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اآلثار االقتصادية للسياسة النفطية يف اململكة العربية
السعودية
املدرس ناجي ساري فارس
مركز دراسات البصرة والخليج العربي /جامعة البصرة
املستخلص :
تنبع أهمية السياسية النفطية من الدور الذي تلعبه في رسم السياسة الاقتصادية في
السعودية ,إذ تعتبر إلايرادات النفطية املمول الرئيس ي ملوازنة هذه الدولة ,وتمويل
القطاعات الاقتصادية املختلفة ,وزيادة الناتج املحلي إلاجمايي ورفع مستوى متوسط دخل
الفرد فيها ,من أجل الوصول إيى ألاهداف ألاساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .وتعد
هذه السياسة أداة لتحقيق ألاهداف واملصالح الاقتصادية .وتحتل السعودية املرتبة ألاويى
بإنتاج النفط الخام من بين الدول املنتجة للنفط .وقد تستند فرضية البحث إيى التغير في
سياسة السعودية النفطية من أجل التنويع الاقتصادي ,لذلك فإن اعتمادها على سياسة
نفطية ناجحة ,قد تؤثر إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية ألاخرى ,من أجل
التقليل من اعتمادها على وارداتها النفطية في تمويل موازنتها العامة .وعلى الرغم من
ارتفاع نصيب دخل الفرد السعودي ,إال إنها ما تزال معتمدة على إلايرادات النفطية في
تمويل املوازنة العامة .لذا إن السعودية تسعى إيى تنويع مصادر الدخل من خالل رفع
إلايرادات غير النفطية ,للتقليل من الاعتماد على الواردات النفطية.
الكلمات الدالة :
السياسة النفطية ,أسعار النفط ,إلايرادات النفطية ,التنويع الاقتصادي.

