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مواجهة �أزمة احلوكمة يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا :نحو �إن�شاء دول تعددية �شاملة للجميع ُبعيد
الربيع العربي
د .كارين �إ .يونغ ,باحثة مقيمة �أوىل يف معهد �أمريكان �إنرتبرايز

جتارب يف احلوكمة املالية� :أجندة
دول جمل�س التعاون اخلليجي
اخلا�صة بالإ�صالح االقت�صادي
عجل انح�سار �أ�سعار النفط �أواخر عام  2014من
ّ
تد�شني جملة من التغريات اخلا�صة بال�سيا�سة املالية
يف �شتى دول جمل�س التعاون اخلليجي .وغطّ ت
هذه الإ�صالحات ق�ضايا ح�سا�سة مثل �إ�صالح �سوق
العمل ،وحترير القطاع املايل ،وفر�ض �رضائب
اال�ستهالك و�رضائب الأرا�ضي ،و�إلغاء �أو تقليل
دعم الكهرباء واملاء والوقود .لذا فمن املنطقي �أن
نتوقع بع�ض التغريات يف العالقات بني الدولة
واملجتمع يف دول اخلليج .لكن هناك بوادر قليلة على
اال�ضطرابات �أو االحتجاجات ،حتى مع ارتفاع
تكاليف املعي�شة وقلة الوظائف يف القطاع العام.
لغزا ،على
ميثل رد الفعل املنتظر وغري املتحقق هذا ً
الأقل على املدى الق�صري � .اّإل � ّأن التغريات اجلارية
هي تغريات هيكلية ،ومن املرجح �أن ي�ستغرق
املجتمع – من مواطنني و�سكان وافدين – فرتة من
الزمن قبل �أن ي�ستوعب الأثر ب�شكل كامل.
ويف الوقت نف�سه ،فهناك عدة تيارات �سيا�سية عاملية
و�إقليمية عززت من احلكم ال�سلطوي وقلّلت من
حمفزات املخاطرة يف �أو�ساط املجتمع املدين .لقد
1

�أظهر اندالع النزاعات املتعلّق بانتفا�ضات الربيع
العربي يف �سوريا وليبيا واليمن وم�رص املخاطر
عززت
الكبرية للثورة والتغيري يف احلكومات .كما ّ
التغريات يف ال�سيا�سة الأمريكية والأوروبية منذ
 2016من الت�صورات ال�سلبية عن الدميقراطية
ومنحت ُحكام اخلليج (و�سائر دول ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا) الفر�صة لتعزيز ر�ؤاهم اخلا�صة
ب�أجندات النمو وطنية النزعة ،دون �ضغط خارجي
على �أ�ساليب احلكم اخلا�صة بهم.
نتيجة للمذكور ،فقد �شهدنا منذ �أواخر عام 2014
فرتة جديدة من التجريب يف ال�سيا�سات ،حيث تربر
متنوع و�أقلّ اعتمادا على
غاية الو�صول �إىل اقت�صاد ّ
حتول جذري
�صادرات ال ّنفط – و�سائل ك�إحداث ّ
الرعاية االجتماعية ،وتغري تف�ضيالت
يف نظام ّ
وممار�سات التوظيف ،وفر�ض دور جديد للدولة
يف و�ضع «و�صفة» لأجندة النمو .ما زالت الدولة
نظريا
مركزية ملفهوم وتطبيق التنمية االقت�صادية،
ً
ّ
وعمليا ،يف حني ُي َتوقّع من مواطني و�سكان اخلليج
ً
�إما �أن ينتهزوا الفر�صة� ،أو يغادروا� ،أو يعانوا من
الإق�صاء .هذا املوجز يناق�ش بع�ض الإ�صالحات
الهيكلية الكربى ،املت�صلة بال�رضائب والدعم،
و�إ�صدار الدين ،يف دول جمل�س التعاون ،ما ي�ؤدي
�إىل نقل الأعباء املالية من الدولة �إىل مواطنيها
و�سكانها.

نتيجة للمذكور ،فقد �شهدنا
منذ �أواخر عام  2014فرتة
جديدة من التجريب يف
ال�سيا�سات ،حيث تربر غاية
متنوع
الو�صول �إىل اقت�صاد ّ
و� ّ
أقل اعتمادا على �صادرات
ال ّنفط – و�سائل ك�إحداث
الرعاية
ّ
حتول جذري يف نظام ّ
االجتماعية ،وتغري تف�ضيالت
وممار�سات التوظيف،
وفر�ض دور جديد للدولة يف
و�ضع «و�صفة» لأجندة النمو.
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ال�شكل � .1إ�صالح الدعم و�إنفاذ ال�رضائب
الدولة

2

�رضيبة القيمة امل�ضافة

�رضيبة ال�سلع ال�ضارة

�أخرى

البحرين

(خطط لأن تبد�أ
ُ %3.5
�أوا�سط  – 2018مت
الإرجاء �إىل يناير/
كانون الثاين )2018

ر�سوم «�رضائب ال�سلع
ال�ضارة» على ال�سجائر
وم�رشوبات الطاقة
وامل�رشوبات اخلفيفة
()2017

