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تقدمي

تلعب الإنتاجية دورا مهما يف التقدم القت�ضادي والإجتماعي لالأمم، �ضواء كانت نامية اأو 

املعيار  اأهميتها جعل منها  اأن  اأفرادها. كما  متقدمة، ويف حت�ضني م�ضتويات معي�ضة ورفاهية وكرامة 

فها  ُيعرِّ الدول والذي  تناف�ضية  العاملي م�ضتوى  املنتدى القت�ضادي  اأ�ضا�ضه  الذي يحّدد على  الرئي�ضي 

كمجموعة املوؤ�ض�ضات وال�ضيا�ضات والعوامل التي حتدد م�ضتوى الإنتاجية.

وبتزامن مع التحّولت القت�ضادية التي �ضهدها العامل خالل ال�ضنوات الأخرية وتزايد حدة 

نقا�ضات هامة يف  واأ�ضبح مو�ضوع  اأهمية كبرية  الإنتاجية  اكت�ضى مو�ضوع  الدول،  اأغلب  التناف�ص بني 

وال�ضيا�ضات القت�ضادية  الإ�ضرتاتيجية  اأن جل اخلطط  الدولية. كما  واملوؤمترات  املحافل  العديد من 

زًا مهما لالإنتاجية  �ص حيِّ يف العديد من الدول العربية، خا�ضة بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي، ُتخ�ضّ

القت�ضادية  التنمية  وتطوير  الإقت�ضادي  النمو  م�ضتوى  من  الّرفع  بهدف  وذلك  حت�ضينها  وكيفية 

والإجتماعية.

يف هذا الإطار، تهدف هذه الدرا�ضة اإىل التعّرف عن قرب على م�ضتوى وتطّور الإنتاجية يف 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي، وعن دورها يف النمو القت�ضادي والجتماعي التي �ضهدته باخل�ضو�ص 

لهذه  الكبري  الرتاجع  بعد  اأهمية خا�ضة  املو�ضوع  يكت�ضي هذا  كما  النفط.  اأ�ضعار  ارتفاع  خالل فرتة 

الأ�ضعار منذ متم عام  2014 اإىل بداية عام 2017، ويف �ضوء جمموعة من التحديات كالنمو ال�ضكاين 

املرتفع يف هذه الدول والذي يزيد من ال�ضغط على �ضوق الت�ضغيل. 

املطلوب، خا�ضة على  امل�ضتوى  دون  ب�ضفة عامة  كان  الإنتاجية  باأن منو  النتائج  بّينت  وقد 

م�ضتوى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، مما اأدى اإىل م�ضاهمة حمدودة يف النمو الإقت�ضادي. ويرجع 

ذلك اإىل عدة اأ�ضباب اأبرزها النموذج التنموي املتداول، مما ي�ضتدعي اتباع نهج يعمل على احلد من 

النمو املفرط لالإدارة العامة، وحتفيز القطاع اخلا�ص، وحت�ضني �ضيا�ضات الت�ضغيل، وت�ضجيع التنويع 

القت�ضادي، وتوجيه ال�ضتثمار نحو القطاعات النتاجية ذات القيمة امل�ضافة املرتفعة.

           املعهد العربي للتخطيط 
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اأواًل: مقدمة

تعتمد تنمية اقت�ضاد بلد ما على جمموعة من عوامل الإنتاج والتي تتمّثل باخل�ضو�ص 

يف املوارد الب�ضرية، وراأ�ص املال، والتكنولوجيا، ... ومهما بلغت درجة توافر هذه العوامل ومهما 

بلغت اأهميتها، فاإن كفاءة اإدارتها وح�ضن تدبريها وا�ضتخدامها باأقل تكلفة للح�ضول على اأعلى 

ها.  درجة ممكنة من الإنتاجية ي�ضاهم يف تطوير القت�ضادات ورقيِّ

التقدم  يف  الإنتاجية  تلعبه  الذي  املحوري  الدور  حول  اإجماع  عامة  ب�ضفة  وهناك 

القت�ضادي والإجتماعي للدول، �ضواء كانت نامية اأو متقدمة، وحت�ضني م�ضتويات املعي�ضة وحتقيق 

الرفاهية والكرامة لل�ضكان على املدى الطويل. لكن ماذا عن دول جمل�ص التعاون اخلليجي؟ وهل 

كان لالإنتاجية دور رئي�ضي يف الطفرة القت�ضادية والجتماعية التي �ضهدتها والذي جعلها تعتلي 

مراتب متقدمة يف جمال التنمية الإقت�ضادية والإجتماعية والب�ضرية؟ 

فقد عرفت هذه الدول بالفعل منوًا اقت�ضاديًا ملحوظًا بعد ارتفاع اأ�ضعار النفط خالل 

الفرتة 2003-2014. هذه الطفرة النفطية مّكنتها من تعزيز اإيراداتها املالية واحتياطياتها 

من العملة ال�ضعبة والّرفع من وترية ال�ضتثمار يف عدة قطاعات كال�ضحة والبنية التحتية. لكنها 

اأّدت يف نف�ص الوقت اإىل زيادة التوظيف يف القطاع العام وباأجور مرتفعة، ورفعت من م�ضتويات 

الّدعم يف عدة قطاعات، و�ضجعت ا�ضتقطاب عدد كبري من العمالة الأجنبية. يف املقابل، اأّدى 

اخلا�ص  يف القطاع  العمل  عن  املواطنني  من  كبري  عدد  عزوف  القت�ضادي اإىل  النموذج  هذا 

وتف�ضيل القطاع العام، مما اأدى اإىل ت�ضّخم يف تكلفة اأجور القطاع احلكومي. 

 والذي اأّدى اإىل انخفا�ص 
)1(

ومع الرتاجع الكبري لأ�ضعار النفط منذ اأواخر عام 2014 

ملحوظ للموارد املالية يف الدول اخلليجية ف�ضال عن تراجع يف النمو، نظرا لالعتماد الكبري 

لهذه الدول على الإيرادات النفطية مقابل �ضعف على م�ضتوى املوارد ال�ضريبية ، ومع توقعات 

م�ضتقبلية ت�ضري اإىل زيادة حّدة املناف�ضة يف اأ�ضواق النفط، وا�ضتمرار النمو ال�ضريع لفئة ال�ضكان 

اأ�ضبح من  املنطقة، فقد  الإ�ضتقرار اجليو-�ضيا�ضي يف  ا�ضتمرار عدم  واحتمال  يف �ضن العمل، 

الكبري على  »الإتكال«  و  النهج وموا�ضلة العتماد  الدول ال�ضتمرار يف هذا  عب على هذه  ال�ضّ

تطوير  على  يعتمد  اقت�ضادي  منوذج  نحو  التحّول  اأهمية  تتبنّي  وبالتايل  النفطية،  الإيرادات 
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الإنتاجية بهدف تنويع م�ضادر الدخل وخلق دينامية اقت�ضادية جديدة، وال�ضتجابة ملتطلبات 

�ضوق العمل احلالية وامل�ضتقبلية. 

التعّرف  اإىل  الدرا�ضة  هذه  تهدف  املو�ضوع،  بهذا  الإحاطة  وملحاولة  الإطار،  هذا  يف 

عن قرب عن م�ضتوى وتطّور الإنتاجية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، وعن دورها يف النمو 

وتتجلى  النفط.  اأ�ضعار  ارتفاع  فرتة  خالل  باخل�ضو�ص  �ضهدته  التي  والجتماعي  القت�ضادي 

اأهمية هذه الدرا�ضة يف كونها تقوم بعر�ص وحتليل الإنتاجية يف هذه الدول ومقارنتها مع بلدان 

ذات اإقت�ضادات مت�ضابهة �ضواء على املنتجة للنفط اأو امل�ضتقبلة لعدد كبري من العمالة الأجنبية. 

الإنتاجية  املال،  راأ�ص  لالإنتاجية )عمالة،  الرئي�ضية  املحددات  م�ضاهمة  تعمل على حتديد  كما 

الكلية لعوامل الإنتاج( ودورها يف تطور هذا املتغرّي القت�ضادي، وتناق�ص اأهم العوامل التي لعبت 

دورا اإيجابيا، اأو �ضلبيا، يف ذلك. يف الأخري، تقرتح الدرا�ضة جمموعة من التو�ضيات ا�ضتنادا على 

هذه املعطيات وعلى بع�ص التجارب الدولية الناجحة، مع الأخذ بال

التي تواجهها هذه الدول. 

وتعتمد هذه الدرا�ضة يف ذلك على منهجية متزج بني التحليل الكمي والتف�ضري للوقوف 

املقارنة  درا�ضة  اأ�ضلوب  ت�ضتخدم  كما  دول جمل�ص التعاون اخلليجي.  يف  الإنتاجية  واقع  على 

لتحديد اأداء وتطّور هذه الدول يف هذا املجال مقارنة مع جمموعة من البلدان. يف البداية، تقوم 

هذه الدرا�ضة بالتعريف بالإنتاجية وعالقتها بالنمو الإقت�ضادي. وتعر�ص يف اجلزء الثاين اأبرز 

املعطيات واملوؤ�ضرات عن تطّور الإنتاجية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي وبع�ص دول املقارنة 

اأبرز  على  ال�ضوء  الثالث  اجلزء  وُي�ضّلط  الدول.  لهذه  القت�ضادي  النمو  يف  م�ضاهمتها  ومدى 

التحديات التي تواجه هذه الدول حاليا ويف امل�ضتقبل، يف حني يقوم اجلزء الرابع بتحليل العوامل 

ال�ضتنتاجات  بع�ص  تقدمي  الوقت  نف�ص  ويف  عليها  ل  املح�ضَّ النتائج  اإىل  اأّدت  التي  واملحددات 

والتو�ضيات. 

ثانيًا: مفهوم االإنتاجية وعالقتها بالنمو االإقت�سادي

 .
)2(

تبداأ نظرية الإنتاجية مبفهوم ب�ضيط األ وهو قيمة الإنتاج لكل وحدة اأو مدخل اإنتاج

ولعل  بها.   تقا�ص  التي  الطرق  اأو  العوامل  اإىل  ن�ضبة  الإقت�ضادي  املتغري  هذا  تعريفات  وتتعّدد 
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الإنتاج  العنا�ضر امل�ضتخدمة يف  اإىل كثافة  ن�ضبة  الإنتاجية  التعاريف هو الذي يقي�ص  اأبرز هذه 

املدخالت              ا�ضتخدام  حجم  مقيا�ص  اإىل  الإنتاج  حجم  قيا�ص  ن�ضبة  اأي  املال(،  راأ�ص  )العمل، 

)OECD. 2001(.  فاإنتاجية العمل هي بب�ضاطة قيمة الإنتاج ن�ضبة اإىل عدد العمال اأو قيمة 

اإنتاجية راأ�ص  اأما  الإنتاج ل�ضاعة عمل. وبالتايل فهي تقي�ص كثافة العمل امل�ضتخدم يف الإنتاج. 

املال فهي تعك�ص قيمة الإنتاج ن�ضبة اإىل كثافة ا�ضتعمال هذا النوع من عوامل الإنتاج. 

لكن هذا التعريف ل ياأخذ بالعتبار الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج والتي تقي�ص فعالية 

املوارد امل�ضتخدمة، ولي�ص فقط كميتها، وتقي�ص الكفاءة الكلية يف ا�ضتخدام اقت�ضاد ما للعمالة 

بتف�ضري  الإطار  هذا  يف  الباحثون  اهتم  فقد  التكنولوجيا.  مثل  خمتلفة  وعنا�ضر  املال  وراأ�ص 

العوامل امل�ضاهمة يف الإنتاج، ومت تطوير دوال ريا�ضية تقي�ص العالقة بني الإنتاج وعوامله. ومن 

بني الدوال ال�ضائعة لهذا القيا�ص دالة كوب – دوغال�ص )Gobb-Douglas( والتي تربط 

 .
)3(

الإنتاج كمخرج بالعوامل امل�ضاهمة فيه كراأ�ص املال والعمالة

Y = c . Kα
 . Lβ

دالة كوب-دوغال�ص :                   

 Y : م�ضتوى الإنتاج.    K : راأ�ص املال  .  L : العمل

 c : معامل التنا�ضب

 β + α= 1.ثوابت حتددها التكنولوجيا : β ،α  ،c

هناك  اأن  اإذ  املطلق(  الريا�ضي  باملنطق  )لي�ضت  طردية  غري  هي  العالقة  هذه  لكن 

عوامل خفية ت�ضاهم ب�ضكل غري مبا�ضر يف الإنتاج والتي تتعّلق بالتقانة امل�ضتعملة، واملوؤ�ض�ضات، 

وجودة التعليم، والقوانني التنظيمية، ... )ال�ضكل رقم 1(.
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ال�ضكل رقم )1(: العوامل املتدخلة يف منو الناجت 

The Conference Board. 2015 :امل�ضدر

الكفاءة  من  عالية  وبدرجة  الأف�ضل  ال�ضتخدام  عامة،  ب�ضفة   ، اإذًا  هي  الإنتاجية 

واملدخالت  الطبيعية  واملوارد  املال  وراأ�ص  كالعمل  رة،  املتوفِّ الإنتاج  عوامل  ملختلف  والفاعلية 

اأو  ال�ضناعة  اأو  كالزراعة  قطاع،  اأو  من�ضاأة  جناح  ملدى  مقيا�ضًا  بذلك  ُتعترب  وهي  الأخرى. 

