خاصة القطاع الخاص؛ وما يستلزمه
ذلك بالرضورة من إجراء تغريات جذرية يف أسلوب إدارة القضايا املحورية ومعالجتها التي قد تعرقل
تحقيق هذا التحول.

أول .مسرية االقتصاد العامين من مجتمع الكفاف
ً
إىل مجتمع الوفرة والنامء
بدأ التطور االقتصادي لسلطنة عامن منذ عام  ،1970بعد فرتة طويلة من العزلة والركود االقتصادي.
فقبل ذلك ،كان االقتصاد العامين كغريه من اقتصادات املنطقة يعاين الحرمان والتخلف ،وكان قطاع
الزراعة واألسامك املصدر الرئيس لتكوين إجاميل الناتج املحيل ،وكانت الغالبية العظمى من السكان
تستمد أرزاقها من هذا القطاع .وبعد اكتشاف النفط وبدء تصديره بكميات تجارية عام  ،1967أصبح
هذا املورد الطبيعي ميثّل أهم الدعامات التي يرتكز عليها االقتصاد .وعىل الرغم مام شهدته القطاعات
االقتصادية غري النفطية من منو كبري نسب ًّيا يف السنوات املاضية ،فإن النفط ما زال املحرك األسايس لعجلة
التنمية ،كونه ميثّل الجزء الرئيس من القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد العامين(((.
1 Minister of National Economy, Forty Glorious Years 1970 - 2010 (Muscat: Ministry of National Economy of Oman
Publication, 2010).
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ولقد استطاعت السلطنة يف ظل إسرتاتيجية التنمية طويلة املدى األوىل ( )1995-1970االنتقال من
مجتمع الكفاف إىل مجتمع الوفرة والنامء ،وذلك نتيجة تكثيف الجهد وما نتج منه من تحقيق نتائج
ملموسة وإنجازات كبرية يف جميع مجاالت وأبعاد التنمية الشاملة((( .وقد ارتكز األداء التنموي للسلطنة
ثم عىل اإلنفاق الحكومي املرتفع ،ومستويات عالية من
يف املقام األول عىل تدفق املوارد النفطيةّ ،
االستثامر ،واستقدام أعداد كبرية من العاملة الوافدة .وعىل الرغم من اإلنجازات التي حققتها السلطنة
خالل الفرتة املذكورة ،فقد ظهرت العديد من التحديات التي واجهت مسرية التنمية ،وما تزال قامئة حتى
اآلن؛ نذكر منها اعتامد االقتصاد العامين عىل مصدر واحد غري متجدد للدخل ،وهو النفط ،والذي يتأثر
مبارشة بعوامل اقتصادية وسياسية وخارجية ،واالنخفاض املتدرج املتوقع يف املخزون النفطي ،وضعف
التشابك بني قطاع النفط والقطاعات اإلنتاجية والخدمية األخرى((( .ومن جانب آخر ،اتسع نطاق دور
الحكومة يف مجال اإلنتاج السلعي والخدمي؛ ما يحد من الفرص املتاحة أمام مساهمة القطاع الخاص
يف هذه املجاالت ،وقصور بعض القوانني واألنظمة عن توفري البيئة املالمئة لنمو نشاطات القطاع الخاص
وتعددها ،وكذلك االختالالت القامئة بسوق العمل بسبب ضعف مساهمة العاملة الوطنية ،وانخفاض
مستوى الكفاءة اإلنتاجية وعدم قدرتها عىل مواكبة التطورات املتسارعة يف املجال التقني ،واستمرار
التوسع يف استخدام العاملة الوافدة .وذلك إضافة إىل التغريات الهائلة يف منظومة إدارة االقتصاد العاملي،
وبداية تشكل مالمح النظام العاملي الجديد الذي تتصاعد فيه حدة التنافس االقتصادي والتجاري
والتقني ،ويعتمد آليات السوق والتحرر االقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
وملواجهة تلك التحديات ،والسعي إىل تعظيم االستفادة من التطورات اإليجابية التي طرأت عىل هيكل
االقتصاد الوطني خالل املرحلة األوىل من إسرتاتيجية التنمية ( ،)1995-1970ومن املوارد الطبيعة التي
تزخر بها البالد ،واملوقع الجغرايف املتميز للسلطنة ،ومن الفرص التي تتيحها ثورة االتصاالت وعوملة
االقتصاد ،وبغرض استدامة التنمية وتحسني نوعية الحياة للفرد العامين بوتائر عالية متواصلة ،جرى
وضع إسرتاتيجية التنمية طويلة األجل (الرؤية املستقبلية عامن  )2020لتغطي الفرتة (.)2020-1996
وكانت األهداف الرئيسة تتمثّل بالحد من املخاطر الناجمة عن التقلبات يف أسعار النفط ،وخلق فرص
عمل ألعداد الشباب املتزايدة بنسق رسيع ،واالستعداد لعرص ما بعد النفط عىل املدى الطويل(((.
والجدير بالذكر أن الرؤية املستقبلية عامن  2020قامت عىل ثالث ركائز أساسية هي :التنويع االقتصادي،
وتنمية رأس املال البرشي ،وتطوير القطاع الخاص .وانبثقت عن تلك الركائز الثالث سبعة أبعاد ،متمثّلة
 2وزارة االقتصاد الوطني /سلطنة عامن ،الرؤية املستقبلية لالقتصاد العامين – عامن  ،2020اسرتاتيجية التنمية طويلة املدى الثانية
(( )2020-1996مسقط :وزارة االقتصاد الوطني.)1995 ،
 3وزارة االقتصاد الوطني /سلطنة عامن ،الخطة الخمسية الخامسة (( )2010-1996مسقط :وزارة االقتصاد الوطني.)1995 ،
 4الرؤية املستقبلية عامن .2020
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باستقرار االقتصاد الكيل ،وتطوير دور الحكومة ،وتنمية املوارد البرشية ،والتنويع االقتصادي ،وتطوير
القطاع الخاص ،ورفع مستوى معيشة املواطن العامين ،وزيادة درجة دمج االقتصاد العامين يف االقتصاد
العاملي .وقد جرى تحديد األهداف الكمية ومعايري /مؤرشات قياس األداء لكل من تلك األبعاد من
أجل تقييم النجاح املحرز يف نطاقها .هذا ،وتهدف إسرتاتيجية التنمية طويلة املدى للفرتة (-1996
 ،)2020يف املقام األول إىل ضامن استقرار دخل الفرد عند مستواه عام  1995كحد أدىن ،والسعي إىل
مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام  .2020كام أنها تهدف إىل تحقيق االستقرار االقتصادي والتوازن
املايل ،وتهيئة الظروف املالمئة لالنطالق االقتصادي من خالل استخدام عائدات النفط والغاز لتحقيق
التنويع االقتصادي املستمر واملتجدد وتوفري الخدمات الصحية والتعليمية األساسية وتطويرها ،وكذلك
تدريب املواطنني العامنيني وتنمية مهاراتهم ،إضافة إىل انتهاج سياسات تهدف إىل تعزيز املستوي
املعييش للمواطن العامين .وبصفة عامة ،فإن هذه اإلسرتاتيجية تهدف إىل استدامة التنمية خالل الفرتة
( )2020-1996وما بعدها((( .وترتكز هذه اإلسرتاتيجية طويلة املدى عىل تحقيق أهدافها من خالل
املحاور األساسية التالية:
ö öتنمية املوارد البرشية ،وتطوير قدرات العامنيني ومهاراتهم ملواكبة التطورات التقنية ،ومواجهة
املتغريات التي تحدث بكفاءة عالية.
ö öتهيئة مناخ اقتصادي كيل مستقر بغية تنمية قطاع خاص قادر عىل االستخدام األمثل للموارد
البرشية والطبيعية للسلطنة ،بأساليب تتسم بالكفاءة واملحافظة عىل سالمة البيئة ،واالستفادة
من املوقع الجغرايف املتميز للسلطنة.
ö öتعزيز املستوى املعييش للمواطن ،والعمل عىل تخفيض التباين بني املناطق ،وبني فئات الدخل
املختلفة ،وضامن استفادة املواطنني كافة من مثار عملية التنمية.
ö öاملحافظة عىل املكتسبات التي تحققت يف املرحلة السابقة والعمل عىل صيانتها وتطويرها
واستكامل بعض الخدمات األساسية والرضورية(((.
هذا ،وقد سعت الرؤية املستقبلية عامن  2020إلعادة التنظيم والتصحيح الهيكيل؛ وذلك أن الغرض
الرئيس من عملية التخطيط هو االنتقال باالقتصاد العامين من اقتصاد يعتمد عىل اإلنفاق العام والنفط
والعاملة األجنبية إىل اقتصاد يعتمد عىل القطاع الخاص الوطني والعاملة الوطنية وموارد الطبيعة
املتجددة ،بخالف النفط والغاز ،ومبا يؤدي إىل تحقيق تنمية مستدامة.
5
6

املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
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ثان ًيا .تقييم الرؤية املستقبلية عامن 2020
بصفة عامة ،ميكن القول إن االقتصاد العامين قد منا خالل الفرتة املاضية مبعدالت فاقت معدل النمو
املستهدف يف الرؤية؛ إذ بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي خالل الفرتة ( )2015-1996ما يقارب  5يف
املئة مقارنة باملعدل املستهدف لفرتة الرؤية ،واملقدر بنحو  3.3يف املئة((( .ويعزى ذلك بالدرجة األوىل
إىل التطورات اإليجابية التي شهدها قطاع النفط والغاز من حيث األسعار وحجم اإلنتاج .ولكن نظ ًرا
لتباطؤ وترية النمو يف القطاع الخاص والقطاع املايل وسوق العمل وقطاع الصادرات غري النفطية ،وعدم
منوها بالقدر املستهدف يف الرؤية ،استمرت تحديات االقتصاد العامين نفسها منذ فرتة صياغة الرؤية(((.
كام أن عد ًدا من التحديات والتحوالت التي أفرزها املناخ االقتصادي العاملي التي تواجه االقتصاد العامين
يتعني مواجهتها بالسياسات املالمئة ،خاصة يف قطاع العمل والتدريب ومحدودية مساهمة القطاع
الخاص يف تنمية الطاقات اإلنتاجية املحلية ،إضافة إىل انخفاض وترية منو الصادرات غري النفطية ورضورة
حث القطاع املايل عىل مساندة باقي القطاعات االقتصادية.
الجدول ()1
تصورات رؤية عامن  2020وواقع مساهمتها
القطاع

املساهمة يف إجاميل الناتج
املحيل (( )1995النسبة
املئوية)

واقع املساهمة يف إجاميل
الناتج املحيل ()2014
(النسبة املئوية)

تصورات الرؤية املستقبلية
(( )2020النسبة املئوية)

قطاع النفط والغاز

35

47.5

19

القطاعات غري النفطية

65

59.9

81

القطاع الصناعي

10.9

17.5

29

الزراعة والرثوة السمكية

4.1

1.3

5.1

الخدمات

50

41.1

46.9

املصدر :وزارة االقتصاد الوطني /سلطنة عامن ،كتاب الخطة الخمسية الخامسة ( ،)2020-1996النرشة اإلحصائية الشهرية ،متوز /يوليو،
مركز اإلحصاء واملعلومات.

