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  :ملخص
احلسابات اخلارجية  ضعاف أرصدتإوما يرتتب عليو من  ،شهدت البيئة االقتصادية العادلية تغًنات كبًنة نتيجة االطلفاض احلاد ورمبا ادلزمن يف أسعار النفط

ر رئيسي وادلالية العامة وإضعاف احلوكمة وادلؤسسات يف البلدان الريعية، ويقول اخلرباء إن حتقيق تقدم ملموس يف خفض االعتماد على النفط كمصد
ضعة أمثلة لبلدان ورمبا تكون ماليزيا وإندونيسيا إليرادات التصدير وادلالية العامة، يتطلب من احلكومات اعتماد أظلوذج اقتصادي. وتطالعنا التجارب التارؼلية بب

من الواضح أن بينها وادلكسيك أفضل النماذج لبلدان صلحت يف تنويع اقتصاداهتا بعيدا عن الرتكيز عن النفط. ورغم اتباع كل من ىذه البلدان مسارا سلتلفا، ف
ر أسواق الصادرات ودعم العمالة يف اكتساب ادلهارات والتعليم ادلالئمٌن باإلضافة بعض األمور ادلشرتكة من بينها> تقدمي حوافز لتشجيع الشركات على تطوي

 إىل إغلاد بيئة اقتصادية مستقرة ومناخ موات دلمارسة األعمال. 
 التنويع االقتصادي، التجارب الدولية يف التنويع االقتصادياهنيار أسعار النفط، > الكلمات المفتاحية

 .jel <F21, P28,Q40 رموز
Abstract: 

     The global economic environment has undergone major changes as a result of the sharp decline and 

possibly chronic in oil prices, and the consequent weakening of Balances  foreign and finance public 

accounts and weaken governance and institutions in the countries, and experts say the achievement of 

tangible progress in reducing dependence on oil as a major source of export revenues and public finance, It 

requires governments to adopt an economic model. And historical experiences tell us a few examples of 

countries and possibly Malaysia, Indonesia and Mexico are the best models for countries succeeded in 

diversifying their economies away from a focus on the oil. Although follow each of these countries a 

different path, it is clear that among them some of the things common among them: providing incentives to 

encourage companies to develop export markets and to support employment in the skills and education of 

appropriate addition to finding a stable economic environment and a climate conducive to doing business. 

Key words: economic diversification, international experiences in economic diversification 
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  :تمهيد
عوامال وادلتغاًنات، وإذا تتسم سوق النفط الدولية بعدم االستقرار وكثرة التقلبات يف اسعار النفط نتيجة لتأثًنىاا بالعدياد مان ال     

ما عرفنا أن النفط سلعة دولية يف مداىا اسرتاتيجية يف أعليتها بالنسبة جلميع دول العامل مهما كاان مساتوت تقادمها باعتبارىاا دوال 
ل " مستهلكة للنفط وإن كانت بدرجات متفاوتة، تقابل رلموعة زلدودة من الدول ادلنتجة وادلصدرة للنفط يصبح من البديهي القو 
ا بأن ارتفاع أسعار النفط يكون لصاحل الدول ادلنتجة وادلصدرة حيث تزداد عوائدىا النفطية أساس وارداهتا ادلالية شلا تؤثر اغلابيا فيه
ويف اعداد ادلوازنة العاماة لاديها، فيماا يكاون ىاذا االرتفااع لغاًن صااحل الادول ادلساتهلكة حياث يزياد ىاذا االرتفااع مان األعبااء ادلالياة 

يهاا، شلااا يااؤثر يف اعاداد ادلوازنااة العامااة فيهاا، ويكااون الوضااع معاكساا يف حالااة اطلفاااض أساعار الاانفط، ومااا يرتتاب علااى ذلااك ماان عل
" وترتاب علاى ىاذا اخلطار العدياد مان خطر  عر   الر ف سلاطر واشكاليات، بالتايل فإن رتيع دول العامل تواجو خطاا واحادا ا او "

دلوازنات العامة ذلا أو عند اختاذ القرارات االقتصادية للدول ادلصدرة للنفط خصوصا وأن تقلبات ادلخاطر واالشكاليات عند اعداد ا
يف أسعار النفط أصبحت ظاىرة متكررة ومثًنة للقلق على ادلساتوت العاادلي، تاؤثر يف معاام الادول ادلنتجاة وادلصادرة للانفط أو الا  

ادلالية بالعملة األجنبياة، ومان أجال أن ختفاه ىاذه األخاًنة مان حادة تاأثًن ىاذا  يعترب النفط فيها ادلصدر الرئيسي يف حتقيق مواردىا
االطلفااض كااان البااد ذلااا ماان اختاااذ حزمااة ماان االجااراءات االقتصاادية ومنهااا اتباااع سياسااة التنويااع االقتصااادي وتقلياال االعتماااد علااى 

االصالح االقتصادي واإلداري واقامة تكاتالت اقتصاادية الطاع النفطي وتطوير القطعات الصناعية والزراعية وغًنىا، وتبين مشاريع 
 قوية كمناطق التجارة احلرة واألسواق ادلشرتكة والتكامالت االقتصادية واالىتمام بالتنمية ادلستدامة حىت يتسىن ذلاا تقوياة اقتصااداهتا

القتصاادية، وتطالعناا التجااارب التارؼلياة ببضاعة أمثلااة والتاأقلم اغلابياا ماع البيئااة االقتصاادية العادلياة الراىنااة وصاوال إىل حتقياق التنميااة ا
لبلادان ورمباا تكاون ماليزيااا وإندونيسايا وادلكسايك أفضاال النمااذج لبلادان صلحات يف تنويااع اقتصااداهتا بعيادا عاان الرتكياز عان الاانفط. 