اخلدمات، يف ال�ضتعمال الأمثل لهذه املوارد. فاإذا كان الإنتاج هو عملية يتم فيها حتويل عوامل 

الإنتاج اإىل منتجات �ضلعية وخدمية، فاإن الإنتاجية تتعلق بفاعلية ا�ضتخدام وا�ضتغالل راأ�ص املال 

 .)Dale W. Jorgenson. 1990(والعمالة والتكنولوجيا والبتكار

ولقد كانت الإنتاجية اأهم م�ضادر النمو القت�ضادي يف العامل خالل احلقب الثالث 

وتكلفة  اأقل،  مبوارد  وخدمات  �ضلع  اإنتاج  خالل  فمن   .)2006 م�ضطفى.  بابكر  )د.  املا�ضية 

منخف�ضة، واأكرث تناف�ضية، ت�ضهم النتاجية يف الرفع من حجم وقيمة ال�ضادرات وزيادة املوارد 

املالية، وبالتايل امل�ضاهمة يف النمو القت�ضادي والجتماعي لالأمم. وت�ضري الدلئل الدولية اإىل 

اإنتاجية العوامل الكلية لالإنتاج،  اأ�ضا�ضا نتيجة للتح�ضينات يف  ياأتي  اأن النمو املرتفع وامل�ضتدام 

والتي ميكن اأن تدعم تراكم راأ�ص املال )�ضندوق النقد الدويل. اأكتوبر 2017(.



- 13 -

                       تطّور الإنتاجية وم�صاهمتها يف النمو الإقت�صادي لدول جمل�س التعاون اخلليجي

و�ضانعي  القت�ضاديني  جانب  من  كبري  باهتمام  ومنوها  الإنتاجية  حظيت  كما 

يف  ودورها  الإنتاجية  مو�ضوع  اأخذ  املثال،  �ضبيل  فعلى  النامية.   الدول  يف  خا�ضة  ال�ضيا�ضات، 

النمو الإقت�ضادي اأهمية خا�ضة يف اآ�ضيا خالل الت�ضعينات. ويرجع ذلك باخل�ضو�ص اإىل عمل 

األوين يونغ )1992، 1995( وبول كروغمان )1994( الذين اإعتربا اأن النمو القت�ضادي التي 

عرفته عدة دول اأ�ضيوية كان م�ضدره تراكم املدخالت يف عملية الإنتاج ولي�ص زيادة الإنتاجية 

الباحثني، على وجه  العديد من  يعتقد  اأخرى،  وبعبارة   )David T. Owyong. 2003( 

اخل�ضو�ص كروجمان، باأن املعجزة القت�ضادية الآ�ضيوية تعزى اإىل حد كبري خالل هذه الفرتة 

اإىل الزيادة يف كمية عوامل الإنتاج ولي�ص اإىل نوعية هذه العوامل. 

وتربز اأهمية الإنتاجية، من جهة اأخرى، لكونها اأ�ضبحت ُتعترب من العنا�ضر الأ�ضا�ضية 

هذا  على  العاملي  القت�ضادي  املنتدى  ي�ضتند  الإطار،  هذا  يف  التناف�ضية.  القدرة  من  للّرفع 

الهياأة  هذه  ُتعّرفها  التي  التناف�ضية  هذه  تناف�ضيتها.  ح�ضب  الدول  وترتيب  لتقييم  العن�ضر 

            » الدول اقت�ضاد  اإنتاجية  م�ضتوى  حتدد  التي  والعوامل  وال�ضيا�ضات  املوؤ�ض�ضات  »جمموعة  ِب 

)World Economic Forum. 2017(. ويت�ضح بالتايل باأن الإنتاجية هي لي�ضت فقط 

وجودة  نوعية  اأي�ضا  تعك�ص  بل  والتكنولوجيا،  املال  راأ�ص  وا�ضتعمال  العاملة  اليد  ح�ضيلة جلهذ 

ال�ضيا�ضات واملوؤ�ض�ضات والتي تلعب دورا اأ�ضا�ضيا يف منو، اأو تراجع، الإنتاجية.

م�ضاهمة  ون�ضبة  تطّورها  مدى  معرفة  من  الإنتاجية  وتقييم  قيا�ص  عملية  ن  ومُتكِّ

ُت�ضاعد على  النمو القت�ضادي. كما  خمتلف عوامل الإنتاج، باخل�ضو�ص العمل وراأ�ص املال يف 

التي  والإ�ضالحات  ال�ضيا�ضات  نوعية  وحتديد  املحتملة  والفجوات  ال�ضعف  مواطن  ت�ضخي�ص 

ينبغي اتخاذها. لكن النظر اإىل اأدبيات الإنتاجية وتطبيقاتها املختلفة يك�ضف اأنه ل يوجد قيا�ص 

واحد لالإنتاجية. بل هناك العديد من القيا�ضات املختلفة. ويعتمد الختيار بينها على الغر�ص 

من قيا�ضها ويف كثري من احلالت على توافر البيانات. وب�ضفة عامة، ميكن حتديد موؤ�ضرات 

الإنتاجية على اأنها مقايي�ص اإنتاجية لعامل واحد )تتعلق مبقيا�ص للناجت با�ضتعمال مدخل اإنتاج 

واحد( اأو موؤ�ضرات اإنتاجية متعددة العوامل )تتعلق مبقيا�ص للناجت اإىل جمموعة من املدخالت( 

)OECD. 2001(. وعادة ما يتم قيا�ص اإنتاجية العمل بالناجت لكل عامل. كما يقا�ص الناجت 

الثابتة  بالأ�ضعار  معّدل  القطاع(  م�ضتوى  امل�ضافة على  )القيمة  الإجمايل  املحلي  بالناجت  عادة 

 .)The Conference Board. 2015(
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ثالثًا: تطّور االإنتاجية يف الدول اخلليجية وم�ساهمتها يف النمو 

ُيظهر حتليل منو النتاجية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي منذ نهاية القرن املا�ضي 

اأنه مل يكن ب�ضفة عامة مر�ضيًا على العموم ومل ي�ضل اإىل امل�ضتوى املطلوب. وحتى املكا�ضب التي 

حققها منوذج التنمية احلايل كانت، ح�ضب �ضندوق النقد الدويل، خميبة لالآمال على م�ضتوى 

الإنتاجية )�ضندوق النقد الدويل. اأكتوبر 2017(. اأما النمو الإقت�ضادي املرتفع وامل�ضتمر الذي 

حتقق يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، فريجع تاريخيا اإىل تراكم عوامل الإنتاج بدل من حت�ّضن 

الإنتاجية  منو  م�ضتوى  على  مرتفعة  �ضلبية  معدلت  الدول  هذه  اأغلب  �ضهد  فقد  الإنتاجية.  يف 

الكلية لعوامل الإنتاج خا�ضة اإذا ما متت املقارنة مع بع�ص الدول املنتجة للنفط، كاملك�ضيك اأو 

كازخ�ضتان اأو ماليزيا، اأو مع متو�ضط اإنتاجية منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، اأو ب�ضفة 

عامة مع املتو�ضط العاملي )اجلدول رقم 1(. 

 اجلدول رقم)1(: منو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج - التغري ال�ضنوي )%(

2016 2015 2014-2007 2006-1999 البلد اأو املنطقة

-1.1 -0.7 -2.8 -1.1 البحرين

-3.6 -4.3 -6.1 0.7 الكويت

-3.9 -4.2 -6.4 -2.9 ُعمان

-3.4 -6.3 -4.3 -2.5 قطر

-3.4 -2.6 -4.9 -2.3 ال�ضعودية

-0.6 -1.0 -3.5 1.8 الإمارات 

-0.7 -0.5 -0،9 1.2 ماليزيا

-0،5 -0.1 -1.9 -0.2 الرنويج

-0.8 -0.7 -1.3 -1.3 املك�ضيك

-1.8 -3.2 0.0 5.0 كازخ�ضتان

-0.4 -1.9 -2.5 -0.1 ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا

-0.5 -0.7 -0.1 0.9 العامل

 The Conference Board. 2017. Total Economy Database: م�ضدر البيانات 

ويف مقارنة لنمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج منذ عام 1990 يف جمموع القطاعات 

الإنتاجية، من جهة،  ويف القطاع غري النفطي، من جهة اأخرى، يتبني باأن الإنخفا�ص �ضمل كل 

اأعلى يف القطاع النفطي باخل�ضو�ص يف الإمارات والكويت  هذه القطاعات، لكن ن�ضبته كانت 
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والبحرين )ال�ضكل رقم 2(. وُيف�ّضر النمو ال�ضلبي لالإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج بكونه يعك�ص 

قيودا على القدرة ال�ضتيعابية ونقاط �ضعف حمتملة يف نوعية الإنفاق العام والتي حتد من تاأثري 

جمل�ص  دول  بني  من  اإ�ضتثناءا  ال�ضعودية  �ضّكلت  )IMF. 2014(. وقد  النمو  على  ال�ضتثمار 

التعاون اخلليجي حيث �ضهدت منوا موجبا لهذه الإنتاجية يف القطاع غري النفطي، والذي ُيعزى 

اإىل القطاع اخلا�ص وكذلك اإىل م�ضاهمة مهمة للقطاع العام والذي قام، بف�ضل ارتفاع الإيرادات 

النفطية خالل تلك الفرتة، باإجناز ا�ضتثمارات كبرية يف القطاع غري النفطي، خا�ضة يف البنية 

.
)4(

التحتية، والتعليم ، والإنفاق الجتماعي )ال�ضكل رقم 3(

ال�ضكل رقم) )99 2(: منو الإنتاجية الكلية لعوامل النتاج )1990-2012( 

IMF. 2014 :امل�ضدر

ال�ضكل رقم )3 (: الإ�ضتثمار يف القطاع غري النفطي بال�ضعودية )1985-2011( 

-)%( من اإجمايل الناجت املحلي غري النفطي، بالأ�ضعار الثابتة-

امل�ضدر: املمملكة العربية ال�ضعودية: ق�ضايا خمتارة. �ضندوق النقد الدويل. �ضبتمرب 2012.
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اأما بخ�ضو�ص منو اإنتاجية العمالة، فقد مت ت�ضجيل بع�ص التح�ضن يف ال�ضنوات الأخرية. 

وتبقى الإمارات والبحرين الأف�ضل يف هذا النطاق حتى باملقارنة مع بع�ص الدول املنتجة للنفط، 

اأما يف القطاع غري   .)2 اأفريقيا )اجلدول رقم  اأو مع متو�ضط منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

النفطي، ت�ضري درا�ضة ل�ضندوق النقد الدويل اإىل اأن ن�ضبة منو هذه الإنتاجية، املقدرة بالناجت 

خا�ضة   2012-2000 الفرتة  خالل  دول  يف عدة  انخفا�ضًا  عرفت  غري النفطي لكل عامل، 

البحرين وقطر )ال�ضكل رقم 4(.

