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ملخص:
لقد ارتبطت اقتصاديات الدول العربية ادلصدرة للنفط بشكل وثيق بالقطاع النفطي منذ طفرة أسعار
النفط األوىل ( ،)1973وتطلب مااهةبة ابذا االبكال ةبرورة تببت إسب اتيجية التنايب اققتصبادي
الب ترتكببع ىلببي ببديا القطاىببات ببر النفطيببة وتنميتةببا مببل أهببل ملفببي ادلسبباعلة النسبببية لقطبباع
احملروقات يف الناتج احمللي ااامجاي ،وتأثر تقلبات إيرادات النفط يف ادليعانية العامة للدولة.
وهبدف تقييم والاقاف ىلي مدى صلاح ابذ اهةبادات يف تنايب اققتصباد الباطت سبنعتمد ىلبي
ثالث ببة متل ب برات رثيسب ببة تتم ب ببل يف مب ببدى مسب بباعلة سلتلب ببق القطاىب ببات اققتصب ببادية يف النب بباتج احمللب ببي
ااامجبباي ،وتطببار نسبببة إي برادات الببنفط مببل رلمبباع ااي برادات الكليببة ،ونسبببة الصببادرات النفطيببة إىل
رلمبباع الصببادرات ،مث ن سببتعرب بعببد ذلببم امجلببة مببل العناشببر ال ب مببل لببأنا تفعيببل سياسببة التناي ب
اققتصادي يف اذ البلدان.
الكلمات المفتاحية :النفط ،التناي اققتصادي ،الدول العربية ادلصدرة للنفط.

Abstract: the economies of in The Arab oil-exporting countries are
closely related to the hydrocarbon sector since the boom first oil prices
(1973), thus, in order to face this dilemma, It's need to adopt a strategy
of diversification, which is based on the updated of non-oil sectors and
it's development, in ordre to reduce the relative contribution of the
hydrocarbon sector in GDP and the impact fluctuations in oil revenues in
the state budget.
.
In order to assess and identify the extent of the success of these
efforts to diversify the national economy, we will rely on three major
indicators is the extent of the contribution of the different economic
sectors in the GDP, the evolution of oil revenues, the percentage of the
تاريخ االرسال2018 /01/10 :

BELKELLABRAHIM@GMAIL.COM
تاريخ القبول2018/04/02:

45



واقع التنويع االقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط ومتطلبات تفعيله
total revenue, and the percentage of its oil exports to total exports. Then
we are going after that is explain a number of elements that would
activate the economic diversification policy in these countries.
key words: Oil, the economic diversification, The Arab oil-exporting
countries.

--------------------مقدمــة :تااهببا الببدول العربيببة ادلصببدرة للببنفط ببديات اقتصببادية بببرة ناامجببة ىببل اىتمبباد اقتصبباديا ا
ادلفبر ىلبي اسببت الل ادلباارد الطبيعيبة ،فببالنفط يبتثر بشببكل قباي يف اقتصباديا ا ،ييببا يشبكل ادلببارد
األساسي لتمايل ماازنا ا ،و ذلم ادلصدر األساسي لتمايل ميعان ادلدفاىات ،إةافة إىل أنا يشكل
هعءا مةما مل الناتج احمللي ااامجاي ،ناايم ىل ارتبا النشا اخلاص اانتاهي واخلبدمي باانفبا
احلكبامي البذي ابا باألسباس زلببدد بادلبدافيل النفطيبة ،وذلبم يف يبل مببا تتميبع ببا أسبعار البنفط مببل
تقلبات ي ادة ،ومل تراه قا ا الشراثية لف ات شلتدة مل العمل ،وتتطل مااهةة ابذ االبكاليات
والتحببديات معاأببة أسببباب اخللببل يف اقتصبباديا ا مببل فببالل التاهببا ضلببا تاييببق سياسببات التناي ب
اققتصادي وتقليل التبعية ادلفرطة لقطاع النفط ،وذلبم مبل فبالل تسبري معبدقت النمبا باقسبت مار
يف القطبباع اانتبباهي واخلببدمي ببر احلكببامي ،وتشببجي شببادرات السببل ادلصببنعة ى ب تطبباير القطبباع
الصناىي ،وتاهيا نشاطا ضلا ادلنافسة يف األساا الدولية .و منا ميكل طرح التساؤل الرئيس التاي:

ما مدى نجاح الدول العربية النفطية فـي تنويـع هيكـ اقتصـادها خـار قطـاع الـنفطم ومـا

هي متطلبات تفعي سياسة التنويع االقتصاديم

ولإلهابة ىل التساؤل الرثيس قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية:
ما ادلقصاد بالتناي اققتصادي؟ما اي أام العناشر ال يشتمل ىليةا نطا سياسة التناي اققتصادي يف الدول ادلصدرة للنفط ؟إىل أي مدى استطاىت الدول العربية ادلصدرة للنفط تناي اقتصاديا ا الاطنية؟ما اي لرو ومتطلبات تفعيل سياسة التناي اققتصادي يف الدول العربية ادلصدرة للنفط؟ب ية ااهابة ىل األسئلة الفرىية نق ح الفرضيات التالية:
 يتضمل التناي تقليل اقىتماد ىلي ادلارد الاييد واقنتقال إىل مريلة متتني القاىدة اققتصاديةالصبناىية والعراىية وفلق قاىدة إنتاهية ،واذا يعت بناء اقتصاد زللي سليم يتجا ضلا اق تفاء الذايت
يف أ ر مبل قطباع.
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 يشتمل نطا التناي اققتصادي بالنسبة للبلدان العربية النفطية ىلي تطاير ايكل اققتصاد رالنفطي واستحداث شادرات ر نفطية ومصادر ر نفطية لإليرادات ،ما يعت ةرورة تطاير
القطاع اققتصادي اخلاص فيةا وإىطاثا دورا رياديا.
 لقد استطاىت الدول العربية النفطية قيق اقت اقتصادية واهتماىية جتسدت يف فطط التنميةالاطنية ال تر ع ىلي احلاهة إىل تناي القاىدة اانتاهية لتقليل اقىتماد ىلي قطاع النفط.
لنجاح سياسة التناي اققتصادي يف الدول العربية ادلصدرة النفط يقتضي تقليل اقىتماد ىليالنفط ،ىل طريق زيادة اقاتمام بالقطاىات األفبرى العراىبة وتطاير التصني  ،و قيق التكامل
القطاىي يف اذليكل اققتصادي ،وتفعيل دور القطاع اخلاص.
أهمية البحث :يستمد اذا ادلاةاع أعليتا مل ان أن اقتصاديات الدول العربية تعاين فلال ايكليا
هراء اآلثار السلبية ال تعكسةا تقلبات أسعار النفط ىلي ادلت رات اققتصادية الكلية ذلذ الدول،
وبذلم فإن تبت سياسة التناي اققتصادي يعد فيارا إس اتيجيا ذلذ الدول ألهل فم ارتباطةا
ادلفر بقطاع النفط ،وةمان استدامة معدقت ظلااا اققتصادي بعيدا ىل القطاع النفطي وتقلبات
ىااثد .
هدف البحث :يةدف اذا البحا إىل قيق امجلة مل األاداف تتم ل فيما يلي:
-1إبراز البعد ااس اتيجي لسياسة التناي اققتصادي يف الدول العربية النفطية.
-2معرفة واق التناي اققتصادي يف الدول العربية ادلصدرة للنفط.
 -3الاقاف ىلي أام العناشر والشرو ال تضمل صلاح سياسة التناي اققتصادي.
منهج البحث :اىتمدنا يف حب نا اذا ىلي ادلنةج اقستنباطي مل فالل أداة الاشق ،وذلم يف
تطرقنا دلفةام التناي اققتصادي وأام الدواف ادلتعلقة با ،ما اىتمدنا ىلي ادلنةج اقستقراثي مل
فالل أداة التحليل ،وذلم لبيان واق التناي اققتصادي يف الدول العربية النفطية ،مل فالل ليل
البيانات ادلتعلقة بتكايل الناتج احمللي ااامجاي.
محاور البحث :لإلهابة ىل التساؤل الرثيس للدراسة ،وهبدف اادلام جباان ادلاةاع سنقام بتناول
احملاور التالية:

أوال :مفةام التناي اققتصادي ،ودوافعا ،وأعليتة بالنسبة للدول العربية النفطية.

