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اسـترشاف آفـاق التنويـع االقتصـادي واالسـتدامة
يف االقتصـادات الخليجيـة يف ضـوء تحديـات انهيـار
**
أسـعار النفـط
Forecasting Prospects for Economic Diversification and
Sustainability in the Gulf Economies, in Light of the Collapse
in Oil Prices
 املوسومة خالل األعوام القليلة املاضية بانهيار أسعار،جددت الظرفية االقتصادية
ّ :ملخص
. أسئلةَ الخروج من اقتصاد الريع والتنويع االقتصادي واالستدامة يف االقتصادات الخليجية،النفط
 لتحويل االقتصادات،ويسترشف خالد الخاطر يف هذه الورقة رشوط الخروج من منوذج النمو القائم
الخليجية من اقتصادات ريعية تعتمد عىل االستخراج واالستقطاع والتوزيع إىل اقتصادات تعتمد
ً
فضل عن تحويل املوارد الطبيعية الناضبة
، وتنويع النشاطات والصادرات،عىل العمل واإلنتاج
.إىل أصول يتولّد منها منو مستدام وتوظيف الصناديق الخليجية السيادية لبلوغ هذا املرام
ٍ
،تنمية لرأس املال البرشي
أساسا عىل ُبعد التنويع االقتصادي ورشوط إنجاحه؛ من
ويركّ ز الخاطر
ً
ٍ
. واستدامة للنموذج التنموي،وإصالح للقطاعني العام والخاص
. االقتصادات الخليجية، االستدامة، التنويع االقتصادي، أسعار النفط، الريع االقتصادي:كلامت مفتاحية
Abstract: The economic conditions of the past few years, which have been marked by a
collapse in oil prices, have given renewed impetus to questions on departing from the
rentier economy and embarking on economic diversification and sustainability for Gulf
economies. In this paper, Khalid al-Khater forecasts the conditions to emerge from the
existing model for growth and discusses how to transform the Gulf economies from
rentier economies dependent on extraction, deduction, and distribution to economies
reliant on labor, production, and diversification of activity and exports, as well as the
transformation of depleted natural resources into assets generating sustainable growth
and the use of the Gulf sovereign wealth funds to achieve this aim. Al-Khater focuses
on economic diversification and the conditions to achieve it, from development of
human capital to reform of the public and private sectors and the sustainability of the
development model.
Keywords: Economic Rents, Oil Prices, Economic Diversification, Sustainability, Gulf
economies.
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مقدمة
تواجه االقتصادات الخليجية منذ بضعة عقود تحديات جمة يف سعيها للخروج من اقتصاد الريع،
وتحقيق التن ّوع االقتصادي واالستدامة .وجددت الظرفية االقتصادية املوسومة خالل األعوام القليلة
املاضية بانهيار أسعار النفط ،االهتامم بهذه املسائل ،وأعادت طرحها عىل نحو استعجايل؛ ذلك أن
االنخفاض الحاد منذ أواسط عام  2014أ َّثر عىل نحو ملموس يف التوازنات االقتصادية القامئة يف دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،ويف رافعات منوذج النمو السائد يف هذه البلدان ،وج َّدد التفكري
يف النامذج التنموية القتصاداتها.
يفرض هذا األمر استرشاف رشوط الخروج من منوذج النمو القائم ،لتحويل االقتصادات الخليجية من
اقتصادات ريعية تعتمد عىل االستخراج واالستقطاع والتوزيع ،إىل اقتصادات تعتمد عىل العمل واإلنتاج،
وتنويع النشاطات والصادرات ،وتحويل املوارد الطبيعية الناضبة إىل أصول يتو ّلد منها منو مستدام
وتوظيف الصناديق الخليجية السيادية لبلوغ هذا املرام .من بني جميع هذه األبعاد الجوهرية ،سرنكز
يف هذه الدراسة عىل ُبعد التنويع االقتصادي ورشوط إنجاحه ،من تنمية لرأس املال البرشي وإصالح
للقطاعني العام والخاص واستدامة للنموذج التنموي.
قبل النظر يف التحديات التي يطرحها انهيار أسعار النفط ،من الرضوري أن نعود يف البداية إىل تحديد
أسباب هذا االنهيار ،وآثاره يف االقتصادات الخليجية ،والتحديات الجمة التي يطرحها يف ما يخص
النامذج التنموية الحالية .ويف مرحلة ثانية ،سنعرض املعامل األساسية لآلفاق املستقبلية إلصالح القطاع
الخاص والحد من تر ُّكز األسواق والرثوة فيه.

أول :حدود منوذج النمو الحايل يف االقتصادات الخليجية
ً
 .1أسباب انهيار أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط إىل أكرث من النصف بني أواسط عام  2014وبداية  ،2015مع تباطؤ االقتصاد
الصيني ،إىل جانب بطء النمو االقتصادي يف بلدان آسيا األخرى ،ويف أوروبا(((؛ إذ انخفض سعر مزيج برنت
من  115دوال ًرا للربميل يف حزيران /يونيو  2014إىل أقل من  50دوال ًرا للربميل يف كانون الثاين /يناير ،2015
 1عزا جيمس هاميلتون نحو  42يف املئة من االنخفاض الحاد يف أسعار النفط يف عام  2014إىل انخفاض الطلب العاملي بسبب تباطؤ
النمو يف أوروبا وأجزاء من آسيا .راجع:
James Hamilton, "Oil Price Collapse Down To Broader Demand Factors," Oilprice, 13/1/2015, accessed on
15/12/2017, at: https://goo.gl/zHLv5z
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وأصبح يراوح بني  50و 60دوال ًرا للربميل حتى انفجار فقاعة األصول يف الصني يف أيلول /سبتمرب ،2017
لينخفض إىل ما دون  50دوال ًرا للربميل ،ثم أدى رفع الحظر عن صادرات النفط اإليراين ،يف كانون الثاين/
يناير  ،2018إىل املزيد من االنهيار يف األسعار ،لتهبط إىل ما دون  40دوال ًرا للربميل يف فرتة وجيزة ،قبل
أن ترتفع وتتخطى  42دوال ًرا للربميل(((.
الشكل ()1
األحداث الجيوسياسية واالقتصادية وأسعار النفط الخام ()2016-1968

ترتيب األحداث )1( :نفاد فائض الطاقة اإلنتاجية األمريكية؛ ( )2الحظر النفطي العريب؛ ( )3الثورة اإليرانية؛ ( )4الحرب بني إيران
والعراق؛ (ِّ )5
املرجح؛ ( )6الغزو العراقي للكويت؛ ( )7األزمة املالية اآلسيوية؛ ( )8خفض أوبك
تخل السعودية عن دور املنتج ِّ
سقف إنتاجها املستهدف  1.7مليون برميل يوم ًيا؛ ( )9هجامت  11أيلول /سبتمرب؛ ( )10انخفاض فائض الطاقة اإلنتاجية؛
( )11األزمة املالية العاملية؛ ( )12خفض أوبك سقف إنتاجها  4.2مليون برميل يوم ًيا.
املصدر :البنك الدويل" ،أسعار النفط ..إىل أين؟" ،املوجز االقتصادي الفصيل ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،العدد 7
(متوز /يوليو  ،)2016ص  ،4شوهد يف  ،2018/6/11يفhttps://bit.ly/2y1r8c5 :

