واقع وآفاق استراتيجية التنويع االقتصادي -دراسة بعض التجارب الحديثة للدول المتقدمة
والنامية الغنية بالموارد الطبيعية
طويل آسيا
أستاذة محاضرة أ
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نلخص

par mono-économie. la dangerosité de se fier à cette

أخذ موضوع التنويع االقتصادي في اآلونة األخيرة حي از

ressource la liaisons avec les marchés mondiaux، et ce

كبي ار من االىتمام حيث أدركت البمدان وبخاصة الريعية
منيا التي أضحت تعاني األمرين نظ ار إلى اعتمادىا الكبير

qui se passe dans les fortes fluctuations de temps à
autre affecte également la croissance et la stabilité
économique de ces pays.

عمى الثروات الطبيعية التي تمتمكيا التي يأتي في مقدمتيا

النفط ،مما جعميا تتصف بأحادية االقتصاد .واذ تتجمى
خطورة االعتماد عمى ىذا المورد من خالل ارتباط أسعاره
باألسواق العالمية لمنفط ،وما يجري فييا من تقمبات حادة
بين الحين واآلخر كما يؤثر عمى النمو واالستقرار

االقتصادي ليذه البمدان.

De ce point de nombreux pays cherchent à travailler
dur pour mettre en œuvre la stratégie de
diversification économique et le succès en adoptant un
ensemble de diversification de la politique
économique، qui vise à restructurer l'économie et

من ىذا المنطمق تسعى العديد من البمدان بالعمل الجاد

عمى تطبيق استراتيجية التنويع االقتصادي وانجاحيا من

خالل تبني حزمة من السياسات االقتصادية التنويعية

augmenter le niveau de la contribution des secteurs
économiques alternatifs dans le produit intérieur
brut، et d'améliorer l'efficacité de de ces secteurs، en
particulier le secteur manufacturier.

التي يكون اليدف منيا إعادة ىيكمة االقتصاد ورفع
مستوى مساىمة القطاعات االقتصادية البديمة في الناتج

المحمي ،وتحسين كفاءة فاعمية ىذه القطاعات وبخاصة

Mots clés: Stratégie de diversification économique،
Des politiques économiques diversifiées، Secteur

قطاع الصناعات التحويمية.

manufacturier.

الكلٌلخ املفذاخيح :استراتيجية التنويع االقتصادي،
السياسات االقتصادية التنويعية ،قطاع الصناعات

التحويمية.

امللذنح العانح
إن نجاح أو فشل سياسات التنمية يعتمد بدرجة كبيرة

عمى البيئات والسياسات واالستراتيجيات الوطنية .إضافة

إلى ذلك ،فإن أي اقتصاد نام يتأثر أيضا بالظروف

Résumer:

والسياسات الدولية وكذا سياسات الدول األخرى

économique a prêt beaucoup d'attention et surtout

أكثر فأكثر ليس فقط عمى المستوى الوطني حيث إن

difficulté en particulier ceux qui sont en forte

بشكل متزايد ليس لحماية حقوق اإلنسان عمى المستوى

Ces derniers temps le thème de la diversification

والمنظمات الدولية .وقد أصبحت التنمية المستدامة ميمة

par les pays rentiers qui ont subits des grandes

التنمية غير المتوازنة أو انعدام التنمية سوف يمثل تيديدا

dépendance sur les ressources naturelles appartenant

الوطني فحسب وانما عمى المستوى الدولي أيضا تعاني

en premier lieu le pétrole، Ce qui en fait caractérisée
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العدد 82
 .1نفَوم الذًويع ااكذصادي:

تيدف عممية التنمية باعتماد التنويع االقتصادي ،ٳلى

ٳحداث تحوالت ىيكمية في االقتصاد تؤدي ٳلى تكوين

والتجارة .ونظ ار إلى المخاطر التي تُمثميا ىذه الوضعية
أو ما يعرف بمعنة الموارد ،فإن تطوير سياسات تنويع

النشاطات ،متكاممة الوحدات .ىذه القاعدة تكون قادرة

وذلك ألن ىذه الموارد الطبيعية قد تكون ناضبة وأسعارىا

المستقبمي والتكيف مع متطمبات التنمية بما يحقق في

عمى الصفات الييكمية ليذه الدول فإنو يمكن دراسة سبل

اقتصادي واجتماعي كفؤ وتوفر االحتياجات األساسية

اإلنتاج والتجارة والموارد المالية لمدولة تصبح ضرورية
كثيرة التذبذب وقد يحدث تراجع لحدود التبادل .وبناء

تنويع االقتصاد عن طريق تطبيق سياسات تنموية تيدف

إلى بناء اقتصاد تقل فيو ىيمنة الموارد الطبيعية ويحقق

االستقرار والنمو االقتصادي .وانطالقا من التجارب

قاعدة اقتصادية صمبة ،متنوعة المقومات ،متشابكة
عمى االستجابة لمتغيرات الييكمية في نمط اإلنتاج

النياية توليد طاقة ٳنتاجية ذاتية ومتجددة ذات ٲداء
لممجتمع وتحسين نوعية حياتو وتحرر االقتصاد من
1

التبعية متعددة الجوانب .

 .8حمذداخ الذًويع االكذصادي:

الدولية الرائدة لدول حققت ىذا التنوع فإنو يتم التطرق إلى

يمعب التنويع دو ار ىاما في نمو وتطور االقتصاد .لكنو

ىذا التنوع في العديد من الدول النامية.