لقد استهدفت الرؤية رفع املساهمة النسبية للقطاعات غري النفطية يف إجاميل الناتج املحىل من  65يف املئة
عام  1995إىل  81يف املئة بحلول عام  .2020ويالحظ أن هذه النسبة مل تتجاوز  59.9يف املئة عام .(((2014
7 World Bank, Oman Vision 2020 Assessment (Washington: World Bank, 2012).
 8املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات /سلطنة عامن ،الكتاب اإلحصايئ السنوي ( 2016مسقط :املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات،
يوليو .)2016
 9البنك املركزي ،سلطنة عامن ،التقرير السنوي ( 2016مسقط :ب .م .ع.)2016 ،.
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ويتعني امليض قد ًما يف سياسات التنويع االقتصادي لتجنب حدوث تراجع كبري يف معدالت النمو بعد انتهاء
عرص النفط ،وذلك من خالل توفري البيئة املالمئة لنمو القطاع الخاص وتطوره لقيادة التنمية يف املستقبل،
بحيث يكون غري معتمد عىل أدواته الثالث (النزعة االحتكارية والدعم الحكومي والعاملة الوافدة) .ومن
جانب آخر ،فإن الوضع الحايل يتصف بضعف معدالت االدخار واالستثامر يف السلطنة ،ال سيام االدخار
واالستثامر الخاصني اللذين ميثالن أهم ركائز التنمية املستدامة .ويرجع ذلك إىل انخفاض الدخول وارتفاع
نسبة االقرتاض الشخيص؛ األمر الذي يح ّد من القدرة عىل االدخار وتوافر األموال لالستثامر .وعىل املستوى
الوطنيُ ،يعاين هيكل ميزان مدفوعات السلطنة من ارتفاع حجم األموال املحولة إىل الخارج يف شكل أموال
لتغطية قيمة الواردات من السلع والخدمات ،إضافة إىل تحويالت من أجور العاملة الوافدة أو تحويالت
دخل االستثامر األجنبي يف السلطنة؛ األمر الذي يؤثر يف حجم األموال املتوافرة لالستثامر املحيل.
وعىل الرغم من تغري العديد من املعطيات االقتصادية عام جرى افرتاضه عام  ،1995ومنها أسعار النفط
والغاز ،فقد تم تحقيق نسبة كبرية من األهداف املحددة يف الرؤية املستقبلية لالقتصاد العامين .ولقد
أدى ارتفاع أسعار إنتاج النفط والغاز وحجمه إىل ارتفاع الدخل املتولد للقطاع العام؛ األمر الذي أسهم
يف مواصلة الدور املهم الذي يؤديه هذا القطاع يف تحريك العجلة االقتصادية ،يف حني ركزت الرؤية
عىل تنامي دور القطاع الخاص لالضطالع بدور أكرب يف خدمة التنمية االقتصادية( .((1وىف قطاع الغاز،
أدى انخفاض حجم احتياطيات الغاز بنسبة  40يف املئة عام كان متوق ًعا أثناء صياغة الرؤية املستقبلية
إىل مواجهة الحكومة تحد ًيا كب ًريا متثّل باملفاضلة بني استخدام الغاز لدعم االستهالك والصناعة املحلية،
والتصدير لتدعيم موارد املالية العامة ،والحقن يف آبار النفط لتعزيز إنتاجيتها .وعىل صعيد تحفيز
النشاط االقتصادي ،اتبعت الحكومة سياسة مالية توسعية (زيادة اإلنفاق العام ،وخاصة املرصوفات
االستثامرية) ،أسفرت عن منو قطاع البناء والتشييد وكذلك قطاعي التجارة والنقل .وتجدر اإلشارة هنا
إىل أنّه من املهم تغيري السياسات الحالية يف هذا الخصوص ،بحيث يتسنى للحكومة أن تجني مثار
استثامراتها وتبدأ بانتهاج سياسات جديدة تساعدها عىل تنويع قاعدتها التصديرية؛ إذ متثّل القيمة
املضافة لقطاعات التجارة والبناء والتشييد والنقل أكرث من نصف الناتج املحىل اإلجاميل؛ األمر الذي
سيحد من إمكانيات السلطنة يف توسيع قاعدتها التصديرية وتنويعها.
التقييم القطاعي
قطاع الطاقة

لقد نجح قطاع الطاقة يف تحقيق إنجازات تجاوزت املخطط يف الرؤية املستقبلية ،ويرجع ذلك يف
األساس لعاملني رئيسني :األول هو االرتفاع الكبري يف أسعار النفط مقارنة مبا هو مخطط له ،والثاين هو
10 Minister of National Economy, Forty Glorious.
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زيادة اإلنتاج وارتفاع االحتياطيات بفضل استخدام أفضل التقنيات يف هذا املجال متمثّلة بأساليب
اإلنتاج املعززة ()Enhance Oil Recovery, EOR؛ إذ تُع ّد السلطنة البلد الوحيد عىل مستوى العامل
الذي يستخدم بنجاح ثال ًثا من التقنيات الخاصة الكتشاف النفط واستخراجه (الحرارة ،والغاز ،واملواد
الكياموية)؛ األمر الذي يتيح للسلطنة أن تكون مصد ًرا ً
مهم لتصدير هذه النوعية من الخدمات
والتقنيات الفريدة .ولقد انعكس تحسن كفاءة عمل املصايف يف تعظيم االستفادة من إنتاج النفط الخام
وتحويله إىل منتجات ذات قيمة مضافة عالية .كام نجح هذا القطاع يف تحقيق نسب تعمني عالية.
قطاع العمل

استهدفت الرؤية املستقبلية رفع مساهمة القوى العاملة الوطنية إىل إجاميل عدد السكان العامنيني من
 17يف املئة عام  1995إىل  50يف املئة بحلول عام 2020؛ يف حني مل تبلغ هذه النسبة إال نحو  14يف املئة
عام  .2008وكذلك استهدفت رفع معدل التعمني يف القطاع الخاص من  15يف املئة عام  1995إىل  75يف
املئة عام  ،2020إال أن هذا املعدل مل يتجاوز  5.14يف املئة عام  .2008وعام  ،2015بلغت نسبة التعمني يف
القطاع العام  85يف املئة ،وىف القطاع الخاص  11يف املئة( .((1ولذلك يظهر جل ًيا أن احتامالت تحقيق الرؤية
يف قطاع العمل ضعيفة؛ ما يحتم مراجعة السياسات الخاصة بهذا القطاع ووضع أهداف أكرث واقعية.
وتجدر اإلشارة إىل أن تركيبة سوق العمل وخصائص الوضع السكاين يف السلطنة فريدة؛ إذ تتميز بارتفاع
نسبة الشباب (الذين تقل أعامرهم عن  24سنة) عن  65يف املئة من إجاميل عدد السكان ،واالرتفاع
النسبي يف معدل النمو السكاين ،وانخفاض نسبة مساهمة املرأة يف سوق العمل ،وعدم قدرة القطاع
العام عىل التوسع يف توفري الوظائف .ولذلك يتعني عىل السلطات املعنية أخذ التدابري الرضورية الحتواء
هذا العنرص املهم من عنارص اإلنتاج؛ ذلك أن تفاقم مشكلة الباحثني عن العمل من املؤكد أن تحد من
قدرة االقتصاد العامين عىل النمو يف املستقبل( .((1و ُيع ّد هذا القطاع من أكرث القطاعات إخفا ًقا يف تحقيق
األهداف املنشودة لالقتصاد العامين يف الرؤية املستقبلية؛ إذ ال تزال العاملة الوافدة متثّل ما نسبته  75يف
املئة من إجاميل القوى العاملة يف السلطنة .ويرتكز عدم التوازن هذا يف تركيبة العاملة يف القطاع الخاص؛
يتعي أن تأيت
إذ متثّل العاملة الوافدة أكرث من  85يف املئة من حجم العاملة يف هذا القطاع .ومن ثمّ ،
معظم الوظائف من القطاع الخاص يف املرحلة املقبلة ،األمر الذي يستلزم بالرضورة تحسني نوعية املوارد
البرشية من خالل التعليم والتدريب ،بحيث تكون أكرث مواءمة لسوق العمل وزيادة االهتامم باملؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،وكذلك الرتكيز عىل القطاعات كثيفة العاملة؛ مثل قطاع السياحة وقطاع األسامك(.((1
 11التقرير السنوي .2016
12 World Bank, Oman Investment Climate Assessment: Towards a comprehensive SME Development Strategy for The
Sultanate of Oman (Washington: The World Bank, 2004).
 13التقرير السنوي .2016
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استهدفت الرؤية املستقبلية رفع املساهمة النسبية الستثامر القطاع الخاص يف إجاميل االستثامر من
 30يف املئة عام  1995إىل  91يف املئة عام  .2020يف حني تشري اإلحصاءات املتوافرة إىل أن استثامرات
القطاع الخاص مل تتجاوز  35يف املئة من إجاميل االستثامر عام  ،2008مع مالحظة عدم توافر بيانات
دقيقة يف هذا الشأن .ومن جانب آخر ،مل يحقق القطاع الخاص هدف الرؤية ليكون قاطرة النمو
واملصدر الرئيس لتوظيف الباحثني عن العمل؛ إذ استهدفت الرؤية توظيف  400ألف عامين وعامنية،
يف حني أنه مل يجر توظيف سوى نصف هذا العدد حتى نهاية عام  .((1(2014ويتأكد االهتامم بهذا
القطاع ودعمه بطريقة يستطيع من خاللها املساهمة الفعالة يف خدمة االقتصاد الوطني يف املرحلة
املقبلة ،وذلك من خالل الرتكيز عىل بناء قدرات القطاع الخاص ودفعه لتوسع نطاق مشاركته يف
تسيري االقتصاد العامين؛ األمر الذي لن يتأىت إال بالقضاء عىل املعوقات التي تحد من نهضته .هذا،
وتؤكد معظم التجارب الدولية أن القطاع الخاص هو املحرك الرئيس للنشاط االقتصادي ومصدر مهم
لخلق الوظائف وليس القطاع العام( .((1وميكن للسلطنة االستفادة من عدد من التجارب الناجحة
للتغلب عىل العديد من املعوقات التي تواجه القطاع الخاص العامين ،والتي تويص برضورة تحمل
القطاع املايل مسؤوليته عىل صعيد متويل مؤسسات القطاع الخاص ،سواء من خالل وضع سياسات
توجيه وتشجيع وتوفري للتمويل الالزم لهذه املؤسسات ،أو من خالل خلق سوق متويلية رائدة يف هذا
املجال ،أو مضاعفة حجم التمويل املقدم حال ًيا من املؤسسات والربامج التمويلية الحالية .وكذلك
تنمية املوارد البرشية املحلية من خالل رفع كفاءة برامج التعليم والتدريب والتأهيل مبا يتالءم مع
احتياجات سوق العمل.
التنويع االقتصادي