811

م .ناجي ساري فارس .........................................
املقدمة :
مما ال ريب فيه إن السياسة النفطية تحدد مسار التنمية الاقتصادية لكل الدول
املنتجة للنفط ومهها اململةة العريية السعودية ,من خالل آثارها إلايجابية والسلبية على
مختلف القطاعات الاقتصادية ,تبعا ملقتضيات التنمية الاقتصادية .لذلك إن تحقيق
أهداف السياسة النفطية يأتي من خالل مجموعة إلاجراءات والتدابير لإلدارة الحكومية
من اجل تحقيق مصلحة مشتركة للدولة عن طريق تطوير القطاع النفطي .وتحتل اململةة
العريية السعودية املرتبة ألاويى بإنتاج النفط الخام من بين الدول العريية املصدرة للنفط
الخام ,لذلك إن رسم السياسة الاقتصادية في اململةة تتأثر بالسياسة النفطية ,ألنها املنتج
ألاكبر للنفط في العالم ,وتلعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمي.
ومن البديهي أن يؤثر النفط والغاز دورا أساسيا السيما في تطوير القاعدة الصناعية
للقطاعات الاقتصادية .إذ أن املنتجات النفطية تستخدم لالستهالك املحلي فضال عن أنه
مادة أولية في بعض الصناعات .وقد سلةت السياسة النفطية للمملةة السعودية مسارا
اقتصاديا واجتماعيا للههوض بالطاقة إلانتاجية إيى مستويات مرموقة من اجل الوصول إيى
الاثار الايجابية على اقتصاداتها .وقد تمةنت من تحقيق نسب نمو مرتفعة في مختلف
القطاعات الاقتصادية من خالل سياستها النفطية في ارتفاع العائدات النفطية ,وذلك ملا
توفره عوائد الصادرات النفطية لتمويل قطاعاتها الاقتصادية كافة .إذ ظهر أثر النمو في
الناتج املحلي إلاجمايي في مختلف قطاعاتها الاقتصادية ,وارتفع إلانتاج الصناعي وتوسعت
القاعدة الزراعية ,وتحسن الوضع الصحي والتعليمي .ومن خالل ذلك فقد أصبح الخيار
الاستراتيجي في اململةة العريية هو التصنيع ,وقد لجأت إيى أألخذ بسياسات اقتصادية
لتنويع مصادر الدخل ,وإقامة قاعدة إنتاجية متنوعة عن طريق التصنيع ,وعلى الرغم من
ذلك مازال القطاع النفطي يمثل أهم القطاعات الرئيسية في تمويل املوازنة العامة .
أهمية البحث :
تؤدي السياسية النفطية دورا مهما في رسم السياسة الاقتصادية في السعودية,
وهذه السياسة لها أهمية كبيرة في املسار التنموي من خالل الاستغالل ألامثل للموارد
النفطية التي تعمل على زيادة الناتج املحلي إلاجمايي ,ويؤدي ذلك إيى رفع مستوى الرفاهية
للفرد واملجتمع عن طريق وضع الخطط املالئمة لهذه السياسة ,وتنبع نجاح التنمية
الاقتصادية.
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مشكلة البحث :
إن اعتماد الاقتصاد السعودي على عوائد الصادرات النفطية لتمويل املوازنة العامة
إذ تصل إيى  % 90من إجمايي إلايرادات العامة عام  2015مما يؤدي إيى أن الاستمرار بهذه
السياسة قد تحول الاقتصاد السعودي من اقتصاد ريعي إيى دولة ريعية بامتياز.
هدف البحث :
يهدف البحث إيى التعرف على السياسة النفطية السعودية ,ومدى إسهامها في رسم
السياسة الاقتصادية العامة ,وما هي آثارها الاقتصادية.
فرضية البحث :
استند البحث إيى فرضية مفادها إن تغيير السياسة النفطية في السعودية ,ألجل
التنويع الاقتصادي قد يعرقل من معدالت نمو القطاعات الاقتصادية .وهذا ما يتطلب من
خبراء السياسة النفطية في السعودية بذل الجهود من أجل زيادة معدالت نمو الاقتصاد
السعودية .
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املبحث ألاول
إلاطار النظري للسياسة النفطية
تعد الطاقة من املنظور الجيوسياس ي هي القوة .وقد لعبت السياسة النفطية
السعودية دورا رئيسا للتعويض عن النقص الذي قد يحصل في إلامدادات النفطية .ولةن
التدخل السياس ي في السياسة النفطية كان الاستثناء أكثر مما هو القاعدة على مدى
العقود ألاربعة املاضية .وقد كان هدف السياسة النفطية السعودية هو التعاون مع الدول
املنتجة للنفط واملستهلةة معا ,فاململةة ترتبط بتعاون نفطي ثنائي وثيق مع أغلب دول
العالم ,عن طريق التبادل التجاري ,وتبادل املعلومات الالةترونية والاستثمارات في مختلف
املجاالت الاقتصادية .وترتةز سياسة السعودية على ثوابت أساسية في مجال النفط والغاز
من خالل تسخير الثروة الوطنية في البالد لتحقيق التنمية الشاملة ,فضال عن تحقيق
الاستقرار في أسواق النفط العاملية من خالل دورها إلايجابي املتوازن في منظمة الاويك .
ا
أول  :سياسة الطاقة في اململكة العربية السعودية
تعتبر السياسة بشكل عام أداة تحقيق ألاهداف واملصالح الاقتصادية ,ومن ثم يمةن
تعريف سياسة الطاقة على انها مجموعة من إلاجراءات والتدابير التي تتخذها إلادارة
الحكومية بهدف تحقيق املصلحة املشتركة للدولة من خالل إدارة قطاع الطاقة .ونظرا
لألهمية الاستراتيجية للطاقة في دول العالم كلها ألنها أساس الحياة العصرية ,حتى بلغت
من أهم املؤشرات الاقتصادية للحد من الفقر ,إذ ليس هناك دولة في العالم تستطيع
تخفيض معدل الفقر فيها من دون اللجوء إيى الاستخدام املتنامي ألامثل للطاقة من خالل
زيادة مؤشر استهالك الطاقة لكل نسمة ,وفي ظل هاجس نضوب الطاقة الاحفورية وما
رافقه من تدهور للنظام البيئي نتيجة الاستخدام غير املستدام للطاقة بداية التسعينيات
من القرن املاض ي ,فقد اتخذت معظم الدول مجموعة من التشريعات البيئية بهدف
تقليل التدهور البيئي وتحسين مؤشرات التنمية املستدامة( .)1لذلك فقد وضعت السعودية
سياسة الطاقة ألنها اكبر منتج للنفط في العالم ,إذ انحازت نحو الاستمرار على سياسة
اقتصاد النفط الحالية ملا تملةه من احتياطيات ضخمة من الطاقة الهيدروكريونية
(النفط والغاز) وهو امر يجعل اقرار سياسة طاقة متكاملة تضم معظم مصادر الطاقة
املتاحة في غاية الصعوية وذلك يعود إيى أسباب عدة أهمها(: )2
 أنها دولة ريعية بامتياز ,وان معظم إيراداتها النفطية تذهب لتحقيق اقتصاد الرفاه .
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 تركز معظم صناعاتها على انها صناعات كثيفة الاستهالك للطاقة  ,ومن ثم ال يمةن
التخلي عن قاعدتها الصناعية .
 توقع ارتفاع الطلب على الطاقة الةهريائية من  239892كيلو واط ساعة عام 2010
إيى  443825كيلو واط ساعة عام  2020أي بنسبة زيادة . % 85
 انها غير مضطرة لاللتزام بمعايير جودة حماية البيئة من التلوث الناجم عن إنتاج
الطاقة الاحفورية واستهالكها .إذ يتوقع ارتفاع انبعاثات ثاني اوكسيد الةريون لكل
كيلو واط ساعة من الةهرياء عن  810غرام  /كيلو واط ساعة خالل عام .2020
غير إن ذلك لم يمنع صناع السياسة الحكومية في السعودية من تبني تعديالت
إضافية في مضمون سياستها للطاقة من خالل :
 - 1تبني سياسة رسمية منذ منتصف التسعينيات يقض ي بضرورة الحفاظ على ما
يتراوح بين ( ) 2 - 1,5مليون برميل يوميا كطاقة إنتاجية فائضة .
ُ
 - 2اقامة مشاريع ومؤسسات تعنى بالبحث والتطوير وإلانتاج ومهها مدينة امللك عبد
العزيز للعلوم والتقنية  ,ومدينة امللك عبد هللا للطاقة النووية واملتجددة عام . 2010
 - 3ادخال مصادر الطاقة املتجددة في ضمن ميزان الطاقة ,إذ حددت نسبة إسهام
الطاقة املتجددة بنسبة (  % ) 6–7في إجمايي القدرة الةهريائية املركبة عام .2020
 - 4وقف التنقيب عن آبار جديدة للنفط منذ عام  2008وذلك لضمان اطالة العمر
الافتراض ي .
ا
ثانيا  :دور السياسة النفطية في سياسة الطاقة
حققت السعودية نموا مرتفعا على الرغم من صعوية البيئة العاملية وإلاقليمية.
َّ
فارتفاع أسعار النفط وارتفاع مستويات إلانفاق العام قد مةنا اململةة من تسجيل
معدالت نمو مرتفعة على مدار عدة سنوات  .واستمر هذا الوضع حتى عام ,2014إذ أن
معدل نمو إجمايي الناتج املحلي الحقيقي إيى أكثر من  % 5,3بعد أن كان في العام املاض ي
منخفضا بمقدار  % 4,5عام  . 2013وقد تجاوز معدل نمو القطاعات غير النفطية % 6
بسهولة لسنوات عديدة قبل عام  ,2014على الرغم من ارتباطه في الههاية باملحرك
النفطي ,وقد سجلت هذه القطاعات حوايي  % 6,1عام  .2014وظل إنتاج النفط عند
قرابة  10ماليين برميل يوميا ,مدعوما بمجموعة متنوعة من العوامل الجغرافية
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السياسية من بيهها الدور املهم للمملةة داخل تةتل منظمة أويك .وظل معدل التضخم
يتراوح بين  % 5,4لسنوات عديدة(.)3
وتجدر إلاشارة إيى أن الدول مرتفعة الدخل في املنطقة (الدول املصدرة للموارد
الهيدروكريونية في منطقة الخليج جميعا) ,على الرغم من نموها بوتيرة سريعة ,إال أنها
تواجه هي ألاخرى مشةالت هيكلية قد تؤدي إيى إعاقة نموها في املستقبل .فمستوى دعم
الطاقة في معظم هذه الدول يكون أعلى بةثير من مستواه في الدول النامية باملنطقة .وعلى