رفع الدعم عن الوقود ،رفع �أ�سعار الوقود ن�سبة  – )2018( %25-12اخلطة معلّقة.
زيادة ر�سوم هيئة املاء والكهرباء ،ر�سوم تعدين الرمال ،ر�سوم اخلدمات الفندقية ،تدابري
ا�ستعادة تكلفة تخ�ص البلديات ،ر�سوم على تعدين الرمال (.)2016
املوافقة على رفع الدعم عن املرافق املنزلية (.)2016
ر�سوم على الكحوليات وال�سجائر (.)2016
تعوي�ض نقدي عن دعم اللحوم ،بعد الت�سجيل عرب موقع اجلهاز املركزي للمعلومات ،حتدد
وزارة التنمية االجتماعية املبلغ ،بناء على اال�ستحقاق (.)2015
رفع الدعم عن اللحوم ،ت�ضاعف �أ�سعار اللحوم احلمراء والدواجن (.)2015

الكويت

)19/2018( %5

�إعداد م�سودة قانون
حول الر�سوم على
ال�سجائر وم�رشوبات
الطاقة وامل�رشوبات
اخلفيفة ()2017

�رضائب الأرباح التجارية %10 :على الأرباح ال�سنوية لل�رشكات ،و�أرباح الكيانات الأخرى
غري ال�رشكات ،املتجاوزة لـ � 50ألف دينار كويتي ( 64,500دوالر) (.)2016
زيادة ر�سوم ت�رصيح العمل من � 2إىل  50دينارا كويتيا ،ور�سوم التجديد زادت من � 2إىل 10
دنانري كويتية (.)2016

ُعمان

)2019( %5

خطط لتد�شني �رضيبة
ال�سلع ال�ضارة ()2017

 :2017رفع احلد الأق�صى املفرو�ض على �سعر الوقود  ،91مع ح�صول العمانيني املحدودي الدخل
(�أقل من  600ريال عماين/ال�شهر) على �أ�سعار مدعومة على �أول  200لرت وقود ( 180بي�سة/لرت)
عرب حتويالت نقدية عن طريق بطاقة دعم الوقود [.]National Subsidy System NSS
رفع �رضيبة دخل ال�رشكات من � %12إىل  %15و�إلغاء احلد الأدنى (.)2017
فر�ض �رضيبة دخل  %3على فئة من �صغار دافعي ال�رضائب (.)2017
�رضيبة التدريب و�رضيبة بلدية على الإيجارات (.)2016
ر�سوم على امل�سافرين من املطارات العمانية ،زادت بواقع  2ريال (يوليو/متوز .)2016
املوافقة على �إ�صالح خطة الدعم ( ،)2016اقتطاع بواقع  500مليون ريال عماين من دعم
الوقود ،مقارنة بـ 2015؛ خ�صم  108مليون ريال عماين من ميزانية دعم الكهرباء ،مقارنة
بـ 2015؛ خ�صم  3مليون ريال عماين من ميزانية دعم الأغذية ،مقارنة بـ 2015؛ زيادة دعم
املياه بواقع  %3مقارنة بـ .2015
زيادة ر�سوم الطريان املدين ور�سوم �أخرى (.)2015

قطر

( %5مت الإرجاء)

مت �إرجاء �رضيبة ال�سلع
ال�ضارة على ال�سجائر
وم�رشوبات الطاقة
وامل�رشوبات اخلفيفة
()2017

و�ضع �آلية ت�سعري ملراجعة �أ�سعار الوقود بانتظام ( :)2016زيادة بواقع  10درهم/لرت يف
 ،2017و 5درهم/لرت يف .2018
زيادة �أ�سعار البنزين بواقع  %30وم�ضاعفة الغرامات على تبديد املياه ،وزيادة تكلفة اخلدمات
الربيدية (.)2016
الإيعاز لل�رشكات اململوكة للدولة �أن تقلل نفقات براجمها و�أن تنهي عمل الوافدين بها (.)2016
زيادة الر�سوم املقررة على املياه والكهرباء (.)2015
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الدولة

�أخرى

�رضيبة القيمة امل�ضافة

�رضيبة ال�سلع ال�ضارة

ال�سعودية

)2018( %5

�رضيبة �سلع �ضارة على
ال�سجائر وم�رشوبات
الطاقة وامل�رشوبات
اخلفيفة ()2017

�ستفر�ض املدن االقت�صادية ال�سعودية ر�سوم مبيعات بواقع � ،%1إ�ضافة �إىل ر�سوم التعامالت
املالية ،ور�سوم ت�سجيل الرهن العقاري (فرباير�/شباط )2018
تخ�صي�ص بدالت مالية �شهرية ملوظفي القطاع العام والع�سكريني ملعادلة �أثر �رضيبة القيمة امل�ضافة
وارتفاع �أ�سعار الطاقة( .يناير/كانون الثاين .)2018
تد�شني برنامج ح�ساب املواطن للأ�رس منخف�ضة ومتو�سطة الدخل .حتديد اال�ستحقاق بعد الت�سجيل
على موقع وزارة العمل والتنمية االجتماعية (.)2017
عمال وافدين – جزء
فر�ض ر�سوم جباية على الوافدين يف �رشكات القطاع اخلا�ص التي توظف
اً
من برنامج ال�سعودة (دي�سمرب/كانون الأول .)2017
تدريجيا يف ( 2017مت ت�أجيلها).
خطط لإلغاء دعم الوقود
ً
فر�ض �رضيبة الأرا�ضي البي�ضاء (غري املطورة) (مار�س�/آذار .)2017
قرار ب�أن يدفع الوافدون «�رضيبة �أ�رسة» لدى مغادرة اململكة (يونيو/حزيران .)2017
�رضيبة توظيف �شهرية على العمال الوافدين ومن يعولونهم (يوليو/متوز .)2017
خف�ض �رضيبة �أرامكو من � %85إىل  %50جلذب امل�ستثمرين �إىل الإ�صدارات الأولية للجمهور
(مار�س�/آذار .)2017
�سعر �رضيبة ال�رشكات� ،%20 :رضيبة زكاة� ،%2.5 :رضيبة ا�ستثمار بقطاع الغاز الطبيعي من
تقديرات الأرباح الأولية� %30 :رضيبة ت�صاعدية ت�صل �إىل  ،%80ر�سوم �رضيبية على الدخل
من �إنتاج منتجات النفط واملواد الهيدروكربونية بواقع � %50إىل  %85بدء النفاذ يناير/كانون
الثاين .2017
�إعفاء الرعاية ال�صحية والتعليم بالقطاع اخلا�ص من �رضيبة القيمة امل�ضافة.)2017( ،