دو ار ميما في نسبة نجاحو أو فشمو .في ىذا اإلطار ،يسرد

سياسات التنويع النامية ودراسة القيود التي تُواجو تعميق
مما سبق يمكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:

واقع استراتجية التنويع االقتصادي مع استعراض أىم
التجارب الحديثة لمدول المتقدمة والنامية الغنية بالموارد

الطبيعية في ظل التغيرات الراىنة؟

لإلجابة عن إشكالية الدراسة ،صيغت الفرضيات التالية:
الفشضياخ:

يبقى مرتبطا ورىينا بمجموعة من المتغيرات التي تمعب

تقرير المجنة االقتصادية إفريقيا باألمم المتحدة حول التنويع

( )2006خمس فئات من المتغيرات التي تؤثر عمى عممية
التنويع ،وىي :2

 العوامل المادية :االستثمار ورأس المال البشري؛

 السياسات العمومية :السياسات المالية والتجارية

والصناعية (من خالل تأثيرىا عمى تعزيز القاعدة

الصناعية)؛

 تتميز العديد من دول العالم بتوفرىا عمى مورد

 متغيرات االقتصاد الكمي :سعر الصرف والتضخم

اإلنتاج أو التصدير أو التشغيل .ىذا االعتماد عمى مورد

 المتغيرات المؤسسية :الحوكمة ،والبيئة االستثمارية

طبيعي ميم ،غالبا ما يشكل القطاع الرئيسي من ناحية

والتوازنات الخارجية؛

وحيد جعل الكثير من ىذه الدول تصبح اقتصادات

والوضع األمني؛

ريعية؛

 استراتيجية التنويع تحقق لممؤسسة النمو والتوسع؛

 يصبح التنويع في األعمال االستراتيجية جذابة،

عندما تستنفد المنظمة جميع فرص النمو المربحة في

أعماليا الحالية.

أوال :اﻹطاس الًظشي :اظرتاديجيح الذًويع االكذصادي:
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 الوصول إلى األسواق :درجة االنفتاح عمى التجارة

في السمع والخدمات ورأس المال (القضاء عمى الحواجز
الجمركية وغير الجمركية) ،والحصول عمى التمويل.
1

 جوعوف ٳظكًذسوف ،ظذتايوى ،للتلذاى الًانيح وكضاياٍا امللدح،داس الذلذم ،نوظكو ،1792 ،ص .882
 -2دلشيش اللجًح االكذصاديح إفشيليا ةاألنو املذدذج خول الذًويع.
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وىكذا ،فإن غياب قطاع خاص حيوي وقوة عاممة ماىرة

 الذًويع املشدتط :ويمكن لممنظمة اتباع ىذه

االستقرار االقتصادي الكمي ،كارتفاع معدالت التضخم،

بعممياتيا الحالية ،ما يعطي ليا فرصة استخدام نفس

مناخ مالئم لعممية تنويع األعمال .كما أن جناح التنويع

التنويع بصفة عامة ،إال أنو يعاب عمى مثل ىذه

ومتطورة وبيئة مؤسسية وقانونية مشجعة وكذلك عدم

يساعد عمى إنشاء وتطوير صناعات جديدة أو خمق

االستراتيجية عندما تعمل عمى إضافة أنشطة ليا ارتباط

الخبرة واإلمكانات والفن التكنولوجي ،واالستفادة من مزايا

االقتصادي يتطمب توافر الخدمات المساندة واألساسية

االستراتيجية عدم توفير القدرات والميارات الفنية

معدات اإلنتاج واإلنتاجية .كما يتطمب أيضا توفر بنية

أو التكنولوجيا المتاحة.

مثل التعميم والتدريب والخدمات الصحية بما يساىم رفع

تحتية متطورة من خدمات المواصالت واالتصاالت

والمنافع العامة وغيرىا.

 .3نفَوم اظرتاديجيح الذًويع:

أن استراتيجية التنويع تعني أن تقوم المؤسسة االقتصادية

بالتوسع من خالل :1

 تقديم منتجات و/أو خدمات جديدة؛
 كسب حصص سوقية جديدة؛

 ٳضافة بعض العمميات اإلنتاجية ٳلى عممياتيا الحالية.

غير أن دوافع المجوء ٳلى التنويع ال تتوقف عند ىذا الحد
بل ىو أيضا أداة لممناورة االستراتيجية في مواجية

حاالت عدم التأكد في ظل محيط متغير ،ولذلك يوظف
كاستراتيجية لمواجية المنافسة أيضا.

واإلدارية في بعض األحيان ،كذلك عدم مالءمة المجتمع
 الذًويع غري املشدتط :ويحدث ذلك عندما تتحول

المنظمة إلى مجاالت وعمميات ال ترتبط بالعمميات
الحالية لنشاط المنظمة ،وقد يتم االستعانة بيذا النوع من

التنويع واالستفادة من سمعة المنظمة ومركزىا الدعوي
والخدمي ،كذلك لالستفادة من الموارد المالية المتاحة.

ب .الذًويع الذاخًل والذًويع اخلاسجي:
 الذًويع الذاخًل :وتمثل ىذه االستراتيجية اعتماد

المنظمة عمى نفسيا ،وذلك من خالل االستعانة بمواردىا
المتاحة ،ويمكن أن تأخذ ىذه االستراتيجية بعض أو كل

األشكال التالية:

 دخول المنظمة مجاالت جديدة بنفس نشاطاتيا الحالية

عندما ترغب في االنتشار وتوسيع نطاقيا الجغرافي ليشمل

جماىير جددا سواء في السوق المحمي أم في األسواق

 -4أيواع اظرتاديجيح الذًويع :وفي ما يمي نبذة

العالمية.

أ .الذًويع املشدتط والذًويع غري املشدتط :مثل (إنشاء

محاولة كسب شرائح جديدة من الجميور لم تكن منضمة

عن استراتيجيات التنويع :2

المدارس ،والمستشفيات الخاصة ،واألندية الرياضية

وتقديم الدعوة من خالليا)

 -1عهش ديهجغذيٌ ،دوس اظرتاديجيح الذًويع يف حتعني أداء املؤظعح
الصًاعيح دساظح خالح نؤظعح كويذوس (ةشج ةوعشيشيج) ،سظالح
ناجعذري يف العلوم االكذصاديح ،جانعح حمهذ خضري ،ةعكشج ،اجلضائش،
 ، 8213/8218ص .12
 -2التذائل اﻹظرتاديجيح  8نذويح دكذوس  ٬املوكع:
إظرتاديجيح https://ikhwanwayonline.wordpress.com/...//

 جذب جماىير جدد لمدعوة الحالية ،وذلك من خالل

إلى المنظمة من قبل.