 ورغم اتباع كل من ىذه البلدان مسارا سلتلفا.
 أوال: مشكلة الدراعة

ومااا يرتتااب عليااو ماان  ،دية العادليااة تغااًنات كبااًنة نتيجااة االطلفاااض احلاااد ورمبااا ادلاازمن يف أسااعار الاانفطشااهدت البيئااة االقتصااا      
ضعاف أرصدت احلسابات اخلارجية وادلالية العامة وإضعاف احلوكمة وادلؤسسات يف البلدان الريعية، ويقول اخلرباء إن حتقيق تقدم إ

إليارادات التصادير وادلالياة العاماة، يتطلاب مان احلكوماات اعتمااد أظلاوذج  ملموس يف خفض االعتماد علاى الانفط كمصادر رئيساي
اقتصااادي. ولعاال التجااارب التارؼليااة لبلاادان مثاال ماليزيااا وإندونيساايا وادلكساايك أفضاال النماااذج لبلاادان صلحاات يف تنويااع اقتصاااداهتا 

 بعيدا عن الرتكيز عن النفط. 
مررا ا الاياعررات و االعررت اتيليات الم تهلررة لررا  رر   الرردول يلااي> "ماان خااالل ىااذا الطاارح كاناات اشااكالية الدراسااة كمااا   

 )ماليزيا و اندونيايا والمكايك( لا ملال الت ويع االقتصادي"؟ 
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  :حالة )ماليزيا و اندونيايا والمكايك(
 

 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 ثانيا: أ داف الدراعة  
 :هندف من خالل ىذه الدراسة إىل حتقيق النقاط الرئيسية التالية    
 على االقتصاد العادلي )دول ادلستورة وادلصدرة للنفط(؛ التعرف على أسباب اهنيار أسعار النفط وانعكاساتو -1
 ؛مفهوم وأعلية التنويع االقتصادي وادلعايًن ال  يقاس هبا التنويع االقتصادي التعرف -2
 .التعرف على السياسات والتجارب الدولية الرائدة يف رلال التنويع االقتصادي -3

 ثالثا: أ مية الدراعة
هنااا تتاازامن مااع اهنيااار أسااعار الاانفط احلااد أو ادلاازمن، وعااادت أعليااة التنويااع االقتصااادي إىل دائاارة الضااوء ماان أعلياة ىااذه الدراسااة أ    

جديااد، إذ تعااد التنميااة االقتصااادية ماان أ ااى األىااداف الاا  تسااعى الاادول الريعيااة لتحقيقهااا ماان أجاال الااتخل  ماان صااور التخلااه 
% ماان إيراداهتااا علااى 9;عامااة واجلزائاار بصاافة خاصااة تعتمااد علااى أكثاار ماان ادلختلفااة، وان أكثاار اقتصاااديات الاادول العربيااة بصاافة 

 االيرادات النفطية.   
 وسنقوم باإلجابة على االشكالية أعاله من خالل تناول احملاور اآلتية>       

 المحور األول: انهيار أع ار ال ف  أعبابه وان كاعاته على االقتصاد ال الما؛
 ية الت ويع االقتصادي والم ايي  التا يقاس بها الت ويع االقتصادي؛المحور الثانا: مفهوم وأ م

 المحور الثالث: الاياعات والتلارب الدولية ال ائدة لا ملال الت ويع االقتصادي.
 المحور األول: انهيار أع ار ال ف  أعبابه وان كاعاته على االقتصاد ال الما

 أعباب انخفاض أع ار ال ف  -1-1
، فقااد اطلفااض سااعر الربمياال 4907حااىت بدايااة عااام  4906عار الاانفط أكثاار ماان النصااه منااذ منتصااه ساانة أساا اطلفضاات     

، وىاو أكارب اطلفاااض 4908جاانفي عاام  يف دوالرًا 57إىل أقال مان  4906دوالرًا يف جويلياة  007الواحاد مان مازير برنات مان 
دوالرا  59لعادلية )وصل سعر الربميل الواحد من الانفط إىل ادلوقت بسبب األزمة ادلالية ا :499تشهده األسعار منذ اهنيارىا عام 

(،  ولقد تضافرت عادة عوامال أدت إىل االطلفااض احلاايل وؽلكان ذكار أىام األساباب ذلاذا االهنياار علاى النحاو :499يف ديسمرب 
 اآليت>

 عوامل ال  ض والطلب -1-1-1
ذ أواسااط الثمانينيااات ماان القاارن العشاارين، باادأت األسااعار يف بعااد ضلااو عقااد ونصااه العقااد ماان الاازمن ماان اهنيااار األسااعار مناا      

، بساابب صااعود الصااٌن واذلنااد وغًنىااا ماان دول شاارق فساايا وبقياات مرتفعااة خااالل معااام العقااد ادلاضااي 4994االرتفاااع منااذ عااام 
يف دول مثاال  ( وذلااك لسااببٌن أساساايٌن، علااا ارتفاااع الطلااب4909دوالر بالنساابة إىل الربمياال الواحااد منااذ عااام  099)أكثاار ماان 

الصاٌن، ونقاا  اإلماادادات ماان دول كاناات مضااطربة سياساايا يف الشاارق األوسااط كااالعراق وليبيااا، ونااارا إىل تااأخر اسااتجابة العاارض 
للطلاب حينئااذ أدت إىل ارتفاااع األسااعار. ولكاان يف الوقاات نفسااو كاناات ذتاة متغااًنات ،ااري بساارعة حتاات السااطح، فارتفاااع األسااعار 
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حتفيز االستثمارات الستخراج النفط من أماكن كان يصعب اساتخراجو منهاا مان قبال بسابب ارتفااع  خالل العقد ادلاضي أدت إىل
 التكلفة، ونعين بذلك حتديدا النفط الصخري يف الواليات ادلتحدة والنفط الرملي يف كندا.