الإمارات

)2018( %5

�رضيبة �سلع �ضارة على
ال�سجائر وم�رشوبات
الطاقة وامل�رشوبات
اخلفيفة ()2017

�شهريا منذ � .2015أحدث زيادة :دي�سمرب/كانون الأول  2017مع
مراجعة �أ�سعار الوقود
ً
ا�ستبعاد زيادة يناير/كانون الثاين  2018بواقع  %5ب�سبب �رضيبة القيمة امل�ضافة.
و�ضع خطة توزيع �إيرادات �رضيبة القيمة امل�ضافة يف �سبع �إمارات (يناير/كانون الثاين .)2018
زيادة ر�سوم املياه والكهرباء يف �أبوظبي على املواطنني ،و�سعر �أعلى للوافدين (.)2017
فر�ض ر�سوم  %3ل�صالح البلديات على ا�ستئجار الوافدين لل�سكن يف �أبوظبي (يوليو/متوز
.)2016
ر�سوم مغادرة مطار يف دبي وال�شارقة و�أبوظبي (.)2016
زيادة الر�سوم احلكومية من ت�سجيل حقوق امللكية الفكرية ،مبا ي�شمل العالمات التجارية وبراءات
االخرتاع ،وحقوق الن�رش والت�صميمات (.)2015
ر�سوم على الكحوليات وال�سجائر (.)2015
�إنقا�ص ميزانية دعم الوقود (.)2015
�إعفاء املدار�س واملعدات الطبية والأدوية و 20منطقة حرة من �رضيبة القيمة امل�ضافة� .إمكانية
ا�سرتداد ال�سائح الزائر من خارج دول جمل�س التعاون ل�رضيبة القيمة امل�ضافة (.)2017

امل�صدر :من جتميع امل�ؤلفة
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عقبات هيكلية على طريق الإ�صالح
والنمو االقت�صادي
كانت املظامل التي حركت العديد من انتفا�ضات
الربيع العربي ذات طبيعة اقت�صادية؛ من �ضعف
احلراك االجتماعي واالقت�صادي ،والف�ساد،
والإق�صاء من الفر�ص املُتاحة .ولقد �أ�صدر الباحثون
يف البنك الدويل بحوثًا جديدة حول منابع هذه املظامل
1
وال�سمات الدميغرافية للمتظاهرين ولغز احلراك،
ّ
وك�شفت هذه البحوث عن مدى �ض�آلة ما تغيرّ يف
املعوقات الهيكلية احلائلة دون الإدماج ،والّتي ال
تزال موجودة يف اخلليج ويف منطقة ال�رشق الأو�سط
2
و�شمال �أفريقيا.

ولقد �أ�صدر الباحثون يف
البنك الدويل بحو ًثا جديدة
حول منابع هذه املظامل
وال�سمات الدميغرافية
ّ
1
للمتظاهرين ولغز احلراك،
وك�شفت هذه البحوث عن
مدى �ض�آلة ما تغيرّ يف
املعوقات الهيكلية احلائلة
دون الإدماج ،وا ّلتي ال
تزال موجودة يف اخلليج
ويف منطقة ال�رشق الأو�سط
2
و�شمال �أفريقيا.
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ما زالت ندرة فر�ص العمل وقلة الإ�سكان املي�سور
ال ّتكلفة م�شكالت �أ�سا�سية 3،ال �سيما بالن�سبة �إىل اجليل
احلايل من ال�شباب العرب ،ذوي ال ّدهاء الإعالمي.
لقد �أدت �أجندة الإ�صالح املايل �إىل ت�أجيج التخوفات
حول وظائف القطاع العام ،يف حني ارتفعت
تكاليف املعي�شة على امتداد دول اخلليج ب�سبب فر�ض
�رضائب ور�سوم جديدة ،ف�ضلاً عن تقليل الدعم
املخ�ص�ص للطاقة واملياه.
وخالل هذه الفرتة من «التجريب» يف ال�سيا�سات،
أي�ضا تفاو ًتا بني دول اخلليج فيما يخ�ص
نالحظ � ً
�سيما ما يتعلق ب�رضيبة القيمة
تنفيذ الإ�صالحات (وال ّ
امل�ضافة ،التي مل تفر�ضها �إىل الآن �سوى الإمارات
وال�سعودية) ،وكذلك نرى اختالفا يف الت�صورات
القائمة حول قيمة الأجانب كعاملني وك�أع�ضاء يف
املجتمع.
تهدف جميع دول اخلليج �إىل زيادة فر�ص العمل
ملواطنيها يف القطاع اخلا�ص � ،اّإل � ّأن «الو�صفات»
ال�سيا�ساتية املت�صلة بكيفية خلق فر�ص العمل تباينت
ّ
وعمان
تباي ًنا �شدي ًدا .فلقد �شهدت كل من ال�سعودية ُ
جماعيا للعمال الوافدين 4ب�سبب زيادة ر�سوم
رحيلاً
ً
الت�أ�شريات وارتفاع تكاليف املعي�شة ،مبا ي�شمل
ر�سوم املدار�س 5.وهناك دول �أخرى مثل البحرين
حتررا
والإمارات وقطر ،فر�ضت �سيا�سات �أكرث
ً
للرتحيب بامل�ستثمرين الأجانب كمقيمني ملدد طويلة،
ولتي�سري احلفاظ على الوافدين احلاليني كمورد
عمايل.
ّ
ومع تناف�س حكومات املنطقة على تقدمي حزم
التحفيز جلعل بيئات العمل اخلا�صة بها �أكرث
6
أي�ضا
تت�سبب � ً
ً
ترحيبا بامل�ستثمرين الأجانب ،فهي ّ