 الذًويع اخلاسجي :وكذ يأخز أخذ شكلني:
 االيذناج :يمثل شكال جوىريا من أشكال التنويع الخارجي،

ويتمثل في انضمام منظمتين أو أكثر

ومزج أعماليما لتكون منظمة واحدة ،ربما باسم جديد أو باسم

أحدىما ،وعادة ما تكون تمك المنظمة ذات حجم صغير.
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 الذًعيم واملشاسكح ،في تحديد نقاط العمل

المشترك والتعاون في ما اتفق عميو بين منظمتين أو

أكثر.

1

خ .الذًويع الشأيس والذًويع األفلي :
 الذًويع الشأيس :يضمن التكامل الرأسي األمامي

منافذ التوزيع لمنتجات المنظمة ،وتقديم خدمات أفضل

طويال وقويا .عادة ما تقف مجموعة من العقبات في
طريق

التنويع

االقتصادي،

يبرز

منيا

التقمبات

االقتصادي ــة التي تنجم عن االعتماد عمى عائ ــدات النفط
أو تأثير التآكل الذي تضرب بو عائدات النفط الحكومات

والمؤسسات.

 .1الذًويع االكذصادي للذول املذلذنح الغًيح
ةاملواسد الطتيعيح:
 الذجشةح الرنوجييح منورجا

لممستيمك ،فضال عن كونو أداة رقابة عمى منافذ وطرق
بيع المنتجات وخدمات ما بعد البيع.

 الذًويع األفلي :قيام المنظمات بالدخول إلى بعض

تعد حالة النرويج تجربة مميزة في مجال محاولة

مترابطة – بشرط أن تكون في نفس مستويات العمميات

النفطية ،من خالل تدخل الحكومة وتنظيميا ليذا

الشكل سكو  :21أيواع اظرتاديجياخ الذًويع

منتصف التسعينيات ،ظمت الحكومة النرويجية تطالب

المجاالت الجديدة – التي قد تكون مترابطة أو غير
الحالية التي تقوم بيا المنظمة.

استخالص 2عوائد اقتصادية أوسع من تنمية الصناعة
المجال .ومنذ مطمع سبعينيات القرن العشرين وحتى

شركات النفط األجنبية باستخدام السمع والخدمات
الوطنية ،لالستثمار في مشروعات صناعية مشتركة ونقل

المعرفة .وواجيت سياسة المشروعات الصناعية أخطاء

فادحة ،غير أن من الواضح أن سياسات المشتريات

ونقل

المعرفة

قد

حققت

نجاحات.

لم يكن لمنرويج أي صناعة وطنية في مجال النفط أو

المصدر :عبد العزيز صالح بن حيتور " ،اﻹدارة

اﻹستراتيجية " ،دار السيرة لمنشر والتوزيع الطباعة،

الطبعة األولى ،األردن ، 2004 ،ص .243

الخدمات المرتبطة بو حتى عام  ،1970حيث تحقق
إجماع عمى تطوير الصناعة بمساعدة من الحكومة.

ومنذ عام  ،1969نصت الرخص الممنوحة لشركات
النفط عمى مشاركة الدولة .وفي عام  ،1972تم إنشاء

ثاييا :الذجاسب احلذيثح الظرتاديجيح الذًويع االكذصادي
للذول الغًيح ةاملواسد الطتيعيح:

شركة النفط الوطنية ،المعروفة بـ "شتات أويل

تقدم التجارب التاريخية أمثمة قميمة عن البمدان التي

تشريع يطالب شركات النفط باستخدام السمع والخدمات

استطاعت أن تنوع اقتصادىا بنجاح مبتعدة كل البعد عن
االعتماد عمى النفط ،السيما مع بقاء أفق إنتاجيا النفطي

 -1ظعذ عًل محود العًضي ،نَا عتذ الكشيو محود الشاوي " ،فلعفح
دكويٌ كيهح نًظهح األعٌلل ةادتاع اظرتاديجياخ الذًويع "،كليح اﻹداسج
واالكذصاد ،جانعح ةغذاد ،ص  ،27املوكع:
Uotechnology.edu.iq/../organization20℅value.doc.
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"

) ،(Stationإلى جانب ىيئة النفط ،كما تم إصدار
النرويجية مادامت ىي األفضل من الناحية التنافسية.
وكانت سمسمة رخص األنشطة النفطية الممنوحة خالل

عام  1973قد شممت أحكاما لنقل الكفاءة ،والتعاون في

مجال تطوير التقنية الحديثة .وتم خالل الفترة -1979
 -2أويعذني دوسيًج ،الذجشةح الرنوجييح يف الذًويع االكذصادي ،املوكع:
www.ecssr.com/../0.1185-2421.00+en-uss-01dbc.
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 ،1994تشجيع شركات النفط األجنبية عمى المشاركة

األول :حددت النرويج سقفا أعمى استخدامو سنويا من

في مشروعات صناعية غير نفطية ،باإلضافة إلى

موارد الصندوق في تمويل االتفاق الحكومي أو في

لمتطوير.

عمى موارد الصندوق في المدى الطويل ،الذي قدر بـ℅4

مشروعات مشتركة مع مؤسسات األبحاث النرويجية

تخفيض الضرائب وىذا السقف ىو متوسط العائد المتوقع

تمكنت النرويج ،من خالل سياسة نقل المعرفة ،من أن

من القيمة اإلجمالية لموجودات الصندوق مقومة بالعممة

النفطية البحرية ،وعمى وجو الخصوص تقنية األنشطة

وٍزا اﻹجشاء خلم َذفني يف غايح األَهيح:

تؤكد موقعيا بوصفيا دولة رائدة في مجال تقنية العمميات

النفطية في أعماق البحار .وان الجيد البحثي المتواصل،

الذي تسيم فيو شركات النفط بتوفير الكفاءات

المتخصصة واألموال والموظفين ،وضع األساس الراسخ

لتطوير التقنية عمى النحو المميز ،الذي ساعد منذ

منتصف ثمانينيات القرن العشرين عمى تقميل التكمفة في

مجال تطوير صناعة النفط بنسبة  %5-3سنويا ،كما

ساىم في تطوير الخدمات الالزمة لمسوق العالمية .