وهكذا ،تضافرت عوامل عدة أدت إىل االنخفاض الذي نشهده يف أسعار النفط؛ وهي عوامل عىل جانب
العرض ،وعوامل عىل جانب الطلب ،وعوامل توقعات مستقبلية ونفسية ،وعوامل جيوسياسية أيضً ا؛ فبعد
نحو عقد ونصف العقد من انهيار األسعار منذ أواسط مثانينيات القرن العرشين ،بدأت األسعار باالرتفاع
منذ عام 2002؛ بسبب صعود الصني والهند ودول رشق آسيا (الشكل  ،)1وبقيت مرتفعة خالل معظم
العقد املايض (أكرث من  100دوالر للربميل الواحد منذ عام )2010؛ وذلك لسببني أساسيني :ارتفاع الطلب يف
دول مثل الصني ،ونقص اإلمدادات من دول كانت مضطربة سياس ًّيا يف الرشق األوسط ،مثل العراق وليبيا.
2 Nasdaq, "Crude Oil Brent," accessed on 15/12/2017, at: https://goo.gl/XZBiFe
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ونظ ًرا إىل تأخر استجابة العرض للطلب حينئذ ،أدى ذلك إىل ارتفاع األسعار .ومع ذلك ،كانت هناك
متغريات تجري برسعة تحت السطح يف الوقت نفسه؛ إذ أ ّدى ارتفاع األسعار خالل العقد املايض إىل َح ْفز
االستثامرات الستخراج النفط من مكامن كان يصعب استخراجه منها من قبل بسبب ارتفاع التكلفة،
ونعني بذلك ،تحدي ًدا ،النفط الصخري يف الواليات املتحدة األمريكية ،والنفط الرميل يف كندا((( .ويف الوقت
نفسه ،بدأ الطلب العاملي للنفط يرتاجع بسبب الركود االقتصادي يف منطقة اليورو ،والتباطؤ يف الصني
والتحسن يف تطبيق معايري الكفاءة يف استهالك الوقود يف دولة متقدمة مثل الواليات املتحدة،
وآسيا،
ُّ
إضافة إىل معاودة اإلنتاج واإلمدادات من العراق وليبيا .ويف أواسط عام  ،2014بدأت الزيادة يف العرض
تظهر يف األسواق ،وأخذ العرض العاملي يتزايد عىل نحو أكرب من الطلب((( .ويف أيلول /سبتمرب بدأت
األسعار باالنزالق ،وكانت األسواق تتوقع أن تخ ِّفض "أوبك" ( OPECتنتج  40يف املئة من اإلنتاج العاملي)
إنتاجها ل ُتعادِل العرض العاملي والطلب ،لكنها مل تفعل شيئًا يف اجتامعها يف ترشين الثاين /نوفمرب ،2014
املرجح يف األسواق) عن التخيل عن حصتها يف األسواق،
وامتنعت اململكة العربية السعودية (املنتج ِّ
وأبقت أوبك عىل سقف إنتاجها عند  30مليون برميل يوم ًّيا ،وكان ذلك مفاجئًا لألسواق؛ فأ َّدى األمر إىل
تهاوي األسعار ،ليواصل نفط برنت انهياره من  80إىل  60دوال ًرا للربميل الواحد يف أواسط كانون األول/
ديسمرب  ،2014ليصل إىل ما دون  50دوال ًرا للربميل يف كانون الثاين /يناير ... 2015إلخ((( .ويعرض الشكل
( )2التغري يف حساب العرض والطلب خالل الفرتة (.)2015-2009
وهكذا ،يبدو أن حالة عدم االستقرار التي اكتنفت منطقة الرشق األوسط منذ انفجار ثورات الربيع
العريب أبقت األسعار مرتفعة فرتة أطول مام ينبغي مبوجب حقائق قوى العرض والطلب عىل أرض
الواقع ،وملّا استقرت إمدادات النفط نسب ًّيا من املناطق املضطربة سياس ًّيا يف الرشق األوسط ،ب َدت
الزيادة يف املعروض من النفط يف األسواق مفاجئة؛ فأدى ذلك إىل هبوط حا ٍّد يف األسعار.
إضافة إىل َ
عامل العرض والطلب ،كانت هناك قناة التوقعات املستقبلية بشأن الوضع العام للسياسة
النقدية يف الواليات املتحدة ،وتأثري هذا الوضع يف أسعار النفط واملعادن؛ فخالل العقد املايض ،تنامى
استخدام النفط بوصفه سلعة مالية للمتاجرة واملضاربة به يف أسواق املال .ويف ظل التوقعات بقرب
رفع أسعار الفائدة (من منطقة الصفر) يف الواليات املتحدة والخروج من السياسة النقدية التوسعية
غري التقليدية التي اتبعها االحتياطي الفدرايل األمرييك منذ انفجار األزمة املالية العاملية يف عام ،2008
مع بقاء أسعار الفائدة منخفضة يف مناطق رئيسة من العامل ،مثل منطقة اليورو واليابان ،فإن ذلك
3 Brad Plumer, "The US hasn't produced this much oil since 1986," Vox, 17/11/2014, accessed on 9/2/2017, at: http://
bit.ly/1uEtKTG
4 International Energy Agency, Oil Market Report (December 2015).
5 Ibid.
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قد يؤ ِّدي إىل أمرين :أحدهام ح ْرف رؤوس األموال واملَحافظ االستثامرية وتوجيهها نحو االستثامر يف
األصول املالية ،مثل أذونات الخزينة وسنداتها(((؛ واآلخر ارتفاع سعر رصف الدوالر األمرييك ،األمر الذي
يضعف الطلب يف مناطق مستهلكة رئيسة ،مثل منطقة اليورو واليابان .وميكن إجامل عوامل انخفاض
أسعار النفط املتعلقة بالعرض يف :إنتاج الواليات املتحدة (وحدها فحسب) للنفط الصخري الذي
أدى إىل زيادة مقدارها  4ماليني برميل يوم ًّيا من النفط منذ عام (((2008؛ ومعاودة اإلنتاج يف بعض
املناطق املضطربة سياس ًّيا يف الرشق األوسط (العراق وليبيا)؛ وأخ ًريا ،حدوث تغري يف إسرتاتيجية أوبك
نحو االحتفاظ بالحصص ً
بدل من استهداف األسعار ،وهذا ما جعل األسعار أقرب إىل األسعار التنافسية.
الشكل ()2
حساب العرض والطلب ()2015-2009

املصدر :من إعداد الباحث ،استنادًا إىل بيانات وكالة الطاقة الدولية (.)2015

أما العوامل املتعلقة بالطلب ،فريجع االنخفاض يف أسعار النفط ،بحسب وكالة الطاقة الدولية
(من  20إىل  35يف املئة) ،ما بني حزيران /يونيو وكانون األول /ديسمرب  ،2014إىل انخفاض الطلب بالنظر
إىل الركود يف أوروبا ،والرتاجع الحاصل يف الصني بعد فرتة من األداء القوي ،ثم انفجار فقاعة األصول
يف أيلول /سبتمرب  ،2015والركود يف الطلب يف مناطق أخرى من العامل ،وارتفاع تطبيقات معايري الكفاءة
6 Jeffrey Frankel, "Why Are Commodity Prices Falling?" Project Syndicate, 15/12/2014, accessed on 9/2/2017, at:
http://bit.ly/1LeF6YG
7 Plumer.
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يف استهالك الوقود يف الواليات املتحدة وغريها من الدول املتقدمة ،وأخ ًريا ارتفاع سعر رصف الدوالر
األمرييك ،وهذا ما يساهم يف ضعف الطلب يف دول أخرى (مثل أوروبا واليابان)(((.
وإذا ما استمر وجود فائض يف العرض (الزيادة يف العرض والضعف يف الطلب) ،فإن األسعار لن تعاود االرتفاع
فرتة طويلة من الزمن .وتعتمد استمرارية العرض عىل عاملني(((:مدى استعداد أوبك ،واململكة العربية
خصوصا ،لخفض اإلنتاج يف املستقبل ،ومدى استجابة االستثامرات واإلنتاج النخفاض األسعار.
السعودية
ً
 .2آثار انهيار أسعار النفط يف االقتصادات الخليجية