لقد استهدفت الرؤية رفع املساهمة النسبية للقيمة املضافة للقطاعات غري النفطية يف إجاميل الناتج
املحىل من  66يف املئة عام  1995إىل  91يف املئة بحلول عام  .2020ويالحظ أن هذه النسبة مل تتجاوز
 71يف املئة عام  .2015وعىل الرغم من الزيادة النسبية للنشاطات غري النفطية كنسبة من إجاميل
الناتج املحيل ،وإجاميل اإليرادات العامة ،وإجاميل الصادرات السلعية ،فال يزال مثة العديد من أوجه
القصور ،والتي قد تعزى إىل ارتباط نشاطات التنويع مبارشة بأداء القطاعات النفطية ،وعدم الربط
 14سلطنة عامن ،غرفة التجارة والصناعة ،التقرير السنوي ( 2015مسقط.)2015 :
15 Martin Hvidt, “Economic Diversification in GCC Countries: Past Record and Future Trends,” Kuwait Programme
on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States, no. 27 (London: London School of Economics and
Political Science, 2013), accessed on 20/12/2016, at: https://goo.gl/dU5hMh
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بني سياسات التنويع وسياسات تنمية القطاع الخاص ،وكذلك سياسات تشغيل القوى العاملة الوطنية،
إضافة إىل أوجه القصور التي صاحبت عمليات التنفيذ واملتابعة والتقييم .ومن جانب آخر يعزى ذلك
إىل البنية االقتصادية غري املتوازنة ،التي يعكسها العديد من املؤرشات الكلية مثل توزيع القوى العاملة
بني النشاطات االقتصادية املختلفة ،وتركز هيكل التجارة الخارجية بدرجة ملحوظة يف صادرات النفط
الخام والغاز الطبيعي لدفع مثن السلع والخدمات املستوردة؛ األمر الذي له انعكاسات سلبية كبرية عىل
استدامة التنمية يف املدى الطويل.
إخفاقات رؤية عامن  2020وجوانبها املضيئة
الجوانب املضيئة للرؤية