ومنذ مطمع تسعينيات القرن العشرين ،انتيجت النرويج

سياسة االستخدام غير المباشر لعوائد النفط ،وذلك
بوضعيا في صندوق النفط ،واستغالل  %4من ىذه
العوائد في الميزانية السنوية .ويكمن اليدف من ذلك في
حماية االقتصاد الوطني من االرتفاع الحاد ألسعار النفط

وتقمباتيا ،مع خمق قاعدة لتنمية العوائد المالية عمى

المدى الطويل بوصفيا وسيمة لتنويع مصادر الدخل
وتجنب المخاطر .وتعد ىذه السياسة ناجحة حتى اآلن،

حيث اقتربت قيمة األصول المالية المدخرة من قيمة

الناتج المحمي اإلجمالي.

 كيف أظَو ٳيشاء صًذوق يف ٳيجاح ٳداسج الرنويج
الكذصادٍا وجتًتيَا يلهح املواسد:

النرويج تمكنت من ذلك من خالل تنظيمين رائعين

يحكمان عمل ىذا الصندوق:

1

المحمية.

 أنو حد من قدرة الحكومة عمى زيادة اإلنفاق تبعا

لزيادة حماية االقتصاد النرويجي من التأثيرات السمبية

لمنمو المبالغ فيو في اإلنفاق الحكومي .كما أصبحت
معدالت ىذا اإلنفاق مستقمة عن تذبذبات ٳيرادات النفط

بحيث ال تقوم الحكومة بٳجراء زيادة كبيرة في ىذا

اإلنفاق عندما ترتفع اإليرادات وال تجد أنيا مضطرة إلى
تخفيضو عند تراجعيا.

 أن قصر تمويل اإلنفاق الحكومي عمى عوائد

استثمارات الصندوق فقط وليس عمى اإليرادات نفسيا،

يضمن عدم استيالك ٳيرادات النفط بشكل مباشر وأن
يكون االستيالك لجزء من عوائدىا فقط ،من خالل

تحويل تمك اإليرادات ٳلى أصول مالية وعقارية ذات
عوائد دائمة ،وىو ما يسمح بتوفير مصدر تمويل لإلنفاق

الحكومي ال يتالشى بنضوب الثروة النفطية كما ستكون

الحال عميو عند استخدام ٳيرادات الموارد في تمويل

اإلنفاق الحكومي بشكل مباشر كما يحدث اآلن في
معظم الدول األخرى الغنية بالموارد.

الثاني :حظر عمى الصندوق استثمار أي من موجوداتو
داخل النرويج وألزم باستثمارىا في أصول أجنبية فقط،

وىو ٳجراء في غاية األىمية أسيم في تحقيق ىدفين
ميمين أيضا:

 أنو وفر آلية لتعقيم سوق الصرف األجنبي من

تأثير تدفقات ٳيرادات الموارد من االقتصاد المحمي عمى

 -1عتذ الشمحاى حمهذ العلطاى  " ٬كيف دفادخ الرنويج يلهح املواسد "  ٬املال
واالكذصاد  ٬ 8213/29/23 ٬املوكع
 Alphabeta.atgaam.com/article/delail/92333.عمى شكل ٳيرادات ما يسيم في تفادي حدوث ارتفاع في

شكل استثمارات خارجية لمصندوق يقابل دخوليا ٳليو
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قيمة العممة المحمية أو في معدالت التضخم الذي

رخيصة الثمن معتمدة في ذلك عمى تخفيض التكاليف

 أن قصر استثمارات الصندوق عمى أصول

 كان تحسين أداء الصادرات أحد األىداف الميمة

سيكون حتميا دون ذلك.

من خالل تنفيذ سياسات لخفض تكاليف اليد العاممة؛

خارجية يمنع دخول الدولة منافسا عمى الفرص

لسياسة التنويع التي انتيجتيا ماليزيا .من أجل ذلك،

محميا .ما ينتج مجاال أوسع لمقطاع الخاص يمعب دور

عمى الحفاظ عمى معدالت مرتفعة لالدخار ،وقامت بعدة

االستثمارية المحمية ويحد من تضخم أسعار األصول

اختارت تدريجيا نظاما تجاريا أكثر انفتاحا .كما عممت

أكبر في النشاط االقتصادي ويسيم في ٳنجاح جيود

تخفيضات لعممتيا الوطنية ،واعتمدت تدابير مختمفة

وبنياية النصف األول من عام  2012بمغ ٳجمالي

الصادرات ،ودعم األبحاث وتطوير المنتجات والتسويق.

مميار كرونا نرويجية

خاصة في مجال الطاقة ،واالتصاالت ،والنقل؛

تنويع النشاط االقتصادي.

موجودات صندوق التقاعد الحكومي العالمي 3561

أو  595مميار دوالر أمريكي ،وعادل  ℅117من الناتج
المحمي النرويجي في ذلك العام .موزعة عمى استثمارات
مالية وعقارية في العديد من األسواق العالمية..

 .8الذًويع االكذصادي للذول الًانيح الغًيح ةاملواسد
الطتيعيح:

استطاعت بعض الدول النامية ذات الموارد الطبيعية

الغنية أن تنجح في تنويع اقتصادىا ىتا وتحقيق معدالت

نمو مرتفعة عمى المدى الطويل .من أبرز ىذه الدول

ماليزيا ،واندونيسيا ،والشيمي ،وكوريا ،واليند والصين .وقد
تميزت ىذه الدول في إطار سياسة التنويع التحول نحو

اإلنتاج الصناعي أو ،مثل الشيمي ،نحو تنويع الصادرات

التي تعتمد عمى استغالل الموارد الطبيعية وذلك من

خالل إثرائيا وتثمينيا بمنتجات أكثر تطو ار .1
أ .ماليزيا

 ينفرد ىذا البمد بوضعية جغرافية متميزة وبموارد

طبيعية متنوعة كالمطاط والمنتجات الغابوية التي كانت
تشكل قبل اكتشاف النفط سمعا أساسية لمتصدير؛

 بعد فترة حمائية في الستينات ،بدأت ماليزيا في

أواسط السبعينيات بتعزيز صادراتيا من المنتجات
 -1دلشيش اللجًح االكذصاديح ﻹفشيليا ةاألنو املذدذج خول الذًويع
االكذصادي.8222 ،
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كإنشاء مناطق التجارة الحرة ،ووضع آليات لتمويل

وقد استثمرت أيضا بشكل مكثف في البنية التحتية،
 في إطار تنويع اإلنتاج ،تحولت ماليزيا نحو المزيد

من المنتجات التكنولوجية .وقد اعتمدت من أجل ذلك

عمى تحرير استقطاب اليد العاممة ذات الميارة العالية،
وتحسين الميارات الفردية ،وزيادة عدد الطالب في

الجامعات التقنية ،وربط عالقات مع الجامعات األسترالية
والكندية .كما أطمقت برامج لتنمية الميارات بتمويل من

االتحاد العام لممنتجين وجامعة العموم والتكنولوجيا.