يشري بعض الدراسات إىل أن كل ركود اقتصادي عاملي منذ السبعينيات كان يسبقه ارتفاع يف أسعار النفط
إىل الضِّ عف ،وإىل أنه يف كل مرة انخفضت فيها األسعار إىل النصف وبقيت كذلك ستة أشهر أو أكرث من
ذلك ،أ َّدى ذلك إىل َح ْفز النمو .ولذلك ،من املتوقع أن يكون تأثري انخفاض أسعار النفط الحايل إيجاب ًّيا يف
االقتصاد العاملي عمو ًما ،وإن كان هذا التأثري موسو ًما بالتباين يف ما بني الدول املصدرة والدول املستوردة،
خالل هذه الفرتة التي يعاين فيها االقتصاد العاملي ركو ًدا منذ انفجار األزمة املالية العاملية يف عام .2008
من جهة الدول املستوردة ،سيكون تأثري انخفاض أسعار النفط يف الدول املو ِّردة له ،يف أغلب الحاالت،
إيجاب ًّيا بالنسبة إىل الدول املستوردة املتقدمة (الواليات املتحدة واليابان ومنطقة اليورو) ،والدول
املتحولة (الصني والهند وإندونيسيا ...وغريها) ،وذلك من خالل ارتفاع دخل القطاع العائيل بزيادة
حقيقية يف الدخول عىل االستهالك( ،((1من خالل التوفري يف فاتورة الوقود يف املواصالت ،وغري ذلك من
استهالكات القطاع العائيل ،وانخفاض تكاليف مدخالت اإلنتاج من الطاقة يف قطاعات عدة (املواصالت
والزراعة والصناعة ،وغريها) ،وكذلك السلع النهائية التي يدخل النفط يف إنتاجها؛ مثل البرتوكيامويات
واألملونيوم والورق(((1؛ وانخفاض يف معدالت التضخم العام والجوهري(.((1
أ ّما من جهة الدول املصدرة ،فسيكون تأثري انخفاض أسعار النفط سلب ًّيا عمو ًما ،وهذا أمر يعكس
ما يحدث يف الدول املستوردة (مع أن الرت ُّكز عادة يكون يف الصادرات أكرث منه يف الواردات؛ أي
إن الدول املصدرة أكرث اعتام ًدا عىل النفط ،وأكرث تأث ًرا به) ،لكن ذلك سيكون بدرجات متفاوتة،
8 International Energy Agency, Oil Market Report (September 2014).
9 Rabah Arezki & Olivier Blanchard, "How the oil and gas boom is changing America," Vox, 2/10/2014, accessed on
9/2/2017, at: http://bit.ly/1QGG1U0
10 Ibid.
11 Deborah Gordon, "Understanding Unconventional Oil," Energy and Climate (May 2012), p. 4, accessed on
5/7/2018, at: https://goo.gl/cbor7i
12 Ibid.
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بحسب نسبة مساهمة النفط يف الناتج املحيل اإلجاميل ،ويف مداخيل امليزانيات الحكومية
يف هذه الدول.
الشكل ()3
توزيع الناتج املحيل اإلجاميل بحسب القطاعات االقتصادية يف دول مجلس التعاون ()2005-1975

املصدر:
Richard Shediac et al. "Economic Diversification: The Road to Sustainable Development," Booz & Company
at: https://goo.gl/MMjffd ,2017/12/white paper (February 2008), accessed on 15

وعمو ًما ،ستنخفض مداخيل الدول املصدرة ،وستكون ميزانياتها وحساباتها الجارية تحت ضغوط
("عجوزات") ،وكذلك أسعار الرصف يف بعض هذه الدول (روسيا وفنزويال ونيجرييا) .وهناك مخاطر
عىل االستقرار املايل ،لكنها محدودة حتى اآلن (بسبب االنكشاف والتداخل املايل والتحول يف وجهات
تدفقات رؤوس األموال) .ويف حال بقاء أسعار النفط فرتة طويلة عند  60دوال ًرا للربميل ،يشري بعض
االقتصاديني إىل احتامالت انهيار يف روسيا ،واضطرابات يف فنزويال ،وتحديات كبرية يف إيران ،وحتى يف
اململكة العربية السعودية.
من ثم ،سيكون أثر انهيار أسعار النفط قو ًّيا يف االقتصادات الخليجية التي مل ْ
تزل تعتمد عىل النفط

اعتام ًدا كب ًريا .وش َّكل هذا االعتامد يف عام  2014ما نسبته  69يف املئة من مجموع صادراتها ،و 84يف املئة
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من مداخيل ميزانياتها ،و 33يف املئة من ناتجها املحيل اإلجاميل( .((1صحيح أن نسبة إسهام القطاع غري
النفطي يف الناتج املحيل اإلجاميل لدول مجلس التعاون سجلت ارتفا ًعا يف األعوام القليلة املاضية ،لكن
وتوسعه ما زاال مرتبطني ،بطرائق مبارشة أو غري مبارشة ،بالقطاع النفطي ودورة أسعار
منو هذا القطاع ّ
النفط ،من خالل آلية اإلنفاق الحكومي ،إضافة إىل ن َِسب الرت ُّكز التي مل تزل عالية يف الصادرات ،ويف
مداخيل الدول من النفط كام يوضحه الجدول (.)1
الجدول ()1
مدى انكشاف دول املجلس بفعل انخفاض أسعار النفط
البلدان األكرث
انكشا ًفا

نسبة القطاع
الهيدروكربوين إىل
الناتج

نسبة القطاع
الهيدروكربوين
إىل الصادرات

سعر النفط
التوازين
للميزانية

سنوات احتياطات
النفط عند معدالت
اإلنتاج الحالية

صناديق الرثوة
السيادية
(مليار دوالر)

البحرين

26

73

127

11

10.5

عامن

50

66

89

21

19

السعودية

45

86

84

66

762.5

الكويت

63

94

52

91

548

قطر

54

92

59

106

256

اإلمارات

39

31

81

81

1,078.5

املصدر :من إعداد الباحث ،انطال ًقا من بيانات مكتب االستشارة الدولية يف املخاطر .Global Risk Advisors

ميكن أن تتأثر دول مجلس التعاون بانخفاض أسعار النفط من خالل ثالث قنوات رئيسة .أما القناة األوىل
فهي قناة الدخل واإلنفاق التي ُت َعد قناة التأثري التقليدية واملبارشة؛ وإذا بقي سعر برميل النفط  60دوال ًرا
فرتة زمنية طويلة (املدى املتوسط فاألطول) ،فستتأثر دول مجلس التعاون تأث ًرا سلب ًّيا بدرجات متفاوتة،
وذلك بحسب درجة االعتامد عىل النفط يف الناتج املحيل اإلجاميل ويف إيرادات املالية الحكومية ،وسعر
النفط التعاديل للميزانيات الحكومية ،وقيمة االحتياطيات املتاحة لهذه الدول .وأ ّما القناة الثانية فهي قناة
تَفا ُرق الدورات االقتصادية؛ إذ إنه من تبعات استمرار انخفاض األسعار وإنتاج الوقود الصخري يف الواليات
املتحدة أن دول مجلس التعاون رمبا تصبح عىل الجانب املنحدر من الدورة االقتصادية؛ أي سيؤدي إىل
تباطؤ نسبي يف دول مجلس التعاون ،يف مقابل رواج نسبي يف الواليات املتحدة .وإذا ما حدث هذا األمر،
فسيؤجج وضع الدورة االقتصادية بني الطرفني (أي توسيع ال ُه َّوة) ،ورمبا يؤدي إىل تَفا ُرق جديد يف الدورات
االقتصادية بينهام ،لكنه هذه املرة سيكون يف عكس اتجاه التفارق الذي شهدناه يف الدورة النفطية
13 Institute of International Finance, "GCC: Strong Diversified Growth, Limited Risks," 4/5/2014, accessed on
9/2/2017, at: http://bit.ly/2l56kIL
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السابقة .وأ ّما القناة الثالثة فهي قناة سعر الرصف؛ فعند التثبيت الجامد لسعر الرصف أمام الدوالر
األمرييك ،يصبح تأثري الصدمات الخارجية ،سواء أكانت ناتجة من تقلبات أسعار النفط أم من تقلبات سعر
رصف الدوالر أمام العمالت األخرىُ ،ي َّرر بالكامل إىل االقتصادات املحلية ،حيث ال ميكن استخدام سعر
الرصف أدا ًة لتصحيح اقتصادي من أجل امتصاص الصدمات أو التخفيف من ح َّدتها؛ فهذا يعني انخفاضً ا
مواز ًيا يف مداخيل النفط بالعملة املحلية .أ ّما يف حال مرونة سعر الرصف ،فإن انخفاض قيمة العملة
املحلية أمام الدوالر األمرييك ،أو خفضها ،يعني ارتفا ًعا نسب ًّيا يف مداخيل النفط بالعملة املحلية يف مقابل
الدوالر األمرييك ،وهذا يخفف من حدة أثر انخفاض مداخيل النفط يف امليزانيات الحكومية ،ويتيح سق ًفا
أعىل لإلنفاق الحكومي ،وهذا ما من شأنه أن يدعم النشاط االقتصادي املحيل.
 .3حدود منوذج النمو الحايل يف االقتصادات الخليجية