ب�إ�ضعاف واحدة من الأدوات الأ�سا�سية لإعادة
توزيع الرثوة ،التي ا�ستخدمتها على مدار ال�سنوات
جارية الّتي
الأربعني الأخرية:
هيكلية الوكاالت ال ّت ّ
ّ
تطالب امل�ستثمرين الأجانب ب�إقامة ال�شرّ اكة مع
املواطنني لإن�شاء م�رشوعات و�رشكات مملوكة
7
للأجانب.

�أزمة الوظائف :حماية وخلق
فر�ص العمل للمواطنني
ترحيبا �أقل يف ال�سعودية،
يف حني ي�صادف الأجانب
ً
ت�سارعا يف وترية تدابري حماية العمالة
نالحظ
ً
ال�سعودة� ،أو تخ�صي�ص بع�ض
ّ
الوطنية .ومتثل ّ
الوظائف وقطاعات العمل للمواطنني ال�سعوديني
جزءا من جهود احلكومة الهادفة �إىل
وح�سب،
ً
ْ
تقليل الإنفاق على الأجور يف القطاع احلكومي،
و�إدخال حتول على القطاع اخلا�ص .يف يناير/
كانون الثاين �أعلنت احلكومة �أنها �ستتو�سع يف قائمة
الوظائف املخ�ص�صة لل�سعوديني فقط ،الآخذة
يف التزايد ،لت�ضم باعة ال�ساعات والنظارات
واملعدات والأجهزة الطبية ،والأجهزة الكهربائية
والإلكرتونية ،وقطع غيار ال�سيارات ،ومواد
البناء ،وال�سجاد ،وال�سيارات ،والدراجات
النارية ،والأثاث املنزيل واملكتبي ،ومالب�س
الأطفال و�إك�س�سوارات الرجال ،و�أدوات املطبخ،
8
واحللوى.
لل�سعودة ت�سا�ؤالت حول ما
تثري الطبيعة التجريبية ّ
معينة م�ستهدفة وال ّدوافع
�إذا كانت هناك قطاعات ّ
لذلك ،وكيف �ستتمكن امل�رشوعات الأ�صغر من
حتمل تكلفة الأجور الأعلى ال�ستخدام مواطنني
ّ
نظريا ،من �ش�أن هذه ال�سيا�سة تهيئة
�سعوديني.
ً
فر�ص جلميع ال�سعوديني ،مع احتمال واعد للغاية
بقدرتها على زيادة الوظائف لل�سعوديات على وجه
تلهف املواطنني
اخل�صو�ص � .اّإل � ّأن البع�ض ي�ستبعد ّ
ال�سعوديني على �شغل وظائف متوا�ضعة ومتدنية
ّ
الأجر 9،ال �سيما مبجال الإن�شاءات.
ال�سعودة ،طرحت اململكة جملة من
�إ�ضافة �إىل ّ
10
الإ�صالحات ،لرت�شيد تكاليف الوقود والكهرباء،
وفر�ض �رضيبة قيمة م�ضافة جديدة ،وتقدمي الدعم
النقدي االنتقائي للعوائل الأدنى دخلاً عن طريق
برنامج ح�ساب املواطن� .أدت هذه التدابري جمتمعة
�إىل ا�ضطراب يف االقت�صاد ،وتركت الأ�رس
حمتارة يف و�ضع حد جديد للإنفاق ال�شهري .فلقد
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ال�شكل � .2إ�صالحات متلك الأجانب للم�ؤ�س�سات التجارية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
الدولة

ملكية الأجانب للم�ؤ�س�سات التجارية

البحرين

امللكية ممكنة بن�سبة  %100يف �أغلب القطاعات ،با�ستثناء «قائمة القطاعات امل�ستثناة» التي ت�ضم اال�ستك�شافات النفطية
والعقارات و�إنتاج املعدات الع�سكرية

الكويت

امللكية ممكنة بن�سبة  %100عرب �إن�شاء فرع ميلكه �أجانب ())U.S Department of State; 2015 Investment Climate Statement-Kuwait

ُعمان

م�سموح بتملك الأجانب ل�رشكات ُعمانية بن�سبة �أق�صاها  %70مع �إتاحة ا�ستثناءات تفوق هذا احلد يف بع�ض احلاالت.
�سي�سمح قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي اجلديد (يف مراحل �صياغته النهائية) بتملك الأجانب بن�سبة  %100و�سوف يلغي مطلب وجود حد �أدنى
العمانية �أمام امل�ستثمرين الأجانب.
لر�أ�س املال لفتح الأ�سواق ُ
�سيتم و�ضع «قائمة القطاعات امل�ستثناة» حلماية بع�ض املجاالت التي قد ترغب احلكومة يف احلد من اال�ستثمار الأجنبي فيها حماية للأمن الوطني
�أو امل�صالح الوطنية (مل يتم تفعيله بعد)