اطؤ يف الصٌن وفسيا، والتحسن يف يف الوقت نفسو بدء الطلب العادلي يرتاجع بسبب الركود االقتصادي يف منطقة اليورو، والتب     
تطبيق معايًن الكفاءة يف اساتهالك الوقاود يف دول متقدماة مثال الوالياات ادلتحادة األمريكياة، إضاافة إىل معااودة االمادادات يف كال 

مان  بادأت زيااد العارض تاهار يف األساوق، وأخاذ العارض العاادلي يتزاياد علاى ضلاو أكارب 4906من العراق وليبيا ، ويف اوسط عاام 
% مان اإلنتااج العااادلي(  69الطلاب ويف سابتمرب بادأت االساعار يف االنازالق وكانات االساواق تتوقاع أن ختفاض أوباك )وىاي تناتر 

انتاجهااا لتعااادل العاارض العااادلي للطلااب، ولكنهااا مل تفعاال وامتنعاات ادلملكااة العربيااة السااعودية ) وىااي ادلنااتر ادلاارجح يف األسااواق(، 
دوالرا بالنسااابة للربميااال الواحااادي أوسااااط ديسااامرب  89إىل  9:ر ليواصااال ناااه برنااات اهنيااااره مااان فاااأدت ذلاااك إىل هتااااوي األساااعا

 .49071دوالرا يف جانفي  79، مث ليصل غلى ما دون 4906
 ق اة التوق ات الماتقبلية -1-2-1

قديااة يف الواليااات ادلتحاادة إضااافة إىل عاااملي العاارض والطلااب كاناات ذتااة قناااة التوقعااات ادلسااتقبلية بشااأن الوضااع العااام للسياسااة الن
األمريكية وتأثًنه يف أسعار النفط وادلعادن. فخالل لعقد ادلاضي تنامى استخدام النفط بوصفو سلعة مالية للمتاجرة وادلضاربة بو يف 

ن السياساة أسواق ادلال. ويف ظل التوقعات بقرب رفع اسعار الفائدة )من منطقة الصفر( يف الواليات ادلتحدة االمريكياة واخلاروج ما
، مااع بقاااء :499النقدياة التوسااعية غااًن التقليديااة الاا  اتبعهاا االحتياااطي الفاادرايل األمريكااي منااذ انفجااار األزماة ادلاليااة العادليااة عااام 

أساعار الفائاادة منخفضااة يف مناااطق رئيساية ماان العااامل كمنطقااة الياورو، واليابااان، فااإن ذلااك ياؤدي إىل أماارين، أحاادعلا حاارف ر وس 
حملافظ االستثمارية وتوجيهها ضلو االستثمار يف األصول ادلالية مثال أذوناات اخلزيناة وسانداهتا، واآلخار ارتفااع ساعر صارف األموال وا

الاادوالر األمريكااي، وىااو مااا يضااعه الطلااب يف مناااطق مسااتهلكة رئيسااية متعلقااة بالعااامل مثاال منطقااة اليااورو واليابااان. بالنساابة إىل 
 >2العوامل ادلتعلقة بالعرض يف النقاط التاليةاطلفاض أسعار النفط، ؽلكن إرتال 

ماليااٌن برميااال يوميااا ماان الااانفط منااذ عاااام  6أدت انتاااج الواليااات ادلتحااادة وحاادىا فقااط للااانفط الصااخري إىل زياااادة مقاادرىا  
 ؛:499

 وجود مناطق مضطربة سياسيا يف الشرق األوسط )العراق وليبيا( مازالت تسعى لرفع إنتاجها من النفط؛ 
 اسارتاتيجية األوباك ضلاو اساتهداف احلصا  بادال مان اساتهداف األساعار، وىاذا ماا جعال األساعار أقارب إىل أساعار تغًن يف 

 التنافسية؛
%(،  57إىل  49أما بالنسبة إىل العوامل ادلتعلقة بالطلب، فإن اطلفااض يف أساعار الانفط  ساب وكالاة الطاقاة الدولياة )مان 

 إىل اطلفاض الطلب بالنار إىل ما يلي>  ، يرجع4906ما بٌن جويلية وديسمرب عام 
 ركود يف أوروبا؛  -
 تراجع يف الصٌن بعد فرتة من األداء القوي؛ -
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 ركود يف الطلب يف مناطق أخرت من العامل؛ -
 ارتفاع تطبيقات معايًن الكفاءة يف استهالك الوقود، يف أمريكا غًنىا من الدول ادلتقدمة؛ -
 ريكي، وىو ما يساىم يف ضعه الطلب يف دول أخرت )مثل أوروبا واليابان(.   ارتفاع سعر صرف الدوالر األم -
 ان كاعات انهيار أع ار ال ف  على االقتصاد ال الما -1-2
إن كان التأثًن موسوما بالتباين يف ما بٌن الدول ادلصدرة والدول ادلستوردة خالل ىذه الفرتة ال  يعانيها االقتصاد العادلي من        
 .:499منذ انفجار االزمة ادلالية العادلية عام  ركود
 ان كاعات انهيار أع ار ال ف  على الدول الماتوردة -1-2-1

التااأثًن ساايكون اغلابيااا يف أغلاااب احلاااالت بالنساابة للاادول ادلساااتوردة ادلتقدمااة مثاال )أمريكااا، الياباااان، ومنطقااة اليااورو( والااادول      
 >3وغًنىا( وذلك من خالل ما يلي ادلتحولة )الصٌن، اذلند، وإندونيسيا،

  ارتفاع دخل القطاع العائلي بزيادة حقيقية يف الدخول على االستهالك، من خالل التوافر يف فاتورة الوقود يف ادلواصالت وغًن
 ذلك من استهالك القطاع العائلي؛

 اطلفاض تكاليه مدخالت االنتاج من الطاقة؛ 
 اطلفاض يف معدالت التضخم العام واجلوىري. 
 ان كاعات انهيار أع ار ال ف  على الدول المصدرة -1-2-2

سايكون التاأثًن ساالبيا عموماا، وىااو أمار يعكايف مااا ػلادث يف الاادول ادلساتوردة، ولكان ساايكون ذلاك باادرجات متفاوتاة  سااب     
عااام سااتتأثر ىااذه الاادول ماان نساابة مساااعلة الاانفط يف الناااتر احمللااي اإلرتااايل، ويف مااداخيل ادليزانيااات احلكوميااة ذلااذه الاادول. وبوجااو 

 خالل اآليت>
 اطلفاض مداخيل الدول ادلصدرة؛ 
 ستكون ميزانياهتا وحساباهتا اجلارية حتت ضغوط؛ 
 سلاطر على االستقرار ادلايل مع اهنيار قيمة العملة؛ 
 .ارتفاع معدالت التضخم 
 .التحول يف وجهات تدفقات ر وس األموال 

 ت ويع االقتصادي والم ايي  التا يقاس بها الت ويع االقتصادي؛المحور الثانا: مفهوم وأ داف وأ مية ال
احتلت مسألة التنوياع االقتصاادي أعلياة كباًنة بعاد أن أدركات معاام البلادان السايما النفطياة منهاا أن اعتمادىاا علاى مصادر       