اجلدول رقم )2(: منو اإنتاجية العمل )الناجت املحلي الإجمايل/عامل(

2016 2015 2007-2014 1999-2006 البلد اأو املنطقة

1.8 2.2 -0.6 -3.3 البحرين

0.1 -2.8 -3.1 1.4 الكويت

0.4 -4.0 -7.8 -0.3 ُعمان

1.0 -13.4 -3.2 1.9 قطر

-0.5 0.3 -0.9 -0.4 ال�ضعودية

2.3 3.0 -2.6 0.0 الإمارات 

3.6 3.4 1.3 3.1 ماليزيا

0.9 1،4 -0.4 1.5 الرنويج

1.0 0.3 0.0 0.8 املك�ضيك

6.8 3.6 -0.1 1.9 كازخ�ضتان

1.5 -0.6 -0.4 1.0 ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا

1.3 1.3 2.3 2.8 العامل

The Conference Board. 2017. Total Economy Database :م�ضدر البيانات     
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)*(

ال�ضكل رقم )4(: اإنتاجية العمالة، 2000-2012: متو�ضط التغري ال�ضنوي )%( 

 الإنتاجية :اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي غري النفطي للعامل، با�ضتثناء كندا ورو�ضيا وماليزيا واملك�ضيك 
)*(

والبلدان امل�ضتقبلة للمهاجرين )مت ا�ضتخدام بيانات اإجمايل الناجت املحلي لعدم توّفر البيانات(. والبيانات 

IMF. 2014 :املتاحة عن قطر تغطي الفرتة2006 -2012. امل�ضدر

% �ضنويا يف املتو�ضط   1.3 ارتفعت يف اململكة العربية ال�ضعودية بنحو  ويف املقابل، 

%(. مع ذلك، يبقى هذا الإرتفاع دون امل�ضتويات التي �ضجلتها العديد من   0.8( ويف الكويت 

الدول غري الأع�ضاء يف جمل�ص التعاون اخلليجي املنتجة للنفط، كالرنويج وفنزويال وماليزيا، اأو 

امل�ضتقبلة لعدد كبري من العمالة الأجنبية مثل هونغ كونغ و�ضنغافورة.

ر هذه الفجوة الكبرية مع هذه الدول بالعتماد الكبري للنموذج القت�ضادي يف  وُتف�ضَّ

دول من جمل�ص التعاون اخلليجي على ا�ضتثمارات كبرية يف قطاعات غري منتجة وعلى عدد كبري 

من العمالة الأجنبية. هاته العمالة التي تزايد عددها مع مرور ال�ضنني واأ�ضبحت متّثل اأكرث من 

، لت�ضل 
5
ثلثي ال�ضكان يف دول املجل�ص ح�ضب املركز الإح�ضائي لدول جمل�ص التعاون اخلليجي

اإىل قرابة 90 % يف الإمارات )ال�ضكل رقم 5(. 
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ال�ضكل رقم )5(: ن�ضبة العمالة الأجنبية من جمموع ال�ضكان )%(

    م�ضدر البيانات: قطاع القت�ضاد وال�ضوؤون الإجتماعية. قطاع ال�ضكان. الأمم املتحدة.

من جهة اأخرى، اأ�ضبحت هذه العمالة الأجنبية متثل ن�ضبة كبرية من اإجمايل القوى 

العاملة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، حيث ت�ضل اإىل 95 % يف  الإمارات وقطر، وتتجاوز  

80 % يف الكويت وعمان ، لتقرب نحو 78 % يف البحرين، وت�ضل اإىل حدها الأدنى يف ال�ضعودية 
)57 %( )ال�ضكل رقم 6(. ويرتكز عمل الأيدي العاملة الأجنبية اأ�ضا�ضًا يف القطاع اخلا�ص حيث 

متثل 98 % من اإجمايل العمالة يف البحرين وعمان، و 93 % يف الكويت، و 90 % يف قطر. 

باملقابل  يعمل اأغلب املواطنني اخلليجيني يف القطاع العام )ال�ضكل رقم 7(.

ال�ضكل رقم )6(: ن�ضبة املواطنني والوافدين من اإجمايل امل�ضتغلني
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 ال�ضكل رقم ) 7(: ن�ضبة امل�ضتغلني يف القطاع العام واخلا�ص

 م�ضدر البيانات: مركز اخلليج ل�ضيا�ضات التنمية. الثابت واملتحول 2017: اخلليج والإ�ضالح القت�ضادي يف

زمن الأزمة النفطية.

ويعك�ص هذا التباين يف العمل بني الوافدين من جهة واملواطنني من جهة اأخرى اختالًل 

.  فعلى �ضبيل املثال، 
)6(

يف �ضيا�ضات الت�ضغيل واأ�ضواق العمل يف دول جمل�ص التعاون اخلليجبي

اليد  اإجمايل  %من   26( الت�ضييد  قطاعات  يف  ال�ضعودية  يف  الأجانب  ن�ضف  من  اأكرث  يعمل 

العاملة(، وجتارة اجلملة والتجزئة )21 %( واأن�ضطة الأ�ضر املعي�ضية )اأغلبها عاملي وعامالت 

املنازل( )13 %(. وباملقارنة، يعمل اأغلب املواطنني ال�ضعوديني، كجل املواطنني اخلليجيني، يف 

 ،)% القطاع احلكومي باخل�ضو�ص يف قطاعات الإدارة العامة والدفاع وال�ضمان الجتماعي )36 

والتعليم )23 %(، وال�ضحة )7 %(. كما اأن اأكرث من ن�ضف الأجانب يف قطر يعملون يف قطاع 

.
)7(

البناء والت�ضييد وقطاع جتارة اجلملة والتجزئة، وهي ن�ضب �ضبيهة ببقية دول املجل�ص

ويعك�ص ترّكز عمل الوافدين يف هذه القطاعات امل�ضتويات التعليمية لهذه الفئة والتي 

على  ال�ضّغيلة يف قطر  % من هذه   82 نحو  يتوفر  املثال،  �ضبيل  فعلى  متدنية.   تكون  ما  غالبا 

ال�ضهادة الثانوية اأو م�ضتوى تعليمي اأقل، يف وقت ت�ضل فيه هذه الن�ضبة اإىل 76 % يف ال�ضعودية 

واإىل ن�ضب م�ضابهة يف كل من عمان والكويت. كما اأنها تتميز بكفاءات متدنية وغري ماهرة ف�ضال 

بن�ضبة  ترتكز  للعامل حيث  اإنتاجية حمدودة  ذات  اقت�ضادية  قطاعات  بكرثة يف  تواجدها  عن 
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44.4 % يف قطاع الإن�ضاءات، وحوايل 12 % يف قطاع ال�ضناعات التحويلية، فيما ت�ضتغل باقي 
العمالة يف قطاع اخلدمات. 

بعد هذا التحليل لتطّور منو الإنتاجية يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، ُيطرح ال�ضوؤال 

حول مدى م�ضاهمة خمتلف مكونات الإنتاجية يف منو القطاع غري النفطي يف هذه الدول ؟ 

التعاون  جمل�ص  دول  يف  الإنتاجية  اأن  اإىل   
)8(

درا�ضات عدة  خُل�ضت  الإطار،  هذا  يف 

اخلليجي، مقارنًة ببلدان اأخرى، غالبًا ما ت�ضهم بقدر حمدود يف حتقيق النمو، فيما ت�ضهم العمالة 

بقدر اأكرب )ال�ضكل رقم 8(. وتعك�ص هذه النتيجة ال�ضيا�ضات التف�ضيلية لتوظيف العمالة الأجنبية 

منخف�ضة الأجر يف القطاع اخلا�ص  )مقابل اأجور مرتفعة للمواطنني العاملني يف القطاع العام(. 

كما مت ا�ضتنتاج باأنه يف الوقت الذي يوجد ارتباط موجب على ال�ضعيد العاملي بني م�ضاهمة راأ�ص 

املال والإنتاجية يف النمو، اأثناء فرتات النمو املرتفع )مبا فيها اجلزائر واإيران(، والذي قد ي�ضري 

اإىل اأن مكا�ضب الإنتاجية تزيد من ربحية ال�ضركات وتعزز ال�ضتثمار اخلا�ص، اإَل اأن هذه ال�ضلة 

بني الإنتاجية وال�ضتثمار  غالبًا ما تكون �ضعيفة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي.

ال�ضكل رقم) 8 (: متو�ضط امل�ضاهمات يف النمو القت�ضادي

H = فرتة منو مرتفع.    NH = فرتة منو غري مرتفع.    فرتات النمو ت�ضمل الفرتة 2014-1970. فرتة 
النمو املرتفع يتجاوز فيها معدل النمو 4 % �ضنويا خالل خم�ص �ضنوات متعاقبة على الأقل، واإّل فتعترب فرتة 

منو غري مرتفع.
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مكونات  م�ضاهمة خمتلف  عند حتليل  فيتبني  النفطي،  القطاع غري  م�ضتوى  على  اأما 

الإنتاجية يف منو هذا القطاع امل�ضاهمة غري الإيجابية لالإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، بل هي 

�ضلبية يف جل الدول اخلليجية نظرًا بالأ�ضا�ص لال�ضتثمارات يف قطاعات غري منتجة )اجلدول 

رقم 3(. وحتى النمو املوجب لهذه النتاجية الذي �ضهده القطاع غري النفطي يف البع�ص منها 

عام  منذ  تراجع واأ�ضبح �ضالبًا  املا�ضي  القرن  من  الأخرية  الع�ضرية  يف  وعمان(  )البحرين 

2000. من جانبها، ارتفعت م�ضاهمة ال�ضتثمارات الراأ�ضمالية يف منو هذا القطاع يف كل الدول 
خالل الفرتة 2000-2012 مقارنة مع الفرتة 1990-1999. كما ارتفعت م�ضاهمة العمالة 

يف اأغلب الدول اخلليجية خا�ضة يف قطر وعمان والبحرين. 

*
اجلدول رقم )3(: متو�ضط امل�ضاهمة يف منو القطاع غري النفطي

الإماراتال�ضعوديةقطرُعمانالكويتالبحرين

1999 – 1990
4,26,65,83,83,49,0النمو

0,0-1,80,20,1-0,43,1الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج
1,83,62,52,52,03,0راأ�ص املال

2,06,11,61,11,56,0العمالة
2012 – 2000

6,86,27,314,56,36,7النمو
-0,41,0-0,2-2,3-0,6-2,4الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج

3,74,04,86,02,93,6راأ�ص املال
5,52,94,88,63,04,1العمالة

*ح�ضة راأ�ص املال يف التكلفة = 0,4    IMF, 2014 :امل�ضدر

جمل�ص  دول  يف  النفطي  غري  النمو  م�ضادر  بالإعتبار  الأخذ  وعند  اأخرى،  جهة  من 

اإرتفاع/اإنخفا�ص  مع  )واملتزامنة  املرتفعة/املنخف�ضة  النمو  فرتات  خالل  اخلليجي  التعاون 

اأ�ضعار النفط(، يت�ضح باأن الراأ�ص مال والعمالة كانا يف املتو�ضط الدافعني الرئي�ضيني للنمو غري 

النفطي يف املنطقة منذ 1990، بغ�ص النظر عما اإذا كانت اأ�ضعار النفط مرتفعة اأو منخف�ضة 

الإنتاج  العك�ص  على  فيعترب  اخلليجية،  غري  للنفط  امل�ضدرة  الدول  يف  اأما   .)1 رقم  )امللحق 

الكلي لعوامل الإنتاج من اأهم، والعمالة من اأ�ضعف، العوامل الرئي�ضية للنمو خالل فرتات النمو 

.)IMF. October 2016(  املرتفعة
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ومع ذلك، كان اأداء النمو وحمركاته اأف�ضل يف معظم بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي 

عند ارتفاع اأ�ضعار النفط لكون هذا الإرتفاع يوؤدي اإىل بيئة مواتية ت�ضجع ال�ضتثمارات العامة 

واخلا�ضة ف�ضال عن الرفع من ن�ضبة الت�ضغيل، مما يح�ضن م�ضاهمة راأ�ص املال والعمالة يف النمو. 

وتعك�ص امل�ضاهمة الكبرية للعمالة، خ�ضو�ضا خالل الفرتات ذات النمو املرتفع، الزيادة ال�ضريعة 

يف اليد العاملة الأجنبية يف القطاع اخلا�ص والذي ي�ضري اإىل �ضيا�ضة تف�ضيل العمالة امل�ضتوردة 

 .
)9(

ذات الأجور املنخف�ضة

ب�ضكل  النمو  الفرق يف  فُيف�ّضر  املرتفعة،  املرتفعة وغري  النمو  مقارنة حالت  اأما عند 

رئي�ضي من خالل م�ضاهمات العمالة يف البحرين وقطر والإمارات، وبوا�ضطة الإنتاجية الكلية 

لعوامل الإنتاج يف الكويت وعمان وال�ضعودية. كما اأن متو�ضط م�ضاهمة الإنتاجية الكلية لعوامل 

الإنتاج يف النمو هو اأدنى يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي مقارنة مع باقي جمموعات البلدان، 

مبا يف ذلك البلدان امل�ضدرة للنفط النا�ضئة وبلدان ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.