قطر

ومتاحة بن�سبة  %100يف بع�ض القطاعات
امللكية بحد �أق�صى ُ ،%49
ت�سمح م�سودة القانون التي تعود لعام  2016بتملك الأجانب بن�سبة  %100يف جميع القطاعات ،مع وجود و�سيط خدمات قطري
(مل يتم تفعيل القانون بعد)

ال�سعودية

امللكية بن�سبة  %100يف بع�ض ال�صناعات .القطاعات امل�ستثناة :اال�ستك�شافات النفطية والعقارات واملعدات الع�سكرية

الإمارات

امللكية بحد �أق�صى  ،%49ومتاحة بن�سبة  %100يف املناطق احلرة
�سوف يتم ال�سماح بامللكية بن�سبة  %100بنهاية عام 2018

امل�صدرEU-GCC Investment Report, 2016 EY Global Tax Alert Library; Emirates News Agency 2017 :

زادت �أ�سعار الطاقة من ال�ضعف �إىل ثالثة �أمثالها
يف اململكة ،وزادت �أ�سعار البنزين بواقع 80
باملائة 11بنهاية عام  2017.12وال�شعور الغالب على
امل�ستهلكني ال�سعوديني والوافدين هو القلق .ومثل
�صورة المر�أة �سعودية يف زي اجلنود تخترب حدود
تقبل الثقافة ال�شعبية ،فهناك �إح�سا�س م�ضطرب فيما
ّ
يخ�ص ثقة امل�ستهلكني ،يتلخ�ص يف �س�ؤال «وماذا
13
بعد؟»
يظهر من تقديرات م�ؤ�رش ثقة امل�ستهلك اخلا�ص
ال�صادر عن «رويرتز �إب�سو�س» من �أواخر
عام  2017لل�سعودية ،انت�شار التوقعات ال�سلبية
�إزاء فر�ص العمل واال�ستثمار والنمو 14.وت�شري
امل�ؤ�رشات ال�صادرة عن  HIS Markitوعن بنك
حادا يف م�ؤ�رش
الإمارات دبي الوطني
تراجعا ً
ً

مديري امل�شرتيات� ،إذ تراجع من  57.3يف
دي�سمرب/كانون الأول � 2017إىل  53.0يف يناير/
كانون الثاين  ،2018وهو �أقل رقم يف تاريخ
15
امل�ؤ�رش.
م�صحوبا
هذا اال�ضطراب يثري القلق �أكرث لأنه جاء
ً
ب�أكرب نفقات مالية يف تاريخ ال�سعودية احلديث.
فامليزانية ال�سعودية تو�سعت يف عام  ،2018اقرتا ًنا
ب�إنفاق �إ�ضايف من �صندوق اال�ستثمارات العامة ،بواقع
نحو  340مليار ريال ( 90.66مليار دوالر) ك�إنفاقات
ا�ستثمارية مت التخطيط ل�رصفها يف عام .2018
لأ�سباب وجيهة� ،أرج�أت احلكومة التزامها مبيزانية
متوازنة حتى عام  .2023لكن �سعيها للخروج من
امل�أزق احلايل عن طريق زيادة الإنفاق ،هو �أمر له
خماطره.

5

معهد بيكر التابع جلامعة راي�س واملتخ�ص�ص بال�سيا�سة العامة  //تقرير موجز 18/09/6 //

ال�شكل  .3خريطة زمنية بالإ�صالحات االقت�صادية يف البحرين2018-2015 ،
انهيار �أ�سعار النفط

2014

ت�ضاعف �أ�سعار اللحم والدواجن
خف�ض الدعم:
ُ

�أكتوبر 2015

خطة خلف�ض دعم املرافق (للوافدين وال�رشكات الكبرية)

نوفمرب 2015

بدء التعويض النقدي عن دعم اللحوم ،بأثر رجعي
زياردة �أ�سعار الوقود ٪56.3 -

يناير 2016

زيادة �رضائب الكحوليات وال�سجائر� 225% :رضائب كحوليات،
من 125%؛ �رضائب �سجائر  ،200%من 100%
زيادة ر�سوم� :إدارة املرافق ،ا�ستخراج الرمال ،خدمات الفنادق ،البلدية

فرباير 2016

املوافقة على تقليل الدعم :املرافق املنزلية

مار�س 2016

�رضائب مواد �ضارة جديدة 100% :زيادة يف �سعر ال�سجائر
وم�رشوبات الطاقة؛  50%زيادة يف امل�رشوبات اخلفيفة

دي�سمرب 2017

رفع الدعم عن الوقود؛ زيادة ال�سعر  12-25%جتميد القرار منذ  23يناير
�إلغاء احلد الأق�صى للت�أمني ال�صحي للمواطنني

�رضيبة القيمة امل�ضافة ()5%

		
يناير  :2018إرجائها إىل أواسط .2018

يناير 2018
فرباير 2018

فرباير  :2018إرجائها إىل نهاية العام

امل�صدر :من �إعداد امل�ؤلفة ،معهد دول اخلليج العربية يف وا�شنطن

�إ�ضافة �إىل ال�س ّعودة ،طرحت
اململكة جملة من الإ�صالحات،
لرت�شيد تكاليف الوقود
والكهرباء ،وفر�ض �رضيبة
قيمة م�ضافة جديدة ،وتقدمي
الدعم النقدي االنتقائي للعوائل
الأدنى دخلاً عن طريق برنامج
ح�ساب املواطن� .أدت هذه
التدابري جمتمعة �إىل ا�ضطراب
يف االقت�صاد ،وتركت الأ�رس
حمتارة يف و�ضع حد جديد
للإنفاق ال�شهري.
6