ثانيا :واق التناي اققتصادي يف الدول العربية النفطية ومتطلبات تفعيلا.
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أوال :مفهوم التنويع االقتصادي ،ودوافعه ،وأهميته بالنسبة للدول العربية النفطية
لقد ايتلت مسألة النما والتناي اققتصادي مكانبة مةمبة فبي البحبا والفكبر اققتصاديني،
وذلم منذ الكتابات األوىل للرواد الكالسيكيني ويىت وقتنا احلاةر ،وتاشلت الدراسات والنتاثج
التجريبية إىل أن الً مل التناي والنما اققتصادي يعدان أمريل يامسني مل أهل قيق التنمية
ادلستدامة يف البلدان ال نية بادلاارد (ومنةا النفطية) ،وذلم ألن تر يع الصادرات غلعل اذ
اققتصادات ىرةة لتقلبات أسعار السل األساسية (النفط) ،والذي ميكل أن يبتدي إلبي تراه ياد
ومفاهئ للماارد العامة و/أو فلق تأثر سليب مضاىق ىلي بقية متلرات اققتصاد الكلي.
-1مفهوم التنويع االقتصادي ودوافعه
يعرف بع اققتصاديني التناي اققتصادي بأنا ىملية تدرغلية لتناي مصادر الدفل ،بينما
يرى آفرون بأنا ىملية ترا مية لعيادة مساعلة القطاع الصناىي واخلدمي يف الناتج احمللي ااامجاي؛
يف يني يعرف القسم اآلفر التناي بأنا ىملية نسبية لتحال اققتصاد القامي .1ما يعت بأنا ىلي
البلد أن ينتج لتصدير قاثمة واسعة مل السل واخلدمات .2وبشكل ىام ميكل إامجال الدواف
األساسية لسياسة التناي اققتصادي فيما يلي:
تقلي المخاطر االستثمارية :يساام التناي اققتصادي يف زيادة معدقت النما اققتصادي ملفالل زيادة فرص اقست مار ،وتقليل ادلخاطر اقست مارية ،فتازي اقست مارات ىلي ىدد بر مل
النشاطات اققتصادية يقلل مل ادلخاطر اقست مارية الناامجة ىل تر يع تلم اقست مارات يف ىدد
3
قليل منةا.
-تقليص المخاطر المؤدية إلى انخفاض حصيلة الصادرات :تعتمد بع

الدول ال يتسم

اقتصاداا بدرهة ةعيفة مل التناي اققتصادي ىلي تصدير منتج وايد ،أو ىدد زلدود مل
ادلنتجات إىل اطلفاب ىااثد الصادرات ىند اطلفاب أسعار اذ ادلنتجات.

تقلي التذبذب في مستويات الناتج المحلي اإلجمالي :يتدي ةعق التناي اققتصادي الناهمىل تر ع اانتاج يف ىدد زلدود مل ادلنتجات إىل تذبذب ملحاظ يف مستايات الناتج ،وميكل تفادي
اذا ادلشكل مل فالل سياسة التناي اققتصادي.
-زيادة إنتاجية رأس المال :واذا ما يتدي إىل رف معدقت النما اققتصادي.
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توطيد درجة العالقات التشابكية بين القطاعات اإلنتاجية :يساام التناي اققتصادي الناتج ملزيادة ىدد القطاىات اققتصادية ادلنتجة يف تقاية العالقات التشابكية فيما بينةا ،شلا ينجم ىنا
العديد مل التأثرات اخلارهية يف اانتاج ال تنعكس إغلابيا ىلي النما اققتصادي.

4

 -2أهمية التنويع االقتصادي في إطار اقتصاديات الدول العربية النفطية
ق مي ل التناي اققتصادي إسب اتيجية هديدة يف الدول العربية ادلصدرة للنفط ،إذ لكل ادفا
رثيسا يف السياسة اققتصادية ذلذ البلدان منذ طفرة اقزداار النفطي األوىل يف السبعينات ،وقد أملتا
يف البداية دواىي القلق مل األهل احملدود قيتياطات النفط ،ما أمال يةار احلاهة إىل تنمية
اققتصاديات التقليدية وتنايعةا مبا يتجاوز القطاع النفطي السري التنامي؛ يف يني اتبعت اذ
ااس اتيجية فالل العقديل ادلاةيني ةدف إس اتيجي للت ل ىلي ىدم اقستقرار اققتصادي
ادلالزم لالىتما د الشديد ىلي الصادرات النفطية ادلتصلة بدوراا بعدم اقستقرار يف أسعار النفط.
ولذلم يعت التناي اققتصادي بصارة أساسية يف إطار اقتصاديات الدول العربية النفطية ىلي أنا
ىملية تستةدف تقليل مساعلة النفط يف الناتج احمللي ااامجاي ،ويف اايرادات احلكامية ،مل فالل
تنمية القطاىات ر النفطية ،وتقليص دور القطاع احلكامي ،وتععيع مساعلة القطاع اخلاص يف
النشا اققتصادي.
تتبببا الببدول العربيببة النفطيببة ،وقسببياما اخلليجيببة منةببا ،رؤيببة مشب ة بشببأن التقببدم اققتصببادي،
تتجسد يف فطط التنمية الاطنية الب تر بع ىلبي احلاهبة إىل تنايب القاىبدة اانتاهيبة لتقليبل اقىتمباد
ىلي قطاع النفط ،وخلطط التنمية الاطنية تاريخ طايل يف بع الدول العربية النفطية باشبفةا وسبيلة
لتحديد أاداف التنمية ،5وأن اذا اذلدف يعت بصارة ىامة ديا القطاىات ر النفطية ،وتنميتةا
يف اذ البلدان ب ية في ادلساعلة النسبية للنفط يف الناتج احمللي ااامجباي ،وتبأثر تقلببات إيبرادات
البنفط يف رلمبباع اايبرادات وادليعانيببات احلكاميببة والصبادرات واحلسببابات اخلارهيببة .وانطالقبا شلببا سبببق
6
فإن نطا التناي اققتصادي يشمل ما يلي:
تطاير البا التحتية ،ادلادية واقهتماىية ،قاىدة أساسية لنما اققتصاد ر النفطي؛تاسي فرص وآفا اقست مار احمللي ،و ذلم اقست مار األهنيب ادلبالر؛تطاير شناىات يفة اقستخدام لرأس ادلال ،تستفيد مل معية ادلنطقة النسبية مل ادلاارد النفطية؛تطاير ساثر القطاىات واخلدمات اانتاهية ،مبا يف ذلم العراىة والتجارة والقطاع ادلصريف ،ويفادلريلة األفرة السياية؛
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تقليص ما للقطاع العام مل دور مبالر ،عامل مل ىاامل النما اققتصادي مل فالل دىمالقطاع اخلاص.
لقد تابعت الدول العربية النفطية فالل األربعة ىقاد ادلاةية بدرهة متفاوتة مل اأدية والنجاح
يف سعيةا إىل قيق األاداف ادلتبناة سالفا ،ييا نفذت طاثفة مل التدابر لدىم نشا القطاع
اخلاص وتشجي اقست مار األهنيب ،وقد مت ااقرار بنجايةا يف ىدد مل الدراسات اقستقصاثية ال
تصنق بيئات األىمال والقدرة التنافسية العادلية.7
ثالثا  :واقع التنويع االقتصادي في الدول العربية النفطية وشروط تفعيله
م ببل الض ببروري اال ببارة إىل ي ببدوث بباقت اقتص ببادية واهتماىي ببة ب ببرة ف ببالل العق بباد ال الث ببة
ادلاةية يف اقتصاديات الدول العربيبة النفطيبة ،إذ اسبتخدمت ابذ البدول ىاثبدا ا النفطيبة لبنباء البنيبة
التحتية ،وفلق فبرص العمبل و سبني ادلتلبرات اقهتماىيبة .وىلبي البر م مبل اسبتمرار البدور ادلسبيطر
للببنفط ،تسببر اقتصبباديات اببذ اهماىببة مببل الببدول يف اجتببا أ ببر تناىببا مببل فببالل زيببادة مسبباعلة
القطاىات ر النفطية يف الناتج احمللي ااامجاي وت ر ايكل اقتصاديا ا ،وتكايل شادرا ا ضلا معيبد
مب ببل التنب بباع ،ييب ببا لب ببةد العقب ببدان األف ب بران يةب ببار النشب ببا الصب ببناىي وادلب بباي والت ب بأمني ،والتجب ببارة
والسببياية ،والنقببل واقتصبباقت والبنبباء مسبباعلني رثيسببيني يف النبباتج احمللببي ااامجبباي .وميكببل إامجبباق
اقسببتناد إىل رلماىببة مببل ادلقبباييس وادلتلبرات لتقيببيم صلبباح سياسببات التنايب وتقببدمةا ،وادلتم لببة فيمببا
يلي:

 معدل ودرهة الت ر اذليكلي ،وال تدل ىليةا النسبة ادلئاية دلساعلة القطاىات النفطية مقابل
القطاىات ر النفطية يف الناتج احمللي ااامجاي ،إةافة إىل ظلا و/أو تقلص مساعلة اذ
القطاىات م العمل.
 درهة ىدم استقرار الناتج احمللي ااامجاي وىالقتةا بعدم استقرار سعر النفط.
 تطار إيرادات النفط نسبة مل رلماع إيرادات احلكامة ،ألن أيد أاداف التناي يف الدول
العربية النفطية اا تقليل اقىتماد ىلي اايرادات النفطية .ومل ادلتلرات ادلفيدة األفرى وترة
اتساع قاىدة اايرادات ر النفطية ىلي مر األيام ،إذ إن ذلم يدل ىلي النجاح يف تطاير
مصادر هديدة لإليرادات ر النفطية.
 نسبة الصادرات ر النفطية إىل رلماع الصادرات ،والعناشر ادلكانة ذلا ،وبصارة ىامة يدل
اقرتفاع ادلطرد للصادرات ر النفطية ىلي ازدياد التناي اققتصادي ،ىلي أن الت رات القصرة
األهل يف اذا ادلقياس قد تكان مضللة ،إذ ميكل أن تنجم ىل تقلبات أسعار النفط وشادراتا.
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 تط ار إامجاي العمالة مبجملةا يس القطاع ،ومل الااةح أن اذا ادلقياس ينب ي أن يعكس أو
يععز ت رات التكايل القطاىي للناتج احمللي ااامجاي.
 ادلساعلة النسبية للقطاىني العام واخلاص إىل الناتج احمللي ااامجاي ،وذلم ألن التناي
اققتصادي يف اذ البلدان يعت ةمنيا ظلا مساعلة القطاع اخلاص يف النشا اققتصادي
ااامجاي.
ونظرا حملدودية البيانات فإنا ق ميكل أن ندرس مل اذ ادلتلرات إق بعضةا ،وذلم وفقا دلا يلي:
-1األهمية النسبية للقطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي :يعد اذا ادلتلر مل أام ادلتلرات
لقياس درهة التناي اققتصادي ،فكلما زاد التناي اققتصادي ،زادت مساعلة قطاىات العراىة
والصناىة يف الناتج احمللي ااامجاي.
يتبني مل فالل الشكل ( )1أن مثة اطلفاةا تدرغليا يف ادلساعلة ادلبالرة لقطاع النفط يف الناتج
احمللي ااامجاي ،ييا انت نسبة مساعلتا سنة  1871مت ل  %56.8وال مت ل نسبة برة هدا،
لكل اذ ادلساعلة اطلفضت بالتدرج إىل أن بل ت ما نسبتا  %11سنة  1881و ،1888ليبدأ يف
التصاىد فالل العقد األول مل القرن احلاي ،إذ انتقل مل مستاى  %14.13سنة  ،3661إىل ما
نسبتا  %56.64سنة  ،3666وذلم ادلنحي التصاىدي الذي ىرفتا أسعار النفط فالل الف ة
 ،3667-3661إق أن سنة  3668لةدت اطلفاب مساعلة القطاع النفطي يف إامجاي الناتج إىل ما
نسبتا  %17.57نتيجة تراه أسعار النفط ادلتأثرة بتداىيات األزمة ادلالية العادلية ،وم ىادة التحسل
وارتفاع أسعار النفط ىادت مساعلة القطاع النفطي يف الناتج احمللي لالرتفاع ادلستمر فالل الف ة
 ،3615-3616ييا وشلت إىل نسبة  %55.3لسنة  ،3613لتستقر ىند نسبة  %55.3سنة
.3615
الشك ( : )1تطور مساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية النفطية
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المصدر :مل إىداد البايا باقىتماد ىلي السناات مل  :1886-1871اللجنة اققتصادية واقهتماىية ل رب