ٳن الشعب الماليزي قد حقق “معجزتو” بالفعل ،وانو

تمكن من تحويل بالده الفقيرة إلى ورشة عمل ىائمة

خالل فترة قصيرة ،انتقمت خالليا ماليزيا من دولة زراعية
بدائية إلى دولة متقدمة تحتل مرتبة متقدمة بين دول

العالم خاصة بين الدول المصدرة لمتقانة العالية ،عالوة

عن معدل نمو سنوي يناىز ثمانية بالمائة ،وىو أحد
2

أعمى المعدالت في العالم .
ب .الشيمي

تشيمي إحدى الدول الغنية بالموارد  3التي تمتاز بنجاحيا

في تفادي نقمة الموارد وتحقيق قدر كبير من االستقرار
 -2حمهذ يجيث الععذ" ،جتاسب الشعوب –كصح الًجاح املاليضيح "،
جشيذج الوطٌ 18 ،ناسط  8212املوافم  32مجادى الثاين .َ 1339
 -3عتذ الشمحاى عتذ العلطاى " ،كيف دغلتر الشيًل عىل يلهح املواسد "،
املال واالكذصاد ،8213/29/23 ،املوكع
Alphabeta.atgaam.com/article/delail/92438.
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في َّ
النشاط االقتصادي ،حيث اتصفت سياساتيا

 -تحسين مصداقية الحكومة كمصدر لمديون في السوق

المشكمة ،ىذا أوال ،وثانيا في تبنييا الستراتيجيات

عدوى األزمات المالية من الدول األخرى؛

االقتصاديَّة خالل العقود الماضية بوعي تام بيذه

المالية مما يخفض فوائد الديون السيادية ومخاطر انتقال

اقتصاديَّة مناسبة مكنتيا من تفادي أعراضيا بقدر كبير

 -دعم االدخار العام مما قمل من الحاجة ٳلى التمويل

االقتصادية التي حققتها تشيمي من
أهم المكاسب
َّ

شيمي واحدا من أىم مصادر الخطر عمى االقتصاد

من النجاح.

تطبيق استراتيجية التنويع االقتصادي :تحتوى عمى

النقاط التالية:

 من أىم العناصر األساسية وراء نجاح التنويعاالقتصادي في الشيمي ىو وضعيا لسياسات مالية مكنت

من تطوير االقتصاد بفضل جيد كبير في مجال االدخار

خاصة خالل االنتعاش الكبرى الذي عرفو معدن
النحاس .وقد ركز الشيمي أيضا عمى تحسين مناخ

الخارجي في فترات األزمات واالنكماش وبالتالي تحاشي
الكمي؛.

 من جية أخرى ،يشجع الشيمي االستثمار في رأسالمال البشري رفيع المستوى من خالل تخصيص منح
1

لمطالب لمدراسة بالخارج .

ت .كوريا الجنوبية

 عمى خالف ىذه الدول ،كوريا لم تتوفر لدييا

ىذه العناصر الطبيعية ومع ذلك استطاعت أن تنوع

األعمال ،مما جعمو ُيصنف في طميعة بمدان أمريكا
الالتينية حسب تقرير " ممارسة أنشطة األعمال" لمبنك

 في البداية فرضت قيودا عمى االستثمارات

 -يقدم الشيمي كذلك عدة أمثمة عمى السياسات العامة

شراء حقوق الترخيص الستعمال ىذه التكنولوجيا ،كما

صناعات كصناعة السممون .ويذكر عمى وجو

بالموازاة مع نظام تعميم متطور .بعد ذلك قامت بعدة

البنية التحتية والمعمومات والتنسيق بين العديد من صغار

االقتصادي؛

الدولي؛

الناجحة العمودية التي ساعدت عمى تطوير عدة

الخصوص تعزيز التكيف والتطور التكنولوجي ،وتوفير
المنتجين الذي مكن من تطوير الشراكات بني القطاعين

اقتصادىا بسرعة كبيرة وتحقق نجاحا باىرا؛

األجنبية المباشرة ،وفضمت اقتناء التكنولوجيا من خالل
ركزت عمى بناء وتطوير القدرات اإلجمالية ،وىذا

إصالحات مؤسساتية ،مثل إنشاء مجمس التخطيط
 كما ركزت عمى ضبط التمويل ،وتحولت من

العام والخاص عمى المدى الطويل من أجل رفع قدرات

سياسة إحالل الواردات إلى سياسة ترويج الصادرات.

 -وقد وضع الشيمي أيضا صندوقا في عام 2005

االقتصاد وتطوير الميزة النسبية في معظم القطاعات

إنتاجية المنتجين؛

لتشجيع التنافسية واالبتكار ،وذلك بتمويل من الضريبة

وطور مجموعة من القطاعات
عمى االستغالل المنجميّ ،
بتمويل مشترك مع القطاع الخاص .كما أنشأ أكثر من

 50قطبا قطاعيا متميزا؛

وتشاركت الحكومات مع القطاع الخاص من أجل تنويع

التي تبشر باالزدىار ،مع ضمان فعالية إدارة االقتصاد

الكمي؛

 كما أولت اىتماما خاصا من أجل تعزيز التكامل

بني الدولة والسوق ،وااللتزام بإصالحات طويمة المدى،
 -1املعَذ العشيب للذخطيط ،املشكض  33نٌ ةني  127دولح خعث دلشيش
.8213
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وتوفير قيادة سياسية قوية ،وتشجيع االستثمار العام
وتشجيع البحث العممي وتشجيع االبتكار .سياسة التنويع

االقتصادي غير المباشر ،امتدت أيضا إلى االعتماد

عمى السوق المالي في ضبط المدخرات.