الرغم من أنها ما تزال تتمتع بفوائض في ماليتها العامة ,فإن ارتفاع مستويات الدعم
وفاتورة أجور القطاع العام .وهذا ما يؤدي إيى تحقيق التوازن في موازيهها العامة من خالل
الارتفاع العالمي في السوق النفطية ,ويالنظر إيى التوقعات الحالية ألسعار النفط في العام
القادم ,فمن املتوقع اختفاء فوائض املوازنة في اململةة العريية السعودية  .وعلى الرغم من
ذلك ,هناك مقاومة سياسية إلصالح نظام دعم الطاقة(.)4
لقد تضاعف الاقتصاد السعودي في هذا العقد أكثر من ثالثة أضعاف نتيجة ارتفاع
أسعار النفط ,ولةن ما يزال الاقتصاد السعودي أسير اقتصاديات النفط فالناتج املحلي
إلاجمايي السعودي وصل اقصاه ,فقد قفز الناتج املحلي إلاجمايي من عام  2008إيى 2014
إيى  476مليار دوالر من هذا العقد ,وقد كانت قيمة صادرات السعودية من النفط
والبتروكيمياويات تصل إيى  300مليار دوالر  ,وقيمة بقية ألانشطة ألاخرى غير النفطية
تصل إيى  167مليار دوالر وهو ينبئ بوجود خلل في القاعدة التنموية الاقتصادية(.)5
مما تقدم فإن الطلب على الطاقة يعد من نوع الطلب املشتق ,أي ال مغزى له من
دون اعتبار الخدمات التي تسمح الطاقة بتوفيرها ,ومن ثم ينبغي أن يكون التركيز في
البداية على الخدمات نفسها ,أي الاضاءة والحرارة والحركة ,وليس على برميل من البنزين,
أو متر مةعب من الغاز  .وتوفير هذه الخدمات يتطلب في املقام ألاول توفر البنية التحتية
(مثل املباني والتخطيط الحضري) وثانيا ألاجهزة واملعدات (مثل السيارات ومعدات التبريد
والتدفئة وإلاضاءة) الالزمة لتحويل الطاقة القابلة لالستخدام مثل (الوقود أو الةهرياء) إيى
الطاقة املفيدة .وينطوي الامر على قرارات مستهلةين متعددين .فالقرارات املتعلقة بالبنية
التحتية تتخذها الحكومة الوطنية أو إلاقليمية ,وكذلك مؤسسات القطاع الخاص وشركاته
كما يكون اتخاذ القرارات على مستوى املنزل أو ألاسرة .وبعد توفير هذه البنية التحتية,
يجب على املستهلك أن يقرر مستوى كفاءة ألاجهزة التي يشتريها ,وبعد ذلك فقط يمةن
اتخاذ القرارات بشأن وتيرة استخدام املعدات ومستوى القدرة الذي تعمل به(.)6
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ا
ثالثا  :أهمية السياسة النفطية
ال تبتعد السياسة النفطية بمحوريها ألاسعار وإلانتاج كثيرا عن السياسة الدوليـة ويمـا
يجري في الساحة العاملية من عالقات سياسية دولية ويالتحديد الـسوق العامليـة الذي يعد
أهـم املوضوعات الجوهرية في تشةيل العالقات الدولية .لقد أدت الشركات النفطية
العاملية منـذ اكتشاف النفط العربي دورا مهما في تحديد السياسة النفطية وحاولت كثيرا
وبشكل جاد إن تريط النفط بمصالح دولها ,وجعل النفط عامال متغيرا يتأثر بالسياسة
الدولية أو بالعالقـات الدولية .ويقدر تعلق ألامر بتحليل العالقة بين سعر النفط والبعد
السياس ي للدول املستهلةة .وسوف تحاول الدول الصناعية أن تجعل سعر الـنفط منخفـضا
تحـت ذريعة إن تحدد السعر بقوى السوق الحرة وان بقاء النفط املصدر الرئيس ي للطاقة
من دون منافسة أي بديل اخر من مصادر الطاقة سيكون محورا مؤثرا ومتأثرا بالقرارات
السياسية الدولية (. )7
إن أهمية السياسة النفطية السعودية تتجلى في التركيز على مصلحة اململةة أوال قبل
تحقيق أي مصلحة أخرى ويتحقيق مصلحة اململةة تتحقق عدة أهداف أخرى ,وهذا
يحدث طبيعيا عند اتخاذ أي قرار سياس ي أو اقتصادي .لقد سارعت اململةة إيى تطبيق
سياستين واضحتين تسهمان في جعل التعامل في السوق النفطية أكثر وضوحا بين املنتجين
واملستهلةين وهما :تبني النطاق السعري والاقتراح بإنشاء أمانة عامة ملنتدى الطاقة الدولية
بالرياض.
ولقد لعبت اململةة دورا أكثر تأثيرا في السياسة النفطية في السوق النفطية ملا تتمتع
به من احتياطيات نفطية هائلة .ويبدو آلان أن الظروف مواتية للسعودية لتلعب دورا أكبر
في السياسية النفطية في املرحلة املقبلة .وهي املرحلة التي تأتي في ظل مزاحمة النفط
الصخري ,وضعف النمو ألاوروبي ,وتراجع نمو الصين ,واستمرار أكبر ركود اقتصادي في
اليابان .وفي الوقت نفسه أصبحت الواليات املتحدة ألامريةية تتبوأ مقاعد متقدمة في إنتاج
النفط العالمي سابقة اململةة في هذا املجال .ويتزامن و ذلك استمرار الاضطرابات في ليبيا
والعراق مع عدم ضمان تدفقات النفط من تلك الدول بسالسة على الرغم من عودة
إنتاجهما إيى مستويات متقدمة .كما ال يبدو أن اي من دول أويك لديها الرغبة في خفض
إلانتاج النفطي في اجتماع أويك القادم للحفاظ على حصص سوقية أكبر وخصوصا في
آسيا .في ظل ذلك تجد اململةة انها لن تعود إيى مرحلة الثمانينيات بلعب دور املنتج املرجح,
ولن تترك حصتها السوقية في آسيا تتراجع بعد تراجع الطلب الامريكي على نفطها ,ناهيك
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عن أنها ترى أن لديها ترسانة مالية من الاحتياطيات تمةهها من لعب دور أكبر تأثيرا في ظل
أي تراجع محتمل في ألاسعار .لذلك ترغب السعودية البقاء في الساحة الاقتصادية العاملية
منافسا مهما في السوق النفطية ,وتبقى دول معدودة في أويك وخارج أويك ليس لديها
استعداد في خفض إلانتاج في ظل متغيرات أدت إيى ضعف اقتصاده املحلي مثل روسيا(. )8
وتسعى السعودية بالتعاون مع الدول املنتجة داخل ألاويك وخارجها ,لضمان توفر
كميات كافية من النفط الخام في السوق الدولية ,مع تفادي وجود فائض في العرض قد
يؤدي إيى انهيار ألاسعار في ألاسواق التي تسعى السعودية إيى املحافظة على استقرارها,
وتجنيبها التقلبات سواء في ألاسعار ,أو في مستوى الطلب .وتسعى كذلك للمحافظة على
مستويات أسعار معقولة تحقق مصالح الدول املنتجة واملستهلةة على حد سواء ,ليسهم
هذا التوازن في نمو الاقتصاد العالمي وياألخص في اقتصاديات الدول النامية( .)9وثمة جانب
رئيس من جوانب السياسة النفطية للعريية السعودية هو إرساء تعاون وثيق مع الدول
املنتجة واملستهلةة للنفط ,وترتبط كذلك بتعاون نفطي ثنائي وثيق مع أغلب دول العالم,
عن طريق الزيارات الرسمية ,والتبادل التجاري ,والاستثمارات وتبادل املعلومات وآلاراء,
وتنسيق السياسات .كما أن السعودية عضو فاعل في العديد من املنظمات والتجمعات
الدولية التي تهتم بقضايا النفط والطاقة ,ومن أهمها منظمة الدول املصدرة للبترول
(أويك) التي يقع مقرها في فيينا في النمسا .فهي تؤمن بضرورة التعاون الدويي املستمر
واملثمر ,وتعمل على إيجاده ,إذ أنه يسهم في إيجاد مناخ َّبناء من الحوار والتفاهم يسعى إيى
ّ
استقرار السوق النفطية الدولية مما يعزز أهمية النفط ,ويمةنه من لعب دوره الفاعل
والرئيس ي كمصدر أساس ي ملختلف مجاالت الطاقة ,يعتمد عليه العالم من أجل الرخاء
والنمو الاقتصادي( .)10لذلك إن عوائد الصادرات النفطية تسهم في التنمية الاقتصادية
من خالل الروابط ألامامية والخلفية بين القطاع النفطي وياقي القطاعات الاقتصادية,
وليس في الحاالت كلها ان تحقق العوائد النفطية التنمية الاقتصادية املنشودة ,إذ يمةن
تعظيم فرص أحداث تنمية جادة إذا استغلت أحسن استغالل تلك العوائد ,من خالل
استثمارها مختلف ألانشطة الاقتصادية املحلية .
فعلى الرغم من ما حققته عوائدها النفطية من معدل نمو مركب بلغ  % 7,9للمدة
( ,)1990–2010فضال عن التذبذب في نسبة إسهام العوائد النفطية في الناتج املحلي
إلاجمايي بشكل عام ,وارتفاع نسبتها من  % 38,3عام  1990إيى  % 40,4عام  ,2010إال إنها
(.)11
حققت تغيرات تنموية يمةن أن يعتد بها من خالل تنويع هيكل الناتج املحلي إلاجمايي
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وقد تراجعت صادرات النفط الخام السعودية خالل العقد الثاني من القرن الحادي
عشر ,أي في عام  2014بواقع  %14,8مقارنة بعام  ,2013لتحقق  268مليار دوالر مقارنة
بـ  315مليار دوالر .وقد تراجعت الصادرات السلعية خالل عام  ,2014بنسبة  % 9,1عند
 347مليار دوالر ,مقارنة ب ـ  381مليار دوالر لعام  2013ويفارق  34مليار دوالر ,وتستمر
بذلك تراجعات صادراتها وللعام الثاني على التوايي لتسجل أدنى قيمة خالل السنوات
الثالث املاضية .ومن جهة أخرى تراجعت صادراتها لـ  8دول من أهم  10دول مصدر لها,
بصدارة الواليات املتحدة ألامريةية بنسبة  ,%18,4وقد تراجعت الصادرات للصين بنسبة
 ,%15كذلك تراجعت الصادرات لليابان بنسبة  ,%12,8وتشكل الدول  10ما نسبته
 %71,5من إجمايي صادراتها( .)12لذلك إن السياسة النفطية تتجلى أهميتها بوضوح على
الاقتصاد السعودي على املديين املتوسط والبعيد ,وتعتبر املصدر واملؤثر الرئيس ي في مسار
الطلب العالمي على النفط الخام في العالم نتيجة لسياستها النفطية التي تؤثر على املنتجين
واملستهلةين في السوق العاملية .