ار الانفط، األمار الاذي يادفع دخل واحد غلعل اقتصاداهتا أكثر عرضاة للصادمات اخلارجياة خاصاة تلاك الا  تانجم عان تقلاب اساع
بتلااك البلاادان إىل البحااث عاان حلااول مناساابة لغاارض تنويااع اقتصاااداهتا وتقلياال االعتماااد عاال القطاااع النفطااي، وتطااوير القطاعااات 

 الصناعية والزراعية وغًنىا.
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 مفهوم الت ويع االقتصادي -2-1
رات" ويعارب باو بصاورة خصاة عان السياساات اذلادفاة لتقليال يقصد بالتنويع يف االقتصاد السياسي بادلعىن العام باا "تنويع الصااد -

. ويقساام االقتصاااد السياسااي التنويااع إىل قساامٌن 4االعتماااد علااى عاادد زلاادد ماان الصااادرات ادلعرضااة لتذبااذب السااعر والكميااة
 وعلا> التنويع األفقي والتنويع العمودي كما يوضح الشكل اآليت>

 
 ( تقايمات الت ويع االقتصادي1)الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 
 المصدر: من اعداد الباحثون.

 
ويعرف التنويع االقتصادي بأنو الوسيلة ايت من خالذلا يتم زيادة مصادر ايرادات الدولة من جانب وتنويع الصادرات من   -

ادي جانب فخر على ضلو ما عرفو خرباء االحتاد األورويب، ويرت البعض أن  تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على مورد اقتص
واحد يعد توجها اسرتاتيجيا للتنمية وذلك من أجل حتقيق تنمية مستدامة دتلك مقومات البقاء والتطور ادلستمر، ألن ىناك رابطاً 
مشرتكًا بٌن التنويع االقتصادي وبٌن االستدامة من حيث كوهنما ؽلثالن عنصرين أساسيٌن يف حتقيق اقتصاد مستدام، لذلك 

 . 5ادي أن ػلد من التذبذب االقتصادي للدولة وزيادة أداء نشاطها الفعليباستطاعتو التنويع االقتص
 ا داف اتباع عياعة الت ويع االقتصادي -2-2
 ؽلكن ان تؤدي سياسة التنويع االقتصادي إىل حتقيق عدد من األىداف االقتصادية نذكر منها ما يلي>  
 حماية اقتصاد البلد من الصدمات الخارجية: -2-2-1

تتجلى اعلية ىذا اذلدف بصفة خاصة يف البدان ال  تعتمد على النفط إذ تعد ىذه السلعة سلعة عالية حتدد أسعارىا يف        
"، وغالبا ما يكون تديد السعر ذلذه السلعة خارج عن عياعية وطبي يةاألسواق العادلية وفقاً آللية العرض والطلب ولعوامل أخرت "

ة ذلا بسبب األزمات االقتصادية والسياسية والكوارث الطبيعية، فإن أسعارىا تتسم بعدم االستقرار إرادة البلدان ادلنتجة وادلصدر 

> ىو استخدام ال موديالت ويع 
سلرجات نشاط )كالنحاس مثال( 
لتكون مدخالت لنشاط فخر  

 كاألسالك الكهربائية. 

 

> ىو خلق فرص الت ويع األلقا 
جديدة دلنتجات جديدة  
  كالتعدين والطاقة والزراعة(. 

  الت ويع 
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 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 )ارتفاعاً واطلفاضاً( وال  غالباً ما تشهدىا االسواق العادلية للنفط، األمر الذي يرتتب عليو تعرض االقتصادات الوطنية آلثار سلبية
خلارجية وادلالية العامة، وال  ؽلكن التغلب عليها عن طريق سياسة التنويع كإضعاف أرصدة احلسابات ا .6وازمات سلتلفة

ويف أواخر نوفمرب  4906% منذ سبتمرب 77االقتصادي وحتقيق االستقرار. فعلى سبيل ادلثال اطلفضت اسعار النفط  وايل 
االسواق أن يبلغ متوسط سعر النفط  قررت منامة البلدان ادلصدرة للنفط )أوبك( عدم خفض إنتاجها. ومنذ ذلك احلٌن تتوقع

دوالرا للربميل  94%( لًنتفع تدرغليا بعد ذلك غلى 65)باطلفاض قدره  4907دوالرا للربميل الواحد فيب عام  79حوايل 
 . والشكل ادلوايل يبٌن افاق أسعار النفط.;490الواحد  لول 

 ( ألاق أع ار ال ف 2الشكل )

 
 .2، ص2115اتلدات الاق االقتصاد ال الما، المصدر: ص دوق ال قد الدولا، م

وتواجو البلدان ادلصدرة للنفط يف منطق  )الشرق األوسط ومشال افريقيا وأفغانستان وباكستان والقوقاز وفسا          
الوسطى خسائر كبًنة نتيجة االطلفاض احلاد يف اسعار النفط وذلك العتماد معام االقتصاديات بشدة على النفط، 

 ل ادلوايل يبٌن اخلسائر اخلارجية من اطلفاض اسعار النفط من ارتايل الناتر احمللي.والشك
 2115( الخاائ  الخارجية من انخفاض اع ار ال ف  3الشكل )

 
 .9، ص2115المصدر: ص دوق ال قد الدولا، ماتلدات الاق االقتصاد ال الما، 
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 ت مية وتطوي  القطاعات غي  ال فطية: -2-2-2 
حتقيااق إياارادات ماليااة ضااخمة شلااا قلاال ماان نساابة مساااعلة القطاااع التقلياادي يف  96;0شااهدت البلاادان النفطيااة بعااد عااام          

الناتر احمللي االرتايل ولكن يف منتصه ذتانينات القرن ادلاضي حدثت تقلبات حادة يف أسعار الانفط علاى ضلاو ماا ش االشاارة إلياو 
لتنوياع االقتصاادي يف بعاض البلادان النامياة النفطياة مان خاالل اختااذ عادة اجاراءات األمر الذي شجع فعاال علاى ظهاور سياساات ا