شهدت الفرتة املنقضية من الرؤية املستقبلية  2020تنفيذ العديد من الربامج لتحقيق األهداف
املرسومة؛ نذكر منها تطوير البنية األساسية واستكاملها من املطارات والطرق والبنية األساسية
املرتبطة مبوانئ صحار ،وصاللة والدقم ،وإنشاء العديد من الصناعات البرتوكياموية ،وإنشاء املناطق
الصناعية واملناطق الحرة ،وكذلك إنشاء العديد من املشاريع السياحية املتكاملة .وميكن رصد
التطورات اإليجابية التي شهدها االقتصاد العامين من خالل التغريات التي طرأت عىل عدد من
املؤرشات مثل إجاميل الناتج املحيل ،ودخل الفرد ومستوى معيشته ،ومدى تنوع الهيكل االقتصادي،
ومنو االستثامر مبعدالت كبرية أتاحت املزيد من فرص العمل للمواطنني .هذا ،وقد نجحت الرؤية
املستقبلية  2020يف تحقيق العديد من النجاحات يأيت عىل رأسها استقرار االقتصاد الكيل ،خاصة
فيام يتعلق باستدامة النمو االقتصادي ،ورفع مستوى املعيشة ،والحفاظ عىل االستقرار النقدي وسعر
نجاحا نسب ًيا يتمثّل بزيادة مشاركة املرأة يف قوة العمل ،والتحسن
الرصف .ومن جانب آخر ،نالحظ ً
يف مستوى املعيشة ،وزيادة املشاركة يف التعليم العايل ،ومنو القطاعات غري النفطية( .((1وعىل الصعيد
االجتامعي ،رفعت منظمة األمم املتحدة تصنيف السلطنة يف تقريرها عن التنمية البرشية لعام
 2006إىل مجموعة الدول ذات التنمية البرشية العالية ،بناء عىل ما تم إحداثه من نقلة نوعية يف
مجايل الصحة والتعليم .وعىل الصعيد االقتصادي ،صنفت لجنة النمو والتنمية التابعة للبنك الدويل
ً
متواصل وبأعىل املعدالت يف خالل فرتة
السلطنة ضمن الثالث عرشة دولة يف العامل التي حققت من ًوا
ما بعد الحرب العاملية الثانية(.((1
16 Minister of National Economy, Forty Glorious.
17 World Bank, Oman Vision 2020.
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عىل الرغم من اإلنجازات املحققة عىل مختلف األصعدة ،وتضاعف الناتج املحيل اإلجاميل أكرث من 6
ريال عامن ًيا عام  1995إىل ً 7876
مرات ،وارتفاع نصيب الفرد منه من ً 2491
ريال يف نهاية عام ،2014
فثمة العديد من جوانب القصور؛ إذ مل توفق الرؤية يف تحقيق عدد من األهداف الرئيسة :من بينها
إدارة دورة النشاطات التجارية ،وإعادة هيكلة االقتصاد العامين الذي مازال معتم ًدا بصفة ملحوظة عىل
اإلنفاق الحكومي املتأيت من تصدير النفط والغاز ،ومن جانب آخر ،تلبية الطلب املحيل للسلع والخدمات
من خالل االسترياد والعاملة الوافدة .وبالنسبة إىل إدارة السياسة املالية ،مل يتحقق الهدف طويل األمد
للفصل بني ميزانيات الحكومة ،وارتفاع أسعار النفط .أضف إىل ذلك أن النمو يف اإلنفاق الحكومي عند
املستويات الحالية غري قابل لالستمرار .كام ال يزال للحكومة الدور الرئيس يف مجال اإلنتاج ،ومل يجر
سوى تقدم محدود عىل طريق تنويع القطاع الخاص وتنميته .وعىل الرغم من األهداف الواضحة لتطوير
القطاع الخاص ،فال تزال الصناعات تعتمد اعتام ًدا كب ًريا عىل املبادرات الحكومية .وقد أدى عدم وجود
قطاع خاص دينامييك إىل الحد من توفري فرص العمل ،ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة .وعالوة عىل
ذلك ،مل يشارك القطاع الخاص بفعالية يف جهود التنويع ،وهو ما يتضح من املساهمة املحدودة للقطاعات
غري النفطية .ومع أن رؤية عامن  2020تهدف إىل التوسع ،فإن القطاع الخاص مييل إىل تركيز املوارد يف
النشاطات األقل إنتاجية ،مثل البناء والخدمات املحلية .وكانت مشاركته يف النشاطات ذات القيمة املضافة
ثم فقد شهد القطاع الخاص القليل من االبتكار والتطور التكنولوجي( .((1وال شك
العالية محدودة؛ ومن ّ
يف أن هذا أمر يف غاية األهمية ،يف ضوء جهود سلطنة عامن الرامية إىل تحقيق مزيد من االندماج يف
االقتصاد العاملي ،من خالل االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف .فليك تصبح الرشكات العامنية منافسة
للرشكات األجنبية عامل ًيا ومحل ًيا ،فعليها أن تصبح مبتكرة وديناميكية .ومن جانب آخر كان للضعف يف
تنمية القطاع الخاص تداعيات سلبية عىل اتجاهات العاملة؛ فالعاملة الوطنية تفضل املناصب الحكومية
التي تقدم امتيازات أكرب .ومل تنجح السياسات حتى اآلن يف جعل وظائف القطاع الخاص أكرث جاذبية.
وتتفاقم صعوبة توظيف املواطنني يف القطاع الخاص من خالل فجوة املهارات بني املواطنني الباحثني عن
العمل ،ومتطلبات سوق العمل .ولقد أسفر الجهد املتواصل للحد من هذه الفجوة ،من خالل تطوير
مهارات قوة العمل التنافسية وإصالح التعليم والتدريب ،عن نتائج متباينة(.((1

ثالثًا .قراءة يف التجربة التنموية العامنية يف ضوء الرؤية
املستقبلية عامن 2020
تعددت األسباب التي أدت إىل تحقيق النتائج املذكورة منها املحلية واإلقليمية والعاملية ،نذكر منها
األزمات العاملية مثل؛ انهيار أسعار النفط عام  1998وكذلك عام  ،2014واألزمات املالية واالقتصادية
18 World Bank, Oman Investment.
19 Ibid.
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التي عصفت باقتصادات عدد من الدول يف مختلف أنحاء العامل .ويجب أال نغفل ما يسمى "أزمة الربيع
العريب" عام  .2011وقد تضافرت تلك األزمات إلعاقة تنفيذ أهداف الرؤية املستقبلية .كام أن الرؤية
وضعت أهدا ًفا طويلة املدى ،ولكنها مل تتطرق إىل اإلسرتاتيجيات ،والخطط التنفيذية ،ومؤرشات قياس
األداء ،وأدوات التقييم واملراجعة .أضف إىل ذلك أنه مل يجر إرشاك أصحاب العالقة ،وخاصة القطاع
الخاص وأطياف املجتمع ،لضامن حدوث التحول املطلوب .كام أن الرؤية مل توضح ألصحاب العالقة
ثم ،مل تنجح يف بناء أطر التنسيق بني األطراف املعنية ،وظلت
بالتنفيذ األدوار واملسؤوليات؛ ومن ّ
الشفافية واملساءلة مفقودتني .ومن جانب آخر ،افتقدت الرؤية إىل الديناميكية ونظم التفاعل مع
املتغريات املحلية والعاملية ،وظلت أهداف الرؤية متصلبة وغري مرتابطة مع الخطط الخمسية والسنوية
واإلطار املايل .ومام يؤخذ عىل هذه الرؤية كذلك ،عدم وجود جهاز معني بتنفيذها .ويضاف إىل ما سبق
عدم توافر بيانات ومعلومات إحصائية لقياس األداء وتقييم التقدم املحرز ،وتركيزها عىل الكم وليس
الجودة فيام يتعلق بتنمية رأس املال البرشي واالبتكار .وهو األمر الذي ميكن رصده من خالل عدم
التوافق بني الوظائف املتوافرة ومخرجات مؤسسات التعليم والتدريب.
نستعرض فيا ييل الصورة الكلية للتجربة التنموية العامنية ،والتي قد تساهم يف توضيح الجذور
الرئيسة لهذه اإلخفاقات ،مبا يساعد عىل التعامل معها .وىف هذا اإلطارُ ،يعزى تباين نتائج الرؤية
املستقبلية  2020إىل عدد من العوامل تتمثّل مبحدودية النجاح يف تنويع مصادر الدخل ،وتنمية املوارد
البرشية الوطنية ،وبناء قطاع خاص قوي وتنافيس ،واالعتامد املفرط عىل االسترياد والعاملة الوافدة،
ثم هشاشة تركيبة االقتصاد ،وتعرضه لضغوط ملحوظة كالتي نشهدها اليوم جراء انخفاض أسعار
ومن ّ
النفط .وتنعكس هذه العوامل سلب ًيا عىل إنتاجية دورة النشاطات التجارية املحلية ،ومدى توازن العالقة
بني الحكومة واملجتمع والقطاع الخاص وتكاملها ،وحكمة السياسات املتبعة يف السنني السامن والسنني
العجاف للدورة االقتصادية املحلية يف األجل البعيد.
دورة النشاطات التجارية املحلية