املبحث الثاني
دور إلايرادات النفطية في الاقتصاد السعودي
يعد القطاع العام في السعودية السلطة الرسمية املسيطرة على النشاطات
الاقتصادية الرئيسة ولديها اقتصاد قائم على النفط ,إذ أن القطاع النفطي يعد من
القطاع الرئيس ي لتمويل املوازنة العامة في السعودية .لقد تطور الاقتصاد السعودي بوتيرة
أبطأ في العام  ,2013وحقق الناتج املحلي إلاجمايي الحقيقي معدل نمو سنوي بلغ ,% 3,8
متراجعا من  % 5,8في عام  ,2012متأثرا إيى حد كبير بالضعف في قطاع النفط ,وانةمش
القطاع النفطي بنسبة  % 0 ,6في العام  .2013أما في العام  , 2014فقد أدت التغيرات في
عوامل السوق النفطية دورا أساسيا في نمو الاقتصاد السعودي .وعلى الرغم من أن أسعار
النفط قد حافظت على استقرارها النسبي في الشهر ألاول من العام  ,2014إال إننا ال
نستبعد التأثير السلبي املحتمل للزيادة التدريجية في حجم العرض النفطي العالمي .وهو ما
يؤثر سلبا على املركز املايي للمملةة العريية السعودية(  .)13وللمرة ألاويى منذ العام 2005
تعلن الحكومة السعودية عن التوازن في املوازنة للعام  ,2014فقد جاءت مختلفة تماما
عن السابقة التي كانت تتسم بتوقع فوائض في امليزانية .ففي ميزانية عام  2014تتساوى
إلايرادات واملصروفات عند مستوى حوايي  228مليار دوالر.
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كذلك من املرجح أن تتأثر إلايرادات النفطية التي تمثل حوايي  % 90من إيرادات
الدولة بفائض العرض النفطي وحدود مدى أسعار النفط .كذلك يقدر معدل النمو في
الناتج املحلي إلاجمايي الحقيقي لعام  2013بحوايي  ,% 3,8أي أقل بةثير من نسبة % 5,81
التي حققها عام  .2012ومن جهة أخرى ,فإن إلانفاق في املوازنة السعودية الذي كان قد
شهد زيادة حادة على مدى السنوات القليلة املاضية في ظل الرييع العربي ,سوف يتجه إيى
الانخفاض في العام .)14 (2014
ا
أول  :أثر إلايرادات النفطية في امليزانية العامة
تتسم سوق النفط الدولية باضطراب أسعار النفط وكثرة تقلباتها نتيجة لتأثيرها
بالعديد من العوامل ,وإذا ما عرفنا ان النفط سلعة دولية في مداها ,استراتيجية في
أهميتها بالنسبة لدول العالم جميعها ,مهما كان مستوى تقدمها ,باعتبارها دوال مستهلةة
للنفط وان كانت بدرجات متفاوتة ,تقابل مجموعة محدودة من الدول منتجة ومصدرة
للنفط  .يصبح من البديهي القول ,إن ارتفاع أسعار النفط يكون لصالح الدول املنتجة
واملصدرة ,اذ تزداد عوائدها النفطية ,أساس إيراداتها املالية ,مما يؤثر ايجابا فيها ,وفي
اعداد امليزانية العامة لديها ,لةن هذا الارتفاع يكون لغير صالح الدول املستهلةة اذ يزيد
هذا الارتفاع الاعباء املالية عليها ,مما يؤثر في اعداد امليزانية العامة فيها ,ويكون الوضع
معاكسا في حالة انخفاض أسعار النفط ,وما يترتب على ذلك من مخاطر وإشكاليات .و من
ثم فان دول العالم جميعها تواجه خطرا واحدا اسمه (خطر سعر النفط ) وترتب على هذا
الخطر العديد من املخاطر وإلاشكاليات عند إعداد امليزانيات العامة لها او عند اتخاذ
القرارات الاقتصادية للدول املصدرة للنفط السيما ان التقلبات في أسعار النفط أصبحت
ظاهرة متةررة و مثيرة للقلق على املستوى العالمي ,تؤثر في معظم الدول املنتجة و املصدرة
للنفط او التي يعتبر النفط فيها املصدر الرئيس ي في تحقيق مواردها املالية بالعملة ألاجنبية
ولذلك تسعى هذه الدول للبحث عن مصادر للدخل غير النفطي ملواجهة مخاطر انخفاض
أسعار النفط الخام العاملية واشكالياته( .)15لذلك إن اململةة تعتمد في ميزانيتها على
إلايرادات النفطية بنسبة  . % 86وتعرف املوازنة العامة للدولة بأنها (وثيقة رسمية تحتوي
على نفقات حكومة دولة ما و إيراداتها ,ضمن خطة مالية تمةن الحكومة من انجاز
القرارات املتعلقة بتفعيل مجمل السياسات التي تقوم الحكومة بتنفيذها تجاه املجتمع
الذي تخدمه)( .)16لذلك تسعى السعودية ومن خالل موازنة إيرادات النفط والتي تعتمد
عليها في موازنتها العامة إيى العمل على تنويع مصادر الدخل باالعتماد على واردات السلع
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غير النفطية .لذلك نلحظ من الجدول رقم ( )1تقديرات امليزانية العريية السعودية للمدة
( ,) 2007- 2014ومما ال شك فيه أن تتوزع تقديرات امليزانية العامة في السعودية التي
تحصل على اغلب إلايرادات من صادرات النفط ,لذلك نلحظ إن اغلب التقديرات في
مختلف السنوات تذهب إيى الدفاع وألامن الوطني ,إذ بلغت  35446مليون دوالر عام
 ,2007وقد كانت نسبتها من إجمايي إلايرادات  ,% 33,2وقد ازدادت إيى  56498مليون دوالر
عام . 2012
الجدول رقم ( ) 1
املوازنة – تقديرية في السعودية للمدة (( ) 2007-2014مليون دوالر)
القطاعات
تنمية املوارد
البشرية
النقل والاتصاالت
تنمية املوارد
القتصادية
الصحة والتنمية
الاجتماعية
تنمية تجهيزات
البنية الاساسية
الخدمات البلدية
الدفاع وألامن
الوطني
الادارة العامة
واملرافق
مؤسسات الاقراض
الحكومية
الاعانات املحلية
إجمايي املصروفات
إجمايي إلايرادات
الفائض أو العجز