آسيا0،

التناي اققتصادية يف البلدان ادلنتجة للنفط ،مره سبق ذ ر  ،ص ،1السناات مل  :3615-3661التقرير اققتصادي العريب
ادلايد ،أىداد سلتلفة.
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وشلا جتدر االارة إليا أن تراه مساعلة القطاع النفطي يف الناتج احمللي ااامجاي فالل الف ة
 3668-1871مل نسبة  %56.8إىل نسبة  ،%17.57يدل ىلي تعايد تناي قاىدة اانتاج يف
البلدان العربية النفطية ،ولكل قبد مل إيراد ماليظتني أساسيتني ىلي اذا اقستنتاج ،وعلا:
ينب ي أن تتفذ يف احلسبان ادلساعلة ر ادلبالرة لقطاع النفط يف الناتج احمللي ااامجاي (ارتباالقطاع ر النفطي بالقطاع النفطي) ،واي مساعلة يصع قياسةا ،لكنةا مساعلة برة تتجلي مل
فالل اقرتبا الشديد بني القطاع ر النفطي والقطاع النفطي.
ىلي الر م مل أن اناك اجتااا ضلا التناقص التدرغلي يف احلجم النسيب لقطاع النفط ققتصادياتالدول العربية النفطية ،فإنا مل الااةح أن تقلبات اذا احلجم النسيب ىلي ادلدى القصر اا رال
تقلبات أسعار النفط ،وما يععز ذلم اا أن متاسط مساعلة اذا القطاع يف الناتج احمللي ااامجاي قد
اطلفضت سنة  1875إىل  %36.35نتيجة تراه أسعار النفط؛ يف يني أنا وفالل الف ة -3663
 3667قد لةد تصاىدا مستمرا نتيجة ارتفاع أسعار النفط ،ييا انتقل مل  %14.5سنة 3663
إىل  %41.38سنة .3667
ويبني تفصيل الناتج احمللي ااامجاي يس القطاىات الرثيسة للنشا اققتصادي أن القدر
األ مل النما يف القطاع ر النفطي قد قق مل مساعلة قطاع اخلدمات الذي انتقلت نسبة
مساعلتا يف الناتج احمللي ااامجاي مل %31.5سنة  ،1871إىل  %53.51و %51.56فالل ست
 1888و 3668ىلي التااي.
الشك ( :) 2مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية النفطية
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المصدر :مل إىداد البايا باقىتماد ىلي السناات مل  :1886-1871اللجنة اققتصادية واقهتماىية ل رب آسيا،
التناي اققتصادي يف البلدان ادلنتجة للنفط ،مره سبق ذ ر  ،ص ،5-1السناات مل  :3615-3661التقرير اققتصادي
العريب ادلايد ،أىداد سلتلفة.

وقد لةدت الدول العربية النفطية تسارىا قايا يف تنمية قطاع اخلدمات الذي ىرف متاسط ظلا
سناي قدر  %5.77فالل الف ة  ،1881-1871و %11فالل الف ة ،1888-1881
و %13.66فالل الف ة  ،3615-1888ييا تتدي اخلدمات ادلصرفية وادلالية دورا رثيسا يف امجي
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اذ اققتصاديات ،وقد سةل اذا التطار السياسات التحررية و سني اذليا ل التنظيمية يف ادلنطقة،
ما ظلت فدمات التجارة والنقل بصارة مستمرة مل فالل قيامةا بتاسي منشآت احلاويات،
و ذلم لبكات فطاطةا اأاية ،ويققت السياية أيضا ظلا سريعا قسيما يف دولة اامارات
العربية ،وبشكل متعايد أيضا يف ىمان .8واأدير بالذ ر أن قطاع اخلدمات قد ساام بنحا نصق
ظلا الناتج احمللي ااامجاي فالل ف ة العقد ادلاةي ،ومبا ق يقل ىل ثالثة أرباع ظلا القطاع ر
النفطي ،وقد لةد قطاع اخلدمات ادلالية ظلاا سريعا يف ل مل الكايت وقطر واامارات؛ يف يني
يقق قطاع اخلدمات العقارية ظلاا سريعا يف اامارات العربية ادلتحدة.9
بااةافة إىل قطاع اخلدمات فقد لةدت الدول العربية النفطية قفعة ناىية يف تنمية قطاع
الصناىة التحايلية ،وال تشكل سبيال مل سبل التنمية اققتصادية و قيق التناي اققتصادي ،وتتب
اذ الدول يف سبيل قيق ذلم مساريل رثيسني ،يشمل أوقعلا تنمية الصناىات ال قيلة الك يفة
اقستخدام لرأس ادلال والطاقة ،بينما يشمل ال اين الصناىات التحايلية ادلتاسطة والص رى ال تنتج
ألسااقةا احمللية فضال ىل سا التصدير ااقليمية .وقد ر عت تنمية الصناىات ال قيلة ىلي
الصناىات الب و يماوية ،وشناىة الصل واألدلنيام ،ويف اذا الصدد فإن ادلملكة العربية السعادية
تعد مل أ منتجي ادلااد الب و يماوية يف العامل ،وقد أىطت تنمية الصناىة ال قيلة دىما قايا
هماع قيم ومنتجات شادرات الدول العربية النفطية فارج النفط.
وبااةافة إىل الصناىات ال قيلة طارت قاىدة ق بأس بتنايعةا مل الصناىات التحايلية
ادلتاسطة والص رة فالل ف ة امتدت ىلي مدى ثالثة ىقاد ادلاةية ،والتاها الرثيس ذلذ الصناىات
اا ضلا إنتاج بداثل الااردات واانتاج ادلخصص لألساا احمللية ،وألساا التصدير يف البلدان
العربية ،واي تشمل شناىات تنتج اامسنت ،ومااد البناء وجتةيعاتا ،وادلنتجات ادلعدنية والكةرباثية
10
وادلنساهات و راا.
لقد ساعلت تنمية الصناىة التحايلية يف الدول العربية النفطية يف ارتفاع مساعلتةا يف الناتج احمللي
ااامجاي مل نسبة  %5.78سنة  1871إىل نسبة  %8سنة  1886مث إىل  %8.7فالل سن
 1887و ،3668لننخف إىل  %7.1فالل سنة  .3615ر أن الت ر ان ألد وةايا يف بع
البلدان ،فخالل الف ة  3666-1876تضاىق اذا ااسةام ىمليا مبقدار الضعفني يف الكايت
وادلملكة العربية السعادية ،وتضاىق إىل أ ر مل ثالثة أةعاف يف اامارات العربية ادلتحدة.11
وىلي شعيد الدول العربية النفطية فرادى مت ل ىمان أىلي نسبة مساعلة للقطاع الصناىي يف الناتج
احمللي ااامجاي مل ةمل الدول العربية النفطية ،وال بل ت سنة  3615ما مي ل  ،%11.63تليةا
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السعادية  ، %16.61مث قطر بب ،%8.1مث اامارات بب  ،%7.73مث اأعاثر بب%1.56؛ بينما مت ل دولة
ليبيا أدىن نسبة مساعلة ،وال تقدر بب.%3.16
الشك ( : )3مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية النفطية.
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المصــدر :مببل إىببداد البايببا باقىتمبباد ىلببي السببناات مببل  :1886-1871اللجنببة اققتصببادية واقهتماىيببة ل ببرب آسببيا،
التنايب اققتصببادي يف البلببدان ادلنتجببة للببنفط ،مره ب سبببق ذ ببر  ،ص ،31السببناات مببل  :3615-3661التقريببر اققتصببادي
العريب ادلايد ،أىداد سلتلفة.