هناك عامل �أ�سا�سي يتحكّ م بثقة امل�ستهلك ،ال �سيما
يف القطاع اخلا�ص ،هو ال�سكان الوافدون،
عما كان
�ضحايا الإ�صالحات ال�سعودية الغافلون ّ
بانتظارهم .فمن مكث منهم يف اململكة �شهد زيادة
كبرية يف نفقات املعي�شة .ومن غادر ،فاقم غيابه من
�ضعف الن�شاط االقت�صادي .واملغادرون كرث.
يواجه الوافدون – والذين ميثلون ثُلث �سكان
ال�سعودية – زيادة الأ�سعار دون عون من
16
«ح�ساب املواطن» القادر على تخفيف ال�صدمة،
وهو برنامج يقدم حتويالت نقدية مبا�رشة للأ�رس
حمدودة ومتو�سطة الدخل ،ودون عون من عودة
م�ستحقات 17موظفي القطاع احلكومي (بقرار �صدر
لعام  2018فقط) .ويخ�ضع العمال الوافدون جلملة
19
من الر�سوم الإ�ضافية 18ترتتب على املُعالني
ف�ضلاً عن جبايات �أخرى 20ال يتعني على املواطنني
�سدادها.

واملنطق وراء زيادة الر�سوم وال�رضائب هو تهيئة
يعو�ض خ�سائر الأرباح
تيار بديل للعوائد احلكومية ّ
النفطية الآخذة بال ّتفاقم منذ �أواخر عام .2014
ورغم �أن امليزانية ال�سعودية لعام  201821هي
الأكرب يف تاريخها ،فقد �أبقت على بع�ض تدابري
تر�شيد الإنفاق .من الأمثلة تر�شيد الأ�سعار يف
قطاع الطاقة ،وحماوالت لالقتطاع من فاتورة
الأجور احلكومية ،و�رضائب جديدة على ال�سجائر
وامل�رشوبات املحتوية على ُ�سكريات ،ف�ضلاً عن
خطط لفر�ض ر�سوم على الطرق وتفعيل �رضيبة
قيمة م�ضافة يف  1يناير/كانون الثاين ،2018
الزكاة ب�أثر رجعي من
وجهود جديدة جلمع ّ
امل�ؤ�س�سات املالية 22،والدفع باجتاه م�صادرة املمتلكات
من امل�س�ؤولني العامني ومن �أع�ضاء الأ�رسة احلاكمة،
و�رشكات الأعمال الكربى ،عن طريق حملة
23
ملكافحة الف�ساد.
�سعيا حثيثًا خللق
وقد �سعت الإمارات من جهتها ً
الوظائف ملواطنيها يف القطاع اخلا�ص ،لكن نهجها
يف التعامل مع العمال الوافدين اختلف ب�شكل كبري
عن �سيا�سة «ال�رضائب واجلبايات» ال�سعودية.
فاجلّ هود لتمديد الإقامة طويلة الأجل 24ولإتاحة
وال�سماح
تدابري حماية جديدة حلقوق امل�ستثمرين ،بل ّ
بالأعمال التجارية من البيوت ،ت�سعى �أي�ضا لدعم
ال�شديد على الأجانب
القطاع اخلا�ص عرب االعتماد ّ
ك�أ�صحاب �أعمال ومبتكرين.
أي�ضا يف الإمارات تناف�س على اخلربات
ويوجد � ً
ؤخرا
واال�ستثمارات الأجنبية .فقد �أعدت �أبوظبي م� ً
حزمة حتفيز 25لال�ستثمار داخل الإمارة ،ملناف�سة
القطاع اخلا�ص املنتع�ش يف دبي.
وباملثل ،حتركت البحرين لإتاحة الإقامة طويلة
الأجل للأجانب 26،ولإنهاء نظام الكفالة الذي
يقت�ضي وجود �صاحب عمل للعامل يكفل ت�صاريح
�إقامته ،مع ال�سماح بالكفالة الذاتية (خا�صة حتديدا
بالعمال ذوي الأجور املنخف�ضة) ،وبدء تخفيف
بع�ض بنود الدعم احلكومي وزيادة الر�سوم على
املواطنني.

البحث عن الإيرادات� :سيا�سة
مالية جتريبية
قدرا من االبتكار
تطلّب التجريب يف ال�سيا�سة املالية ً
لتهيئة م�صادر جديدة للإيرادات ،ف�ضلاً عن تدابري
�إ�صدار الدين .بعد ع�رش �سنوات من توفر فائ�ض
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يف امليزانية ون�سبة دين �إىل �إجمايل الناجت املحلي
منخف�ضة للغاية� ،أ�صبحت دول اخلليج ب�صدد ا�ستدانة
ثقيلة ،لي�س فقط اال�ستدانة للم�صارف املحلية� ،إمنا
أي�ضا للم�صارف الدولية ومالكي ال�سندات الدوليني.
� ً

ال�شكل � .4إ�صدار الدين ال�سيادي بالدوالر الأمريكي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي2016-2012 ،
60

كما �أدت القدرة على الو�صول �إىل �أ�سواق �سندات
الدين �إىل بع�ض املناف�سة بني احلكومات .فقد ت�سابقت
ال�سعودية وقطر يف مار�س�/آذار  2018على �إ�صدار
�سندات الدين 27،مع حماولة كل منهما التفوق على
الأخرى يف املبالغ التي ميكن اقرتا�ضها.