تؤدي املستويات العالية من الرتكيز االقتصادي (انظر الشكل  )3إىل تعريض االقتصادات الخليجية
لألحداث الخارجية ،مثل التغريات يف أسعار النفط .وهذا ما يجعلها عرضة لتقلبات اقتصادية ،ميكن
التخفيف منها من خالل تنمية الصادرات ذات القيمة املضافة العالية وتنويعها .كذلك ،تسمح زﻳﺎدة
اﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي بالتقليل من تأثري هذه اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت إﻰﻟ حدود دنيا ،وﺗﺤﺴﻦﻴ أداء النشاطات االقتصادية
ذات القيمة املضافة العالية.
بيد أن دول مجلس التعاون مل تتخذ الخطوات الالزمة من السياسات السليمة يف أوقات الطفرات،
للتحول من اقتصادات ريعية تعتمد عىل االستخراج واالستقطاع والتوزيع ،إىل اقتصادات تعتمد عىل
العمل واإلنتاج وتنويع النشاطات والصادرات ،وتحويل املوارد الطبيعية الناضبة إىل أصول يتو ّلد منها
منو قابل لالستمرار يف املدى البعيد ،وأهمها رأس املال البرشي .والواقع أن منوذج النمو السائد يف دول
املجلس ما زال يعتمد يف األساس عىل مداخيل النفط التي يعاد توزيعها يف االقتصاد من خالل آلية
اإلنفاق الحكومي .وجزء من هذا اإلنفاق استهاليك متعلق بأجور املواطنني ورواتبهم يف القطاع العام،
وجزء آخر منه متعلق بإنفاق رأساميل يف مرشوعات التنمية والبنى التحتية والخدمات االجتامعية.
ويش ِّكل هذا النوع من اإلنفاق تعاقدات القطاع الخاص وأرباحه ،بينام يبقى نشاط هذا القطاع ،بعد
أربعة عقود من تصدير النفط ،يرتكز يف ثالثة مجاالت رئيسة :املقاوالت والخدمات وتجارة االسترياد
والرتويج للمن َتج األجنبي من خالل نظام الوكالة التجارية .وهو يستفيد يف ذلك من عاملني أساسيني:
أولهام اإلنفاق الحكومي الضخم يف أوقات الطفرات النفطية ،والثاين رخص عوامل اإلنتاج وكثافتها ،من
ترس ًبا من رؤوس األموال
رأس مال ومدخالت طاقة رخيصة وعاملة أجنبية قليلة املهارة يش ِّكل دخلها ّ
الوطنية إىل الخارجً ،
فضل عن أنها تُحدِث تحو ًرا خط ًرا يف الرتكيبة السكانية للمجتمع.
وبينام يسعى القطاع الخاص لتحقيق األرباح الرسيعة من الطفرات النفطية و َف ْورات اإلنفاق العام
املصاحبة لها ،و ُيع ِّزز ذلك بتوظيف عاملة أجنبية قليلة املهارة ومتدنية األجر ،نجد أن معظم املواطنني
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موظف لدى الدولة يف قطاع عام مرتهل ،قليل الكفاءة واإلنتاجية ،ويتقاىض رواتب ينفق ج َّلها يف طلب
استهاليك من مخرجات القطاع الخاص .وهكذا يستفيد هذا القطاع من اإلنفاق الحكومي بش َّقيه ،بصفة
مبارشة من اإلنفاق الرأساميل وبصفة غري مبارشة من اإلنفاق الجاري يف صورة رواتب وأجور للقطاع
العام ،تش ِّكل الح ًقا طل ًبا استهالك ًّيا عىل منتوجات القطاع الخاص .ومع الطفرات النفطية وارتفاع اإلنفاق
الرأساميل ،يذهب جزء كبري من رؤوس األموال واالستثامرات املتو ّلدة من هذه الطفرات النفطية إىل
تاجر بها دول ًّيا؛ نحو أسواق املال واألسهم والعقار ،والتوسع يف بناء األبراج واملدن
قطاع السلع غري ا ُمل َ
التَفية ،والبذخ أحيانًا ،حتى يف إنشاء البنى التحتية واملرافق العامة ،وغري ذلك من أوجه اإلنفاق التي
َّ
املتاجر بها دول ًّيا ،وال تساهم يف تنويع الصادرات ،وال يتولد منها قيم
تؤدي إىل مزاحمة قطاع السلع َ
مضافة عالية لإلنتاج ،وال منو قابل لالستمرار بعد انفجار الفقاعات وانقضاء الطفرات.
املتاجر بها دول ًّيا؛
ي َّتضح لنا ،إ ًذا ،أن منوذج النمو املذكور منحاز بطبيعته إىل الرت ُّكز يف قطاع السلع غري َ
لتحقيق األرباح الرسيعة من الطفرات النفطية واإلنفاق الحكومي ،من خالل استثامر رخيص التكلفة
ومعلوم الربحية ،يعتمد عىل عاملة أجنبية متدنية األجر يف أسواق محلية شبه احتكارية ،عوضً ا عن
مخاطرة الدخول يف سوق صادرات أجنبية تنافسية تتطلب مهارات فنية وإدارية عالية وابتكا ًرا وتطوي ًرا
للبقاء يف دائرة املنافسة .ونالحظ أن هذا النموذج يؤدي إىل املزيد من الرت ُّكز يف االقتصادات مع الطفرات،
وإىل انخفاض اإلنتاجية يف القطاعني العام والخاص ،كام تشري إليه دالئل كثرية(.((1

ثان ًيا :استرشاف آفاق التنويع االقتصادي والنمو املستدام
يف االقتصادات الخليجية
بنا ًء عىل ما أوضحناه آن ًفاُ ،ي َعد التنويع االقتصادي أم ًرا أساس ًّيا لالقتصادات الخليجية من أجل تعزيز تنميتها
االقتصادية ،وإيجاد فرص عمل لقوة عاملة محلية رسيعة النمو ،وكذلك لخفض مخاطر الرتكيز االقتصادي
التي تجعل االقتصاد عرضة لألحداث الخارجية ،وال سيام التغريات الحادة يف أسعار النفط؛ وذلك بفضل
تعزيز تنويع اإلنتاج ذي القيمة املضافة العالية ،وزيادة صادرات الخدمات والسلع ذات الجودة العالية.
وبينام ترتكز التنمية عىل بناء رأس املال البرشي واالبتكار والتطور التكنولوجي ،نجد أن منوذج النمو
السائد يف دول مجلس التعاون يعتمد عىل تعاضد عام َلني أساسيني :ق َّوة اإلنفاق الحكومي وكثافة
 14انظر عىل سبيل املثال :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء القطرية ،اسرتاتيجية التنمية الوطنية 2016-2011؛ وانظر أيضً ا:
Steffen Hertog, "The Private Sector and Reform in the Gulf Cooperation Council," Kuwait Programme on
Development, Governance, and Globalisation in the Gulf States, Rsearch paper no. 30 (July 2013), accessed on
9/2/2017, at: https://bit.ly/2Lz2SQM; Tim Callen et al., "Economic Diversification in the GCC: Past, Present, and
Future," International Monetary Fund, 23/12/2014, accessed on 9/2/2017, at: http://bit.ly/1WKDW83
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خصوصا العاملة األجنبية الرخيصة .لذا ،فإن جل مخرجات هذا النمو طفرة عقارية
عوامل اإلنتاج،
ً
تصحبها زيادة غري مربرة يف عدد السكان بسبب الهجرة املفتوحة للعاملة األجنبية ،وال يتو ّلد منها
تراكم لرأس املال البرشي الوطني ،وال تطور تكنولوجي ،وال تح ُّول صناعي ،وال مساهمة يف بناء
ركود فرتة طويلة حتى تعاود
اقتصاد معريف ،وال تنويع يف الصادرات .ورمبا ينتهي األمر بفقاعة يتبعها ٌ
أسعار النفط ارتفاعها.
 .1استرشاف معامل منوذج النمو املستدام يف االقتصادات الخليجية