لقد ظلت دورة النشاطات التجارية املحلية معتمدة عىل إيرادات النفط والغاز بوصفها مولدات رئيسة
للدخل والطلب املحيل؛ ويف املقابل ،اعتمدت عىل الواردات والعاملة الوافدة يف تلبية االحتياجات
املحلية؛ ما انعكس يف بقاء الدورة االقتصادية املحلية هشة وعرضة لتقلبات أسعار النفط .ومن جانب
آخر ،كان االهتامم بتنمية قطاع النشاطات النفطية عىل حساب تنمية القطاع الخاص .ومن املهم أن
تركز سياسات املرحلة املقبلة عىل معالجة أوجه الخلل يف جانبي دورة النشاطات التجارية املحلية،
بحيث تعضد وتعزز الجوانب اإلنتاجية ،والتي تتمثّل بتعزيز الصادرات بأنواعها ،وزيادة االستثامرات،
سواء كانت حكومية أو خاصة أو محلية أو خارجية .ويف املقابل ،ستعمل عىل الحد من النزيف الخارجي
املتمثّل بالواردات من السلع والخدمات ،وكذلك التحويالت الجارية ،سواء يف صيغة تحويالت العاملة
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أو أرباح للرشكات العاملة .وتجدر اإلشارة إىل وجود اعتامد وتأثري متبادلني ،ولو بدرجات متفاوتة،
بني مكونات أي اقتصاد .وتكمن صعوبة إدارة االقتصاد يف معرفة مدى التأثري املتبادل بني املتغريات
االقتصادية املختلفة وطبيعته :من يؤثر؟ ومن يتأثر؟
تلجأ الدول إلدارة دورتها االقتصادية إىل العديد من الوسائل؛ من بينها دراسة هيكل التبادل التجاري،
والعمل عىل تلبية السلع والخدمات املطلوبة محل ًيا من خالل إيجاد قطاع خاص (رشكات) قادر عىل
إنتاجها .وىف حالة ضعف قدرات القطاع الخاص ،تتدخل الحكومة بالعديد من الوسائل لتعززها والدخول
يف رشاكات إسرتاتيجية ،سواء مع رشكات محلية أو اجتذاب رشكات عاملية (االستثامر األجنبي املبارش)
متخصصة يف النشاطات املطلوبة ،سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية؛ بحيث تدخل الحكومة
بصفة مساهم مبارش يف رأس املال واإلدارة لضامن تحقيق األهداف املبتغاة يف استدامة التنمية
يف األجل الطويل(.((2
العالقة بني الحكومة واملجتمع والرشكات

متثّل طبيعة العالقة بني هذه األطراف الثالثة قوة داعمة وركيزة أساسية إلنجاح أي رؤية مستقبلية .ذلك
أنّه توجد بني هذه األطراف الثالثة تقاطعات مه ّمة؛ فاملجتمع يبحث عن بيئة آمنة ومستوى معييش
مالئم وخدمات كافية ومتوافرة ،يف حني أن أفراد املجتمع مطالبون بأن يكونوا مبادرين ومنتجني،
والحكومة تسعى لتحقيق االستقرار السيايس واالقتصادي ،وتوفري إيرادات كافية لتمويل عملياتها .وىف
الجانب اآلخر ،يتطلع قطاع الرشكات إىل زيادة الطلب عىل السلع والخدمات التي ينتجها ،وتحقيق
عوائد مجزية عىل االستثامر ،يف حني أنه مطالب بتوفري فرص عمل ألفراد املجتمع ،ومتويل عمليات
الحكومة من خالل الرضائب .والجدير بالذكر أن نجاح العالقة بني هذه األطراف الثالثة يعتمد عىل
ثالثة مقومات أساسية هي الثقة املتبادلة ،والشفافية ،واملساءلة .وتواجه الدول النفطية تحد ًيا كب ًريا
يتمثّل بإيجاد توازن وتكامل يف هذه العالقة ،خاصة عندما يؤدي بعض أفراد املجتمع أدوا ًرا مختلفة يف
الوقت نفسه ،بحيث يكونون متخذي قرار وأصاحب أعامل؛ ما يتيح الفرصة لفئة محدودة من أفراد
املجتمع ألخذ األفضلية عىل حساب البقية .ولقد نجم عن منوذج النمو القائم عىل النفط أن أصبحت
ثم كان تحديد أفضلية ترتيب أولويات التنمية مبا تراه مالمئًا ،وهو
الحكومة هي الطرف األقوى؛ ومن ّ
ما قد ال يتوافق بالرضورة مع ما تراه األطراف األخرى .وهنا يتعني التنويه إىل أهمية تحقيق التوازن؛
إذ أدت تداعيات العوملة والتغري يف مراحل التنمية وزيادة عدد السكان ومستوى تعليمهم وتوقعاتهم
إىل تغريات كبرية يف العالقة بني الحكومة واملجتمع يف الدول النفطية .وتشري األدبيات االقتصادية إىل أن
عدم نجاح العديد من الدول الريعية يف بناء اقتصادات قوية وتنمية شاملة مستدامة ،مع أن اإليرادات
20 Ibid.