هذا التجريب يف ال�سيا�سات ،مقرت ًنا باجلهود العلنية
متاما جلمع ر�أ�س املال� ،أماط لثام ال�سرّ ية التي كانت
ً
حتيط بال�ش�ؤون املالية حلكومات اخلليج .ف�إ�صدار
قدرا من ال�شفافية ،ويتعني على جهة
ال�سندات يتطلب ً
�إ�صدار ال�سند �إعالن ديونها ،والإيرادات املحتملة
للنمو ،وخ�صومات احلكومة �ضمن الإنفاق .هذه
املعلومات معلنة ،ما يتيح �إمكانية اطالع املواطنني
على تفا�صيل �أكرث حول النفقات احلكومية ،مع
مقارنة هذه املعلومات مبدركاتهم حول ما تقدمه
احلكومة من خدمات وم�ستحقات.

م�ستحقات ح�سا�سة :انح�سار دولة
الرفاه
ت�ستمر موجة حترير االقت�صاد يف االنت�شار عرب �أنحاء
املنطقة؛ لتفتح م�سارات لتو�سيع ن�صيب امل�ستثمرين
الأجانب من ملكية الأعمال التجارية ،مع ال�سماح
بت�صاريح �إقامة �أطول �أجلاً دون االرتباط
ب�أ�صحاب العمل ،ومع �إلغاء الدعم احلكومي
للطاقة والوقود واملاء ،وخف�ض فاتورة الأجور
احلكومية ،وفر�ض �رضائب م�ستهلك و�رضائب على
ال�سلع «ال�ضارة» 29.لكن هناك بع�ض امل�ستحقات

40
30

مليون دوالر

يف الوقت نف�سه ،وبالن�سبة �إىل االقت�صادات الأ�ضعف
وعمان ،ف�إن جهود �إ�صدار �سندات
كالبحرين ُ
واالقرتا�ض من امل�صارف الدولية تعقّدت ب�سبب
�ضمانات الدعم ال�صادرة عن الداعمني الإقليميني.
على �سبيل املثال ،ف�إن الت�سا�ؤالت حول الدعم املايل
الذي تلقته البحرين من ال�سعودية قد �أثرت على
قدرة البحرين على �إ�صدار �سند دين يف مار�س/
�آذار  .2018ومت �إلغاء �إ�صدار ال�سندات التقليدي
يف الدقيقة الأخرية 28،فيما م�ضت عملية �إ�صدار
ال�صكوك �إىل ال�سوق دون �إعاقة.
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الن�صيب من �إجمايل �إ�صدارات الدين ال�سيادي بالدوالر الأمريكي يف الأ�سواق النا�شئة

امل�صدرDealogic, Goldman Sachs Global Investment Research :
االجتماعية 30التي اع ُتربت ح�سا�سة لدرجة عدم
�إلغاءها.
لعل الإ�سكان هو الق�ضية الأكرث ح�سا�سية من بني
هذه امل�ستحقات االجتماعية ،وما زال واح ًدا من
�أدوات ال�سيا�سة الداخلية للنظم امللكية اخلليجية .ففي
�صعدت من م�شكلة
دول اخلليج ،توجد عدة عوامل ّ
و�صعبت ال�سكن على املواطنني ،مثل
ندرة امل�ساكن
ّ
النمو ال�سكاين املت�سارع ،وارتفاع تكاليف املعي�شة،
والتطلّع اىل �أ�سلوب حياة معينّ و�سط ثقافة الرثاء
القائمة .كما �أدى نظام ملكية النخبة للأرا�ضي
وتطوير امل�رشوعات الكربى بقيادة الدولة� ،إىل
�إق�صاء املواطن متو�سط احلال من الو�صول �إىل
الأ�سواق املالية و�أ�سواق التمويل العقاري.
وال ميكن زيادة احلراك االقت�صادي �أو �إتاحة
م�سارات لتملك ال�سكن وال توفري ح�س من احلراك
اجتماعي ،دون �إ�صالحات للدعم احلكومي� 31أو يف
غياب حتويالت نقدية تت�صدى لأوجه الالم�ساواة
الكامنة 32.وي�شمل هذا �إتاحة الفر�ص ،وزيادة توفر

وال ميكن زيادة احلراك
االقت�صادي �أو �إتاحة م�سارات
لتملك ال�سكن وال توفري ح�س
من احلراك اجتماعي ،دون
31
�إ�صالحات للدعم احلكومي
�أو يف غياب حتويالت نقدية
تت�صدى لأوجه الالم�ساواة
32
الكامنة.
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الأرا�ضي ،و�إتاحة قدرة احل�صول على التمويل،
ومكافحة االحتكارات وامل�ؤ�س�سات الفا�سدة املت�صلة
بالدولة ،وحماية حقوق ُمالك العقارات.

ال�سعي
وتجُ ّ�سد ملكية امل�سكن التوتر القائم ب�سبب ّ
اقت�صاديا ،وايجاد حراك
�إىل �إدماج املواطنني
ً
اقت�صادي واجتماعي ،وهي املظامل الكامنة وراء
عمت �أرجاء ال�رشق الأو�سط
اال�ضطرابات التي ّ
و�شمال �أفريقيا .ويف جميع �أنحاء �شبه اجلزيرة
العربية ،من الكويت� 33إىل ُعمان ،راح هذا التوتر
يعتمل ل�سنوات.