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

25729

27893

32518

36651

39549

44792

54173

55812

3021

3238

3905

4385

4622

5484

5883

6268

3707

4351

5785

7810

8783

10974

12452

13210

8283

9180

10780

12427

13986

16342

18917

20844

1383

1702

2070

2250

2378

2807

3121

3611

3620

3988

4402

4999

5654

6789

8461

9229

35446

38223

41267

45245

48530

56498

67020

80762

16468

16808

21106

24538

25019

28680

31986

22549

274

128

140

159

169

2876

3987

4100

3415
101333

3821

4694

5537

5976

8757

109333

126667

144000

154667

184000

12667
216267

106667

120000

122667

125333

144000

187200

218667

11614
228000
228000

5334

10667

-4000

- 18667

- 10667

3200

2400

صفر

املصادر :
 -1اململةة العريية السعودية ,وزارة املالية ,تقديرات امليزانية العامة السعودية2013 ,
 - 2مؤسسة النقد العربي السعودي ( ) 2013) . www. Sama . gov . . sa . –2014
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لذلك نلحظ من خالل الجدول رقم ( )1ان اغلب التقديرات في مختلف السنوات
تذهب إيى الدفاع وألامن الوطني إذ في العام  2007بلغت  35446مليون دوالر وقد كانت
نسبته من إجمايي إلايرادات  .% 33,2وارتفعت عام  2012إيى  56489مليون دوالر ,وفي
عام  2014بلغ إجمايي حصة الدفاع وألامن الوطني من قيمة إجمايي إلايرادات 80762
مليون دوالر ,وكانت نسبتها من إجمايي إلايرادات ارتفعت إيى  ,% 35,4وقد ارتفعت حصة
الدفاع وألامن الوطني في العامين  3112و .3112
أما عام  2014ارتفعت تقديرات التخصيصات للمؤسسات الاقراضية فبلغت 4100
مليون دوالر وكانت قيمة الزيادة في التخصيصات  3826مليون دوالر بين عامي  3112و
 .3112لذا إن الزيادة املستمرة في تخصيصات امليزانية العامة السعودية جاءت نتيجة
ارتفاع أسعار النفط مما أدى إيى زيادة الحصص إيى القطاعات الاقتصادية املختلفة .وقد
ترأست السعودية بقية دول العالم في تصدير النفط الخام ,وتعد السعودية من الدولة
الريعية املعتمدة في ميزانيتها على إلايرادات النفطية .إذ أن إلايرادات النفطية معظمها
تذهب من أجل تحقيق الرفاه الاقتصادي ,ولةن ليس في الحاالت كلها تحقق العوائد
النفطية التنمية الاقتصادية املنشودة في السعودية وياقي الدول الريعية ألاخرى( .)17لذلك
فإن اعتماد الاقتصاد السعودي على استخراج النفط وتصديره ,يجعله ضعيف التنويع,
ويعرضه ملخاطر الاعتماد على مصدر رئيس للدخل .فإن تجنب هذه املخاطر ال يكون إال
بزيادة درجة التنويع الاقتصادي ,علما بأن إلايرادات النفطية املتقلبة املتصفة بأنها :عماد
املوازنة العامة للدولة ,وركيزة الصادرات السلعية ,ومحرك النشاط الاقتصادي ,يؤدي إيى
عدم استقرار في أداء الاقتصاد بأكمله (.)18
ا
ثانيا  :أثر إلايرادات النفطية في إلايرادات العامة
إن الاعتماد على النفط كمصدر رئيس لإليرادات الحكومية ,وممول أساس ي لخطط
التنمية ,يولد مخاطر على الاقتصاد الوطني ألن أسعار النفط إيراداته تتحدد عامليا ,ومن
ثم ال يمةن أن يرتهن أداء الاقتصاد لعوامل خارجية .والنفط مورد اقتصادي ناضب
واستخراجه استنزاف ملخزونه ,مع أسعار النفط العاملية املتقلبة ,ومن ثم فإن إيرادات
اململةة من الصادرات النفطية غير مستقرة ,إذ أن أداء الاقتصاد عموما مرهون بأداء
القطاع النفطي املتقلب .أما في الصادرات وإلايرادات الحكومية وقوة العمل ,فالتغيرات
طفيفة وغير جوهرية .أما في جملة املتغيرات ,فحصل تنويع نتيجة لتأثير التنويع امللحوظ في
متغير الناتج( .)19والجدول رقم ( )3يوضح املوازنة الفعلية في السعودية التي تتكون من
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الصادرات النفطية وغير النفطية للمدة ( ) 2007- 2014وكما يأتي  :فمن مالحظة الجدول
يالحظ ان إلايرادات النفطية بلغت  149916مليون دوالر عام  .2007أما عام 2012
فكانت حصة املوازنة السعودية من إلايرادات النفطية بلغ  305285مليون دوالر مقابل
 243559مليون دوالر عام  ,2014وقد كانت قيمة الانخفاض بين عامي  3113و 3112
بلغت  61726مليون دوالر ,وينسبة انخفاض  % 7,9بسبب انخفاض أسعار النفط العاملية.
أما إلايرادات الاخرى غير النفطية فكانت تبلغ  21498مليون دوالر عام  ,2007بينما عام
 2014فقد ارتفعت إيى  301605مليون دوالر .وقد كانت نسبة إلايرادات النفطية من
إجمايي إلايرادات  % 87,4في عام  ,2007أما إلايرادات الاخرى فكانت نسبتها من إجمايي
إلايرادات  % 12,5عام  .2014وقد كانت نسبة إجمايي إلايرادات من إلايرادات النفطية 87,4
 %في عام  .2014إن سبب اعتماد إجمايي إلايرادات السعودية على إلايرادات النفطية
جاءت نتيجة لزيادة أسعار النفط املصدر .
الجدول رقم ( ) 2
املوازنة الفعلية في السعودية للمدة (( ) 2007–2014مليون دوالر)
البيان
إلايرادات
النفطية
ايرادات
اخرى
إجمايي
إلايرادات
املصروفات
الجارية
املصروفات
الرأسمالية
إجمايي
املصروفات
الفائض أو
العجز الفعلي