وياليظ أنا ىلي الر م مل تطار الصناىة التحايلية يف الدول العربية ال ظلت مبعدل متاسط
قدر  %12.54فالل الف ة  ،2014-1981ر أنا مل تصل بعد إىل مريلة ميكل اىتباراا أنا قاة
زلر ة لالقتصاد القامي ،ما مل تصل الصناىات التحالية يف الدول العربية النفطية إىل درهة مل
التقنية واأادة متكنةا مل ادلنافسة يف أساا التصدير العادلية ،باست ناء بع السل القليلة ،وقسياما
ادلنتجات الب و يماوية ،ييا إن اذليكل الصناىي ذلذ اهماىة مل الدول يعاين مل افتالل ىميق،
وةعق لديد بالنسبة إىل القطاىات األساسية ال تنتج السل الرأمسالية ،وال اي ىماد القاىدة
اانتاهية ،واىتماد الشديد ىلي الصناىة اقستةال ية ال تعتمد يف ال ال ىلي التكنالاهيا
ادلستاردة مل اخلارج اقامة اذ الصناىات .وجتدر االارة إىل أن اذ الصناىات حبد ذا ا انت
مصدر ىدم استقرار اقتصادي ،ألن أسعار منتجا ا تتأثر بتقلبات أسعار النفط ،أو اي معرةة
حلاقت تأرهح دورية يس األياال اققتصادية الساثدة يف أساا التصدير الرثيسة.
أما فيما يتعلق بالقطاع العراىي فما زالت مساعلتا يف الناتج احمللي ااامجاي ةعيفة ،إذ إن
سياسة التناي اققتصادي مل تقد إىل تطار يقيقي يف اذا القطاع ،نظرا لاهاد بع ادلعاقات منةا
ىدم تاافر قاىدة زراىية ومصادر ميا هيدة ،وقد ارتفعت مساعلتةا يف الناتج احمللي ااامجاي للدول
العربية النفطية مل  %1.13سنة  1981إىل  %5.96سنة  ،1999لتنخف إىل  %1.9سنة
 ،2014واذ النسبة تعد منخفضة مقارنة ببقية الدول العربية األفرى ال قدرت مساعلة قطاع
العراىة يف ناجتةا احمللي ااامجاي سنة  2014بب .%12.91وىلي الصعيد الفردي للدول العربية النفطية
فقد ارتفعت اذ النسبة بالنسبة للسعادية مل  %1.19سنة  1980إىل %5.45سنة  2000مث
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اطلفضت إىل  %1.92سنة  ،2014ومل  %0.95إىل %2.9سنة  ،2000مث اطلفضت إىل %0.73

سنة  2014يف اامارات .ومت ل اأعاثر أىلي نسبة مساعلة للقطاع العراىي مل ةمل الدول العربية
النفطية ،وال بل ت سنة  2014ما مي ل  ،%9.1بينما مت ل دولة قطر أدىن نسبة مساعلة ،وال تقدر
بب.12%0.09
الشك ( :) 4مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية النفطية
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المصــدر :مببل إىببداد البايببا باقىتمبباد ىلببي السببناات مببل  :1886-1871اللجنببة اققتصببادية واقهتماىيببة ل ببرب آسببيا،
التنايب اققتصببادي يف البلببدان ادلنتجببة للببنفط ،مره ب سبببق ذ ببر  ،ص ،18السببناات مببل  :3615-3661التقريببر اققتصببادي
العريب ادلايد ،أىداد سلتلفة.

-2نسبة الصـادرات النفطيـة إلـى إجمـالي الصـادرات :يبدل اقطلفباب يف نسببة الصبادرات النفطيبة
إىل إامجا ي الصادرات (ارتفاع نسبة الصادرات ر النفطية) ىلي ازدياد التناي اققتصادي مبل ييبا
ظلا أنشطة اانتاج األفرى .وقد انتقلت ابذ النسببة مبل  %54.11سبنة  1884إىل  %66.37سبنة
 ،3666وذلم بسب ارتفاع العاثبدات النفطيبة وتعامنبا مب ارتفباع أسبعار البنفط ،لتبنخف إىل نسببة
%53.48و  %44.63سن  3664و  3613ىلي التااي ،والذي يعكبس زيبادة مسباعلة الصبادرات
ببر النفطيببة يف إامجبباي الصببادرات ر ببم ارتفبباع قيمببة الصببادرات النفطيببة والناجتببة ىببل ارتفبباع أسببعار
الببنفط ،واببا مببا يعكببس هةبباد الببدول العربيببة النفطيببة يف تنميببة شببادرا ا فببارج قطبباع الببنفط .وىلببي
مسببتاى الببدول العربيببة النفطيببة ف برادى فقببد يققببت ببل مببل اامببارات العربيببة ادلتحببدة وقطببر وىمببان
واأعاثببر هةببادا معت ب ة يف سببعيةا لتنميببة شببادرا ا ببر النفطيببة ،والتقليببل مببل ايمنببة شببادرات الببنفط
فالل العقد األول مل القرن احلاي ،ييا انتقلبت نسببة ابذ األفبرة مبل  %66.6سبنة  3666إىل
 %51.28سببنة  3616يف ىمببان ،وانتقلببت مببل  %56.5سببنة  3666إىل  %16.1سببنة  3615يف
قطر ،ويف اامارات العربية ادلتحدة انتقلت مل  %43.4إىل  %35.5فالل نفس الف ة السابقة؛ أما
يف اأعاثببر فقببد انتقلببت مببل  %54.4إىل  .%43.5وىلببي الببر م مببل اأةبباد ال ب قامببت هبببا الببدول
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العربي ببة النفطي ببة لتنايب ب ايك ببل الص ببادرات ومعاأ ببة اقف ببتالل في ببا ،إق أنن ببا صل ببد أن األعلي ببة النس بببية
للصادرات النفطية يف إامجاي الصادرات ذلذ اهماىة مل الدول مازالت مرتفعة.
الجدول ( :) 1تطور مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات في الدول العربية النفطية
الوحدة.% :

خالل الفترة 2014-1995

البلد

0891

0881

2111

2111

2101

2102

2102

السعودية

82.4

85.4

91.5

75.7

73.43

80

79.8

الكويت

94.3

93

93.2

62.9

92.2

67.75

69.2

اإلمارات

43.5

46

52.5

38.5

27.27

31.18

26.4

قطر

73.7

70.6

67.6

52.2

28.52

17.24

17.30

عمان

80.1

79.6

77.7

70.5

61.28

66.08

68.9

ليبيا

93.6

90.5

90.7

92.7

83.70

81.68

79.2

الجزائر

64.5

43.4

65.5

47.8

49.1

48.39

52.4

المجموع

22.24

31.44

22.29

32.18

11.22

11.24

13.2

المصدر :التقرير اققتصادي العريب ادلايد ،أىداد سلتلفة.