تستهدف تنويع اقتصااداهتا وذلاك بتشاجيع قطاعاات اقتصاادية أخارت كالزراعاة والصاناعة واخلادمات وغًنىاا مان أجال رفاع مساتوت 
اد علااى ادلااورد األساسااي، أي تقلااي  مساااعلة مشاااركتها يف الناااتر احمللااي اإلرتااايل وبالشااكل الااذي يااؤدي إىل تراجااع نساابة االعتماا

 السلعة األساسية الوحيدة كالنفط.
فعلى صعيد القطاع الزراعي سعت العديد من البلدان ادلنتجة وادلصدرة للنفط إىل تنمية ىذا القطاع لتجعل منو قطاعاً فاعاًل يف    

ئاادة ف عمليااات التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة ػلاااى اقتصااادىا الااوطين. أمااا يف القطاااع الصااناعي الااذي يعااد ماان القطاعااات الرا
التصاانيع بأعليااة كبااًنة يف اقتصااادات البلاادان الناميااة وياانهض ىااذا القطاااع بالاادور اذلااام يف خلااق التشااابكات بااٌن سلتلااه القطاعااات 

 .7مادية وتقنية جديدة للبلد االقتصادية، يعد التصنيع عملية واسعة إذ تشمل إعادة بناء رتيع فروع االقتصاد القومي وبناء قاعدة
 ت زيز دور القطاع الخاص لا ال شاط االقتصادي -2-2-3

هتاادف الكثااًن ماان بلاادان العااامل إىل إتاحااة الفرصااة لزيااادة فاعليااة دور القطاااع اخلاااص، كونااو يساااىم يف توظيااه ادلزيااد ماان         
لااو القاادرة علااى خلااق قاعاادة اقتصااادية عريضااة تساااىم يف تنويااع مصااادر الثااروة الوطنيااة، إن قيااادات معااام العمالااة الوطنيااة كمااا أنااو 

 البلدان النامية قد غًنت نارهتا إىل القطاع اخلاص وباتت تدرك أعلية تفعيل دوره يف تسيًن عملية التنمية كونو الدافع واحملرك الرئييف
 يف إعاقة أنشطة ذلك القطاع.  للنمو االقتصادي، إذ كانت يف السابق سبباً 

 ت زيز دور االعتثمار األج با لا ال شاط االقتصادي -2-2-4 
يهدف االستثمار االجنيب يف الكثًن من البلدان النامية إىل تنمية وتطوير واستغالل ادلوارد االقتصادية ادلتاحة بفاعلية جيادة         

قتصادي واالجتماعي ورفع القدرة التنافسية لالقتصاد الاوطين، إن بعاض البادان وكفاءة عالية هبدف حتقيق أعلى معدالت للنمو اال
( وقد سااىم النماو االقتصاادي 4999-9:;0النامية قد استفادت كثًناً من خالل االستثمار االجنيب خالل الفرتة ادلمتدة بٌن )
دفق مستمر وطويل األمد لر وس األماوال ونقال من خالل تلبية حاجات االقتصادات الوطنية يف العديد من البلدان ال  شهدت ت

التقنيااة احلديثااة وحتفيااز التنميااة يف رلاااالت النشاااط االقتصااادي ادلختلفااة وزيااادة معاادالت النمااو الساانوي وخلااق فاارص العماال دلااواطين 
تبعياة والا  غالبااً م البلد ادلضيه لالستثمار. كل ذلك أدت إىل تالشي ادلخاوف ال  كانت تنتاب البلدان النامياة بسابب عوامال ال

يبالغ فيها حول االستثمار األجنيب ادلباشر وأصبحت كثًن من البلدان النامية تبذل جهاوداً لتشاجيع وجاذب االساتثمارات األجنبياة 
ذلك يعد نتيجة دلا يتمتع بو من مزايا وبالتايل فإن دور االستثمار األجنيب ادلباشر ؽلكن أن يؤدي إىل تعزيز التنمية االقتصادية وىو ب

 .8من بٌن أىداف سياسة التنويع االقتصادي
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  :حالة )ماليزيا و اندونيايا والمكايك(
 

 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 أ مية الت ويع االقتصادي -2-3
يهاادف التنويااع االقتصااادي إىل خلااق قطاعااات إنتاجيااة جدياادة أو تطااوير القطاعااات الضااعيفة ومبااا يسااهم يف تقلااي  حجاام       

 > 9ية التنويع االقتصادي من خالل النقاط اآلتية االعتماد ادلفرط على قطاع واحد يف تكوين الناتر احمللي االرتايل، وتتجلى أعل
 تنمية وتطوير القطاعات االقتصادية ادلختلفة؛ 
 توفًن احلماية لالقتصاد يف الاروف الطارئة؛ 
 زيادة الدخل القومي من خالل تعزيز دور االستثمار األجنيب يف النشاط االقتصادي؛ 
 اخلاص.  زيادة النشاط االقتصادي من خالل تعزيز دور القطاع 
 م ايي  الت ويع االقتصادي -2-4

ألجل تقومي مدت صلاح ساسة التنويع االقتصادي يف أي دولة من الدول، البد من دراسة بعاض ادلؤشارات وادلعاايًن الكمياة         
 > 10ال  من خالذلا نستطيع قياس درجة التنويع االقتصادي لذلك نذكر بعض ادلعايًن من خالل اآليت

 ة القطاع اخلاص يف تكوين الناتر احمللي االرتايل؛زيادة فعالي 
 تطور نسبة تنوع الصادرات؛ 
 تطور ارتايل العمالة حسب القطاع؛ 
 معدل ودرجة التغًن اذليكلي؛ 
 .درجة استقرار الناتر احمللي االرتايل وعالقتو باستقرار أسعار ادلورد الوحيد 
 ماليزيا، اندونيايا، المكايك( .)لا ملال الت ويع االقتصادي المحور الثالث: الاياعات والتلارب الدولية ال ائدة  

ُتطالعنا التجارب التارؼلية ببضاعة أمثلاة بلادان صلحات يف تنوياع االقتصااد بعيادا عان الرتكياز علاى الانفط، وخاصاة حاٌن يكاون       
تنويع، مثل التقلب االقتصادي الذي يسببو األفق الزمين إلنتاجها النفطي ال يزال طويال. وغالبا ما تقه بعض ادلعوقات يف طريق ال