بح�سب رويرتز وم�ؤ�س�سة «جونز لونغ ال�سال»
لال�ست�شارات العقارية ،ف�إن تكلفة منزل مب�ساحة
رئي�سية
تقريبا يف مدينة �سعودية
 2600قدم مربع
ً
ّ
ترتاوح بني � 186ألف دوالر و� 226ألف دوالر.
يبلغ هذا ع�رشة �أمثال الراتب ال�سنوي لأ�رسة
حمدودة الدخل يف دول اخلليج .على �سبيل املثال،
ف�إن ال�سعوديني امل�ستفيدين من ال ّدعم عرب ح�ساب
يح�صلون على مبلغ يناهز  2660دوالر
املواطن ّ
�شهريا ،وهو متو�سط الراتب ال�شهري يف اململكة.
ً
�سنويا ،ولذلك،
يتم جتديد برنامج ح�ساب املواطن
ً
ف� ّإن برنامج خم�ص�صات العام القادم لي�س معروفًا،
وكذلك الأمر على من قد ي�ستفيد منه 34.وقد قرر
امللك �سلمان بن عبد العزيز يف يناير/كانون الثاين
دوالرا يف ال�شهر
تقدمي مبلغ �إ�ضايف بواقع 260
ً
جلميع موظفي القطاع العام للعام  2018ملواجهة
35
ارتفاع نفقات املعي�شة.
تو�صلت درا�سة �صادرة يف عام  2014عن
“� ”&Strategyإىل وجود ارتفاع دميوغرايف
املبعث يف الطلب على ال�سكن يف دول جمل�س التعاون
36
ويقدر التقرير �أنه بناء على التوزيع
اخلليجيُ .
العمري يف دول اخلليج ،حيث ال�سن الو�سيط هو 29
عاما ،ف�سوف يزيد نق�ص امل�ساكن بقدر مليون وحدة
ً
بحلول عام 2018؛ ب�سبب ال�شباب الذين يفكرون يف
الزواج وت�أ�سي�س �أ�رسة.
� اّإل � ّأن الأهم من م�س�ألة وجود �رشيحة �سكانية �شبابية
كبرية يف اخلليج ،هي م�شكلة كيف و�أين يعمل
ال�شباب ،وكيف يجري �ضمهم �إىل خطط تنمية
فر�ص العمل والإنتاجية .للأ�سف مت �إق�صائهم عن
الفر�ص االقت�صادية ،ب�سبب معدالت البطالة العالية
37
ين�ص
التي حالت دون حتقيقهم لال�ستقالل املايل.
ّ
تقرير  &Strategyعلى �أن �سعر الوحدة ال�سكنية
املتو�سطة يف الكويت ،يف عام  ،2012كان يبلغ 30
8

�ضعف ًا من متو�سط �إجمايل الدخل ل�شخ�ص بني 25
عاما .وباملقارنة ،كان متو�سط �سعر امل�سكن
وً 29
يبلغ � 11ضعف ًا من راتب �شاب بالغ يف الرنويج،
و�أكرث ب�ستة �أ�ضعاف من �أجور العمال ال�شباب يف
الواليات املتحدة.

التداعيات
ُيعد الإدماج االقت�صادي يف دول اخلليج م�س�ألة
�سيا�ساتية ُملحة .فقد �أ�صبحت حكومات اخلليج ،يف ما
يخ�ص ال�سكن وفر�ص العمل ،م�ضطرة لأن ت�صبح
ال�سيا�ساتية� ،إما عن طريق
�أكرث ابتكارا يف خياراتها
ّ
فر�ض توظيف املواطنني� ،أو بالبحث عن �سبل
لتحفيز الأجانب على �إقامة �أعمال جتارية جديدة.
وما زال رد فعل املجتمع �إزاء املذكور �س� اًؤال بال
جواب.
تقبل مواطنو اخلليج والوافدون التغيري
حتى الآنّ ،
(�أو غادروا املنطقة) .بالن�سبة ملن مكثوا ،ف�سوف يبد�أ
نقا�ش جديد حول االنتماء والإ�سهام ل�صالح املجتمع
ماليا .وهذه مناق�شات ميكن
ومنتجة ً
ب�سبل حقيقية ُ
للحكومات �أن متليها �أو �أن تي�سرّ حدوثها .وقد يكون
كبريا.
التباين يف النهج املُختار عرب دول اخلليج ً

تقدم هذه املذكرة التو�صيات
ال�سيا�ساتية الثالث التالية:
ّ

 .1على دول اخلليج �أن حتقق ،بحر�ص ،توازنا
يف حتديات �سوق العمل ق�صرية الأجل – ال �سيما يف
�أو�ساط ال�شباب البالغني – مع حاجة طويلة الأجل �إىل
التنويع والنمو .و�سوف يكون من ال�ضرّ وري تنفيذ
�سيا�سة هجرة ترحب بالأجانب من ذوي املهارات
القابلة للتعميم وللتعلم ،وكذلك ت�أمني موارد ميكن
ا�ستخدامها يف تطوير م�شاريع الأعمال اجلديدة على
الأر�ض (ولي�س توفر ا�ستثمارات ال�سندات املالية
فح�سب) .وقد يكون العمال الأجانب منخف�ضو
أي�ضا ،لكن يجب �إتاحة بع�ض
الأجور مفيدين � ً
املرونة لهم يف التنقل بني �أ�صحاب العمل (ما �سيتيح
ر�سوما �أقل ال�ستقدام
لل�رشكات التوفري� ،إذ �ست�سدد
ً
العمال ولكفالتهم يف فرتات تباط�ؤ الن�شاط) ،مع
بناء املهارات القابلة للتعميم والقادرة على حت�سني
الإنتاجية .فالعمال الذين يبقون يف البالد والذين
ب�إمكانهم اختيار �أ�صحاب عملهم والتناف�س على �أجور
�أعلى �سيقومون مع مرور الوقت ببناء قطاعات �أعلى
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.أي�ضا
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