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

149916

262236

115845

178737

275829

305285

276012

243559

21498

31366

20103

19027

22249

27355

32351

301605

171413

293598

135949

197764

298078

332639

308363

278498

92586

103690

111092

121345

146800

16100

177079

197242

31746

34995

47957

53025

73653

69781

83191

98732

124333

138685

159049

174369

220453

232881

260270

295974

47081

154913

23100--

23395

77625

99758

48093

17476--

املصادر :
 -1اململةة العريية السعودية ,وزارة املالية ,إلايرادات واملصروفات السعودية 2013 ,
 -3مؤسسة النقد العربي السعودي ( ) 2013) . www. Sama . gov . . sa . –2014
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إذ بلغ سعر برميل النفط الخام في ألاسواق العاملية أكثر من  120دوالر للبرميل الواحد
من النفط .أما في عام  2014بدأت أسعار النفط تنخفض حتى بلغ سعر البرميل  37دوالر .
لذلك يمةن القول في ضمن هذه البيانات إن أهمية امليزانية النفطية التي تحصل عليها
السعودية من تصدير النفط الخام هي التي تغطي امليزانية العامة للدولة ,ومما يمةن
القول إن الاقتصاد السعودي من الاقتصادات الريعية املعتمدة على واردات النفط .من
هنا تولدت القناعة بضرورة تنويع مصادر الدخل ,وعدم الاعتماد على النفط ,لضمان أداء
مستقر لالقتصاد ,وتحقيق تنمية مستدامة( .)20
ا
ثالثا  :أهمية امليزان التجاري في امليزانية العامة
يمثل امليزان التجاري الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات خالل مدة زمنية عادة
ما تكون سنة .فإذا رجحت كفة الصادرات على كفة الواردات قيل إن امليزان التجاري مالئم
أو موافق ,وإذا رجحت كفة الواردات على كفة الصادرات قيل إن امليزان التجاري غير مالئم
أو غير موافق( .)21لذلك تنبع أهمية مصادر الطاقة بشكل عام والنفط بشكل خاص في كونها
ّ
املحرك ألاساس ي وألاكبر للنشاط الاقتصادي في أي دولة .فالنفط ُيعتبر مصدر دخل وحيد
َ
يعتمد عليه في أغلب الدول ,اذ تعتمد أغلب الدول على إيرادات النفط بشكل مباشر كما
في اململةة العريية السعودية ودول الخليج العربي وتعمل اململةة العريية السعودية منذ
مدة طويلة على تنويع مصادر دخلها الوطني من خالل مصادر عدة .ومن هذه املصادر املهمة
في الدخل الوطني التصدير كقطاع فاعل ومتنامي ,وتةمن ّ
أهمية هذا القطاع في قدرته
الواسعة على إيجاد فرص عمل جديدة وجذب املزيد من الاستثمار الخاص املحلي وألاجنبي
على السواء و من ثم تحقيق نمو متوازن(.)22
ولغرض الوقوف على التجارة الخارجية السعودية (الصادرات ,والواردات ,وحجم
التبادل التجاري) وأهمية الفائض في امليزان التجاري ,يمةن مالحظة بيانات الجدول رقم
( )3آلاتي :
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الجدول رقم ( ) 3
إجمايي الصادرات والواردات وحجم التبادل التجاري وامليزان التجاري في السعودية
للمدة ( ( )2007 –2014مليون دوالر)
البيان
الصادرات
النفطية
إجمايي
الصادرات
إجمايي
الواردات
حجم
التبادل
التجاري
امليزان
التجاري

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

264,207 284,906 307,119 289,518 184,421 144,249 247,097 179,390
343,246 375,873 388,401 364,699 251,143 192,296 313,462 233,174
90,157

115,134

95,544

172,481 168,155 155,593 131,586 106,863

515,727 544,028 543,994 496,285 358,006 287,840 428,596 323,331
198,328 143,017

96,752

170,765 207,718 232,808 233,113 144,280

املصادر :
 -1صندوق النقد العربي ,إلاحصاءات الاقتصادية للدول العريية ,التجارة الخارجية ,2012 ,ص . 14–15
 -3صندوق النقد العربي ,إلاحصاءات الاقتصادية للدول العريية ,2015 ,ص .ص .448- 381
 -2املركز الاحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي ,ملحة احصائية لدول مجلس التعاون ,العدد ألاول,2015 ,
ص .ص . 59–57
www.cdsi.gov.sa
 -2اململةة العريية السعودية ,مصلحة الاحصاءات العامة واملعلومات.