رئيسا للتوظيف يف البلدان الخليجية .وعالو ًة عىل ذلك ،يجري متويل نسبة
ُي َعد القطاع العام مصد ًرا ً
كبرية من التوظيف من خالل عائدات النفط املوسومة بطبيعتها بالتقلب والتعرث يف كثري من االقتصادات
العربية املصدرة للنفط.
ومبا أن النفط مورد قابل لالستنفاد ،فسوف تتضاءل عائدات النفط يف نهاية املطاف؛ لذا ،ال ميكن أن
يكون القطاع العام مصد ًرا مستدا ًما للوظائف الستيعاب القوى العاملة املتنامية .ويف املقابل ،من شأن
القطاع الخاص التنافيس أن يوفر مصد ًرا أكرث استدامة للنمو والتوظيف؛ ففي معظم االقتصادات يف
العامل ،تقود الخدمات يف القطاع الخاص إيجاد فرص العمل ،تليها الصناعات التحويلية ،مع انخفاض
حصة الزراعة يف العادة .وداخل القطاع الخاصُ ،ت َعد الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم  SMEsاملصدر
األساس إليجاد فرص العمل .ومن شأن التن ّوع االقتصادي األكرب أن يحمي االقتصادات الخليجية من
تق ّلبات سوق النفط العاملية ،وأن يدعم النمو االقتصادي حينام تنضب موارد النفط.
معي ،مقارنة بتجارب االنخفاضات السابقة يف أسعار النفط ،يف جانب
نجحت دول مجلس التعاون إىل حد َّ
واحد؛ هو بناء صناديق التح ُّوط ،وإن مل يكن نجاحها بالقدر األمثل؛ إذ كان من املمكن أن تكون القيمة
املالية لهذه الصناديق أكرب مام هي عليه اآلن ،وال سيام إذا أخذنا يف الحسبان املداخيل الضخمة التي
تح َّققت لدول املجلس بالعملة األجنبية يف أثناء ارتفاع أسعار النفط خالل الفرتة السابقة (انظر الجدول .)1
 .2التنويع االقتصادي وتجاوز الدولة الريعية

حققت دول مجلس التعاون نجاحات ال بأس بها عمو ًما من حيث التنويع ،لكنها نجاحات يف مجال
القطاع النفطي والصناعات املصاحبة له وحسب؛ أي ما ُيعرف بـ"التنويع الرأيس" ،من دون أن متتد
نجاحاتها إىل مجاالت أخرى ضمن ما ُيعرف بـ"التنويع األفقي" ،وال س َّيام يف ما يتعلق بقطاع تصنيع
وجه إىل الصادرات .وهذا القطاع هو الذي ُيبقي االقتصادات يف دائرة املنافسة العاملية .وهكذا ،فإن
ُم َّ
اقتصادات دول املجلس ما زالت منكشفة أمام صدمات أسواق الطاقة العاملية .وفشلت هذه الدول
عمو ًما ،حتى اآلن ،يف الوصول باالقتصادات إىل الحد األدىن املطلوب من التنويع وتقليص االعتامد عىل
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النفط ومداخيله ،والحد من الرت ُّكز يف الصادرات واالنكشاف أمام تقلبات األسعار .لذا ،هناك حاجة إىل
إجراء إصالحات جذرية من أجل تنويع االقتصادات الخليجية يف املدى البعيد.
الشكل ()4
توقعات التوظيف يف دول مجلس التعاون (مباليني الوافدين الجدد عىل سوق العمل)

املصدر:
International Monetary Fund, "Economic Diversification in Oil-Exporting Arab Countries," Annual
Meeting of Arab Ministers of Finance, Manama, April 2016, p. 14.

ذكرنا آن ًفا وجود عوامل مبارشة للفشل يف تنويع االقتصادات .ومن ناحية نظرية ،ميكن القول إن التنويع
ضد طبيعة الدول الريعية ،ما مل تكن ً
دول دميقراطية؛ وسبب ذلك أن التنويع يسلب الدولة الريعية أهم
مق ِّومات بقائها واستمرارها؛ أي آلية توزيع الريع .فالريع ير ِّكز الدخل يف يد النخبة السياسية؛ ومن ثم
الرثوة والقوة ،والتوزيع الذي ُي َعد أداة سياسية لتعزيز األوضاع القامئة وتعظيم فرص البقاء يف السلطة(.((1
15 "State and Development: Production or Predation," in: Khalid R. Alkhater, "The Rentier Predatory State Hypothesis:
An Empirical Explanation of the Resource Curse," Unpublished Ph.D. Dissertation, University of California, IrvineCalifornia, 2009.
توصلنا إىل نتيجة مفادها أن "لعنة املوارد" املذكورة يف األدبيات االقتصادية (وهي عدم منو اقتصادات املوارد الطبيعية يف املدى البعيد) ،هي
بسبب تفاعل بني النظام السيايس وكثافة املوارد الطبيعية ،واللعنة يف هذا السياق مرتبطة إيجاب ًّيا بدرجة القهر السيايس Political repression؛
كام ب َّينَّا أن ذلك ُيعزى إىل تضارب يف املصالح بني الحاكم واملحكوم يف األنظمة األوتوقراطية التوريثية ،وهذا التضارب يف املصالح غري موجود يف
بدل من لعنتها .انظر يف ذلك ً
دال عىل نعمة املوارد ً
الدميقراطيات الناضجة؛ كالرنويج التي تقدِّم ً
مثال ًّ
مثل :فاروق القاسم ،النموذج الرنويجي:
إدارة املصادر البرتولية ،سلسلة عامل املعرفة ( 373الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب)2010 ،؛ مراد دياين ،حرية ،مساواة،
كرامة إنسانية :طوباوية العدالة من منظور النموذج الليربايل االسكندنايف (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2016 ،
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أما التنويع ،فمن املفرتض أن يحد من الرتكز يف النشاطات االقتصادية والدخل ،وهذا يتطلب مشاركة
ًّ
مستقل عن الريع ،وعن آلية االستقطاع
رشيحة أكرب من املجتمع يف العمل واإلنتاج ،وهو يعني من ًّوا ذات ًّيا
والتوزيع السلطوية .ويف املقابل ،من املفرتض أن يؤدي التنويع إىل آلية تعتمد عىل العمل واالكتساب من
تن ّوع النشاطات اإلنتاجية؛ مثل التصنيع والخدمات والزراعة ،وغري ذلك من الحِ َرف .وقد يؤدي هذا األمر،
مع مرور الوقت ،إىل تك ُّون مجموعات ضغط تُدافع عن مصالحها يف أسواق العمل والحِ َرف املختلفة
وقطاع األعامل ،وإىل تطورات ومطالب سياسية ،وهذا ما جرى تاريخ ًّيا يف أوروبا عىل األقل(.((1
نحن ،إ ًذا ،إزاء منوذجني :منوذج قائم عىل االستخراج واالستقطاع وإعادة التوزيع ،يف مقابل منوذج يعتمد
عىل العمل واالكتساب .واإلشكالية املوروثة يف مناذج منو االقتصادات الريعية هي أن قلة تشارك يف
اإلنتاج ،وقلة أخرى تقتسم الريع أيضً ا .ويف ظل غياب التصنيع والتنويع ،أصبح األمر يعتمد بالدرجة
األوىل عىل طريقة توزيع الريع من خالل الدولة املرتبطة بالنظام السيايس والعقد االجتامعي فيها؛
فالنمو يف االقتصادات الريعية يعتمد عىل استخراج املوارد الطبيعية وبيعها يف الخارج بأقل معالجة
إنتاجية ممكنة ،حيث ال تتميز عملية استخراج املوارد الطبيعية بكثافة العمل ،بل بكثافة استخدام رأس
املال والتكنولوجيا ،والتكنولوجيا مستوردة وليست َّ
موطنة .ومن ثم ،فإن قنوات التبادل بني هذا القطاع
وباقي القطاعات االقتصادية ،تبقى ضعيفة( ،((1ويبقى هذا القطاع شبه مستقل عن باقي االقتصاد،
وال يتأثر كث ًريا مبستوى التنمية فيه.
خصوصا إطار تعزيز
لتحقيق عملية تنويع ناجحة ،ال بد من إصالح اإلطار العام إلدارة االقتصاد الكيل،
ً
االستقرار يف االقتصاد الكيل املرتكز عىل الربط بالدوالر .ويتكون هذا اإلطار من مجموعة السياسات
االقتصادية الكلية الرئيسة الثالث املستخ َدمة إلدارة الطلب الكيل :السياسة املالية والسياسة النقدية وسياسة
سعر الرصف .وال بد من مراجعة نظام الربط الجامد لعمالت دول املجلس بالدوالر األمرييك من منظور
املكسب يف مقابل التكلفة؛ فعند ربط العملة ،تُستب َعد من هذا اإلطار السياسة النقدية وسياسة سعر
الرصف ،وال ميكن استخدامهام أداتني إلدارة االقتصاد الكيل وتعزيز االستقرار فيه؛ حيث ُيث َّبت سعر الرصف
عند قيمة مع َّينة وتُسخَّ ر السياسة النقدية لتحقيق ذلك الهدف وال ميكن استخدام أي منهام ألي غرض آخر.
بهذه الطريقة ،يصبح عندنا إطار إلدارة االقتصاد الكيل بسياسة واحدة فقط؛ هي السياسة املالية.
ويف سائر دول مجلس التعاونُ ،يستخ َدم شِ ق واحد فقط من هذه السياسة؛ هو سياسة اإلنفاق الحكومي،
 16من أجل مراجعة تاريخية لهذا املوضوع ،انظر ً
مثل:
D. Acemoglu & J. Robinson, Economic Origin of Dictatorship and Democracy (Cambridge: Cambridge University
Press, 2006); D. North & R. Thomas, The Rise of the Western World: A New Economic History (Cambridge: Cambridge
University Press, 1973); R. Auty & A. Gelb, "Political Economy of the Resource-Abundant States," in: M. Richard
Auty (ed.), Resource Abundance and Economic Development (Oxford: Oxford University Press, 2001).
17 A. Gelb & associates, Oil Windfalls: Blessing or Curse? (New York: Oxford University Press, 1988).
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وال تُستخدم السياسة الرضيبية .ويف هذه الحالة ،يصبح عندنا إطار إلدارة االقتصاد الكيل بشِ ق سياسة
اإلنفاق الحكومي فحسب .واملطلوب هو تصميم مزيج مرن من هذه السياسات االقتصادية الكلية
الثالث :املالية والنقدية والسعر رصفية؛ إلدارة الدورة االقتصادية بكفاءة ،وحتى يتم التفاعل مع كل
دورة بحسب أوضاعها ،بالزيادة أو النقصان يف كل سياسة ،بنا ًء عىل املعطيات واملتغريات االقتصادية
عىل أرض الواقع.