يوسف بن حمد البلويش

107

تحديات الرؤية املستقبلية "عامن  "2020وآفاقها
قراءة تحليلية

الشكل ()1

املصدر :من إعداد الباحث

الكتـاب الثاين 2017 -

108

دراسات

الشكل ()2

املصدر :من إعداد الباحث

وفرية ،يعود لسببني؛ يكمن األول يف أن العالقة بني الحكومة واملجتمع والرشكات ظلت غري متوازنة مبا
يسمح باالستفادة من هذه اإليرادات عىل نحو أمثل وأكرث فاعلية ،بخلق قواعد متينة واستخدام أمثل
للموارد .ولقد أنتج هذا الوضع عق ًدا اجتامع ًيا بني الطرفني يف االقتصادات الريعية ،يشري إىل أن مدى متتع
الحكومة بالسلطة والنفوذ يتأثر بدرجة ملحوظة بكيفية توزيع اإليرادات عىل أفراد املجتمع؛ بحيث
يحصل املواطنون عىل قدر من ريع النفط ً
مثل ،بينام تتمتع الحكومة بقدر ملحوظ من السلطة والنفوذ.
ويتمثّل السبب الثاين بأن اإلنفاق الحكومي الذي أدى إىل زيادة الطلب عىل السلع والخدمات مل يؤد
إىل تنمية حقيقية للقطاعات اإلنتاجية ،وإمنا اعتمد عىل االسترياد؛ وهذا ما يسمى بعدم توازن املدخالت
مع املخرجات لالقتصاد ،وقد سبقت اإلشارة إليه يف دورة النشاطات التجارية املحلية.
الدورة االقتصادية املحلية خالل األجل الطويل

كام هو معلوم ،تحكم الدورة االقتصادية قوانني التأرجح بني فرتات الطفرة والركود؛ وال يخفى أن مدى
النجاح يف التصدي للتحديات التنموية مرتبط إىل حد كبري مبدى إحكام إدارة الدورة االقتصادية ،ورصانة
السياسات املتبعة يف مراحل االزدهار (السنني السامن) ،ومراحل االنكامش (السنني العجاف) ،كام هو
موضح يف الشكل ( .)2وبالنسبة إىل السلطنة ،تربهن هذه الدورة عىل نجاح التصدي ملختلف األزمات
التي مرت بها يف مسريتها ،سواء كانت نفطية ،أو مالية ،أو تقلبات إقليمية ،واستطاعت التعامل معها
باستخدام آليات مختلفة تتالءم مع مرحلة النمو والجاهزية .والجدير بالذكر أن النمو املحقق يف الحقبة
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املاضية كان معتم ًدا عىل االستهالك بدرجة كبرية؛ ومن املهم العمل يف املرحلة املقبلة عىل تحقيق منو
أساسا عىل االستثامر وليس عىل االستهالك.
قائم ً
هذا ،ومتر سلطنة عامن مبرحلة انتقالية أفرزتها مستجدات العوملة ،وما صاحبها من ثورة يف مجال تقنية
املعلومات واالتصاالت ،إضافة إىل قِرص عمر املوارد النفطية املحلية نسب ًيا ،وتقلبات أسعارها ،ومتطلبات
سوق العمل املحلية ،ومنوذج التنمية القائم عىل إدارة الحكومة للقاطرة االقتصادية ،وما نتج من ذلك من
تداعيات عىل بيئة األعامل بصفة عامة .وينطوي ذلك بالرضورة عىل عدد من التحديات نربزها كالتايل:
ö öالتحدي الدميوغرايف :ويتمثّل بتزايد أعداد الباحثني عن فرص عمل ،وصعوبة استيعابهم يف
القطاع الحكومي ،وعدم جاهزية القطاع الخاص ،وزيادة عدد الطلبة الباحثني عن فرص التعليم
العايل ،وعبء متويل تكلفة دراستهم عىل ميزانية الحكومة سواء محل ًيا أو خارج ًيا .أضف إىل
ذلك األعداد الكبرية غري املنتجة نسب ًيا والعاملة يف القطاعات الحكومية العسكرية واملدنية،
والكيفية ميكن بها حشد هذه الطاقات وتوجيهها إىل القطاعات اإلنتاجية .هذا ً
فضل عن تزايد
عدد املواليد مبعدل  30يف املئة سنو ًيا منذ بداية  ،2012وانعكاساته عىل طلب خدمات التعليم
والصحة وغريها يف املرحلة املقبلة(.((2
ö öالتحدي املايل :ينجم عن االنخفاض الكبري يف اإليرادات العامة للدولة مبا يقدر بأكرث من  45يف
املئة ،نتيجة انخفاض أسعار النفط ،وما ميثله ذلك من تح ٍد مزدوج للميزانية العامة لتمويل
اإلنفاق العام (الجاري والرأساميل)؛ وكذلك رضورة تكوين احتياطيات كافية لدى البنك املركزي
العامين لتغطية عجز الحساب الجاري من ميزان املدفوعات الناجم عن االعتامد املفرط عىل
العامل الخارجي لتلبية الطلب املحيل من السلع والخدمات.
ö öالتحدي االقتصادي :ويتمثّل بدورة النشاطات التجارية املحلية واملعتمدة بدرجة ملحوظة عىل
االسترياد لتلبية الطلب املحيل؛ ما أسفر عن خلل كبري يف هيكل االقتصاد ،وضعف القطاع
الخاص ،واعتامده إىل حد كبري عىل الدعم الحكومي والعاملة الوافدة والنزعة االحتكارية.
ومن اإلنصاف القول إن هذه التحديات ليست مقصورة عىل السلطنة؛ إذ تعاين غالبية اقتصادات الدول
الريعية الظاهرة نفسها ،وتهيمن إيرادات النفط عىل املالية العامة؛ ما حد من الحاجة إىل االهتامم
بباقي القطاعات .ولك ّنه من الرضوري إحداث نقلة نوعية يف مختلف نظم إدارة االقتصاد العامين
وآلياتها حتى تتمكن السلطنة من التعامل مع عرص ما بعد النفط بفكر يتالءم مع املعطيات الجديدة،
وال سيام أن اإلنجازات املحققة خالل الحقبة املاضية وما تزخر به السلطنة من موارد طبيعية وإمكانات
توفر أرضية صلبة لالنتقال السلس إىل طور ثانٍ من التنمية .ومن املؤكد أن التعامل مع هذه التحديات
21
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ليس مهمة سهلة ويتطلب تكاتف الجميع ،ومعرفة حقيقة جذور هذه التحديات وتشابكاتها ،وأهمية
التعامل معها بشفافية ومهنية عالية.