-3نسبة العائدات غير النفطية إلى إجمالي اإليرادات العام:
يتبببني مببل فببالل اأببدول ( )2أن ااي برادات النفطيببة مت ببل ادلصببدر األساسببي اي برادات اخلعينببة
العامة ،ييا إن متاسط مساعلة اايبرادات النفطيبة همبل البلبدان العربيبة ادلصبدرة للبنفط الرثيسبية يف
مطل ال مانينات أ ر مل  ،84وذلم بفعل طفرة أسعار النفط سنة ، 1979لتنخف إىل يااي
 71.25و  68.2س ببن  1990و 1993ىل ببي الت بااي ،وذل ببم بس ببب تس ببارع اطلف بباب أس ببعار
ال ببنفط ف ببالل النص ببق ال بباين م ببل ال مانين ببات وتااش ببل مس ببتاى األس ببعار ادلنخفض ببة ل ببا ف ببالل فب ب ة
التسعينات.
الجدول ( :)2تطور حصتي اإليرادات النفطية وغير ال نفطية من اإليرادات العامة في الدول العربية النفطية
السناات

0891

0884

2111

2111

2119

2118

2100

2102

2102

ااي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب برادات

84.17

68.2

82.33

83.25

84.93

76.45

82.55

85.09

84.5

ااي ب برادات ب ببر

15.83

31.8

17.67

16.75

15.07

23.55

17.45

14.91

15.5

النفطية ()%
النفطية()%
Source:International Monetary Found [IMF],Government Finance Statistics yearbook
(Washington, D.C, Various1ssues)1980-2014.
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لق ببد أدت طف ببرة أس ببعار ال ببنفط ف ببالل العق ببد األول م ببل الق ببرن احل بباي إىل تععي ببع أعلي ببة مس بباعلة
اايبرادات النفطيببة يف ايكببل اايبرادات العامببة ،فخببالل اببذ الفب ة ىرفببت اايبرادات النفطيببة زيببادات
برة وتسارىا يف معدقت ظلااا ،شلبا أدى إىل ارتفباع مسباعلة اايبرادات النفطيبة يف إامجباي اايبرادات
العامبة ،والب سببجلت مبا نسببتا  83.25و 84.93فببالل سبن  2005و  2008ىلبي التبااي،
لتنخف مساعلتةا إىل  %76.45سنة  2009نتيجبة اطلفباب أسبعار البنفط ادلتبأثرة بتبداىيات األزمبة
ادلاليبة ،ومب ىبادة التعببايف لالقتصباد العبادلي ،والببذي شبايبا ارتفباع يف أسببعار البنفط العادليبة ،ارتفعببت
مساعلة اايرادات النفطية ،وال سجلت ما نسبتا  84.5سنة .132014
تعكس سيطرة اايرادات النفطية ىلي ايكل اايرادات العامة للدول ادلصدرة للنفط ةآلة
مساعلة ادلصادر األفرى لإليرادات ،وال تعاين مل مشكلة اطلفاب قاىد ا ،ومل أام اذ ادلصادر
اايرادات الضريبية ال تعد مصدرا ثانايا للماارد احلكامية يف البلدان العربية النفطية ،وال تتكان
أساسا مل الضراث اأمر ية وةراث الدفل احملدودة والرسام األفرى ،إذ مل يتجاوز متاسط
مساعلة اذا ادلصدر يف أ ل الدول العربية النفطية نسبة  ،10واا ما يقل بك ر ىل ادلستايات
ادلسجلة لدى الدول النامية األفرى ،ييا جتلت السياسة ادلالية ادلس فية يف تبت سياسة احلد
األدىن مل الضراث  ،قسياما يف دول رللس التعاون اخلليجي ،وال تتسم بقاىدة ةريبية ةعيفة
هدا ،وتبلغ مساعلة اذا ادلصدر أدىن مستايا ا يف الكايت ،إذ بقيت ت اوح ما بني  %1.2إىل
 4.1طيلة ادلدة  ،2014-1980وبالنسبة لليبيا ال انت فيةا نسبة اذا ادلارد أفضل مل م يال ا
مل دول رللس التعاون اخلليجي يف تلم اهماىة ،إق أن ط يان ادلارد النفطي أدى إىل اطلفاب
مساعلتةا مل  %24.3يف سنة  1990إىل  %3.8يف سنة  ،2014وقد سجلت أىلي نسبة مساعلة
لإليرادات الضريبية يف اأعاثر ،ييا تراويت ما بني  %18.6و %56.4فالل الف ة -1980
14
.2014
وشلا يستاه االارة إليا يف األفر اا أن ارتفاع نسبة مساعلة إيرادات النفط اخلام يف متايل
ادليعانية العامة للدولة يعت مللفا يف مساعلات قطاىي الصناىة والعراىة ،وةعق اأةاز الضرييب يف
فلق ماارد افية للميعانية العامة ،بااةافة إىل ةعق قدرة اأةاز ادلصريف يف اقستجابة للتأقلم م
التطارات التقنية اأارية يف اذا القطاع يف الدول ادلتقدمة ويىت اهاورة؛ ومل نايية أفرى فإن
اامشية ادلصادر التقليدية لإليرادات العامة ،أي الضراث ادلبالرة و ر ادلبالرة ،جتعل الصلة بني
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الناتج احمللي ااامجاي واايرادات العامة مفقادة ،ومل مث يرمان شان السياسة مل أيد أام أدوات
السياسة ادلالية للتأثر ىلي مستايات النشا اققتصادي احمللي الذي غلعلا ت رمحة العاامل
15
اخلارهية.
وما ميكل استنتاها يف األفر أنبا ىلبي البر م مبل إصلبازات العقباد ال الثبة ادلاةبية ،إق أن البنفط
مازال يتدي الدور ادلسيطر ىلي اقت صاديا ا ،وق يعال أمام اذ البلدان العديبد مبل التحبديات إذا مبا
أرادت التخلص م ل تبعيتةا ادلفرطة للنفط ،واحلد مل تأثر تقلبات سعر يف اقتصاديا ا مستقبال.
وجتدر االارة إىل أن ىدم استقرار أسعار النفط قد أنقص أيضا مل سرىة ىملية التناي واأديبة
ال انت تتاب هبا ،ففي ف ات تدين أسعار البنفط هعبل مبل التنايب ابدفا أساسبيا؛ وبادلقاببل انبت
فب ات ارتفبباع أسببعار الببنفط وإيراداتببا يف يبباقت ببرة تصببرف أنظببار احلكامببات ومقببرري السياسببات
ىببل ااحلبباح ىلببي ةببرورة ملفيببق اقىتمبباد ىلببي الببنفط ،لببذلم يببرى ىببدد مببل ادل براقبني أن الر بببة يف
16
التناي انت تتناس ىكسيا م سعر النفط.
رابعا :متطلبات تفعي سياسة التنويع االقتصادي
مل فالل ليلنا السابق للمتلبرات الكميبة للتنايب اققتصبادي يتببني أن البدول العربيبة النفطيبة
قببد يققببت صلايببا يف بع ب ادلتل برات ،يف يببني أففقببت يف متل برات أفببرى ،وبببذلم فإنببا مببا ي بعال
اناك ر شلا يلعم القيام با إذا ما أرادت اذ الدول تفعيل سياسة التناي اققتصادي ،وفم ارتباطةا
ادلفر بقطاع النفط ،ولل يتأتي ذلم إق بتحقيق امجلة مل العناشر والشرو الضرورية لتحقيق ذلم،
وال ميكل يصراا فيما يلي:
-1تعزيز االستثمار األجنبي المباشر :تعد اقست مارات األهنبية متلرا مةما وىنصبرا داىمبا أةباد
التنايب ب اققتص ببادي ،وتاس ببي القاى ببدة اانتاهي ببة لالقتص بباد ال بباطت ،وا ببذا م ببا أثبتت ببا لب باااد التنمي ببة
اققتصببادية ،ودفعببت اببذ التجببارب الناهحببة بالعديببد مببل دول العببامل ،ومنةببا الببدول العربيببة النفطيببة،
لتك يق هةاداا أذب اقست مار األهنيب ادلبالر اذلادف إىل فلق التناي اققتصادي وإىل التصدير
لتععيع قدرا ا التنافسية يف األساا العادلية .17ويف اذا الصدد فتحت الدول العربية النفطية ،وقسياما
اخلليجية منةا ،أبااهبا للتجارة الدولية والتدفقات الرأمسالية الدولية ،وتنظر بنشا يف زيادة الروابط م
ا ألساا الصاىدة (قسيما يف آسيا) ال تشكل مصدرا رثيسا للنما العادلي مستقبال.
-2الحفاظ على االستقرار االقتصادي الكلي وتعزيز االستدامة المالية :ر م ما ققا الدول
العربية النفطية مل تطار ملحاظ يف رلال تناي اقتصاديا ا مل فالل إطال برامج إنفا
56
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ال بنية التحتية والتعليم والصحة ،إق أن اذ العملية تااها ديا رثيسا يتم ل يف احلاهة إىل ةمان
استقرار اققتصاد الكلي ،وةمان اتباع سياسة مالية مستدامة ،وذلم باىتبار أن اايرادات احلكامية
يف اذ الدول تعتمد اىتمادا برا ىلي ىاثدات النفط ،واي بذلم معرةة لتأثر تقلبات أسعار
النفط العادلية ىلي ادلدى القصر ،واخلف احلتمي انتاج النفط ىلي ادلدى الطايل .ولذلم يظل
دىم األسس ادلالية وايدا مل التحديات الرثيسة ال تااهةةا اذ الدول ،وال ميكل قيقةا مل
فالل فف ااىانات وتاهيةةا بصارة أفضل إىل مستحقيةا ،و سني اادارة الضريبية ،وفف
18
اانفا اأاري ،وإىادة تاهيا اانفا ضلا تكايل رأس ادلال البشري وادلادي ىلي يد سااء.
-3تحقيق دعائم المنافسة للمؤسسات :ويتم ل ذلم يف سني البيئة الدافلية للمتسسة ،و ذلم
البيئة احمليطة هبا ،وال تتعامل معةا للقيام بنشاطةا اققتصادي .وساف يتطل األمر معرفة مستاى
وأداء اذ البيئة الدافلية واخلارهية ،و ذلم ديد ادلعاقات األساسية ال تفرةةا اذ البيئة ،ومل
مث قياس مستاااا ،وتقدًن احللال لتخفيق يد ا.
ومل بني العاامل األساسية احملددة أادة البيئة الدافلية للمتسسة اا يفية استخدامةا لعناشر
اانتاج ادلتافرة ،وذلم لكي تقام بالعملية اانتاهية وفق ىناشر الكفاءة اققتصادية ،أما يف رلال
البيئة اخلارهية ادلتثرة مبالرة ىلي القطاع الصناىي ،فإن هادة البيئة اققتصادية الكلية تأيت يف ادلقام
األول ألنا تتثر ىلي ىناشر التكلفة ،و ذلم ثقة ادلستةلم وادلست مر يف اققتصاد ،ما أن البنية
التحتية األساسية والتقنية دد هعءا مةما مل مستاى التكاليق ال تتحملةا الصناىة ى اخلدمات
ال تقدمةا اذ القطاىات ،وتعت ادلتسسات واحلا مية مل العاامل احملددة للتكاليق ااةافية ال
يتحملةا ادلنتجان وادلست مرون.19
-4تحسين بيئة األعمال :تاةح معظم فطط التنمية يف الدول العربية النفطية احلاهة إىل تقاية
بيئة األىمال بشكل أ مل أهل دىم النما وتناي اقتصاديا ا ،وفقا ذلذا الصدد فإن العديد مل
الدراسات اقستقصاثية ال تصنق القدرة التنافسية العادلية وبيئة األىمال تشر إىل هةاد الدول
العربية النفطية ضلا تسير األنظمة و سني بيئة األىمال ،فافقا دلتلر التنافسية العادلية تل قطر
والسعادية مرتبة تساوي متاسط البلدان ادلتقدمة ،وأن ادلملكة العربية السعادية تسجل أداءً مرتفعا يف
متلرات "شلارسة األىمال"؛ يف يني يأيت أداء الدول العربية النفطية األفرى يف مرتبة أقل مل
متاسط األداء يف البلدان ادلتقدمة .20ور م ذلم فإن الدول العربية النفطية حباهة إىل است مارات