رابعًا: التحديات 

من املحتمل اأن تعرف الإنتاجية انخفا�ضا يف امل�ضتقبل وترتاجع بالتايل م�ضاهمتها يف 

النمو الإقت�ضادي يف حالة ما اإذا ما ا�ضتمّر اعتماد الدول اخلليجية على النموذج القت�ضادي 

احلايل، والذي اأبان عن حمدوديته، وكذلك بالنظر اإىل عدة عوامل وحتديات، خارجية وداخلية، 

قد تواجهها هذه الدول، اأهّمها:

	 الآونة يف  النفط  اأ�ضعار  عرفته  الذي  الإرتفاع  من  بالرغم  النفط:  �ضعر  ا�ضتقرار  عدم 

الأخرية، اإّل اأن عدم يقني كبري ل زال يحيط باآفاق هذه الأ�ضعار يف امل�ضتقبل. مع ذلك، 

تبدو املخاطر النا�ضئة عن تقلب هذه الأ�ضعار اأكرث ترجيحا للجانب ال�ضلبي. يف هذا الإطار، 

ت�ضري العديد من التوقعات امل�ضتقبلية، كتلك ال�ضادرة عن وكالة الطاقة الدولية، اإىل بقاء 

اأ�ضعار النفط يف م�ضتويات منخف�ضة نظرا لحتمال وقوع مناف�ضة عاملية كبرية يف جمال 

املتحدة  الوليات  يف  النفط  اإمدادات  تزايد  بفعل  واملتو�ضط  القريب  املدى  على  الطاقة 

الزيتي  وال�ضخر  النفط  ال�ضتثمارات يف جمال  وزيادة  اأخرى،  واأماكن  والربازيل  وكندا 

خا�ضة من طرف الوليات املتحدة والتي التحقت بال�ضعودية واعتلت �ضدارة الدول املنتجة 
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 )World Energy Outlook. )2 للنفط اخلام منذ عام 2015 )ال�ضكل يف امللحق

)2017. كما اأن الهتمام املتزايد باإيجاد طاقات منخف�ضـة اأو خالية من الكربـون بديلة 

للنفط وحتافظ يف نف�ص الوقت على البيئة دفع بالكثري من البلدان اإىل البحث عن م�ضادر 

الطاقات املتجددة، كالطاقة ال�ضم�ضية والريحية، والتي قد ت�ضاهم هي اأي�ضا بدورها يف 

بقاء اأ�ضعار النفط يف م�ضتويات منخف�ضة.

	 دول يف  ال�ضائدة  ال�ضيا�ضية  والتوترات  ال�ضراعات  توؤثر  قد  اجليو�ضيا�ضي:  ال�ضتقرار  عدم 

الأمنية  املخاطر  وت�ضاعد  الكبرية،  الالجئني  وتدفقات  العراق(،  �ضوريا،  )اليمن،  اجلوار 

قبل  موؤخرا من  الدول  لهذه  الئتمانية  الت�ضنيفات  تخفي�ص  اأن  كما  اخلليجية.  الدول  على 

املوؤ�ض�ضات الدولية، وارتفاع عالوات املخاطر بعد الإنخفا�ص الكبري لل�ضادرات ولالإيرادات 

املالية، والزيادة الكبرية يف عجز املوازنات العامة، والتباطوؤ يف معدلت النمو نتيجة تراجع 

اأ�ضعار النفط قد تزيد من عدم الثقة يف قطاع الأعمال، وتقلل من فر�ص ال�ضتثمار وا�ضتقطاب 

اخلليجية  ال�ضيا�ضية  الأزمة  تزيد  وقد  البلدان.  هذه  نحو  الأجنبية  ال�ضتثمارية  امل�ضاريع 

الأخرية مع قطر، والتي تتوقع جملة الإيكونومي�ضت اأن ت�ضتمر على الأقل حتى عام 2019 يف 

  )Theالإ�ضرار باملنطقة ب�ضكل كبري، وترفع من حدة املخاطر القت�ضادية على هذه الدول

 )Economist Intelligence Unit. July 2017. ويتوقع �ضندوق النقد الدويل اأن 

يوؤدي طول اأمد هذه الأزمة اإىل تخفي�ص توقعات النمو على املدى املتو�ضط لي�ص يف قطر فقط، 

بل بالن�ضبة ملجل�ص التعاون اخلليجي ككل )�ضندوق النقد الدويل. اأكتوبر 2017(.

	 ،اإ�ضافة اإىل العاملني ال�ضابقني �ضعف الآفاق القت�ضادية يف املنطقة: يرجع هذا ال�ضعف، 

تزال  اأنها ل  اإل  اإرتفاعها موؤخرا  بالرغم من  والتي  النفط  اأ�ضعار  التكيف مع  ا�ضتمرار  اإىل 

على  النمو  ت�ضارع  اإن  وحتى   .2014-2012 الفرتة  �ضهدتها يف  التي  امل�ضتويات  بعيدة عن 

املدى املتو�ضط، قد ل تبلغ امل�ضتوى املطلوب ملعاجلة البطالة املرتفعة يف بع�ص بلدان املنطقة 

ميزان  يف  الأرجح  هي  ال�ضلبية  الكفة  تزال  ول  ال�ضكان.  جلميع  املعي�ضية  امل�ضتويات  ورفع 

املخاطر التي يتعر�ص لها النمو يف بلدان جمل�ص التعاون اخلليجي. وهناك خماطر اأخرى قد 

توؤثر بدورها على املنطقة، مثل تطبيق �ضيا�ضات انغالقية يف القت�ضادات املتقدمة، خا�ضة يف 

الوليات املتحدة الأمريكية، والذي من �ضاأنه التاأثري على البلدان النفطية خا�ضة اإذا دفعت 

هذه ال�ضيا�ضات اأ�ضعار النفط اإىل الإنخفا�ص )�ضندوق النقد الدويل. اأكتوبر 2017(.
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	 منو كبري لل�ضكان يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي: �ضهدت الدول اخلليجية يف ال�ضنوات

العامل. وقد  % على م�ضتوى   1.2 % مقابل   2.1 الأخرية منوا �ضكانيا �ضريعا بلغ حوايل 

الإنفاق  يف  كبرية  زيادات  اإىل  اأدى  والذي  النفطية  الإيرادات  ارتفاع  مع  ذلك  تزامن 

ن�ضبة  املوظفني  وتعوي�ضات  اأجور  فيها  متثل  والتي  اجلارية  النفقات  خا�ضة  احلكومي، 

مقارنة  مرتفع  م�ضتوى  املحلي،  الناجت  اإجمايل  من  كن�ضبة  الإنفاق،  هذا  وي�ضّكل  مهمة. 

الدويل.  النقد  للنفط)�ضندوق  امل�ضدرة  الأخرى  والبلدان  ال�ضاعدة  الأ�ضواق  بلدان  مع 

التعاون اخلليجي،  ال�ضكان يف دول جمل�ص  ينمو عدد  اأن  املتوقع  2017(. ومن  دي�ضمرب 

يف  �ضنويًا   %  1.8 مبعدل   ،)Economics  Oxford( اإيكونوميك�ص  لأك�ضفورد  وفقًا 

ال�ضنوات الع�ضر املقبلة، اأي مرتني اأ�ضرع من الأ�ضواق النا�ضئة. كما قد تنمو القوى العاملة 

مبعدل �ضنوي يرتاوح ما بني 3 % اإىل 4 % كل عام، والذي �ضيوؤدي اإىل دخول 2 مليون 

مواطن اإ�ضايف اإىل �ضوق العمل يف دول املجل�ص اخلليجي يف اأفق عام2020 ، منها حوايل 

ا�ضتيعاب  �ضيتطّلب  املثال،  �ضبيل  ال�ضعودية، على  9(. يف  األف عاطل )ال�ضكل رقم   570
عدد املواطنني الذين تتجاوز اأعمارهم 15 عاما خلق ما يقرب من ثالثة اأ�ضعاف فر�ص 

.)McKinsey and Company. 2015( العمل احلالية

ال�ضكل رقم )9(: اآفاق التوظيف يف جمل�ص التعاون اخلليجي

 )مباليني الداخلني اجلدد اإىل �ضوق العمل، اأرقام تراكمية(

امل�ضدر: اآفاق القت�ضاد الإقليمي. منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا. �ضندوق النقد الدويل. اأكتوبر 2015.



- 25 -

                       تطّور الإنتاجية وم�صاهمتها يف النمو الإقت�صادي لدول جمل�س التعاون اخلليجي

رابعًا: �سبل تطوير االإنتاجية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 

يف �ضوء هذه املخاطر والتحديات، ويف ظل الختاللت الهيكلية الأربعة يف اقت�ضادات 

العامة،  واملالية  الإنتاجي(،  اخللل  )اأو  القت�ضاد  بنية  م�ضتوى  على  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 

ولنموها  الدول  هذه  يف  بالغة  اأهمية  الإنتاجية  تطوير  يكت�ضي  الأجنبية،  والعمالة  وال�ضكان، 

القت�ضادية  التنمية  تواجه  التي  التحديات  اأهم  اأحد  بها  الرتقاء  وميّثل  الإقت�ضادي، 

الإنتاجية  تطور  ملعيقات  دقيق  ت�ضخي�ص  الهدف  هذا  حتقيق  ويتطّلب  امل�ضتدامة.  والجتماعية 

وحتديد ال�ضيا�ضات الالزمة لتح�ضني اأدائها. جتدر الإ�ضارة يف هذا ال�ضدد اإىل اأن العديد من 

الإ�ضالحات  تنفيذ  ثمَّ  ومن  الإنتاجية  �ضعف  حمّددات  بت�ضخي�ص  قامت  النامية  الإقت�ضادات 

والتدابري ال�ضرورية للرّفع من م�ضتوياتها )مثال: جتربة كوريا اجلنوبية يف امللحق 3(. ويتبني 

من خالل جتارب هذه الدول اأن الإ�ضالحات قد رّكزت باخل�ضو�ص على تطوير كفاءة تخ�ضي�ص 

يف  وال�ضتثمار  التحتية،  البنية  جودة  وحت�ضني  والبتكار،  التكنولوجيا  واعتماد  النتاج،  عوامل 

 .)IMF. October 2016( راأ�ص املال الب�ضري، والنفتاح التجاري، وتطوير الإطار املوؤ�ض�ضي

حتليل  فاإن  املبدولة،  اجلهوذ  من  وبالرغم  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول  يف  اأما 

اإىل  يدعو  يلي(  ما  خالل  من  �ضيت�ضح  )كما  النتاجية  م�ضتوى  تديّن  اإىل  اأّدت  التي  الأ�ضباب 

حاجزًا  ُت�ضّكل  التي  العراقيل  لتجاوز  منها  املتعرّثة  تنفيذ  وت�ضريع  الالزمة  ال�ضيا�ضات  �ضياغة 

يقت�ضي  النتاجية  باأن حت�ضني منو  و�ضيتبنّي  للنمو.  اأكرب  اإعطاء دفعة  وبالتايل  اأمام تطويرها، 

من  احلد  على  يعمل  نهج  واتباع  احلايل  القت�ضادي  النموذج  من  التحّول  ت�ضريع  باخل�ضو�ص 

وت�ضجيع  الت�ضغيل،  �ضيا�ضات  وتعديل  اخلا�ص،  القطاع  وحتفيز  العامة،  لالإدارة  املفرط  النمو 

التنويع القت�ضادي، وتوجيه ال�ضتثمار نحو القطاعات النتاجية ذات القيمة امل�ضافة املرتفعة، 

واملزيد من النفتاح على املناف�ضة وال�ضتثمار.
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من  جمموعة  اخلليجية  الدول  يف  النتاجية  م�ضتوى  من  الّرفع  يتطّلب  عامة،  ب�ضفة 

الإ�ضالحات، اأهّمها:

	احلّد من هيمنة القطاع العام على االقت�ساد ومنح القطاع اخلا�س دورًا اأكرب

فمعظم  النامية.  البلدان  يف  مهّمًا  اقت�ضاديًا  دورًا  العام  القطاع  يلعب  ما  عادة 

الن�ضاطات القت�ضادية للدولة ترتكز على ت�ضييد الِبنى التحتية )طرقات، موانئ، ...(، وتوفري 

البنى الأ�ضا�ضية التعليمية وال�ضحية، وتقدمي اخلدمات الجتماعية، بالإ�ضافة اإىل و�ضع اخلطط 

ال�ضتثمارية والتي بدورها حتّدد وجود مناخ اقت�ضادي لتوجيه وحتفيز القطاع اخلا�ص لزيادة 

ال�ضتثمار ومتكينه من حت�ضني الإنتاجية والتناف�ضية. وغالبًا ما يرتبط حجم تدّخل الدولة بن�ضبة 

حجم وقيمة املوارد التي تتوّفر عليها. 

يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، زاد ارتفاع اأ�ضعار النفط والعائدات املالية املرتتبة 

عنها من قّوة ونفوذ القطاع احلكومي يف الن�ضاط القت�ضادي، ودفع به اإىل رفع حجم النفاق 

الأجور يف هذا  م�ضتوى  ورفع  املواطنني  كبري من  توظيف عدد  باخل�ضو�ص من خالل  اجلاري 

القطاع. وقد اأ�ضبح القطاع احلكومي بالتايل اأكرب موؤ�ّض�ضة ُم�ضّغلة، مما اأّدى اإىل فائ�ص وت�ضّخم 

وظيفي كبري، اإذ جتاوز متو�ضط منو توظيف املواطنني يف دول املجل�ص يف العقد املا�ضي، والذي 

تراوح بني 4  %و  5%  �ضنويًا يف كل من البحرين والكويت وقطر وال�ضعودية، نظريه يف عدة 

.)IMF. 2014( مبا فيها النفطية كفنزويال اأو كازاخ�ضتان )بلدان اأخرى )حوايل 2  %�ضنويا

موازاة مع ذلك، مّت رفع اأجور القطاع العام، حيث ارتفع متو�ّضط هذه الأجور لت�ضل 

عف مقارنة مع بلدان  ، اأي حوايل ال�ضِّ
)10(

ن�ضبتها لإجمايل الناجت املحلي لهذه الدول اإىل 9،4 %  

نفطية اأخرى )5،2 %( كرو�ضيا وكازاخ�ضتان، ... )ال�ضكل رقم 10(. 
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�ضكل رقم)10(:  فاتورة الأجور احلكومية - 2013 )% من اإجمايل الناجت املحلي(

IMF، 2014 :امل�ضدر

اأ�ضبح الرتفاع الكبري لكل من موظفي واأجور القطاع العام عبئًا ثقياًل على  وبذلك، 

العمومية،  املوؤ�ض�ضات  اأغلب  يف  املقّنعة  البطالة  ارتفاع  اإىل  اأّدى  فلقد  اخلليجية.  الدول  كاهل 

والأمن الوظيفي التي  الأجرية  وغري  املزايا الأجرية  من  بالّرغم  الإنتاجية  �ضعف  يف  و�ضاهم 

ُيوّفرها هذا القطاع والذي اأ�ضبح فيه �ضوق العمل اأكرث جاذبية من القطاع اخلا�ص. 

وبالفعل، فقد ك�ضف تقرير لالحتاد العربي للتنمية الب�ضرية عن اأداء املوظف اخلليجي 

يوميًا،  دقيقة  و25   18 بني  يرتاوح  النتاجية  متو�ضط  باأّن  عام،  ب�ضكل  والعربي  ب�ضفة خا�ضة 

مقارنة باأكرث من 7 �ضاعات يف الدول املتقدمة مثل اليابان وبريطانيا وفرن�ضا واأملانيا. وُيرجع 

هذا التقرير ذلك اإىل البطالة املقنّعة، والبريوقراطية، وعدم تاأهيل املوّظف، وكذلك الت�ضريعات 

.
)11(

والقوانني التي حتكم عمل املوؤ�ض�ضات الإدارية

اأغلب  يف  الإدارية  الإجراءات  ترّدي  يف  احلكومي  املوظف  اإنتاجية  �ضعف  انعك�ص  ولقد 

املوؤ�ض�ضات احلكومية وزاد من ال�ضلوك الّريعي، مّما اأّدى اإىل التكالية وتديّن ح�ص امل�ضوؤولية، و�ضاهم 

تتجّلى  وبالتايل  املوؤ�ض�ضات.  العديد من هذه  واملايل يف  الإداري  الف�ضاد  اإنعا�ص عمليات  كذلك يف 

اأهمية احلّد من هيمنة القطاع العام على القت�ضاد ومنح القطاع اخلا�ص دورًا اأكرب وجمالت اأو�ضع 

يف اإدارة القت�ضاد لتمكينه من لعب الّدور املنوط به على اأح�ضن وجه. لذلك، ل بد من:
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	 وتوجيهي رقابي  دور  لعب  على  وتركيزها  القت�ضادي  الن�ضاط  يف  الدولة  دور  تقلي�ص 

وت�ضجيع القطاع اخلا�ص.

	 وتفوي�ص ومنح حقوق اإدارة بع�ص املرافق العمومية اإىل 
)12(

خ�ضخ�ضة بع�ص املوؤ�ض�ضات(

والتخفيف  املقنعة،  والبطالة  البريوقراطية احلكومية،  تفادي  اأجل  القطاع اخلا�ص، من 

م�ضتثمري  متكني  الوقت  نف�ص  ويف  املوؤ�ض�ضات  هذه  على  املُجدي  غري  الإنفاق  عبء  من 

القطاع اخلا�ص من تطوير اأدائها والّرفع من اإنتاجيتها.

	 يف القطاع العمل  املواطنني نحو  توّجه  وت�ضجيع  احتواء منو الوظائف يف القطاع العام 

اخلا�ص عرب تقلي�ص فجوة الأجور بني القطاعني.

	 تكون بحيث  احلكومي  القطاع  يف  الرواتب  م�ضتوى  ورفع  حتديد  كيفية  يف  النظر  اإعادة 

والكفاءة  بالأداء  رهينة  احلكومة  موظفي  وترقيات  الأ�ضا�ضي،  املعيار  هي  الإنتاجية 

واجلدارة. 

	 يتم مالية  تعوي�ضات  ومنحهم  احلكومي  القطاع  ملوظفي  الّطوعية’’  ‘‘املغادرة  ت�ضجيع 

تقديرها على اأ�ضا�ص عدد �ضنوات اخلدمة. الهدف هو تقلي�ص الفائ�ص الوظيفي، وتخفيف 

ال�ضغط على امليزانية والنفاق العمومي، وت�ضجيع امل�ضتفيدين من التعوي�ضات على اإن�ضاء 

�ضركات �ضغرية ومتو�ضطة قد ت�ضاهم يف نف�ص الوقت من خلق منا�ضب �ضغل جديدة. 

	حت�سني اأ�سواق العمل و�سيا�سات الت�سغيل يف القطاع اخلا�س

ُتعد زيادة اإنتاجية العمالة ركنًا اأ�ضا�ضيًا لت�ضجيع ال�ضتثمار وتعزيز القدرة التناف�ضية 

وامل�ضاهمة يف رفع النمو باخل�ضو�ص يف القطاع غري النفطي. لكن بالرغم من بع�ص املحاولت 

لتح�ضني اأ�ضواق العمل يف الدول اخلليجية، وبالتايل الّرفع من منو الإنتاجية، ل تزال القوانني 

التنظيمية تعرف الكثري من التقييد والتي توؤثر �ضلبًا على مرونة هذه الأ�ضواق. 

 )Executive Opinion التنفيذي  للراأي  ا�ضتطالع  ي�ضّنف  الإطار،  هذا  يف 

)Survey لرجال الأعمال، ينجزه املنتدى القت�ضادي العاملي، هذه القوانني يف املرتبة الأوىل 

امل�ضتجَوبني(،  من   %  16.4( البحرين  اخلليج:  دول  جل  يف  لال�ضتثمار  للعوامل الأكرث اإعاقة 

%(، ال�ضعودية )20 %(، با�ضتثناء والإمارات والتي ي�ضكل  الكويت )21.7 %(، عمان )19.2 
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 World( )%  17.9( املرتبة اخلام�ضة  وقطر   )%  12.6( الرابعة  املرتبة  العامل  فيها هذا 

Economic Forum. 2017(. كما ي�ضرد هذا الإ�ضتطالع عائقًا اآخر ل يقل اأهمية ويتعّلق 
ال�ضعف  اإىل  املنتدى  ي�ضري  اأخرى،  بعدم ات�ضاق املهارات مع احتياجات �ضوق العمل. من جهة 

املرتبة  ال�ضعودية يف  العربية  اململكة  وتاأتي  العمل.  اأ�ضواق  املراأة اخلليجية يف  مل�ضاركة  الوا�ضح 

133 من بني 137 دولة، والكويت وقطر )الأف�ضل يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي( يف املراتب 
115 و116 على التوايل.

يف  العمالة  اإنتاجية  تديّن  ُيعزى  �ضابقًا،  اإليه  ال�ضارة  مّتت  وكما  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة 

الدول اخلليجية اإىل عدة اأ�ضباب اأبرزها عمالة اأجنبية ذات م�ضتوى تعليمي منخف�ص ومهارات 

ثلث متو�ضط  اأقل من  اإىل  البلدان  بع�ص  قد ت�ضل يف  والتي  واأجور متدنية غري حمّفزة  �ضعيفة 

الأجر ال�ضهري للمواطنني يف القطاع اخلا�ص، وال�ضد�ص للعاملني يف القطاع العام. بالإ�ضافة اإىل 

ذ نظام ح�ض�ص جلب العمالة الأجنبية ذات اخل�ضو�ضية القطاعية على نحو مت�ضق  ذلك، مل ُينفَّ

يف جمل�ص التعاون. ويتم حتديد العدد ال�ضنوي �ضواء املاهرة وغري املاهرة على اأ�ضا�ص قوى ال�ضوق 

.)McKinsey and Company. 2015( وبتدخل قليل من جانب بع�ص احلكومات

من جانبها، اأّدت اإمكانية احل�ضول على العمالة الأجنبية الرخي�ضة الأجر، من جهة، 

و‘‘ثقافة العيب’’ وجاذبية التوظيف يف القطاع العام املرتفع الأجور، من جهة اأخرى، اإىل عزوف 
اأغلب مواطني الدول اخلليجية عن العمل يف القطاع اخلا�ص، باخل�ضو�ص يف بع�ص املهن ذات 

املهارات املنخف�ضة.

انطالقًا من هذه املالحظات وا�ضتنادًا اإىل بع�ص التجارب الدولية التي اأثبتت اإمكانية 

اإزالة القيود يف �ضوق العمل من حت�ضني منو الإنتاجية، فاإن تطوير اأ�ضواق العمل وحت�ضني اإنتاجية 

العمالة يف هذه الدول يتطّلب باخل�ضو�ص: 

	 توزيع راأ�ص واإعادة  العمل،  اأ�ضواق  الت�ضغيلية، وزيادة مرونة  والت�ضريعات  القوانني  تي�ضري 

املال الب�ضري بني القطاعات النتاجية ول�ضالح القطاعات الواعدة.

	 ت�ضجيع املواطنني، مبا يف ذلك املراأة، وحتفيزهم على العمل يف القطاع اخلا�ص للّرفع من
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م�ضتويات النتاجية يف خمتلف القطاعات. 

	:تر�ضيد عملية ا�ضتقطاب العمالة الأجنبية من خالل

ا�ضتخدام ح�ض�ص توظيف ل�ضتهداف العمالة عالية املهارة، كما هو احلال يف الوليات 	 

املتحدة الأمريكية.

الأجور 	  اإجراء اختبارات �ضوق العمل، مثلما هو معمول يف �ضنغافورة، وو�ضع قيود على 

ل�ضمان توفري فر�ص العمل للمواطنني وعدم اإزاحتهم من طرف العمالة الأجنبية املتدنية 

ا بن�ضب مئوية لتوظيف العمالة الأقل مهارة  الأجر )تفر�ص �ضنغافورة ب�ضرامة ح�ض�ضً

لكل قطاع(. 

	 الّرفع من م�ستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي

اعتمدت  وقد  العلمية م�ضدرًا اأ�ضا�ضيا لنمو الإنتاجية.  تعترب املعرفة والبتكارات 

املهارات  وال�ضناعات ذات  الب�ضري  املال  راأ�ص  ن�ضب منو كبرية على تطوير  التي �ضهدت  الدول 

والتكنولوجيات العالية من خالل ال�ضتثمار يف التعليم والتدريب وت�ضجيع البحث العلمي والبتكار. 