صناعات عديدة أخرى سجمت فييا اليند جناحا كبي ار
منيا صناعة السيارات والصناعات الكيميائية والخدمات،
2

التي ترتقي اليوم بقوة األسواق العالمية .
ج .الصين

إنيا تيدف إلى استباق تباطؤ االقتصاد من خالل تنويع

 شيدت الصين منذ أواخر السبعينيات مجموعة

الطمب عمى السمع االستيالكية .وفي تقرير توجيات عام

الموجو إلى اقتصاد السوق؛ ومن الزراعة إلى الصناعة

أسواق التصدير وكشف تطبيق إجراءات جديدة لتحفيز

 2016لمتعامل مع الظروف الخارجية الصعبة

1

ث .الهند
 انتيجت اليند بعد االستقالل ولعقود عديدة

استراتيجية إحالل الواردات بقيادة الدولة .كما رّكزت في

المرحمة األولى عمى إلغاء أنظمة الترخيص لألنشطة

الصناعية ورفع القيود عن االستثمار؛

 وقد بدأ تحرير التجارة الخارجية تدريجيا منذ

بداية التسعينيات .ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة تجارة اليند

إلى الناتج من نحو  %16في تمك الحقبة إلى نحو 46

 %خالل السنوات األخيرة .كما ارتفع استقطاب

االستثمار األجنبي المباشر

 من جية أخرى ،انتيجت الدولة سياسة لبناء

القدرات البشرية واالستثمار في التعميم العالي عمى

المستوى العالمي .وبعد عدة إصالحات مواكبة خالل
التسعينيات ،أثمرت ىذه االستثمارات ،إذ أثبتت اليند
مستوى فاق التوقعات ،قدرتيا عمى االستفادة من

مخزونيا من العمال الميرة في صناعات ناشئة في

تكنولوجيا المعمومات ،وأصبحت بحمول عام -2012

 2011مصدر  70مميار دوالر من مجموع عائدات
التصدير؛

 كما تميزت بالخصوص في صناعات أخرى،

كصناعة المستحضرات الصيدالنية .وأصبحت تمنح

براءات اختراع المنتجات وعمميات التصنيع وأصبحت

رائدة عالميا في قطاع األدوية؛

 -1الذلشيش االكذصادي العشيب املوخذ ،8213 ،صًذوق الًلذ العشيب.

541

من التغييرات ساىمت في تنويع االقتصاد :من االقتصاد

التحويمية والخدمات؛ ومن مجموعة مجزأة من اقتصادات
قروية تتمتع بمستوى من االكتفاء الذاتي إلى اقتصاد

أكثر تكامال؛ ومن االقتصاد المنعزل عن العالم إلى قوة
تجارية دولية .وقد تزامن مع حجم ىذه التغييرات الجذرية

دولة ممتزمة تنطمق من رؤية طويمة األمد لبناء

المؤسسات والقدرات الالزمة؛

 وقد عمدت الدولة إلى تنفيذ إصالحات تدريجية

عبر عنو
ىنج دنغ شياو بينغ التدرجي الحذر الذي ّ
بمقولتو الشييرة :كمن يعبر النهر بتممس الحجارة:

سمحت المجموعة األولى من اإلصالحات لممزارعين
باستئجار أر ٍ
اض وتقديم حصة من اإلنتاج بأسعار ثابتة
إلى الدولة وبيع الفائض؛

 وقد أنشأت الصين مناطق اقتصادية خاصة

ومن أجل جذب االستثمار األجنبي المباشر وخمق فرص

العمل ،وتشجيع الصادرات .وأصبحت من أكبر الدول
المستقطبة لالستثمار األجنبي المباشر؛

 وفي الوقت نفسو عززت كفاءات عماليا

وشركاتيا ،إذ فرضت شروطا تقضي بأن تدخل الشركات

األجنبية في مشاريع مشتركة مع الشركات المحمية ،أو
تنقل التكنولوجيا أو تستوفي متطمبات ارتفاع المحتوى

المحمي في اإلنتاج .وال يزال بناء القدرات منذ عام
 1982من األوليات .وأصبحت الصين بحمول أوائل
التسعينيات مستعدة لتوسيع عالقاتيا الخارجية واالستفادة

من استثماراتيا في ٳجمالي الصحة ،والتعميم واالعتماد
 -2حمعٌ أنني لضعش " ٬ظياظاخ الذًويع االكذصادي جتاسب دوليح
وعشةيح "  ٬املعَذ العشيب للذخطيط  ٬الكوير  13- 7 ٬ناسط .8213
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عمى الكفاءات .كما تضاعفت نسبة تجارتيا إلى الناتج

ليتجاوز  %5منذ سنة  .2013وأوضح أن التنمية في

المحمي اإلجمالي .وأصبحت أول ُمصدر لمسمع
والخدمات في العالم .1

الدولة في ىذا المؤشر الصادر عن البنك الدولي 23

التاريخية والسياسية لعبت دو ار كبي ار في قوة االقتصاد

العالمية الذي يصدره المنتدى االقتصادي العالمي في

االقتصاديات العالمية وعمى رأسيا الواليات المتحدة

 حرصت اإلمارات العربية المتحدة عمى التطوير

التحديات لمواصمة تفوقيا لالقتصاد عمى الصعيد العالمي

لمتعميم وبناء بنية تحتية متطورة لدعم البيئة االقتصادية

من التجربة الصينية؟

وعمى التنوع االقتصادي .وقد ساىم ذلك في التحول من

ٳن تضافر العوامل الطبيعية

2

والبشرية والتنظيمية وكذا

الصيني حيث أصبح ىذا األخير ينافس كبريات

الدولة تحققت نتيجة سيولة األعمال ،إذ جاء ترتيب

عالميا ،بينما جاء ترتيب الدولة في مؤشر التنافسية

المرتبة .12

األمريكية .غير أن الصين ما زالت أماميا مجموعة من

المستمر القتصادىا ،باعتمادىا عمى إعطاء األولوية

فٳلى أي حد استطاعت دول العالم النامي من أن تنتفع

واالستثمارية مع سياسات مبنية عمى االنفتاح عمى العالم

ح .اﻹمارات العربية المتحدة

إن دولة اإلمارات

3

حققت نجاحا كبي ار في مختمف

مجاالت التنويع االقتصادي ،حيث زاد نصيب األنشطة

دولة يعتمد اقتصادىا عمى النفط بنسبة  %90في الناتج

المحمي عام  1971إلى نحو  30%في عام 2012؛

 باإلضافة إلى االستقرار ،وبفضل سياسة تجارية

غير النفطية عن  %60من الناتج المحمي اإلجمالي ،أي

مفتوحة ،وسعر صرف مربوط بالدوالر ،تتميز اإلمارات

 ،%40إذا ما أخذنا في االعتبار الصناعات المرتبطة

منخفض جدا) .كما أنيا استثمرت ،في إطار تنويع

إن نسبة قطاع النفط والغاز الطبيعي أصبحت تقل عن
بذلك مثل الصناعات البتروكيماوية .وأشير إلى تطور