الخامتة
العامين ليس ً
هيكل مثال ًيا؛ ويعزى ذلك إىل هيمنة قطاع وحيد هو قطاع
ال يخفى أن هيكل االقتصاد ُ
النفط والغاز عىل مجمل النشاط االقتصادي يف البالد ،وما ينتج من ذلك من تأثري سلبي يف حالة انخفاض
اإلنتاج أو /وانخفاض أسعار النفط؛ األمر الذي من شأنه أن يعوق تحقيق التنمية املستدامة بصفتها
عملية ديناميكية تعتمد عىل أداء قطاعات االقتصاد كافة .ومن املعروف أن هيكل االقتصاد العامين،
كغريه من االقتصادات الخليجية ،يتكون من عدد من املقومات األساسية التي يجب أن تُبنى عليها
خططه؛ ومن املهم فهم كيفية تداخل العالقات فيام بينها يف ضوء املزايا النسبية للسلطنة واحتياجات
كل مرحلة( .((2وعىل الرغم من االختالفات بني هذه االقتصادات ،فإن القاسم املشرتك بينها هو سعيها
لخلق قطاع خاص قادر عىل إنشاء صناعات تنافسية ،والرتويج العلمي املنظم لالستثامر والصادرات.
وقد اتضح لنا جل ًّيا من خالل هذه الورقة أن اقتصاد السلطنة يعاين فقد حلقة تربط النمو االقتصادي
املحقق مع دور فاعل للقطاع الخاص(((2؛ إذ تخفي معدالت النمو الكبرية واملرتكزة عىل النشاطات
النفطية (النفط والغاز) اختالالت جوهرية يف جميع عوامل اإلنتاج األربعة املعروفة (رأس املال ،والعمل،
واألرض ،والتنظيم) .وما ُيؤخذ عىل مسار اإلنفاق العام عىل مشاريع البنية األساسية ،والذي يحتل الصدارة
يف بنود رصف املوازنات الخليجية ،أنه ال يتوافق مع اإلنفاق عىل إعداد حقيقي للكوادر البرشية القادرة
عىل إدارة تلك املشاريع العمالقة بكفاءة عالية لتحقيق العوائد املرجوة منها .ولقد أثبتت التجارب
التنموية عىل مستوى العامل أن تدخل الدولة ووضعها للرؤية املستقبلية وما يتبعها من خطط وبرامج
ليسا كافيني للوصول إىل التنمية الشاملة واملستدامة ،وما يستلزمه ذلك من رضورة قيام الدولة ببناء
مؤسسات وقاطرات منو تقود وتقوم بدور مفصيل ،وتأمني التحول إىل ما بعد عرص النفط( .((2وتجدر
اإلشارة إىل أن سلطنة عامن تبنت العديد من النامذج الناجحة – للتغلب عىل املعوقات التي تحول
دون انطالق االقتصاد العامين بالدرجة املنشودة – والتي من بينها إنشاء بنك التنمية العامين ،واملحطة
يتعي
 22إنّ ما قد يؤثر يف مسار اقتصاد دولة ما إيجاب ًيا قد ال يؤثر بالرضورة يف اقتصاد دولة أخرى بالطريقة نفسها ،ولذا ّ
ربط النتائج مبسبباتها.
23 Economic and Social Commission for Western Asia/United Nations, Economic diversification in the oil-producing
countries: The case of the Gulf Cooperation Council Economies (New York: United Nations, 2001).
 24عىل سبيل املثال ،دور وزارة التجارة الدولية والصناعة يف التجربة اليابانية ،وبنك التنمية السنغافوري يف نهضة سنغافورة ،واملعهد
الكوري للتنمية يف قيادة نهضة كوريا الجنوبية.
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الواحدة ،وصندوق رفد ،ومبادرات تنمية املوارد البرشية ،وغريها؛ إال أن تأثريها يف إحداث التغيري
املطلوب ظل محدو ًدا .ويعزى ذلك إىل أنها تطبق عىل نطاق ضيق ،سواء لعدم كفاية األموال املخصصة
لها أو لعدم إدارتها بالكفاءة املطلوبة ،إضافة إىل أنها تديرها قيادات حكومية مثقلة باألعباء األخرى.
وإنّ دوام الحال من املحال؛ ولذا ال بد من اتخاذ خطوات عملية تضمن مستوى عيش كريم لألجيال
املقبلة ،وتحويل االقتصاد العامين من الريعية إىل اإلنتاجية .ومن املؤكد أن نجاح العديد من الدول يف
هذا املضامر مل يكن وليد الصدفة والتمني ،وإمنا من خالل إيجاد مؤسسات لديها نظرة شمولية ،وتعمل
عىل هندسة هذه العملية ،وتعي أهميتها وتعمل عىل توجيه جميع املوارد والطاقات لتحقيق هدف
مشرتك يف ظل خصوصية كل اقتصاد( .((2وعىل الرغم من تصاعد تعقيدات الحياة ،فإن سلطنة عامن متلك
العديد من املقومات لتجاوز التحديات اآلنية ،واألرضية مالمئة إلحداث تغيري هيكيل ،ومتهد الطريق
ملرحلة ما بعد النفط واالقتصاد القائم عىل التنوع ،وتطوير قدرات اإلنسان ومهاراته ،واالعتامد عىل
الشباب ألخذ زمام املبادرة يف املرحلة املقبلة.
تبدو حاجة ملحة إ ًذا إىل إيجاد قنوات تواصل بني جميع أطراف العملية التنموية ،ليدرك الجميع جسامة
التحديات ،وأن املنافسة صعبة ،وأن تحقيق مستقبل أفضل للجميع مرهون بتعاون الجميع .ويتطلب
ذلك تبني أساليب مالمئة لتغيري القناعات املتأصلة ،والتي تحد من استنهاض روح الشباب وإقبالهم عىل
مزيد من العطاء ،من خالل الرتكيز عىل العوامل النفسية (السامت الشخصية ،والذكاء ،واحرتام الذات)؛
والعوامل االجتامعية (الثقة ،واملوقف ،واملعتقدات ،والتعليم ،واملعارف العامة عن وظائف يف القطاع
الخاص ،والقدرات واملهارات الشخصية)؛ والعوامل املحفزة (قانون العمل والتنظيم ،والنظرة االجتامعية،
والدخل واألجور ،والفوائد وسياسة التقاعد ،واملعاشات التقاعدية) .وهي التي تعوق مشاركة الشباب
العامين عن العمل يف القطاع الخاص .ومثة حاجة إىل فكر خالق قادر عىل تشغيل محركات النمو وتشمل
الحكومة ،والقطاع الخاص والجامعات ،مع منح األولوية للقطاع الخاص ليكون القاطرة الرئيسة للنمو
والتنمية املستدامة ،وتكون فيه العاملة الوطنية يف الصدارة ،وأن يعتمد عىل سياسات استباقية تعتمد
عىل دراسات ومبادرات مجتمعية.

25 Miklos Koren & Silvana Tenreyro, “Volatility, diversification and development in the Gulf Cooperation Council
countries,” Kuwait programme on Development, Governance and globalisation in the Gulf States, Research Paper no. 9
(London: London School of Economics, 2010).
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