على م�ضتوى الدول اخلليجية، �ضهدت ال�ضنوات الأخرية اهتمامًا متزايدًا مبختلف هذه 

املجالت بهدف حت�ضني م�ضتوى النتاجية ومن خاللها النمو القت�ضادي. لكن بالّرغم من ذلك، 

ل تزال النتائج مل ت�ضل بعد اإىل الأهداف املن�ضودة. فعلى م�ضتوى التعليم، ُتظهر بع�ص املوؤ�ضرات 

ب�ضفة عامة �ضعفًا �ضواء يف النوعية اأو يف اجلودة. على �ضبيل املثال، مل يبلغ اأي بلد من جمل�ص 

التعاون اخلليجي املتو�ضط الدويل يف المتحانات الدولية اخلا�ضة مبادتي الريا�ضيات والعلوم 

)TIMSS( واملحّدد ب 500 نقطة.  

كما يعرف ترتيب اجلامعات اخلليجية تاأّخرًا، باخل�ضو�ص مقارنة مع دول ك�ضنغافورة 

 2017/2016 لعام  للجامعات  بالرتتيب العاملي  يف املوؤ�ضر املتعلق  وتايوان،  اجلنوبية  وكوريا 

والذي يعتمد قيا�ضه على عدة موؤ�ضرات كجودة البحوث والإنتاجية )اأي عدد الأبحاث املن�ضورة(، 

عليها  ل  املح�ضّ واجلوائز  الأكادمييني،  ملختلف  البحثية  الأوراق  يف  الأبحاث  بهذه  وال�ضت�ضهاد 

2016-  QS World University Rankings()مثل جوائز نوبل اأو ميدالية فيلدز(
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2017(. وَترُبز ال�ضعودية بتوفرها على اأف�ضل اجلامعات اخلليجية والعربية كجامعة امللك فهد 
للبرتول واملعادن )املرتبة 189 عامليًا(، وجامعة امللك �ضعود )227(، وجامعة امللك عبد العزيز 

)283(، وتليهم جامعة قطر )393(. اأّما اأوىل اجلامعات الإماراتية فيتعّدى ترتيبها الأربع مائة. 

ت�ضنيف اآخر م�ضهور ي�ضدره معهد التعليم العايل التابع جلامعة جياو تونغ �ضانغهاي ال�ضينية 

ي�ضع اأربع جامعات �ضعودية �ضمن اأف�ضل 500 جامعة على امل�ضتوى العاملي لعام 2017، اأّولهما 

 Academic Ranking of World(     جامعة امللك عبد العزيز ثمَّ جامعة امللك �ضعود

.)Universities 2017

من جهة اأخرى، وبالّرغم من توّفر املوارد املالية، ل يزال الإنفاق العام على التعليم، 

كن�ضبة من اإجمايل الناجت املحلي، منخف�ضًا مقارنة مع بع�ص البلدان امل�ضدرة للنفط، با�ضتثناء 

اململكة العربية ال�ضعودية )ال�ضكل رقم 11( والذي بلغ 5.1 %، يف وقت مل تتجاوز هذه الن�ضبة 

% من   25 اأي�ضا نحو  بلغ  ال�ضعودية  التعليم يف  الإنفاق على  الدول اخلليجية.  % يف باقي   3.6
الإنفاق احلكومي، ونحو 60 % من كل فئة عمرية تبلغ التعليم العايل، وهي ن�ضبة مماثلة لنظريتها 

يف فرن�ضا واأملانيا. بالإ�ضافة اإىل ذلك، وب�ضكل عام، مل ُي�ضتثمر كل الإنفاق بطريقة منتجة، كما ل 

تزال نوعية التعليم منخف�ضة، ومعدل الت�ضّرب من اجلامعة يبلغ حوايل 50 %.

)*(

ال�ضكل رقم )11(: الإنفاق العام على التعليم ) ن�ضبة من اإجمايل الناجت املحلي( 

 The Global Human Capital Report :عدم التوفر على بيانات خا�ضة بعمان.  امل�ضدر 
)*(

 2017. World Economic Forum
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اأما فيما يخ�ص البحث العلمي والتطوير، ورغم اجلهود املبذولة، يالحظ ب�ضكل عام 

وال�ضعودية  والمارات  فبا�ضتثناء قطر  املجال.  داعمة يف هذا  �ضعف وغياب �ضيا�ضات حقيقية 

مثل كوريا  عديدة  مقارنة بدول  متدنية  م�ضتويات  الدول  باقي  ُت�ضّجل   ،)4 رقم  )اجلدول 

و�ضنغافورة باخل�ضو�ص يف جودة موؤ�ض�ضات البحث العلمي، والقدرة على البتكار، والتعاون يف 

جمال البحث العلمي بني اجلامعات والقطاع اخلا�ص، ناهيك عن الفارق الكبري من حيث ح�ضة 

الإنفاق على البحث والتطوير. 

اجلدول رقم )4(: ترتيب الدول اخلليجية )جمموع الدول: 137(

الإماراتال�ضعوديةقطرُعمانالكويتالبحرين

6710292346415القدرة على البتكار

7397104205430جودة موؤ�ض�ضات البحث العلمي

56116106134522اإنفاق ال�ضركات على البحث والتطوير
التعاون ال�ضناعي بني اجلامعات 

والقطاع اخلا�ص
4510851124625

The Global Competitiveness Report.  World Economic Forum. 2017:امل�ضدر

وبالتايل، فاإن توفري قوى عاملة مثقفة ومدّربة وت�ضجيع البحث والتطوير يدعو اإىل القيام:

	 يف القيد  معدلت  وحت�ضني  التمدر�ص،  ت�ضجيع  تت�ضّمن  النظام التعليمي  باإ�ضالحات يف 

املراحل العليا.

	 املناهج التعليمية لتواكب متطلبات التقدم املعريف والتكنولوجي تطوير نوعية وجودة 

املعا�ضر.

	 ردم الفجوة الكبرية بني مناهج التعليم واحتياجات �ضوق العمل )ال�ضتفادة من جتارب

واجلامعات  املعاهد  بني  التعاون  وت�ضجيع  وكوريا(،  والهند  وال�ضني  و�ضنغافورة  ماليزيا 

لتنمية  برامج  و�ضع  يف  ملاليزيا  ناجحة  )جتربة  املتخّرجني  تدريب  يف  اخلا�ص  والقطاع 

املهارات بتمويل من الحتاد العام للمنتجني وجامعات العلوم والتكنولوجيا(. 

	 ل عليها املُوّفرة، كتلك املح�ضّ املالية  املوارد  املوازنات املنا�ضبة، وتخ�ضي�ص بع�ص  توفري 
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من عملية اإ�ضالح منظومة الّدعم وحترير اأ�ضعار الطاقة، وا�ضتخدامها يف تطوير التدريب 

)الدول املتقدمة تنفق ما بني 2 % و5 % من جمموع اأجور العمالة على التدريب امل�ضتمر(، 

لت�ضجيع  �ضندوقًا  ت�ضيلي  �ضت  )خ�ضّ واجلامعات.  املعاهد  يف  العلمي  البحث  وت�ضجيع 

البتكار بتمويل من �ضريبة على ال�ضتغالل املنجمي(.

	 والتعليم  معاجلة عدم ات�ضاق املهارات من خالل زيادة الرتكيز على التدريب املهني 

املزدوج، الذي يجمع بني التلمذة ال�ضناعية والتعليم املهني )ُطّبق هذا النموذج يف اأملانيا، 

ومّكنها من حتقيق التوافق بني التدريب واحتياجات قطاع الأعمال وحتقيق جناح كبري يف 

ال�ضناعة التحويلية عالية اجلودة(.

	تي�سري القوانني والت�سريعات اخلا�سة ببيئة االأعمال واال�ستثمار االأجنبي

جديدة  �ضركات  دخول  وُتعرقل  النفتاح  د  ُتقيِّ التي  والت�ضريعات  الأنظمة  عن  ينجم 

الإنتاجية.  تطوير  يحّد من  مّما  وال�ضتثمار  القت�ضادي  الن�ضاط  وركود يف  املناف�ضة  �ضعف يف 

القطاع اخلا�ص يف  ا�ضتثمار  ت�ضجيع  رة لالأعمال على  املُي�ضِّ البيئة  العك�ص من ذلك، تعمل  على 

املتعلقة بال�ضتثمار الأجنبي يف كفاءة تخ�ضي�ص  الأن�ضطة. كما ي�ضاهم رفع احلواجز  خمتلف 

املوارد ونقل التكنولوجيا وحفز ال�ضركات املحلية والعمالة على زيادة الإنتاجية.  

القيود  وتخفيف  النفتاح  بني  كبريًا  ارتباطًا  درا�ضات  عدة  الإطار،  هذا  يف  وُتظهر، 

التنظيمية على ال�ضتثمار الأجنبي، من جهة، وزيادة الإنتاجية يف خمتلف القطاعات كال�ضناعات 

التحويلية واخلدمات، من جهة اأخرى. كما ت�ضري بع�ص الأدلة من دول منظمة التعاون والتنمية 

اأعلى معدلت منو  التنظيمية �ضهدت  الأعباء  اأقل  تتوّفر على  التي  البلدان  اأن  اإىل  القت�ضادية 

.)Unctad. 2015( الإنتاجية

والمارات،  قطر  خا�ضة  كبرية،  تطورات  حققت  فقد  اخلليجية،  للدول  بالن�ضبة 

اأدائها يف العديد من املجالت كحماية امللكية الفكرية، وا�ضتقالل الق�ضاء،  مّكنتها من تطوير 

وحماربة الف�ضاد، ... ومع ذلك ٌيالحظ تفاوت وا�ضح يف و�ضع ال�ضيا�ضات وتنفيذ الإ�ضالحات. 

)الرتبة  الأعمال  والعربية يف جمال مناخ  الدول اخلليجية  املتحدة  العربية  المارات  وتت�ضّدر 
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الأعمال                                      اأن�ضطة  ممار�ضة  حول  الدويل  للبنك  تقرير  اآخر  ح�ضب  بلد(   190 بني  من   21
)Doing Business(، يف الوقت الذي ُت�ضنَّف فيه باقي الدول اخلليجية يف مراتب متو�ضطة 

القوانني  البلدان يف  اأغلب هذه  ال�ضعف يف  نقاط  اأبرز  وتكمن   .)World Bank. 2018(

والإجراءات املتعّلقة ببدء الن�ضاط التجاري، واحل�ضول على الئتمان، والتجارة عرب احلدود، 

وت�ضوية حالت الإع�ضار، وحماية امل�ضتثمرين خا�ضة �ضغار امل�ضاهمني يف ال�ضركات الكبرية. 

قوانني  وتنفيذ  بو�ضع  احلكومات  قيام  ال�ضتثمارية  البيئة  حت�ضني  يتطّلب  وبالتايل، 

تعمل على جتاوز هذه العقبات يف وجه القطاع اخلا�ص، وتهدف اإىل تعديل الت�ضريعات القائمة، 

ت�ضجيع  الالزمة بهدف  املوؤ�ض�ضاتية  الإ�ضالحات  واإجراء  والتنظيمية،  القانونية  البيئة  وحت�ضني 

ال�ضتثمار، خا�ضة لفائدة املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة، وحت�ضني اخلدمات املقّدمة. ومن اأبرز 

هذه الإجراءات:

	 عدد تخفي�ص  على  بالأ�ضا�ص  والرتكيز  الإجراءات  وت�ضريع  املُعّقدة  النظمة  تب�ضيط 

الدنيا  املتطلبات  اإلغاء  اأو  تخفي�ص  اإىل  بالإ�ضافة  الرتاخي�ص،  اإ�ضدار  ومدة  امل�ضتندات، 

.  على �ضبيل املثال، قامت �ضلطنة عمان 
)13(

اخلا�ضة براأ�ص املال املطلوب عند خلق ال�ضركات

بحذف �ضرط دفع احلد الأدنى لراأ�ص املال والذي كان ميثل عقبة كبرية خللق ال�ضركات 

من متو�ضط الدخل القومي للفرد. وقد مّكن هذا الإجراء من  بحيث كان ي�ضل اإىل 174 % 

حتقيق قفزة كبرية على �ضعيد ترتيبها الدويل يف موؤ�ضر بدء الن�ضاط التجاري حيث انتقلت 

من ال�ضف 149 اإىل الرتبة 32 معتلية بذلك ال�ضف الأول على امل�ضتوى العربي.

	 يف )باخل�ضو�ص  الداخلية  املناف�ضة  على  القيود  ورفع  الحتكار  من  احلد  �ضيا�ضة  تفعيل 

ُعمان والكويت( والتي يعوقها الإفراط يف تطبيق قوانني الوكيل احل�ضري، والذي يزيد من 

الحتكار وُي�ضعف املناف�ضة وبالتايل ُيثني عن الجتهاد يف تطوير النتاجية.