57

واقع التنويع االقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط ومتطلبات تفعيله

إةافية يف البنية التحتية ،ييا ينب ي أن يستةدف اقست مار يف الطر والكةرباء اقفتناقات ال
مت ل ىاثقا أمام التنمية اققتصادية وتفعيل التناي اققتصادي.
-5تفعي دور القطاع الخاص من خالل سياسة الخصخصة :تشكل سياسة اخلصخصة يف إطار
اقتصاديات الدول العربية النفطية ىناشر مةمة يف سياسات التناي اققتصادي ،ييا تاس دور
القطاع اخلاص وترا م رأس ادلال اخلاص ،وتساىد ىلي ت ر تاها اققتصاديات ادلعنية مل اقىتماد
ىلي القطاع العام محرك أوي للنما ،إىل ظلا يقاد القطاع اخلاص .ومنذ سنني واخلصخصة تشكل
سياسة معلنة يف فطط البلدان العربية النفطية ،يعاد تنفيذاا الفعلي إىل أواسط التسعينات ،ىلي أن
اذ العملية انت إامجاق وق تعال ىملية تدرغلية ويف ياقت ىديدة ىملية م ددة .ويععى اذا
21
اقاتمام بسياسة اخلصخصة إىل ىاامل واىتبارات متعددة مل أعلةا ما يلي:
تشر الدراسات أن القطاع العام يعاين اطلفاةا يف نسبة العاثد ىلي اقست مار ،بل را ما يكان
ىاثدا سالبا.
 مت ل ر مل متسسات القطاع العام ىبئا ىلي اققتصاد ومصدرا قمتصاص ال روة الاطنية.

-6تفعي دور الحوكمة :يعد احلكم الرالد ىامال مةما ومسبقا مل أهل بناء بيئة مالثمة للتناي
اققتصادي ،واذا يتطل ملطيط ووة سياسات مل لأنا متابعة القطاىات اققتصادية ر
النفطية ،وةمان تطاراا يف يل بيئة تسمح ذلا بادلساعلة بفعالية يف اققتصاد الاطت.
ويف أي دولة ،يعد اأةاز التنفيذي ىنصرا فاىال يف ىملية تناي اققتصاد احمللي مل فالل
التسير العقالين للماارد الطبيعية ،ما تتدي احلكامات دورا بالغ األعلية ،قسياما يف وة إطار
تنظيمي يافر مناخ أىمال هيد يدىم تطار األنشطة اققتصادية .ومل بني ااهراءات والسياسات
احلكامية ال تساام يف تناي اققتصاد وادلنضاية ت إطار مفةام احلا مة نذ ر ىلي سبيل ادل ال
تلم ادلرتبطة بتخفيق ااهراءات اادارية ال ملص التجارة اخلارهية مبا يسةل ىلي ادلنتجني احملليني
تصدير ما ينتجانا .ما يعد التدفل احلكامي ذا أعلية بال ة ،قسياما ىند ا تناما للفرص ال مل
لأنا أن تتيح تناىا اقتصاديا إةافيا ،فم ال ان لألزمة ادلالية األفرة تأثر بر ،فصاشاً ىلي
تلم البلدان ال تعتمد يف شادرا ا ىلي منتج وايد أو ىدد قليل مل ادلنتجات ،و ان اذا يال
دولة باتساانا ىندما اطلف سعر األدلاس يف األساا العادلية ،لكل يكامة اذا البلد تدفلت
بسرىة مل فالل طل مساىدة قدراا  1.4مليار دوقر مل البنم اافريقي للتنمية ،ييا إن هعءاً
مل اذا التدفل ُفصص لاة إس اتيجية لتناي اقتصاد البلد.22
58