ثالثًا :استرشاف رشوط إنجاح التنويع االقتصادي
يف االقتصادات الخليجية
ترتكز التنمية عىل بناء رأس املال البرشي واالبتكار والتطور التكنولوجي ،بينام يعتمد منوذج النمو
يف دول مجلس التعاون عىل تعاضد عام َلني أساس َّيني :قوة اإلنفاق الحكومي وكثافة عوامل اإلنتاج
(خصوصا العاملة األجنبية الرخيصة) .وعىل دول املجلس عمو ًما ،تب ِّني منوذج يقوم عىل تنويع الصادرات
ً
وجه إىل الصادرات ،من خالل البدء بإيجاد الحوافز لرتكيم رأس املال البرشي
وقيادة قطاع تصنيعي ُم َّ
الوطني وتحقيق التطور التكنولوجي والصناعي وتب ِّني برامج دعم وحامية للصناعات الوليدة والحد من
النمو املرتكز عىل كثافة عوامل اإلنتاج ،من عاملة أجنبية قليلة املهارة ورؤوس أموال ،وهو النموذج
املنحاز إىل التوسع املفرط يف قطاع األصول عىل حساب قطاع التصدير.
بالتوازي مع إصالح اإلطار العام لتعزيز االستقرار يف االقتصاد الكيل ،ال بد من إجراء إصالحات يف جانب
العرض أيضً ا؛ وال بد من تنويع القاعدة اإلنتاجية ومصادر الدخل بعي ًدا من القطاع الهيدروكربوين
والصناعات املصاحبة له وريعه .وال شك يف أن تنويع هياكل اإلنتاج هو تح ٍّد بعيد املدى يتطلب ،يف
إيجاز ،ثالثة عنارص :تنمية رأس املال البرشي وإصالح القطاع العام وإصالح القطاع الخاص والحد من
تركزات األسواق والرثوة فيه.
 .1تنمية رأس املال البرشي

إن تراكم رأس املال البرشي هو العنرص األهم والتحدي األكرب يف عملية التنمية وتن ّوع االقتصادات؛
ألن التنمية وحدها ال تكفي؛ ففي كثري من دول العامل الثالث ،ال يوجد نقص من الجامعات ،وال من
املتخ ِّرجني فيها ،وال من املرافق التعليمية واملختربات  ...ونحو ذلك .ويف املقابل ،يوجد قدر مقبول نسب ًّيا
من تنمية رأس املال البرشي ،لكنه ال يصل إىل الحد األدىن أو الزخم املطلوب لتكوين قاعدة تنطلق
منها عملية تنويع ناجحة؛ أي ال يصل هذا القدر إىل الكتلة الحرجة من تركيم رأس املال البرشي التي
تضع االقتصاد عىل مسار التنمية الذاتية املرتفع .وسبب ذلك حدوث انحرافات تعرقل تركيم رأس
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املال البرشي؛ من ج َّراء عوامل ُج ُّلها مرتبط بإضعاف الحافز لإلقبال عىل جودة التعليم وطلب املعرفة
واكتساب املهارات وبناء القدرات ،إضافة إىل عدم التمكني الذي يرجع إىل تق ُّلص الفرص يف االقتصاد
وضعف دور القطاع الخاص يف التنمية ويف توظيف املواطنني عمو ًما ،كام يرجع إىل كرب حجم القطاع
العام وترهله والبطالة املق َّنعة فيه ،وطلب الريع والرصاع عليه ،ورصاع مجموعات املصالح ،والفساد
واملحسوبيات والوالءات وسوء اإلدارة وضعف الحوكمة والرقابة  ...وغري ذلك من علل االقتصاد الريعي.
إن الرتكيز عىل جانب العرض ال يكفي لبناء رأس املال البرشي؛ ففي دول العامل الثالث ،كث ًريا ما يكون
مصدر االنسداد من جانب الطلب؛ إذ ينخفض الطلب عىل التعليم الجيد وبناء القدرات إذا كان العائد
املتو َّقع عليهام منخفضً ا؛ لذلك ،فإن تركيز دول مجلس التعاون ،امللحوظ حال ًّيا ،عىل جانب العرض يف
عملية تنمية رأس املال البرشي مصريه الفشل إذا استمر إهامل جانب الطلب يف عملية تركيم رأس
املال البرشي( .((1وإن مل يكن األمر كذلك ،فأين يذهب املتخ ِّرجون يف الجامعات الوطنية واملتخ ِّرجون يف
حضت إىل دولنا؟ أيذهبون إىل قطاع عام ريعي ،مرتهل ،كبري العدد،
الجامعات األجنبية الرفيعة التي اس ُت ِ
وصد يف
قليل الكفاءة واإلنتاجية ،تع َّدى مرحلة التش ُّبع يف بعض الدول ،أم إىل قطاع خاص احتكاري ُم َ
وجه العاملة الوطنية؟
إذا كانت مصادر الطلب عىل رأس املال البرشي تتمثل بالقطاعني العام والخاص ،فاملطلوب ،إ ًذا ،هو
إصالح هذين املصدرين.
 .2إصالح القطاع العام

ميثّل القطاع العام أكرب مصدر لتوفري الوظائف للقوة العامة الوطنية يف دول مجلس التعاون ،و ُيعد
توظيف املواطنني يف القطاع العام اآللية األساسية واألعم إلعادة توزيع الريع بني مواطني هذه الدول؛
فبموجب العقد االجتامعي الخليجي تلتزم الدولة بتوفري وظائف للمواطنني ،لكن القطاع العام وصل إىل
(خصوصا يف الدول األكرث كثافة سكانية) ،وأصبح كبري العدد ،وتدنَّت كفاءته وإنتاجيته؛
مرحلة التش ُّبع
ً
ولذلك أصبح من املطلوب رفع كفاءته وإنتاجيته وتعزيز الحوكمة فيه؛ من أجل إيجاد حافز ٍ
كاف
لدى الشباب وتنمية قدراتهم والتمكني لهم .وأ َّول رشوط إصالح القطاع العام هو أن يبدأ من رأس
املؤسسة؛ وذلك من خالل توافر النزاهة والكفاءة واملالءمة أو واألهلية يف رئيس املؤسسة ،وربط
الثواب والعقاب باإلنتاجية.
 18من أمثلة ذلك :التنافس يف بناء الجامعات واملؤسسات التعليمية واستحضارها ،واسترياد األبحاث معها والباحثني واملعلمني واملختربات،
وعقْد املؤمترات التي قد تغلب عليها السمة االحتفالية ،وقد ال تكون فيها مساهامت علمية تُذ َكر بالنسبة إىل املواطنني؛ ذلك أن املعرفة
والتكنولوجيا ال تُس َت ْو َردان ،ولكنهام تُستَن َبتان و ُتن ََّميان.
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يتطلب تحديث إطار اإلدارة يف القطاع العام مزي ًدا من التوفيق بني القدرات واالختصاص والكفاءة،
ومتط ّلبات اإلدارة يف مؤسسات القطاع العام وطبيعة عملها .وهذا األمر نفسه يتطلب د ْفع الكفاءات
الوطنية املتخصصة من املتخرجني يف الجامعات يف جميع املستويات نحو املواقع القيادية يف القطاع
العام ،والتمكني لها ،وإال فلن تكون هناك جدوى الستحضار الجامعات واملؤسسات التعليمية األجنبية
الرفيعة وإنفاق مليارات الدوالرات يف هذا الشأن؛ ألن عدم متكني الشباب املؤهل والكفاءات يرسل
رسالة خاطئة إىل الشباب واألجيال الناشئة.
تطبيق أكرب ملعايري السوق يف بيئة العمل ،وهذا أمر مهم يف جذب
يف السياق نفسه ،هناك حاجة إىل
ٍ
القدرات الوطنية الشابة وتنميتها ،ويف تركيم الخربات الوطنية يف املستوى األعىل ،وإيجاد تد ّفقات
إيجابية بالنسبة إىل سائر االقتصاد .أما إذا كانت قيادة املؤسسة ركيكة ،مرتبكة ،ضعيفة ،غري متم ّكنة،
خصوصا بناء القدرات الوطنية ،وتوجد سق ًفا
فإنها تُفسد املؤسسة كلها وتعرقل تك ُّون رأس املال البرشي،
ً
َي ُح ُّد من تك ُّون القادة والكفاءات الوطنية ال ميكنها تجاوزه؛ ألنها ترى أن الكفاءات الوطنية قد تُش ِّكل
تهدي ًدا الستمرارها وبقائها يف املنصب وبقاء من يخلفها ،ورمبا كانت ال تنسجم مع طبيعتها وتحقيق
أهدافها ،فيرتتَّب عن ذلك منع تك ُّون رأس املال البرشي وإعاقة تراكم الخربات الوطنية وح ْرف الجهد
واملوارد البرشية عن النشاطات اإلنتاجية إىل النشاطات االستحواذية وطلب الريع(.((1
 .3إصالح القطاع الخاص والحد من تركُّز األسواق والرثوة فيه