	 ،وجوده وترية عمله يف حالة  ت�ضريع  اأو   ،)one-stop shop( الواحد  ال�ضباك  اإن�ضاء 

ا�ضتعمال  على  الت�ضال  وو�ضائل  التعامالت  يف  احلر�ص  مع  ال�ضركات  خلق  لت�ضهيل 

التكنولوجيا احلديثة. 

	 والتي  )... املطلوبة،  امل�ضتندات  اجلمركي،  )التخلي�ص  التجارة  اأمام  احلواجز  تخفي�ص 

ت�ضري بع�ص الدرا�ضات اإىل اأن هذا الإجراء ي�ضاهم يف تعزيز منو   اإنتاجية العمل يف البلدان 
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النامية، وي�ضاعد يف احل�ضول على املدخالت امل�ضتوردة الّرخي�ضة، وت�ضهيل تنويع ال�ضادرات       

.)Era Dabla-Norris, Giang Ho, Annette Kyobe. 2016(

	 رفع القيود على ا�ضتقطاب ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر، خا�ضة ذو ال�ضلة املبا�ضرة بقطاع

الإداري،  والتنظيم  والتكنولوجيا  املهارات  م�ضتوى  على  امل�ضافة  القيمة  ذو  اأو  الت�ضدير 

بهدف ال�ضتفادة من هذه المتيازات والّرفع من م�ضتوى املناف�ضة، ويف اآخر املطاف تعزيز 

الإنتاجية.

	 ت�سجيع التنويع االقت�سادي وتوجيه اال�ستثمار نحو القطاعات االنتاجية

               ذات القيمة امل�ضافة املرتفعة

ُي�ضّكل بال �ضك اعتماد اقت�ضاد على قطاع يحتكر ن�ضبة كبرية من الإنتاج والت�ضدير 

والعائدات املالية تهديدًا كبريا ويزيد من ن�ضبة املخاطر القت�ضادية والإجتماعية. اأما التنويع 

للعمل،  ال�ضتثمار، وخلق فر�ص جديدة  وت�ضجيع  املخاطر،  القت�ضادي فيعمل على جتنُّب هذه 

وذلك عن طريق توجيه القت�ضاد نحو قطاعات �ضلعية وخدمية متنوعة اأكرث اإنتاجية، والذي من 

�ضاأنه اأن مُيّكن وي�ضاعد القطاع اخلا�ص من لعب دور مهم واأكرب يف العملية القت�ضادية.

الن�ضيج  وتوزيع  تطور  ن�ضبة  ما هو حتديد  اقت�ضاد  تنويع  ملعرفة مدى  املوؤ�ضرات  اأحد 

اأول  ولعل  اخلدمات(.  ال�ضناعة،  )الزراعة،  الرئي�ضية  الإنتاجية  القطاعات  بني  الإنتاجي 

التعاون  جمل�ص  دول  يف  الزراعي  القطاع  م�ضاهمة  �ضعف  هي  ا�ضتخال�ضها  ميكن  مالحظة 

القيمة امل�ضافة  اإجمايل  املتو�ضط من  % يف   2 ال�ضنوات الأخرية  اخلليجي حيث مل تتجاوز يف 

بالأ�ضعار الثابتة )امللحق رقم 4(. يف املقابل، �ضهدت هذه الدول ارتفاعا ملحوظا مل�ضاهمة قطاع 

اخلدمات خالل الع�ضرين �ضنة الأخرية والتي بلغت 50 % يف كل من الكويت وال�ضعودية لتتجاوز 

امل�ضافة  القيمة  اإجمايل  يف  م�ضاهمتها  فاإن  ال�ضناعة،  اأما  البحرين.  يف   %  60 الن�ضبة  هذه 

ر هذا  بالأ�ضعار الثابتة )ال�ضكل رقم 12-1( اإنخف�ضت يف كل الدول خالل هذه الفرتة. وُيف�ضَّ

الإنخفا�ص، من جهة، كنتيجة طبيعية للنمو الكبري لقطاع اخلدمات، ومن جهة اأخرى لرتاجع 

متو�ضط �ضعر النفط خالل الفرتة 2006-2015 مقارنة بالفرتة 1996-2005. واأّما اإذا ما 

مت الأخد بالإعتبار الأ�ضعار اجلارية، ف�ضيالحظ اأن م�ضاهمة قطاع ال�ضناعة، اأ�ضا�ضًا ال�ضناعة 
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الإ�ضتخراجية، يف الناجت املحلي الإجمايل عرفت على العك�ص اإرتفاعا  يف هذه الدول )ال�ضكل 

رقم 2-12(. 

�ضكل رقم )12(: م�ضاهمة ال�ضناعة يف الإنتاج

UNCTAD :م�ضدر البيانات

على م�ضتوى املوارد املالية، تتمّيز اأغلب البلدان دول جمل�ص التعاون اخلليجي برتّكز 

كبري لهذه الإيرادات على العائدات النفطية، والتي تقارب 90 % من اإيرادات الدولة يف عدة 

الكبري  بالرغم من الرتاجع  % يف الرنويج.  وحتى   27 اإىل حوايل  الذي ت�ضل  الوقت  دول يف 

لأ�ضعار النفط والغاز، كما هو احلال مثال يف عام 2015، تبقى هذه املواد اأهم م�ضدر للموارد 

املالية يف العديد من هذه الدول )ال�ضكل رقم 13(.
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ال�ضكل رقم )13(: ن�ضبة ايرادات النفط يف الإيرادات العامة يف الدول النفطية 2015-2014 )%(

م�ضدر البيانات: �ضندوق النقد العربي. 2016

من جهتها، ل ت�ضكل ال�ضرائب �ضوى ن�ضب قليلة من اإجمايل الإيرادات العامة يف اأغلب 

الدول النفطية حيث ت�ضل اإىل 15 % كحد اأق�ضى يف قطر )ال�ضكل رقم 14(. وهي متثل ما 

يقل عن 5 % من اإجمايل الناجت املحلي غري النفطي، اأي اأقل بكثري من متو�ضط بلدان الأ�ضواق 

ال�ضاعدة والبلدان النامية، وكذلك من املتو�ضط يف باقي بلدان منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 

اإفريقيا )�ضندوق النقد الدويل. �ضبتمرب 2015(. 

ال�ضكل رقم )14(: ن�ضبة ال�ضرائب يف اليرادات العامة - عام 2015 )%(

م�ضدر البيانات: �ضندوق النقد العربي. 0162
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 ،
)14(

اأما على م�ضتوى ال�ضادرات، يتبنّي باأن بع�ص الدول اخلليجية عرفت بع�ص التنويع

باخل�ضو�ص الإمارات، مقارنة ببع�ص الدول امل�ضدرة للنفط مثل نيجرييا وكازاخ�ضتان واللتان 

النفط  على  كبري  ب�ضكل  تعتمدان  تزالن  ل  لكونها  نظرا  ل�ضادراتهما  كبريا  تركزا  ت�ضهدان 

15(. يف املقابل، وبالرغم من كونها خام�ص اأكرب منتج للنفط يف العامل، ت�ضهد  )ال�ضكل رقم 

املك�ضيك تنوعا كبريا ل�ضادراتها. 

�ضكل رقم )15(: تطور موؤ�ضر تنويع ال�ضادرات يف بع�ص الدول العربية والنا�ضئة امل�ضدرة للنفط

     UNCTAD :م�ضدر البيانات

وبالتايل، وبالنظر لالنخفا�ص الكبري التي عرفته اأ�ضعار النفط يف ال�ضنوات الأخرية 

العاجل،  من  بل  ال�ضروري،  من  بات  اإليها،  الإ�ضارة  �ضبقت  التي  الأخرى  التحديات  وملختلف 

ت�ضريع تنويع القت�ضاد يف خمتلف القطاعات النتاجية باخل�ضو�ص يف ال�ضناعة التحويلية.

وب�ضفة عامة، وبالإ�ضافة اإىل ما �ضبق ذكره من �ضيا�ضات اإ�ضالحية تخ�ص تقوية الإطار 

املوؤ�ض�ضاتي وحتفيز القطاع اخلا�ص، وحت�ضني اأ�ضواق العمل وتعديل �ضيا�ضات الت�ضغيل، وحت�ضني 

مناخ الأعمال وت�ضجيع ال�ضتثمار املحلي والأجنبي، وتطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي، 

يتطلب جناح التنويع القت�ضادي توّفر هذه الدول على اقت�ضاد كلي �ضليم. يف هذا الإطار، تتمّيز 

على  باخل�ضو�ص   ، جّيدة  ماكرو-اقت�ضادية  ببيئة  العموم  على  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول 

م�ضتوى الّدخار ون�ضبة الت�ضّخم. لكنها مع ذلك عرفت �ضعوبات على م�ضتوى املوازنة العاّمة بعد 

ين العمومي.  اإنخفا�ص اأ�ضعار النفط والذي اأّدى كذلك اإىل ارتفاع ن�ضبة الدَّ
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على  كبرية  اقت�ضادية  �ضعوبات  مواجهتها  عند  الدول،  من  العديد  تقوم  ما  وعادة 

م�ضتوى املوازنة العامة، بتخفي�ص الإنفاق الراأ�ضمايل على ح�ضاب الإنفاق اجلاري، وهو نوع من 

ال�ضيا�ضات امل�ضايرة للدورة القت�ضادية )Pro-Cyclical Policies(، والذي من �ضاأنه اأن 

يوؤدي اإىل نتائج غري اإيجابية على م�ضتوى مواجهة هذا النوع من التقلبات القت�ضادية. ومبا اأن 

وتتمتع بطاقة اقرتا�ص كبرية ،  وقائية �ضخمة  احتياطيات  تتوفر على  الدول اخلليجية  معظم 

)Counter- للدورة القت�ضادية  �ضيا�ضات غري دورية، معاك�ضة  تبني  فباإمكانها، من خالل 

)Cyclical Policies، ا�ضتخدام هذه الهوام�ص الوقائية لتمويل الإنفاق الراأ�ضمايل وجتنب 

.
)15(

بالتايل اإجراء تخفي�ضات كبرية يف الإنفاق احلكومي

النفاق  ُت�ضّجع  مالية  �ضيا�ضات  بنهج  اإذًا  النتاجية، رهني  التنويع، ومن خالله  جناح 

)اأجور،  اجلاري  النفاق  على ح�ضاب   )... والتطوير،  البحث  بنية حتتية،  )تعليم،  الراأ�ضمايل 

اأ�ضعار  وحترير  الّدعم  تخفي�ص  بوا�ضطة  املوارد املُوّفرة  ا�ضتخدام  وباإمكان   .)... دعم،  منح، 

والبحوث والتطوير  يف الإنفاق الداعم لالإنتاجية الذي يوّجه للتعليم  الغذائية  واملواد  الطاقة 

وحت�ضني احلوافز لتطوير ال�ضناعات. 