االعتماااااد علااااى اياااارادات الاااانفط أو أثاااار اياااارادات الاااانفط يف إضااااعاف احلوكمااااة وادلؤسسااااات. ويف كثااااًن ماااان األحيااااان أيضااااا تشااااهد 
االقتصاااادات الغنياااة باااالنفط تراجعاااا يف تنافساااية القطاعاااات االقتصاااادية األخااارت بسااابب ارتفااااع ساااعر الصااارف احلقيقاااي ماااع دخاااول 

 ".الم ض الهول دي"ادات ادلوارد الطبيعية إىل االقتصاد، وىي الااىرة ادلعروفة باسم اير 
يبدو أن النجاح أو الفشل يعتمد على تطبياق سياساات مالئماة قبال ىباوط االيارادات النفطياة. ورمباا تكاون ماليزياا واندونيسايا      

ن النفط. ورغم اتباع كل ىذه البلدان مساراً سلتلفا فمن الواضح وادلكسيك أفضل األمثلة لبلدان صلحت يف تنويع االقتصاد بعيدا ع
 >11أن بينها بعض األمور ادلشرتكة  نذكر منها

التنويع فرتة طويلة ومل يبدأ إال مع بداية تراجاع اإليارادات النفطياة، فعلاى سابيل ادلثاال بادأت ماليزياا اسارتاتيجيتها القائماة استغرق  -
ات وحققاات زيااادة سااريعة يف تطااور الصااادرات بااٌن الثمانينااات والتسااعينات. أي أن األماار اسااتغرق علااى التصاادير يف أوائاال الساابعين

 عاماً( حىت بلغت مستوت من التطور يضاىي بعض االقتصاديات ادلتقدمة. 49)
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هاارات ركزت البلدان الناجحة على تقدمي حوافز لتشجيع الشركات علاى تطاوير أساواق الصاادرات ودعام العمالاة يف اكتسااب ادل -
والتعلاايم ادلالئمااٌن للحصاااول علااى وضاااائه يف ىااذه اخااااالت اجلدياادة اآلخاااذة يف التوسااع. وباإلضاااافة إىل الرتكيااز علاااى إغلاااد بيئاااة 

 > 12اقتصادية مستقرة ومناخ موات دلمارسة األعمال، كان على ىذه البلدان القيام مبا يلي
 حتى وإن لم تكن   اك ميزة نابية مابقة:  لا التلم ات الص اعية عالية اإلنتاجية، االعتثمار -3-1

أوضحت التجربة ادلبكرة لكال مان ماليزياا وادلكسايك وإندونيسايا أن إحاالل الاواردات أو االعتمااد علاى الصاناعات كثيفاة     
ه االستخدام أسفر عن وجود شركات تتسم بعدم الكفااءة وزلدودياة النطااق ادلتااح لتحساٌن الادخل واالنتاجياة. وماع قياام ىاذ
البلدان بتغيًن منهجها ورغام أهناا بادأت مان قاعادة تكنولوجياة منخفضاة، دتكنات مان زياادة تطاور صاادراهتا عان طرياق الرتكياز 
علااى ،معااات صااناعية زلااددة أدت إىل النهااوض مبسااتوت التكنولوجيااا، واسااتخدمت شاايلي دعاام الصااادرات والشااراكات بااٌن 

يز ادلهارات التكنولوجياة يف قطاعاات زلاددة. والشاكل ادلاوايل يباٌن البلادان القطاعٌن العام واخلاص إلقامة شركات جديدة وتعز 
الاا  اسااتهدفت تطااوير صااادراهتا بشااكل متزايااد صلحاات عمومااا يف تنويااع االقتصاااد، بينمااا كااان النجاااح أقاال يف البلاادان الاا  مل 

 تطبق مثل ىذه االسرتاتيجية. 
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 االقتصادي

 
  

  :حالة )ماليزيا و اندونيايا والمكايك(
 

 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 لاري للدوالر األم يكا((: الصادرات ) ع   ال1)اللدول رقم 
 البيان

 الا وات

 الصادرات

 المكايك اندونيايا ماليزيا

2116 163.6 158.3 151.2 

2117 179.1 181.4 163.4 

2118 213.1 213.5 175.1 

2119 161.1 182.9 138.1 

2111 212.2 241.7 179.3 

2111 232.2 317.1 211.1 

2112 231.6 288.2 222.8 

2113 232.4 281.6 228.5 

2114 - - - 

 .2115المصدر : من اعداد الباحثون باالعتماد على مؤش ات ص دوق ال قد الدولا، 
يبٌن تطور صادرات السلع لكل من ماليزيا  (2)من خالل اجلدول اعاله قمنا برسم منحىن كما ىو مبٌن يف الشكل      

  (.4906-4998)وإندونيسيا وادلكسيك خالل الفرتة الزمنية ادلمتدة بٌن 
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 السياسات والتجارب الدولية الرائدة في مجال التنويع رزيقات بوبكر -سعيداني محمد السعيد, أ.غالب فاتحأ.
    االقتصادي

 JFBE الإقتصاديات المال واألعممجلة 

 ( تطور صادرت الالع با   الدوالر4الشكل )
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 المصدر: من اعدد الباحثون باالعتماد على اللدول أعال . 
 اعتخدام راس المال األج با لت زيز نقل التك ولوجيا: -3-2

،ذب رأس ادلال األجنيب من خالل إنشاء مناطق للتجارة احلرة، وتقدمي يف ذتانينات القرن ادلاضي، بدأت إندونيسيا          
حوافز ضريبية، وختفض القيود اجلمركية واحلواجز غًن اجلمركية. وش تنفيذ سياسات شلاثلة يف ماليزيا وادلكسيك، وساىم االنضمام 

جنيب ادلباشر الذي سّهل تطوير قطاع السيارات إىل اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية بدور مهم يف جذب االستثمار األ
"صايف التدفقات الوافدة" )دليزان ادلدفوعات باألسعار وقطاعات أخرت اسرتاتيجية. واجلدول ادلوايل يبٌن االستثمار األجنيب ادلباشر 