لقد طورت العريية السعودية من سياساتها النفطية التي تعد من أهم السياسات
الاقتصادية ويحسب ما يبين الجدول رقم (  ) 3من صادرات وواردات وحجم تبادل وامليزان
التجاري  .لذا إن اغلب الصادرات السعودية من النفط الخام .فقد بلغت نسبة الصادرات
النفطية من إجمايي الصادرات  % 76,9عام  ,2007وقد ارتفعت هذه النسبة إيى % 84,8
عام  ,2014أي بنسبة زيادة الصادرات النفطية من إجمايي الصادرات  % 7,9بين العامين.
أما نسبة إجمايي الواردات من إجمايي الصادرات عام  2007فقد بلغت  % 38,7مقابل زيادة
نسبة إجمايي الواردات من إجمايي الصادرات بلغت  % 50,3عام  ,2014علما إن قيمة
إجمايي الصادرات  343,246مليون دوالر مقابل  172,481مليون دوالر إجمايي قيمة
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الواردات عام  .2014هذا وقد ارتفعت قيمة امليزان التجاري من  143,017مليون دوالر عام
 2007مقابل  170,765مليون دوالر عام . 2014
أما امليزان التجاري السعودي ,هو يشمل (الصادرات–والواردات) خالل مدة البحث
في الجدول رقم ( ,)3فقد ارتفع من  143,017مليون دوالر عام  2007مقابل 170,765
مليون دوالر عام  ,2014اي بزيادة بين العامين بلغت  27,748مليون دوالر  ,مقابل نسبة
زيادة في امليزان التجاري بلغ  .% 83,8أما إجمايي الصادرات النفطية من حجم التبادل
التجاري فقد بلغت  143,92مليون دوالر ,وقد كانت نسبة إجمايي الصادرات النفطية من
حجم التبادل التجاري  % 55,48عام  . 2007وقد ارتفعت قيمة إجمايي الصادرات النفطية
السعودية من حجم التبادل التجاري إيى  251,52مليون دوالر وينسبة زيادة الصادرات
النفطية من التبادل التجاري  % 51,23عام  .2014إن اعتماد الاقتصاد السعودي على
الصادرات النفطية في التجارة الخارجية يعني ذلك إن هذا الاقتصاد من الاقتصادات
الريعية املعتمدة على النفط في تمويل امليزانية العامة للدولة .إن اعلى قيمة للصادرات
النفطية بلغت  307,119مليون دوالر ,وقد كانت اعلى قيمة إجمايي الصادرات والتي بلغت
 388,401مليون دوالر عام  . 2012لقد كان سبب ارتفاع قيمة هذه الصادرات نتيجة
الارتفاع الحاصل في أسعار النفط العالمي .وأما اعلى قيمة إجمايي للواردات كانت 172,481
مليون دوالر عام  ,2014نتيجة انخفاض ألاسعار مما أدى إيى انخفاض قيمة الصادرات
النفطية .ومن خالل بيانات الجدول يلحظ هناك زيادة مستمرة في التجارة الخارجية
السعودية وياألخص في الصادرات وامليزان التجاري ,جاءت هذه الزيادة نتيجة زيادة
صادرات النفط السعودي ولةن هناك تذبذبا في أسعار السوق النفطية العاملية بين
الارتفاع في املرحلة املاضية ,والانخفاض املستمر في املرحلة الحالية .وقد انعةس ما تحقق
من فائض إيرادات املوازنة في السنوات ألاخيرة على تسخير اململةة لتلك الفوائض
لتخفيض الدين العام .وتعد قطاعات البناء والتشييد ,والصناعة ,والةهرياء والغاز واملياه
من أهم القطاعات إلانتاجية املحركة للنشاط الاقتصادي بعد قطاع النفط خالل
السنوات ألاخيرة  .وفيما يتعلق بالقطاعات الخدمية كانت القطاعات املحركة والعقارات
وخدمات ألاعمال .أسهم القطاع الخاص بدور فاعل في دفع مسيرة النمو الاقتصادي( . )23
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املبحث الثالث
اثار السياسة النفطية في السعودية على التنمية املستدامة
إن مفهوم التنمية املستدامة التفصيلي وضع على الخارطة العاملية بعد انعقاد قمة
ألارض ريودي جانيروا في البرازيل عام  ,1992ومن ثم ُعد هذا املفهوم محورا ألنشطة ألامم
املتحدة إلانمائية حول العالم .والتعريف ألاكثر شيوعا وتداوال للتنمية املستدامة هو أنها :
التنمية التي ّ
تلبي احتياجات الجيل الحايي مع ضمان حقوق ألاجيال القادمة ,والقدرة على
تلبية الاحتياجات الخاصة بها( .)24لذلك إن السعودية تشاطر املجتمع الدويي الاهتمام
بشأن تغير املناخ ,باعتباره يشكل تحديدا بعيد املدى للدول املنتجة واملستهلةة ,وتدرك
العالقة املتبادلة بين تأثيرات التغير املناخي وأهمية التنمية املستدامة عند تأمين الطاقة
لضمان نمو اقتصادي عالمي مستقر(.)25
كما تدرك السعودية أن كل التوقعات املستقبلية تجمع على أن حاجة العالم للطاقة
ستستمر بالتزايد ,باعتبارها جزءا من التنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء في أنحاء العالم,
إذ يحتاج العالم إيى الطاقة من مجموعة واسعة من املصادر في الحاضر واملستقبل مع
تزايد الطلب عليها  .وعلى الرغم من أن هناك زيادة في إمدادات مصادر الطاقة البديلة ,إال
إن التوقعات كلها تشير إيى أن الدور الرئيس لهذه املصادر سيكون مةمل ملزيج الطاقة
وليس بديال عن استخدام املواد الهيدروكريونية .وتشير الدراسات إيى أن الطاقة املتجددة
لن تكون قادرة على تلبية الطلب العالمي املتزايد على الطاقة .لذا إن النفط وأنواع الوقود
أالحفوري الاخرى ستظل تسهم بشكل حيوي في مزيج منتجات الطاقة لعقود عديدة
قادمة .ويما إن هدف اململةة هو توفير الطاقة لدفع عجلة الحركة الاقتصادية والاجتماعية
في اململةة ودعم التنمية في العالم ,والاستفادة من التةنولوجيا والابتكار لجعل استخدامه
أكثر نظافة ,فإن تطوير إنتاج مصادر الطاقة املتجددة يمةن من تنويع مصادر الطاقة
لديها ,وتوفير الوقود ألامثل لالستهالك املحلي ,والسيما في مجال توليد الطاقة الةهريائية
وتحليه املياه( .)26إذ إن هناك ثالث أبعاد رئيسة للتنمية املستدامة التي لها عالقة بقطاع
النفط وتتمثل بالبعد البيئي والبشري والدويي( : )27
أ -البعد البيئي  :هناك قناعة بأن إدارة البيئة بشكل سليم ومتوازن يعتبر ضرورة لعملية
التنمية .وترتةز فلسفة التنمية املستدامة على حقيقة جوهرها أن استنزاف املوارد البيئية
الطبيعية ,سيكون له آثار ضارة على التنمية والاقتصاد بشكل عام .لهذا إن أول بند في
مفهوم التنمية املستدامة هو محاولة املوازنة بين النظام الاقتصادي والنظام البيئي من
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دون استنزاف املوارد الطبيعية مع مراعاة ألامن البيئي .وقد أصبح القضاء على الفقر
وتحسين توزيع الدخل لصالح ذوي الدخل املنخفض ضرورة ,ليس منظور العدالة
الاجتماعية وألاخالقية فقط ولةن أيضا منظور حماية البيئة وتحقيق التوازن البيئي .
ب -البعد البشري  :يعني تحقيق معدالت نمو مرتفعة مع املحافظة على استقرار معدل نمو
السكان .حتى ال تفرض ضغوطا شديدة على املوارد الطبيعية .ومن ثم أصبح معنى التنمية
املستدامة اعادة توجيه املوارد لضمان الوفاء باالحتياجات البشرية ألاساسية مثل التعليم,
وتوفير الرعاية الصحية ألاولية وتوفير املياه النظيفة .وهنا تظهر ضرورة خلق مؤشرات
محددة تسمح بتحديد قدرة املجتمع على استنزاف املوارد الطبيعية ودرجة نفادها ,ومن ثم
ضرورة إيجاد توازن بين استنزاف املوارد املتاحة مثل النفط ,واملياه ومتطلبات التنمية من
دون التأثير سلبا على مستوى معيشة ألاجيال القادمة.
ج  -البعد الدويي  :هناك ارتباط بين طبيعة النظام الاقتصادي العالمي واستنزاف املوارد
الطبيعية ,إذ حاولت الةثير من الدول زيادة معدالت إنتاجها من املواد ألاولية ,مثل النفط,
لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية ,ولسداد التزاماتها الخارجية .ومن ثم يصعب الاستمرار
في محاولة تحقيق تنمية مستدامة تحمي املوارد الطبيعية بمعزل عن العالم الخارجي(.)28
لذلك إن تقرير ألامم املتحدة إلانمائي ,يبين السعودية في ترتيب ( )34في التنمية
البشرية املرتفعة بين دول العالم ,ويحسب الجدول رقم ( )4الذي يوضح املؤشرات البيئية
للتنمية املستدامة في السعودية وكما يلي :
الجدول رقم ()4
املؤشر البيئي للتنمية املستدامة في السعودية
نسبة اسهام املوارد الطبيعية من
نسبة مصادر الطاقة الاولية من الطاقة
الدخل القومي الاجمايي (نضوب
الاجمالية
املوارد الطبيعية)
2014
2013
2012 2014 2013 2012
املصدر
2..1
22.1
املصادر غير املتجددة 2..1 111 111 111
1
1
1
املصادر املتجددة
املصادر :
 - 1برنامج ا ألمم املتحدة إلانمائي ,تقرير التنمية البشرية ,نيويورك ,2014 ,ص .210
 - 2البنك الدويي ,استهالك طاقة الوقود ألاحفوري من الناتج إلاجمايي ,نيويورك .
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ويمةن القول أن املؤشر البيئي في الجدول إن السعودية تعتمد على مصادر الطاقة
الاولية (الوقود غير املتجدد  -الاحفوري ) بنسبة  , % 100أما املصادر املتجددة فال يوجد
اي اعتماد عليها خالل املدة ( . )2012 –2014وقد كان نضوب املوارد الطبيعية والتي يعتمد
عليها الدخل القومي إلاجمايي السعودي بلغت ( % )38,0, 37,0 ,36,0خالل الاعوام 2014 ,
 2013 ,2012على التوايي من هذه املوارد .وهذا يدل على إن برامج التنمية املستدامة
تعتمد على املوارد الطبيعية املتوفرة في اململةة ,مما يؤدي إيى عدم وجود بدائل لهذه
املوارد ,والبد من استدامة هذه املوارد من خالل ايجاد البدائل املختلفة مثل الطاقة
املتجددة ( الطاقة الشمسية ,وطاقة الرياح) من اجل التخفيف من مصادر الطاقة الاولية
(النفط ,والغاز الطبيعي)  .أما الجدول رقم ( )5فيوضح معدل النمو البشري وإلانفاق على
الصحة من خالل البعد البشري للتنمية املستدامة .ولكي تنجح السياسة النفطية
السعودية في تحقيق أهدافها على الصعيد املحلي و الدويي ,البد ان تأخذ بنظر الاعتبار ,
انخفاض أسعار النفط العاملية ,وكذلك تدهور الوضع البيئي املتسارع من خالل الاحتباس
الحراري بفعل الغازات املتصاعدة من استهالك النفط ومشتقاته .لذلك إن مالحظة
الجدول ( )5الذي يبين البعد البشري للتنمية املستدامة وتأثير النفط على املوارد الطبيعية
الاخرى .ففي ظل تصدر السعودية املرتبة الاويى عامليا بإنتاج النفط وتصديره عامليا أثر ذلك
ّ
ايجابا على تحسن مستوى تنمية الفرد السعودي .
الجدول رقم ( ) 5
البعد البشري للتنمية املستدامة في السعودية
نصيب الفرد
العمر
الترتيب
املتوقع املتوسط السنوي
من الدخل
العالمي
الانفاق على الصحة
القومي
ملعدل النمو
عند
للتنمية
من الناتج املحلي ()%
إلاجمايي بدوالر
البشري ( )%
البشرية الوالدة
2011
املرتفعة (سنة )
2013
2013 2012 2011 2013 2000 2013
2013
الترتيب
52,109
9,4 9,4 3,7
1,17
0,90 75 , 5
 34عامليا
املصدر :
 برنامج الامم املتحدة الانمائي ,تقرير التنمية البشرية ,نيويورك ,2014 ,ص .ص .186 - 158111
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إذ احتلت املرتبة (  ) 34عامليا من حيث ترتيب التنمية البشرية في السعودية عام .2013
أما متوسط العمر املتوقع فقد بلغ  75,5سنة في عام  . 2013وقد ازداد متوسط النمو
البشري السنوي خالل ثالث عشرة سنة املاضية من  % 0,9عام  2000إيى  % 1,17عام
 ,2013وذلك بفعل تطور الانفاق الحكومي على الصحة من إجمايي الناتج املحلي السعودي
إذ ارتفع الانفاق من  % 3,7عام  2011إيى  % 9,4عام  ,2013إن ارتفاع الانفاق على
الصحة وياقي القطاعات الاقتصادية الاخرى جاء نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط ,مما أدى
إيى زيادة رصيد امليزانية العامة السعودية  .أما نصيب الفرد السعودي من الدخل القومي
فبلغ  52,109دوالر  .لذلك يرتبط موضوع إدارة املوارد على املدى الزمني الطويل لتحقيق
التنمية املستدامة والعدالة بين ألاجيال تساؤالت عده مهها تحديد معدل إلانتاج ومن ثم
النضوب ألامثل وهذا يعتمد على متغيرات عدة مهها حجم الاحتياطي وإلانتاج ومستوى
السعر وغير ذلك من أمور فنية .ونظرا ألوضاع السوق النفطية وارتباطها بعالقات خارجية
فإن معدل إلانتاج والنضوب يختلف في الغالب عن املستوى ألامثل .أما التساؤل الثاني
فيتعلق باملستوى ألامثل من إلايرادات التي يمةن ادخارها وتوجيهها لالستثمار لألجيال
القادمة ,واملستوى الذي يجب توجيهه لالستهالك والاستثمار املحلي آلاني وارتباط ذلك
بمعايير الاختيار بين مجاالت الاستثمار لألجيال القادمة و إلاطار الزمني لالستثمار طويل أو
قصير ألاجل وقنواته .وإن تحليل املسار الاقتصادي السعودي ونموه ودرجة تنوعه يعتمد
إيى حد كبير على مستقبل الطلب والعرض العامليين من النفط املستندان إيى مستقبل
الطاقة عموما .إذ أن ذلك املستقبل يؤثر إيى حد بعيد على استثمارات اململةة في مراحل
الصناعة النفطية سواء في إنتاج النفط وتةريره أو إنتاج الغاز ومعالجته وما يليهما من
مراحل ,ويؤثر أيضا على مستويات إنتاج واستهالك كل مههما ,ومن ثم يؤثر على صادرات
السعودية وعائداتها من النفط و على إنفاقها التنموي .لذلك يؤثر مستقبل الطاقة
والنفط على خيارات السياسة النفطية والسياسة املالية والسياسة الصناعية وياألعم
سياسات التنمية(. )29
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الاستنتاجات والتوصيات