من جانب اآخر، ولتن�ضيط القت�ضاد، من املهم العمل على توجيه ال�ضيا�ضات النقدية 

من  واملتو�ّضطة،  ال�ضغرية  باخل�ضو�ص  املقاولت،  لتمكني  امل�ضارف  ت�ضجيع  نحو  باخل�ضو�ص 

احل�ضول على قرو�ص لتمويل امل�ضاريع ال�ضتثمارية باأ�ضعار فائدة منا�ضبة وب�ضروط ُمي�ّضرة وباأقل 

النتاجية  تطوير  يف  بالتايل  وامل�ضاهمة  ال�ضتثمار  حتفيز  �ضاأنه  من  وهذا  املطلوبة.  ال�ضمانات 

الراأي  ا�ضتطالع  وح�ضب  لالإ�ضارة،  القطاعات.  خمتلف  يف  القت�ضادية  التناف�ضية  وتعزيز 

التنفيذي لرجال الأعمال اخلا�ص باملنتدى القت�ضادي العاملي، والتي �ضبقت الإ�ضارة اإليه، ُيعترب 

% من املُ�ضتجَوبني( والإمارات  احل�ضول على التمويل اأكرب عائق لال�ضتثمار يف كل من قطر )21.7 

يف  اأما   .)%  13.8( عمان  يف  والثالث   ،)%  13( ال�ضعودية  يف  عائق  اأكرب  وثاين   ،)%  17(

% فقط من املُ�ضتجَوبني اأنه ميثل �ضعوبة يف وجه ا�ضتثماراتهم . الكويت، فيعتقد 8.1 

بلدان  القت�ضادي يف  التنويع  باأهمية  الوعي  موؤخرا  ازداد  قد  اأنه  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 

دول  لعدة  ال�ضرتاتيجية  والروؤى  اخلطط  يف  اأ�ضا�ضيًا  ركنًا  واأ�ضبح  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 
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�ضلطنة  وروؤية   ،2035 الكويت  وروؤية  وقطر،  والبحرين  ال�ضعودية  من  كل  يف   2030 كروؤية 

اأول  رهينا  القت�ضادي  التنويع  جناح  يبقى  ذلك،  مع   .2050 الإمارات  وروؤية   ،2040 عمان 

تنويع  التي حتد من  وللعوامل  للمحددات  ل ومتوا�ضل يف كل دولة خليجية  بتحليل دقيق ومف�ضّ

قطاع  يف  خا�ضة  كبرية،  م�ضافة  قيمة  ذات  تناف�ضية  منتجات  خلق  ومن  الإنتاجية  القاعدة 

التنويع القت�ضادي طابع  تاأخذ �ضيا�ضات  اأن  اأخرى  ُيحّتم من جهة  التحويلية. كما  ال�ضناعات 

‘‘الإ�ضتمرارية’’ولي�ص ‘‘الظرفية’’ واأن ل تكون فقط مبثابة رد فعل ا�ضتثنائي واإجراءات موؤقتة 
بعد كل �ضدمة اقت�ضادية، خا�ضة اإذا كانت ذات م�ضدر خارجي.

�ساد�سًا: اخلال�سة

امل�ضتويات  بلوغها  عدم  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  يف  النتاجية  منو  حتليل  يفيد 

املرجوة، اإ�ضافة اإىل وجود فجوات كبرية مقارنة مع بع�ص الدول النامية التي تفتقر اإىل املوارد 

الذي  املّتبع  القت�ضادي  بالنموذج  متعّلق  هو  ما  منها  اأ�ضباب  عّدة  اإىل  ذلك  ويعزى  الطبيعية. 

يعتمد على املوارد النفطية ويهيمن عليه القطاع العام، ومنها ما يرتبط باختاللت على م�ضتوى 

�ضيا�ضات الت�ضغيل والتعليم والتدريب والبحث العلمي، واأخريًا منها ما يتعّلق بتعقيدات يف جمال 

اأنظمة الأعمال وال�ضتثمار، و�ضعف يف التنويع القت�ضادي.

املتدّخلني،  كل  جهود  تظافر  اخلليجية  الدول  من  الإنتاجية  تطوير  يتطّلب  وبالتايل، 

من قطاع حكومي وقطاع خا�ص، للم�ضاهمة يف توفري الظروف املنا�ضبة والقيام بعدة اإ�ضالحات 

متجان�ضة ومتكاملة ومتوا�ضلة. الهدف هو التحّول من منوذج اإقت�ضادي �ضريانه الأ�ضا�ضي موارد 

اإنتاجي يكون اقت�ضاد ال�ضوق اأحد دعائمه والتنويع القت�ضادي اأحد  النفط اإىل منط اقت�ضاد 

اأولوياته، ومُيّكن من �ضد التاأثريات ال�ضلبية املحتملة لتقلبات اأ�ضعار النفط وال�ضتجابة لرتفاع 

الطلب املتوّقع على منا�ضب ال�ضغل بفعل النمو الدميوغرايف املتزايد. 

املناف�ضة  وت�ضجيع  لالأعمال،  جيد  مناخ  توفري  على  العمل  من  بد  ل  ذلك،  اأجل  من 

على  الب�ضرية من احل�ضول  املوارد  ال�ضتثمار اخلارجي، ومتكني  على  اأكرب  وانفتاح  الداخلية، 

تعليم وتكوين مب�ضتوى عاٍل. كما يتطّلب اأي�ضا تعزيز ديناميكية القطاع اخلا�ص والذي يتوجب 
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اأن يكون متواجدًا جنبًا اإىل جنب مع القطاع العام خللق اقت�ضاد اأكرث تنوعًا مب�ضاركة عدد كبري 

من القطاعات. 

والأهم من ذلك هو اإرادة �ضيا�ضية قوية، واإطار موؤ�ض�ضاتي جيد يعمل على تقلي�ص دور 

املوؤ�ض�ضات  وحوكمة  وتوجيهي  رقابي  دور  للعب  ويدفعها  والت�ضغيل  القت�ضاد  يف  العامة  الإدارة 

بتوعية املجتمع  اأي�ضًا  رهني  هو  ذلك  جناح  ال�ضيا�ضات.  هذه  م�ضار  وتتبع  تنفيذ  عن  امل�ضوؤولة 

باأهمية التجّرد والن�ضالخ عن ثقافة العيب والتخّلق بروح املواطنة والتي �ضتوؤدي بال حمالة اإىل 

زيادة الإنتاجية وامل�ضاهمة يف التنمية القت�ضادية والجتماعية امل�ضتدامة.
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ملحق )2( : اإنتاج النفط اخلام )مليون طن(

http://energyatlas.iea.org .م�ضدر البيانات: وكالة الطاقة الدولية

ملحق )3(: جتربة كوريا اجلنوبية

البلدان تواجه حتديات  باأن  الإ�ضالحات القت�ضادية يف كوريا اجلنوبية  ُتبني جتربة 

عديدة فيما يخ�ص النمو يف مراحل خمتلفة، وباأن ذلك يتطلب جمموعات خمتلفة من التدابري 

الإ�ضالحات  لتنفيذ  فر�ص  اإىل  التحديات  مّت حتويل هذه  الأحيان،  من  كثري  ويف  والإجراءات. 

والتي اأف�ضت اإىل حت�ضني الإنتاجية وحتقيق املزيد من النمو.

اإ�سالحات اجليل االأول

قامت كوريا يف الن�ضف الثاين من ال�ضبعينات بو�ضع برنامج كبري لدعم ال�ضناعة يف 

البالد. لكن ف�ضل هذه ال�ضيا�ضة ال�ضناعية ويف ظل زيادة العجز يف احل�ضاب اجلاري، اأقدمت 

احلكومة يف اأوائل الثمانينات على و�ضع جمموعة من الإجراءات )اجليل الأول( من الإ�ضالحات 

والتي متّثلت باخل�ضو�ص يف تي�ضري القوانني ورفع القيود لت�ضجيع القطاع اخلا�ص على ال�ضتثمار، 

خا�ضة املن�ضاآت ال�ضغرية واملتو�ضطة. كما مّت حترير حركة راأ�ص املال وحت�ضني راأ�ص املال الب�ضري 

بف�ضل الإ�ضالحات يف التعليم. وقد ارتبطت حلقة الإ�ضالحات هاته بت�ضارع وترية منو الإنتاجية 

باخل�ضو�ص  �ضنوي(،  كمتو�ضط   %  3,6(  1990-1980 الفرتة  يف  الإنتاج  لعوامل  الكلية 
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اإنتاجية العمالة يف قطاعي اخلدمات والزراعة. كما �ضهدت هذه الفرتة زيادة �ضريعة النمو ويف 

ن�ضيب الدخل احلقيقي للفرد وال�ضادرات. 

اإ�سالحات اجليل الثاين

بعد تراجع مكا�ضب الإنتاجية الناجمة عن اإ�ضالحات اجليل الأول مع بداية الت�ضعينات، 

والتي متّثلت يف اإعادة هيكلة  عمدت كوريا اإىل نوع جديد من الإ�ضالحات )“اجليل الثاين”( 

على  التدابري،  وت�ضمنت  العمل.  و�ضوق  العام  والقطاع  امل�ضرفية،  والأعمال  الأعمال،  قطاع 

الإدارية  وامل�ضاءلة  ال�ضفافية  املايل، وحت�ضني  التنظيم  م�ضوؤولة عن  اإن�ضاء هيئات  املثال،  �ضبيل 

اإىل جانب  القت�ضادية  الإ�ضالحات  واأّدت  العمل.  �ضوق  املرونة يف  وزيادة  ال�ضركات،  يف قطاع 

�ضيا�ضات نقدية ومالية معقلنة اإىل منو كبري يف قطاع الت�ضدير، ويف تدفقات ال�ضتثمار الأجنبي 

املبا�ضر. كما تعّزز منو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج وزادت ح�ضة ال�ضادرات من الناجت املحلي 

الإجمايل من 32 % يف عام 1997 اإىل 53 % يف عام 2008.

كوريا: الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج )ال�ضنة املرجعية 1982 = 1(

IMF, 2016  :امل�ضدر
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ملحق )4(: م�ساهمة القطاعات االإنتاجية يف اإجمايل القيمة امل�سافة 

)باالأ�سعار الثابتة(*

 عام 2005.
)*(

   .UNCTAD :م�ضدر البيانات
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)Herfindahl-Hirshman Index( والذي يعترب  )14(  مت ا�ضتعمال موؤ�ضر هريفندال–هري�ضمان 

من  كل  جانب  اإىل  ال�ضادرات  تنويع(  )اأو  ترّكز  اأدبيات  يف  ا�ضتعمال  والأكرث  املعروفة  املوؤ�ضرات  اأبرز  من 

موؤ�ضرات جيني، ثيل،... )… ,Gini, Theil(. وهو يعك�ص درجة اعتماد �ضادرات بلد معني على عدد قليل 

بنية  ت�ضابه(  ُيبنيِّ مدى اختالف وتنّوع )اأو  التجاريني. كما  ال�ضركاء  اأو على فئة حمدودة من  املنتجات  من 

�ضادرات بلد معنّي عن هيكل �ضادرات العامل. ويرتاوح املوؤ�ضر بني 0 و1، بحيث كّلما اقرتب من 1 كّلما قّلت 

درجة تنّوع ال�ضادرات وت�ضبح اأكرث عر�ضة لل�ضدمات القت�ضادية لكونها تقت�ضر على عدد قليل من املنتجات 

و / اأو على عدد حمدود من اأ�ضواق الت�ضدير.

الإنفاق اجلاري عند مواجهتها  الإنفاق الراأ�ضمايل على ح�ضاب  الدول  العديد من  ُتخّف�ص  ما  )15(  عادة 

)Pro- القت�ضادية  للدورة  م�ضايرة  )�ضيا�ضات  العامة  املوازنة  م�ضتوى  على  كبرية  اقت�ضادية  �ضعوبات 

 )Cyclical Policies. م�ضايرة ال�ضيا�ضة املالية للدورة القت�ضادية يف الدول اخلليجية،على اخل�ضو�ص، 

والدول العربية، على العموم بالإ�ضافة اإىل عدم ان�ضباط الإنفاق يف اأوقات الرواج وزيادة العوائد املالية للدولة، 

قد يحول دون تعزيز دور هذه ال�ضيا�ضة يف مواجهة هذا النوع من التقلبات القت�ضادية. فمن حيث الأف�ضلية، 

القليل للتخفي�ص يف  للتاأثري  نظرا  الإنفاق الراأ�ضمايل  الإنفاق اجلاري والدعم اأف�ضل من تخفي�ص  تقلي�ص 

اأما تخفي�ص الإنفاق الراأ�ضمايل فمن �ضاأنه التاأثري �ضلبا على التنمية  احلالة الأوىل على النمو القت�ضادي. 

القت�ضادية والجتماعية، باخل�ضو�ص اإذا �ضمل ذلك البنية التحتية والتعليم وال�ضحة. ومبا اأن معظم الدول 

اخلليجية تتوفر على احتياطيات وقائية �ضخمة وتتمتع بطاقة اقرتا�ص كبرية ، فباإمكانها، من خالل تبني 

هذه  ا�ضتخدام   ،)Counter-Cyclical Policies( القت�ضادية  للدورة  معاك�ضة  دورية،  غري  �ضيا�ضات 

الهوام�ص الوقائية لتمويل الإنفاق الراأ�ضمايل وجتنب بالتايل، على املدى الق�ضري، اإجراء تخفي�ضات كبرية يف 

الإنفاق احلكومي. ومن املهم اأي�ضا يف هذا الإطار حتديد الأوليات ورفع م�ضتويات كفاءة الإنفاق الراأ�ضمايل 

بتوجيهه نحو املجالت والقطاعات امل�ضجعة للقطاع اخلا�ص، والداعمة للت�ضغيل، والتي من �ضاأنها تعزيز النمو 

القت�ضادي يف القطاعات غري النفطية ورفع م�ضتويات التنمية القت�ضادية والجتماعية
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