 ذلذه الدول. اجلارية للدوالر األمريكي(،
 ع   جاري للدوالر األم يكا((: االعتثمار األج با المباش  الوحدة ) 2)اللدول رقم 

 البيان           

 الا وات 

 االعتثمار األج با المباش 

 المكايك اندونيايا ماليزيا

2116 7,690,731,246 4,914,201,435 
20,900,5
71,420 

2117 9,071,369,835 6,928,480,000 
32,320,0
63,590 

2118 7,572,512,432 9,318,453,650 
28,793,3
09,430 
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 السياسات والتجارب الدولية الرائدة في مجال التنويع رزيقات بوبكر -سعيداني محمد السعيد, أ.غالب فاتحأ.
 االقتصادي

 
  

  :حالة )ماليزيا و اندونيايا والمكايك(
 

 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

2119 114,664,435 4,877,369,178 
17,756,2

82,520 

2111 10,885,614,182 15,292,009,411 
26,168,2

29,630 

2111 15,119,371,191 20,564,938,227 
23,328,2

72,040 

2112 8,895,774,251 21,200,778,608 
19,491,6

63,030 

2113 11,296,278,696 23,281,742,362 
44,885,8

43,190 

2114 10,608,698,827 26,349,225,591 
24,154,1

73,750 

 .2115ص دوق ال قد الدولا،  المصدر: من اعداد الباحثون باالعتماد على مؤش ات
( لكل من الدول 4906-4998والشكل ادلوايل يلخ  تطور االستثمار األجنيب ادلباشر خالل الفرتة ادلمتدة بٌن )     

 كسيك(.اآلتية>  )ماليزيا، اندونيسيا، ادل
 (2114-2116( تطور االعتثمار األج با خالل الفت ة )5الشكل رقم )
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 صدر: من اعداد الباحثان باالعتماد على اللدول اعال الم
 اعتخدام دعم الصادرات، والحوالز الض يبية، وتولي  عبل التمويل لتايي  المخاط ة على رواد االعمال: -3-3
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 السياسات والتجارب الدولية الرائدة في مجال التنويع رزيقات بوبكر -سعيداني محمد السعيد, أ.غالب فاتحأ.
    االقتصادي

 JFBE الإقتصاديات المال واألعممجلة 

ام دعم الصادرات، واحلوافز الضريبية، وتوفًن سبل التمويل لتسيًن ادلخاطرة على رواد االعمال السيما ادلؤسسات استخد   
الصغًنة وادلتوسطة ألن الدخول يف قطاعات جديدة خطوة زلفوفة بادلخاطر بالنسبة لشركات القطاع اخلاص. وؽلكن أن يقدم دعم 

ت يف ختفه ادلخاطر على رواد األعمال يف الصناعات الوليدة، وباإلضافة إىل ذلك الصادرات واحلوافز الضريبية بعض ادلساعدا
ؽلكن ختفيه ادلخاطر من خالل التمويل والدعم من بنوك التنمية، وصناديق رأس ادلال ادلخاطر، وىيئات تشجيع الصادرات. 

 ادلتقدمة وكذا حجم واردات السلع واخلدمات.واجلدول ادلوايل يبٌن حجم صادرات ىذه الدول من السلع واخلدمات والتكنولوجيا 
 ( الصادرات و الواردات3اللدول رقم )

البيان                                  
 الا وات  

 الواردات الصادرات

 واردات الالع والخدمات صادرات التك ولوجيا المتقدمة صادرات الالع والخدمات

 ماليزيا المكايك دونياياان ماليزيا المكايك اندونيايا ماليزيا

 

 اندونيايا

 

 المكايك

2116 179.1 51.5 53.2 63.49 6.13 35.91 91.4 25.6 28.9 

2117 166.4 48.8 53.6 65.22 5.36 33.48 86.3 25.4 29.3 

2118 154.1 52.4 55.4 42.79 5.76 33.39 77.2 28.8 31.2 

2119 138.9 39.6 52.7 51.97 6.13 31.18 71.1 21.4 28.8 

2111 142.4 38.9 58.1 59.33 5.74 37.65 71.1 22.4 31.1 

2111 139.5 42.7 61.8 61.12 5.72 41.79 69.7 23.9 32.6 

2112 134.8 41.6 63.4 61.22 4.96 44.12 68.5 25.1 33.8 

2113 134.3 41.5 61.2 61.37 4.81 45.41 67.1 24.8 32.7 

2114 131.1 39.9 62.5 - - - 64.6 24.5 33.5 

 .2115ص دوق ال قد الدولا  المصدر: من اعداد الباحثون باالعتماد على
 االعتثمار لا التدريب لضمان توال  ال مالة الما  ة: -3-4

يتطلب إنشاء التجمعات الصناعية وجود راس مال ومهارات بشرية تتناسب مع احتياطات القطاع، إىل جانب البنية التحتية       
ية الالزمة. فعلى سبيل ادلثال ركزت ماليزيا وادلكسيك على تدريب العمالة وتعزيز مهاراهتا، وقامت برعاية العمالة ادلنشآت الصناع

للحصول على تدريب من جهات أجنبية، ومبرور الوقت، بدأت حتصد ذتار ىذه االستثمارات يف التدريب حيث دتكنت من 
 تكوين قوة عاملة عالية ادلهارات.
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 االقتصادي

 
  

  :حالة )ماليزيا و اندونيايا والمكايك(
 

 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 اجمالا نابة التشغيل إلى عدد الاكان( 4اللدول رقم )
 البيان     

 الا وات 

 اجمالا نابة التشغيل إلى عدد الاكان

 المكايك اندونيايا ماليزيا

2116 58 61 57 

2117 58 62 57 

2118 58 62 57 

2119 57 63 58 

2111 57 63 59 

2111 57 63 57 

2112 58 64 59 

2113 58 64 59 

2114 58 64 59 

 .2115لمصدر: م ظمة ال مل الدولية، قاعدة بيانات المؤش ات ال ئياية لاوق ال مل، ا
 إنشاء رواب  ألقية ورأعية على التلم ات الص اعية: -3-5

ؽلكن أن يؤدي إنشاء شبكات للموردين احملليٌن حول صناعات التصدير القائمة على زيادة إمكانات التوظيه يف قطاع       
تعٌن االىتمام بكفاءة القطاعات ذات ادلصادر احمللية ومراعاة أال يؤدي وجودىا إىل فقدان التنافسية. وقد دخلت بعينو، وإن كان ي