إذا كانت اقتصادات دول املجلس تعاين الرتكزات يف املوارد الطبيعية وقلة التنويع ،فللقطاع الخاص
الخليجي دور كبري يف ذلك؛ لكونه مصا ًبا بالرتكز وقلة التنويع يف نشاطه أيضً ا .وانعكس ذلك بقدر
من الرتكزات والتش ّوهات عىل األسواق ،وتكوينات لب ًنى احتكارية فيها؛ فبعد عقود من االستفادة من
تصدير النفط ،ما زال نشاط القطاع الخاص يرت َّكز يف ثالثة مجاالت رئيسة (املقاوالت وتجارة االسترياد
والرتويج للمنتوج األجنبي من خالل نظام الوكالة التجارية والخدمات) .ويف أثناء عقود من التوسع غري
املنظم والالمحدود ،عرب النشاطات االقتصادية والقطاعات املختلفة وتجارة االسترياد والرتويج ،تك َّونت
تركزات اقتصادية ورأساملية عرب رشائح ضيقة من األفراد والعائالت يف املجتمع ،بعضها عىل ارتباط وثيق
بالنخب السياسية ،متكنت من تركيم ثروات ورؤوس أموال طائلة ،ومن تكوين شبكات مصالح واسعة
ومتداخلة مع النخب السياسية ،وأصبحت تُش ِّكل موانع دخول لكثري من النشاطات أمام املستثمرين
َصعب منافستها .والواقع أن منو القطاع
الجدد ،وتغ ِّذي تكوينات احتكارية وإمرباطوريات لرجال أعامل ت ُ
ُ
19 Jonathan Isham et al., "The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the Political
Economy of Economic Growth," The World Bank Economic Review, vol. 19, no. 2 (2005), pp. 141-174; James A. Robinson
et al., "Political Foundations of the Resource Curse," Journal of Development Economics, vol. 79, no. 2 (2006), pp. 447-468.
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خصوصا ،وما تجود
الخاص يعتمد اآلن ،أكرث من أي وقت مىض ،عىل الدولة ،وعىل آلية اإلنفاق الحكومي
ً
به الحكومات من عقود ومرشوعات عىل قطاع األعامل .ويبدو أن هذه العالقة الكينونية  -التط ّفلية
من قطاع األعامل املعتمد عىل الدولة ،تزداد ق َّوة مع الرواج وخالل فرتات الطفرات النفطية؛ فمعظم
طفرات القطاع الخاص األخرية كان بسبب اإلنفاق الحكومي يف القطاع غري النفطي واالستهالك الحكومي
النهايئ ،كام أن جز ًءا كب ًريا ج ًّدا من إنفاق القطاع العائيل االستهاليك ُي َّول من خالل األجور التي تدفعها
الدولة .ويف هذا السياق ،يقول هرتوغ إن الحكومات الخليجية كانت دامئًا تتخذ سياسات ُمحابية
للرأسامليني وطبقة التجار ،ومل تشهد املنطقة تأميامت كام حدث يف الجمهوريات العربية(.((2
وهكذا ،ميكن أن تعتمد االقتصادات الخليجية سياسات صناعية ضمن إطار شامل إلصالح القطاع الخاص؛
فالسياسة الصناعية هي ،يف نهاية املطاف ،سياسة اقتصادية سليمة .ومن متط ّلبات هذه السياسة
املوجهة إىل القطاع الخاص الحد من تركزات األسواق والرثوة ،وذلك من خالل َس ِّن قوانني مكافحة
ّ
االحتكار وتنفيذها ،عىل أسس تضمن كفاءة األسواق وحقوق املستهلك وتكافؤ فرص املستثمرين ودعم
التنافسية محل ًّيا وخارج ًّيا .وهذا كله يدفع نحو التنويع .أ ّما االحتكار ،فيكرس الرتكز واألوضاع القامئة.
املطلوب ،إذاً ،قطاع خاص تنافيس دينامي يساهم يف التطور التكنولوجي ،ويف تنويع االقتصاد وإيجاد
فرص عمل للمواطنني ،أو دفع رضيبة .ومن الرضوري أيضً ا التح ّول من منو يعتمد عىل كثافة عوامل
اإلنتاج ،إىل الرتكيز عىل االبتكار والتكنولوجيا وتطويرها ،وبناء رأس املال البرشي؛ فتوظيف املواطنني
يستدعي ذلك .ويشري هرتوغ إىل أن توظيف املواطنني سوف يحد من أرباح القطاع الخاص يف املدى
القريب ،لكنه سوف يق ِّويه يف املدى البعيد ،وسوف يق ِّوي قدرته التفاوضية للحفاظ عىل مصالحه .أ ّما
توزيع مجتمعية ،وسيكون هو أ َّول
يف الوقت الراهن ،فسيبقى القطاع الخاص خاض ًعا لتهديد سياسات
ٍ
ضحاياها يف األزمات.
املوجه إىل القطاع الخاص ،عمو ًما ،أم ًرا أساس ًّيا؛ بوضع برامج لتطوير تقنيات اإلنتاج
يظل تقييد الدعم ّ
وتحقيق اخرتاقات يف أسواق التصدير والتنويع وتوظيف املواطنني .كام أن التصنيع مهم من أجل
التنويع ،ويف هذا السياق نذكر إسرتاتيجيتني لدعم التصنيع والتنويع :األوىل هي اتباع سياسة صناعية
موجهة نحو صادرات مستج َّدة ،والثانية هي اتّباع سياسة سعر رصفية داعمة لإلنتاج يف قطاع
قوية ّ
املتاجر بها دول ًّيا يف االقتصاد عمو ًما؛ فمن دون سعر رصف تنافيس ومستقر ،ال ميكن عمل ًّيا تحريك
السلع َ
االستثامرات والكفاءات اإلدارية ّ
موجهة
الخلقة يف قطاع السلع َ
املتاجر بها؛ ومن دون سياسة صناعية ّ
نحو الصادرات ،لن تكفي سياسة سعر الرصف لتحقيق التنويع .ومع التقدم يف عملية تنويع الصادرات،
ينبغي توخِّ ي سياسات سعر رصفية أكرث مرونة ،من أجل َح ْفز الصادرات ودعم التنافسية؛ فالعملة
20 Hertog.
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ورس نجاح االقتصادات
الوطنية الرخيصة يف إمكانها مساعدة قطاع الصادرات التقليدي وغري التقليديُّ ،
ذات النمو املرتفع هو املزج بني هاتني السياستني.