واقع التنويع االقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط ومتطلبات تفعيله

خاتمة:
لقد بذلت الدول العربية النفطية هةادا معت ة يف سبيل سعيةا إىل تناي مصبادر البدفل ،وذلبم مبل
ف ببالل منجعا ببا ادلتم ل ببة يف إنش بباء ش ببناىات ناهح ببة يف رل ببال الب و يماوي ببات وادلع ببادن والص ببناىات
التحايليببة ،و ببذا يف تنميببة منتجا ببا الفالييببة ،وتنميببة قطبباع اخلببدمات ،وإيبراز بعب التقببدم يف رلببال
فصخصة ادلتسسات ،وإزالة القياد ىلي اقست مار األهنيب ادلبالر ،وال جتسدت يف إطبار فططةبا
التنماية ال تبنتةا ،وىلي الر م مل تسارع فطي التناي اققتصادي يف الدول العربية النفطية ،ور بم
إصلببازات العقبباد ادلاةببية ،إق أن الببنفط مببازال يبتدي الببدور ادلسببيطر ىلببي اقتصبباديا ا ،وأن القطاىببات
ببر النفطيببة والب تعبد الاىبباء األساسببي لتاليببد إيبرادات فببارج الببنفط مرتبطببة بشببكل رثيسببي بالقطبباع
النفطببي ،وهبببذا فإنببا ق يبعال أمببام اببذ البلببدان الك ببر شلببا يلببعم القيببام بببا إذا مببا أرادت تفعيببل سياسببة
التنايب اققتصببادي وفببم ارتباطةببا ادلفببر بقطبباع الببنفط .وقببد متكنببا يف نايببة دراسببتنا مببل اسببتخالص

رلماىة مل النتائج تتمث فيما يلي:
يعببد التناي ب اققتص بادي ىمليببة تاسببي نطببا األنشببطة اققتصببادية ،س بااء يف إنتبباج أو تازي ب السببلواخلببدمات ،ويف تاسببي قببدرة اققتصبباد ىلببي فلببق فببرص لألنشببطة اققتصببادية ادلختلفببة خللببق اقتصبباد
قاثم ىلي قاىدة شلبة وىريضة.
إن اذلببدف ال برثيس لسياسببة التناي ب اققتصببادي يف الببدول العربيببة النفطيببة بصببارة ىامببة ،يتم ببل يفببديا القطاىببات ببر النفطيببة ،وتنميتةببا يف اببذ البلببدان ب يببة فببي ااسببةام النسببيب للببنفط يف
الناتج احمللي ااامجاي.
 ىلببي الببر م مببل تسببارع فطببي التنايب اققتصببادي يف الببدول العربيببة النفطيببة ،ور ببم إصلببازات العقبادادلاةية ،إق أن النفط مازال يتدي الدور ادلسيطر ىلي اقتصاديا ا ،وأن القطاىات ر النفطية ،وال
تعد الاىاء األساسي لتاليد إيرادات فارج النفط ،مرتبطة بشكل رثيسي بالقطاع النفطي.
يتضح مل ليل مكانات اايرادات احلكاميبة للبدول العربيبة ادلصبدرة للبنفط ببأن اايبرادات النفطيبةاي ادلكان األساسي ايرادات اخلعينة العامة.
 تعكس سيطرة اايرادات النفطية ىلي ايكل اايرادات العامة للدول ادلصدرة للنفط ةآلة مساعلةادلص ببادر األف ببرى لإليب برادات ،والب ب تع بباين م ببل مش ببكلة اطلف بباب قاى ببد ا ،وم ببل أا ببم ا ببذ ادلص ببادر
اايرادات الضريبية ال تعد مصدرا ثانايا للماارد احلكامية يف البلدان العربية النفطية.
إن اطلفاب مساعلة الضراث ادلبالرة و ر ادلبالرة يف إامجاي إيرادات ادلاازنة العامة ،تساام يفانفصام العالقة بني الناتج احمللي ااامجاي واايرادات العامة ،شلا يعطل أيد أام أدوات السياسة ادلالية
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ال ميكل للمستولني ىلي واةعي السياسة ادلالية التأثر مل فالذلا ىلي مستايات النشا
اققتصادي احمللي.
انطالقا شلا سبق ،ومل أهل تفعيل سياسة التناي ااقتصادي يف الدول العربية ادلصدرة للنفط

بكل أبعاد ميكل تقدًن االقتراحات التالية:

 إن التاها ضلا سياسة التناي اققتصادي مل فالل تفعيل القطاىات البديلة ىل قطاع النفطيقتضي العمل ىلي دىم وترقية ادلتسسات الص رة وادلتاسطة ال تدىمةا بادلنتجات ادلختلفة.
 إن العنصر األام يف ظلط النما ادلطلاب اا معرفة اقرتباطات اخللفية للقطاىات اانتاهية ،ويفةاثةا ديد أسبقية القطاىات ادلطلاب زيادة اقست مارات العامة واخلاشة فيةا .ما أنا مل ادلفيد
أيضا قياس اقرتباطات األمامية للقطاىات اانتاهية يف ديد السياسات اققتصادية ادلتثرة يف
الطل النةاثي ،واي السياسات ادلناسبة لعيادة النما اققتصادي.
 ةرورة اتباع سياسات مالية يكيمة يف أوقات الرفاء ،ما يف أوقات الشدة ،حبيا يتم احلفاظىلي وة ماي هيد نسبياً ،ييا تتيح ادلرونة الكافية دلمارسة سياسة مالية تنسجم والت رات
اققتصادية العادلية واحمللية.
 سني مناخ لالست مار األهنيب ادلبالر ،مبا يف ذلم الصناىة ر النفطية ،مل فالل ملفيلرو اقىتماد ،وفلق وسطاء ترويج اقست مار وتبسيط اذليا ل الضريبية.
تععيع التناي الرأسي يف القطاىات القاثمة مل فالل ال يع ىلي اقنتقال إىل منتجات ذات قيمةمضافة أىلي يف الصناىات ادلعدنية والكيماوية.
دىم التناي األفقي مل فالل تععيع تازي ىاثدات النفط احلكامية بطريقة تقلل مل تكاليقاانتاج يف قطاىات هديدة ورف فاء ا ،م تشجي دفال مست مريل هدد.
 تبت إس اتيجية طماية وواةحة ادلعامل لتحقيق ادف التناي ترتكع ىلي تاافر إدارة يكاميةسليمة ونعيةة وىلي درهة ىالية مل الكفاءة ،مبا يسمح ب سيخ مبادئ احلا مة الرليدة وهادة
ادلتسسات ،إةافة إىل العمل ىلي سني مناخ األىمال ،وال يع ىلي اانسان مصدر للنما
اققتصادي والتنمية ادلستدامة.
-ةرورة استخالص الدروس واقستفادة مل التجارب الناهحة يف رلال تناي اققتصاد.
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