بتكاليف منخفضة بالنسبة إلى الشركات (عبء ضريبي

االقتصاد المحمي ،في إنشاء أصول جديدة ،وبنيات

األنشطة غير النفطية بناء عمى مبادرات من القطاع

تحتية وخدمات ذات جودة عالية بيدف التوفر عمى

عن طريق االقتراض من البنوك واصدار السندات

والطاقة المتجددة والسياحة الثقافية .كما عممت عمى

الخاص والشركات التابعة إلى الحكومات المحمية ،وذلك

قطب جيوي لمخدمات الموجستية والخدمات المالية والنقل

باألسواق المالية العالمية ،وىذا عمى عكس الوضع القائم

إنشاء منطقة تجارة حرة لتطوير القدرات التصديرية

عنص ار ال غنى عنو لتمويل النمو االقتصادي ،مما يفسر

 الستكمال نفس النيج ،قامت اإلمارات بإدراج

بالدول النفطية األخرى حيث تمثل العائدات النفطية
الترابط الوثيق لدييا بين أسعار النفط ونمو األنشطة غير

النفطية .وأشير إلى أن النمو االقتصادي خارج قطاع

النفط بمغ  %4.1في  2011و %3.3في 2012
http://www.trademap.org/ -1
 -2الصني كوج اكذصاديح صاعذج ،املوكع،
www.startimes.com/?t=14934261
 -3أمحذ ةٌ ظعيذ " ،الذطوساخ األخريج يف أظواق الًفط العامليح " ،يذوج
وطًيح ليوم  83أفشيل  ،8212جشيذج االحتاد 2 ،ناسط .8212

(دبي)؛

عدة استراتيجيات وىي رؤية اإلمارات  2021ورؤية أبو

ظبي  2030وخطة دبي  .2015وتيدف اإلمارات لكي
تصبح مرك از لتجارة التجزئة والجممة ،وأحد أىم مقاصد

االستثمار السياحي والعقاري في المنطقة وذلك من خالل
توفير إدارة فعالة ،ودعم حكومي لممشاريع الكبرى،

واقتصاد السوق ميسر لحركة األموال والمعامالت،

والترخيص لألجانب بامتالك العقارات.
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دراسات اقتصادية
إن دبي
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العدد 82

وضعت ونفذت رؤية استراتيجية لمتنويع

المصدر :إحصائيات البنك الدولي.

االقتصادي قبل سنوات عدة مضت ،ولذا فإنها بعيدة

 وقد فرضت أسعار النفط المرتفعة والفوائض المالية

عن ذلك فقد أصبحت تجربة دبي مثار إعجاب العالم

االقتصاد وتنوع اإليرادات غير النفطية .يوجد عبء ضريبي

سرعة وتيرة اﻹنجاز ،مشيدا باﻹجراءات التي تم اتخاذها

الضرائب غير النفطية إلى التأثر السمبي ولو جزئيا عمى

ومنح المستثمرين إعفاءات ضريبية وحوافز ،فضال عن

 تجدر اإلشارة إلى أنو بالرغم من ىيمنة القطاع

عن التأثر بالتراجع الحاصل في أسعار النفط ،وفضال

الكبيرة خالل السنوات األخيرة قيودا عمى مدى تنويع

بسبب تحقيق نقمة نوعية في فترة وجيزة من حيث

لالقتصاد السعودي .من جية أخرى ،قد يؤدي رفع إيرادات

من أجل جذب االستثمارات األجنبية وتسهيل اﻹجراءات

األىداف األخرى لمسياسات ،وأبرزىا تنويع االقتصاد؛

التزام حكومة دبي تطبيق الرؤية المستقبمية الدائمة

النفطي ،يسجل القطاع غير النفطي نموا خالل السنين

رئيس الدولة رئيس مجمس الوزراء حاكم دبي.

النمو مقارنة مع القطاع العام؛

لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب

األخيرة .ويعتبر القطاع الخاص المحرك الرئيسي ليذا

قادت تجربة إمارة دبي في التنويع االقتصادي إلى دعم

 يقسم االقتصاد السعودي إلى ثالث القطاعات:

المحمي اإلجمالي ،حتى أصبحت تجربة دبي نموذجا

والمرافق العامة) والقطاع الخاص (جميع األنشطة

وزيادة مساىمة القطاعات االقتصادية المختمفة في الناتج

يحتذى بو عمى المستوى العالمي.

 ركزت خطط التنمية المتعاقبة ،إضافة إلى

السياسات االقتصادية لممممكة العربية السعودية ،عمى
تنويع االقتصاد وتقميل االعتماد عمى النفط كمصدر دخل

لمحكومة وموجو لالقتصاد المحمي .ورغم تنويع االقتصاد
لمتقميل من اعتماد االقتصاد عمى النفط وزيادة مساىمة

القطاعات األخرى ،مازال ىذا القطاع ومشتقاتو
والصناعات البرتوكيماوية تييمن عمى االقتصاد الكمي
والحسابات المالية ومازال المحرك الرئيسي لالقتصاد

السعودي

(نحو

%95من
2

االقتصادية األخرى) .ويشكل القطاع العام والقطاع

الخاص القطاع غير النفطي.