ا
أول  :الاستنتاجات
 -1على الرغم من ارتفاع نصيب دخل الفرد إيى  26ألف دوالر في السعودية ,إال إنها ما تزال
تعتمد في تمويل ميزانيتها العامة على ايرادات النفط .
 -2تلعب السعودية دورا مؤثرا على السوق النفطية من خالل سياستها النفطية ,بما
تمتلةه من احتياطي نفطي كبير  ,وكذلك الزيادة املرتفعة في صادراتها النفطية.
 -3تسهم العوائد النفطية في تطوير القطاعات الاقتصادية املختلفة من أجل تحقيق
اهداف التنمية الاقتصادية.
 -4تسعى السعودية إيى تنويع مصادر الدخل ,من خالل رفع إلايرادات غير النفطية و
لتقليل من الاعتماد على الواردات النفطية في تمويل ميزانيتها العامة.
 -5إجمايي إلايرادات السعودية تفوق إجمايي املصروفات ,وهذا يدل على إن هناك فائضا في
امليزان التجاري السعودي.
 -6إن مستقبل الطاقة والنفط يؤثر على السياسة النفطية واملالية ومن ثم يؤثر على
التنمية املستدامة ,من خالل استنزاف املوارد الحالية و نضوبها مستقبال  ,مما يؤثر
على الاجيال القادمة .
ا
ثانيا  :التوصيات
 - 1ضــرورة صــياغة سياســة نفطيــة واضــحة ,للتغلــب علــى الصــعويات التــي تواجــه مســتقبل
النفط.
 - 2العمل على تبني سياسة اقتصادية تهدف إيى التقليل مـن الاعتمـاد علـى مصـدر الـنفط فـي
تمويل املوازنة العامة .
 -3تنويـ ــع مصـ ــادر الـ ــدخل السـ ــعودي مـ ــن خـ ــالل تطـ ــوير مختلـ ــف القطاعـ ــات الاقتصـ ــادية ,
واعتماد موارد هذه القطاعات في تطوير الاقتصاد السعودي .
 -4التقليــل مــن الاعتمــاد علــى الــنفط ,والاهتمــام بالطاقــة البديلــة ,والتخفيــف مــن انبعاثــات
ثاني أوكسيد الةريون الناجم من استخراج وإنتاج النفط من اجل تنمية مستدامة.
 -5الافادة من إلايرادات النفطية ,واستثمارها وادخارها لالستفادة مهها لألجيال القادمة.
 – 6الاعتمـ ــاد علـ ــى الطاقـ ــة املتجـ ــددة مثـ ــل الطاقـ ــة الشمسـ ــية والطاقـ ــة الرياحيـ ــة  .وعـ ــدم
الاعتم ــاد عل ــى الوقـ ـود الاحف ــوري ,ال ــذي تعتم ــده الس ــعودية اعتم ــادا رئيس ــا ف ــي مختل ــف
املجاالت الاقتصادية .
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The Economic effects of oil policy in Saudi Arabia
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Abstract :
The political importance of oil stems from its role in shaping
the economic policy in Saudi Arabia, as oil revenue is the main
source that finance budget of the country and various economic
sectors. Its impact, however, embodies in the Increase of level of
GDP and per capita GDP in order to reach the basic goals of
economic and social development. Moreover, this policy is a tool
for achieving the economic goals. Saudi Arabia occupies ranked as
a first producer of crude oil from among oil-producing countries.
The hypothesis of study assumes that make a change in Saudi oil
policy for economic diversification ought to be depended on
successful oil policy that affect other economic sectors and reduce
its dependence on oil revenues for financing its public budget. In
spite of the high per capita income of Saudi Arabia, but it is still
dependent on oil revenues to finance the public budget.
Accordingly, Saudi Arabia is seeking to diversify its sources of
income by raising non-oil revenues to reduce dependence on oil
export.

Key words :
oil policy, oil prices, oil revenues, Economic diversification.
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