خامتة
تتميز أسعار النفط بشدة تق ُّلبها مقارنة بباقي السلع األولية ،وال س َّيام أن النفط كث ًريا ما ُيستخ َدم – أكرث
من السلع األولية األخرى – ألغراض االستثامر املايل والتح ُّوط واملضاربة( .((2وستكون أرضية األسعار
يف املستقبل هي سعر نفط أوبك ،وسيكون السقف هو سعر النفط الصخري ،من  70إىل  80دوال ًرا؛
إذ من املتو َّقع أن تستقر األسعار عند هذا املستوى يف املدى املتوسط حتى عام  .2019ومع أخذ
مسار أسعار العقود اآلجلة للنفط ومتوسط التنبؤات يف الحسبان ،تتو َّقع مؤسسات دولية عدة( ((2أن
السوق لن تستعيد توازنها حتى عام  2020عىل أقل تقدير .وحينام تفعل ذلك ،سيكون سعر التوازن
يف نطاق بني  53و 60دوال ًرا للربميل .ولو بقيت أسعار النفط عند  60دوال ًرا للربميل لفرتة طويلة
(يف املدى املتوسط أو البعيد) فستتأثر دول مجلس التعاون ،وميكن أن يكون ذلك من خالل ثالث قنوات
عبا عنها بـــتفارق الدورات االقتصادية مع الواليات
رئيسة :قناة الدخل واإلنفاق ،وقناة السياساتُ ،م َّ ً
املتحدة ،وقناة سعر الرصف .ومن ا ُملتو َّقع أن تكون هناك عجوزات يف امليزانيات عند مستويات اإلنفاق
الحالية يف حال بقاء األسعار تحت السعر التعاديل للميزانيات ،وسيش ِّكل ذلك تحد ًيا الستمرارية اإلنفاق
ً
ضغوطا عىل برامج اإلنفاق االجتامعي التي تب َّنتها دول مجلس التعاون بعد
الحكومي ،ورمبا يفرض
انفجار ثورات الربيع العريب .لكن دول املجلس ذات الكفاءة اإلنتاجية العالية ميكنها التأقلم مع هذه
وتحمل انخفاض أسعار النفط.
األوضاع ُّ
من أجل ذلك ،من املهم لالقتصادات الخليجية عدم خفض اإلنتاج ملحاولة التأثري يف األسعار .ولعل
انخفاض أسعار النفط يأيت بنتائج ظ َّلت َ
منتظرة؛ من قبيل ضبط اإلنفاق العام والحد من اإلرساف
والتبذير ،بل الفساد أحيانًا ،ودفع دول املجلس نحو التنويع بالرضورة ،وإجراء اإلصالحات املطلوبة يف
املجال االقتصادي ويف املجاالت األخرى املختلفة أيضً ا .ومن تبعات استمرار انخفاض األسعار أنه رمبا
يؤدي إىل تباطؤ نسبي يف دول مجلس التعاون يف مقابل رواج نسبي يف الواليات املتحدة ،ورمبا يؤدي
ذلك إىل تَفا ُرق جديد يف الدورات االقتصادية بينهام .ويأيت رفع أسعار الفائدة يف الواليات املتحدة ،يف
وقت غري مالئم لدول مجلس التعاون املقبلة عىل تباطؤ ،وهي ليست يف حاجة إىل رفع أسعار الفائدة
اآلن .لكن البنوك املركزية الخليجية سوف ت َّتبع خطوات االحتياطي الفدرايل األمرييك عىل أي حال
 21البنك الدويل" ،أسعار النفط ..إىل أين؟" ،ص .3
 22املقصود :البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل ،واإلدارة األمريكية ملعلومات الطاقة ،ووحدة معلومات اإليكونوميست.
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ويف األوضاع كلها ،كام عمدت إىل ذلك تاريخ ًّيا ،سواء أكان ذلك مالمئًا ألوضاع اقتصاداتها املحلية أم مل
يكن مالمئًا لها .وعند التثبيت الجامد لسعر الرصف أمام الدوالر األمرييكُ ،ي َّرر تأثري الصدمات الخارجية
ً
كامل إىل االقتصادات املحلية .وإنْ حصل انخفاض يف مداخيل النفط من الدوالر األمرييك ،يف هذه الحالة،
فإنه يعني انخفاضً ا مواز ًيا يف مداخيل النفط بالعمالت املحلية لدول مجلس التعاون .أ ّما إنْ كانت أسعار
الرصف مرنة ،فإن انخفاض قيمة العملة املحلية أمام الدوالر األمرييك أو خفضها (ميكن أن يكون ذلك من
خالل الربط بأسعار النفط) سيعني ارتفا ًعا نسب ًّيا يف مداخيل النفط بالعمالت املحلية يف مقابل الدوالر
األمرييك؛ أي توافر املزيد من األموال لإلنفاق يف االقتصادات بالعملة املحلية ،وهو ما يخ ِّفف من ح َّدة
تأثري انخفاض مداخيل النفط يف امليزانيات ،ويف النشاط والنمو االقتصاد َّي ْي بوجه عام.
معي ،مقارنة بتجارب االنخفاضات السابقة يف
أ ّما من حيث التنويع ،فنجحت دول املجلس إىل حد َّ
أسعار النفط ،يف جانب واحد؛ هو بناء صناديق التحوط ،لكنها فشلت يف ما عدا ذلك عمو ًما؛ فشلت يف
الوصول باالقتصادات إىل الحد األدىن املطلوب من التنويع ،ويف تقليص االعتامد عىل النفط ومداخيله،
ويف الحد من الرت ُّكز يف الصادرات ،ويف تج ُّنب االنكشاف أمام تقلبات األسعار .ويبقى تراكم رأس املال
البرشي هو العنرص األهم والتحدي األكرب يف عملية التنمية وتنويع االقتصادات؛ ذلك أن الرتكيز عىل
جانب العرض ال يكفي لبناء رأس املال البرشي؛ ففي دول العامل الثالث ،كث ًريا ما يكون مصدر االنسداد
يف جانب الطلب؛ إذ إن الطلب عىل التعليم الجيد وبناء القدرات واكتساب املهارات ،ينخفض إذا كان
العائد املتو َّقع عليها منخفضً ا .وهكذا ،يكون املطلوب إصالح مصد َري جانب الطلب ،وهام القطاعان
العام والخاص :إصالح القطاع العام الكبري الحجم الذي وصل إىل مرحلة التش ّبع ،لرفع كفاءته وإنتاجيته
من أجل إيجاد حافز ٍ
كاف لدى األجيال الناشئة لتنمية قدراتهم والتمكني لهم؛ وإصالح القطاع الخاص
للح ِّد من تر ُّكز األسواق والرثوة فيه ،وإيجاد قطاع خاص تنافيس متن ّوع يساهم يف تنويع الصادرات
والدخل والتحول التكنولوجي ،وإيجاد فرص عمل للمواطنني.
وأخ ًريا ،تظل سبل االقتصاد القائم عىل املعرفة أيضً ا من أبرز سبل تنويع االقتصادات الخليجية ،مبا يعنيه
ذلك من استثامر يف األصول الالمرئية ،من تعليم وتكوين وبحث علمي وابتكار  ...إلخ؛ فمن شأن االبتكار
أن يسمح لالقتصادات الخليجية بإيجاد قيمة اقتصادية ضمن سالسل قيمة أو صناعات أو قطاعات
جديدة ،بوصفها عوامل مح ِّركة للنمو االقتصادي .وهكذا ،يبقى ًّ
مهم ج ًّدا أن تنجح االقتصادات الخليجية
يف املستقبل يف االنتقال نحو توليد اإلنتاج القائم عىل االبتكار؛ وهذا يعني أنه يجب البدء يف إعداد األرضية
وتحديد املتطلبات األساسية واألسس التي يقوم عليها اقتصاد االبتكار ،ضمن مسار شامل ومتكامل للتحول
االقتصادي .ومن شأن هذا األمر تعزيز عملية تنويع االقتصادات الخليجية يف املستقبل؛ إذ يكمن ُبعد آخر
مهم القتصاد املعرفة يف كون املعرفة ال تُن َتج فحسب ،لكنها تُص َّدر أيضً ا .وأصبح تصدير املعرفة والخدمات
من السامت األساسية للتجارة العاملية ،سواء يف ما يخص حقوق املؤلِّف أو العالمات التجارية أو الخدمات
املهنية والتقنية للرشكات أو تصميم املنتوجات أو تنظيم العملية اإلنتاجية  ...وغريها.
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