خ .المممكة العربية السعودية

الصادرات

القطاع النفطي والقطاع العام (الخدمات الحكومية

اإلجمالية

نالت السعودية المرتبة  26عمى مؤشر األنشطة التجارية

ألسباب تشمل قوة االقتصاد السعودي بدليل عضوية
المممكة في مجموعة العشرين ،وىي الحالة الوحيدة بين

الدول العربية في المجموعة التي تضم كبريات

االقتصادات العالمية ،مثل :الواليات المتحدة والصين

واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى أعضاء في
االتحاد األوروبي فضال عن روسيا واليند والب ارزيل

واندونيسيا وتركيا .3

خامتح

و%91من إيرادات الميزانية) ؛

ٳن معضمة التنويع االقتصادي تتعدى التغيرات والتحوالت

الشكل سكو  :28نعاٍهح الصًاعح والضساعح واخلذناخ يف
الًادج املدًل اﻹمجايل يف املهلكح العشةيح الععوديح (℅)ﹰ

حتما مسألة العالقات االقتصادية الدولية ،أي نمط تقسيم

 -1ةٌ حمهذ ةٌ عتذ العضيض ،جتشةح ديب يف دًويع االكذصادي – منورجا عاملي،
داسيخ الًرش امللال  12يوفهرب ،8212ج سيذج االحتاد 2 ،ناسط  ،8212املوكع:
www.alittihad.ae/details.phq?id=106595&y=2015
 -2املهلكح العشةيح الععوديح " ،كضايا خمذاسج " ،الذلشيش اللطشي سكو
 ،832-17صًذوق الًلذ الذويل ،يوييو .8213
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في االقتصاديات الوطنية لمبمدان المتخمفة ،ىي تمس

 -3فذذ ظوق األظَو الععوديح للهعذثهشيٌ األجايث" 88 ،يوليو/متوص
 ،8213املوكع:
http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2014/07/140714_sau
di_stock_market.shtml

دراسات اقتصادية

العدد 82
العمل الدولي بين الدول المتقدمة والدول المتخمفة من
جية ،ومن جية أخرى التنويع من حيث جوىره.

االظذًذاجاخ:
 عديدة ىي الدول ،متقدمة أو نامية ،التي أقدمت

بشكل فعال عمى تنويع اقتصادياتيا وتنويع ىياكميا

اإلنتاجية وصادراتيا .البعض منيا نجح في ذلك فيما

فشل البعض اآلخر .وقد تمكنت بالخصوص بعض

الدول التي تمتمك ثروات طبيعية أو بشرية من تسجيل

قفزة نوعية في ىذا اإلطار ،عكس بعض االقتصاديات

الغنية بالموارد الطبيعية؛

 انطالقا من تجارب بعض الدول التي قامت بوضع

سياسات إصالحية تسمح بالتنويع االقتصادي ،يتضح وجود عدد
من العوامل المشتركة التي ساىمت في إنجاح ىذه التجارب:

 -اعتبار الزيادة في مستوى وتنويع الصادرات أحد

أولويات التنمية الرئيسية.

 -اعتماد الحكومات عمى إدارة مستقرة وقوية وذات

مصداقية تأخذ بعين االعتبار المخاطر الكامنة في
استراتيجية التنمية القائمة عمى الموارد الطبيعية.

المؤسسية التي تحتضنيا ،التي تعتمد المقاربة المعتمدة

لصياغتيا وتنفيذىا وتقويميا .ويقتضي ىذا حوكمة

المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ ىذه السياسة واخضاعيا

لضوابط الشفافية؛

 أن نجاح الدول النامية بما فييا العربية ىو رىين

كذلك بتعزيز ديناميكية القطاع الخاص الذي يتوجب أن

يكون موجودا جنبا إلى جنب مع القطاع العام خمق

اقتصادا أكثر تنوعا بمشاركة عدد كبير من القطاعات.
وىذا يحتم توفير جميع اإلمكانيات الالزمة من دعم
وتحفيز لتمكينو من القيام بدور أكبر في االقتصاد؛

 إن األولوية بالنسبة إلى البمدان العربية ،خاصة

المصدرة لمنفط ،ىو تقوية مناعتيا لمواجية أي صدمة

محتممة ،كتراجع عائدات النفط ،وتنويع اقتصادىا لتمبية
حاجيات يد عاممة تتميز بازدياد سريع .فالعمل عمى

توفير مناخ جيد لألعمال ،وقاعدة صناعية قوية وتكوين
بمستوى ٍ
عال ىي من بين أىم التدابر الرئيسية التي
يتعين تنفيذىا لتنويع االقتصاد ،ورفع نمو الناتج المحمي

اإلجمالي ،وزيادة الصادرات ،وخمق مناصب لمشغل؛

 إيجابيات التنويع االقتصادي وبعض التجارب

 -إعطاء دور ميم لمقطاع الخاص لممساىمة في

الناجحة أىممت تدريجيا السياسات التجارية والصناعية

 بصفة عامة ،وباإلضافة إلى الموارد الطبيعية،

النامية .فبعد االستقالل ،اتخذت معظم ىذه البمدان عدة

االقتصادي بعدة عوامل ،منيا في ذلك أىمية خفض تكاليف

صناعية تيدف إلى إحالل الواردات ،لمحد تدريجيا من

عممية التنويع والتنمية.

في الدول المتقدمة ،وكذلك سياسات التنمية في البمدان

والبشرية ،ونوعية اإلدارة االقتصادية ،تتأثر إمكانية التنويع

برامج لتنويع ىياكميا االقتصادية .وقد بدأت بسياسات

اإلنتاج عن طريق سياسة رشيدة لالقتصاد الكمي ،واالستثمار

اعتمادىا عمى استيراد السمع األساسية.

العام الموجو بطريقة جيدة وموجية ،واالنفتاح عمى

المستثمرين األجانب والخبرات الخارجية ،وكيفية ترويج

الصادرات وبموغيا األسواق الخارجية ،وادارة سياسة الصرف

بطريقة محكمة من أجل اجتناب ارتفاع كبير أو تغيرات
مفاجئة في أسعار الصرف الحقيقية؛

 من جية أخرى ،تحقيق تنويع اقتصادي يعتمد

بشكل أساسي عمى وجود إطار مؤسساتي جيد .وتبني
التجارب المختمفة التي نتائجيا تعتمد أساسا عمى البيئة
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