ماليزيا رلال إنتاج ادلطاط وزيت النخيل واألنشطة ادلتممة لو من أجل إقامة صالت مع بقية قطاعات االقتصاد والنهوض بالقدرات 
 قد أنشأت روابط حول قطاع السيارات.البحثية والتكنولوجيا. أما ادلكسيك ف

 خاتمة:
ما الذي ؽلكن أن تتعلمو الدول العربية الريعية بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة من ىذه التجارب يف ظل اهنيار أسعار النفط      

ركات والعمالاة وتركياز سياساتها احلاد ورمبا ادلازمن، ألن الزياادة تنوياع اقتصااداهتا سايتطلب مزياداً مان االتسااق يف احلاوافز ادلتاحاة للشا
الداعمااة لتنويااع االقتصاااد وتااأمٌن بيئااة اقتصااادية مسااتقرة، وحتسااٌن مناااخ األعمااال، واالسااتثمار يف البنيااة التحتيااة والتعلاايم، ومعاجلااة 

اع اخلااص، ولان االفتقار إىل ادلنافسة يف بعض االسواق احمللية،  وضمان نام للتعليم والتدريب لتوفر ادلهاارات الالزماة خاصاة للقطا
 يتحقق ذلك إال باتباع السياسات واالسرتاتيجيات ال  نوجزىا يف ما يلي>
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 السياسات والتجارب الدولية الرائدة في مجال التنويع رزيقات بوبكر -سعيداني محمد السعيد, أ.غالب فاتحأ.
    االقتصادي

 JFBE الإقتصاديات المال واألعممجلة 

 " ومان أمثلتهاا ،رباة دول اللرزرة وال صرا"وىي اسارتاتيجية " رويدريك واقتصاديين آخ ين"اسرتاتيجية دعم التصنيع  سب ،
دعم إال يف حااال بقاااء أداءك إغلابيااا يف األسااواق العادليااة" "ال حتصال علااى الااشارق فساايا الناجحااة الاا  ؽلكاان إرتاذلااا يف القااول اآليت 

واجلاازرة ىااي العائااد للمسااتثمر )األول(، مقاباال عمليااة اكتشاااف التكلفااة الاا  تكااون ماان خااالل زتايااة ،اريااة ماان ادلنافسااة االجنبيااة 
 وتقدمي رأس دلال لبدء االستثمار.

 ال  دتنع الفاشالٌن، فادور السياساات إذن لاييف انتقااء الارا ٌن بال  منع استمرار االخفاق إذ أن السياسة االقتصادية اجليدة ىي
ىاااو مناااع اساااتمرار الفاشااالٌن وىاااو أمااار يقضاااي فااارزاً ساااريعاً للاااربامر الفاشااالة ومناااع اساااتنزاف ادلاااوارد إىل ماااا ال هناياااة. ألن السياساااة 

دال مان اخلاسارين، مبعاىن فخار دعام ذوي االقتصادية ،ريبية بطبيعتها ودعم الصادرات من أمثال الادالالت علاى دعام النااجحٌن، با
القدرة التنافسية يف ادلستوت اخلارجي، وىو أيضا مثال جيد بالنسبة إىل الدعم ادلرتبط بااألداء. ويف ،رباة دول شارق فسايا الناجحاة 

 مثال عملي مؤكد لدعم الصادرات من خالل اسرتاتيجية اجلزرة والعصا.
 خاالل سان قاوانٌن مكافحاة االحتكاار وتنفياذىا علاى اسايف تضامن كفااءة األساواق،  احلد من ترّكز األسواق والثاروة وذلاك مان

 وحقوق ادلستهلك، وتكافؤ فرص ادلستثمرين، ودعم التنافسية زللياً وخارجياً، وىذا كلو يدفع ضلو التنويع.
 .استهداف أنشطة ذات اثر تدفقي للتكنولوجيا وادلهارات مقارنة باألنشطة االخرت 
 عتمد على كثافة عوامل االنتاج إىل الرتكيز يف االبتكار والتكنولوجيا وتطويرىا وبناء رأس ادلال البشري. التحول من ظلو ي 
  دعم برامر األ اث والتطوير واكتساب ادلهارات والتكنولوجيا من اخلارج بدالً من استًنادىا. فقد كان النمو السريع  يف الصٌن

ا ماااان اخلااااارج وتنويااااع الصااااادرات، وؽلكاااان أن نتبااااٌن ماااان ،ااااارب دول كثااااًنة مثاااال بساااابب اإلصاااارار علااااى احلصااااول علااااى التكنولوجياااا
 بنغالديش، واذلند، وتايوان، وتشيلي، وكوريا اجلنوبية، أن مفتاح ظلو الصناعات كان ىو التقليد. 

 ث والتطاوير والتادريب ادلهاين توافر البىن التحتية وادلرافق العامة ادلالئمة للقطاع ادلنتر، وذلك من قبيال ادلختاربات العاماة، واأل اا
والتقين، وتوافر الطاقة وادلاء، وشبكات ادلواصالت واالتصاالت احلديثة وادلتطورة، وموانئ جوية وبرية و رية، ومدن صناعية ومناطق 

 ،ارة حرة، فكلها تثبت أهنا مهّمة جلذب األعمال.
 لسياساة االقتصاادية بصافة عاماة، فمان الشاائع الشاكوت مان قلاة البّد من توافر النزاىة والكفاءة يف السلطة ادلسؤولة عان رسام ا

 الكفاءة والفساد، ولكن دائما توجد جيوب من الكفاءات ذات القدرة التنافسية.
"ولا األخي  يمكن القول أن ش وط نلاح الت ويع االقتصادي  و إصالح اإلطار ال ام إلدارة االقتصاد الكلا       

ادية الكلية ال ئياية الثالث الماتخدمة إلدارة الطلب الكلا و ا الاياعة المالية، و و ملموعة الاياعات االقتص
 والاياعة ال قدية، وعياعة ع   الص ف".
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 االقتصادي

 
  

  :حالة )ماليزيا و اندونيايا والمكايك(
 

 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 
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