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خاللها االقتصاد المحلي من تحقيق الصمود في االداء واستمرار  منتعرف االستدامة االقتصادية على انها الحالة التي يتمكن 
 تجمد أداءه ونشاطه. أو  تعيق نموهالسلبية التي قد  بالصدماتوتيرة نشاطه من إنتاج واستهالك دون تؤثره 

المعيشة  مستوياتثبات  مؤشراتكما أن  . 2030قتصادي في رؤية قطر ويأتي هدف استدامة االقتصاد كأهم اهداف الركن اال
 من أهموتناميها موال وكذلك استمرار وتيرة النشاط االقتصادي األوالتنوع االقتصادي والجاذبية لرؤوس القدرة الشرائية و

 .استدامة االقتصاد وقدرته على المحافظة على العطاءاختبار مدى ت مؤشرا

دوالرا خالل السنة والنصف تقريبا  30الحالية عند مستويات الدوالر إلى  100والشك أن هبوط أسعار النفط من مستويات 
ض االقتصاد الى وخاصة في حاالت تعرّ  استدعى التفكير بشكل جدي في موضوع كيفية تحقيق استدامة االقتصاد القطري

  .صدمات سلبية

  2008مالية في سنة الباالزمة ض االقتصاد القطري الى أزمتين اقتصاديتين خالل السنوات السابقة، واحدة تتعلق وقد تعرّ 
. وبالرغم من ان 2015و 1999و 1984في سنوات كما حدث واألخرى بأزمة متكررة وهي انخفاض حاد في أسعار البترول 

في  وضع االقتصاد تحسينكان لهم االثر في وتبني السياسات االصالحية تعافي االقتصاد العالمي وتعافي اسعار البترول 
تحمل االقصاد القطري في مجابهة تلك االزمات كان من التحديات الناجحة التى مر بها. وكان من  ، اال ان قوةاألزمات السابقة

القدرة االقتراضية وكذلك اتباع سياسات كفائية وتقشفية من أهم ما استخدمت في مواجهة  واستخدامشأن استدعاء االحتياطيات 
 تلك االزمات االقتصادية.

دخلت التي  باألخص فيما يتعلق بالنفقات الحكوميةوالقطاع الحكومي ادارة رعلى طريقة ثّ أط هبوط أسعار النفورأينا حاليا أن 
اضافة الى . لمشاريع األقل أهميةاتأجيل من الميزانية وذلك ب ين الثالث والرابعالباب فياإلنفاق  تياوإعادة ترتيب أولمرحلة 

حقق الكفاءة االقتصادية المتعلقة برفع إنتاجية الوحدات الحكومية ترشيد اإلنفاق بما يسياسة الحكومة اتباع ذلك، رأينا أيضا 
في القطاع  تتقليل الترهالكذلك و ،والمؤسساتمن خالل عمليات الدمج وإلغاء االزدواجية والتكرار في االنشطة وذلك  ،الفاعلة

األول  ينفي جانب البابفي ترشيد االنفاق األثر األكبر  اسيكون له االجراءاتإلغاء األنشطة الغير منتجة. وتلك والحكومي 
 والثاني من ميزانية الحكومة.

التى تحافظ على نفس درجة النمو االقتصادي الشاملة وولكن يبقى السؤال المهم وهو، كيف يمكن تحقيق االستدامة االقتصادية 
% من  60از اللذان يمثالن ماال يقل عن ؟ الشك أن اقتصاد الدولة الزال يعتمد على واردات بيع البترول والغ يرة أدائهتوو

 هاتنويع اكبر في إيراداتاليوم إلى . وتحتاج الحكومة % من ايرادات الحكومة80الناتج المحلي االجمالي وماال يقل عن 
البنية التحية  تطوير فيمستمر وأيضا استثماري جار و ومدخولها من اجل المحافظة على قدرتها االنفاقية في تحقيق انفاق

 وتخطيط البالد بشكل سليم. 



هذا و .في استدامة االقتصاد هو من انجح النماذج التى يمكن تبنيها Corporate Stateوقد رأيت ان نموذج حكومة األعمال 
على مصادر فورية االحكومة السنغ، حيث تعتمد ةفورياالسنغنته بشكل كامل الحكومة بوقد ت ومعمول به،بارز النموذج حاليا 

مشاريع انتاجية داخل وخارج السنغفورية الحكومة تملك حيث  ،االقتصاديةة الحكومة ت قوتالية التنوع وكبيرة اثبايرادات ع
تقديم خدمات وبنية من كرسوم ايرادت كبيرة تدخل عليها فورية اتستقبل الحكومة السنغلك ذوك ،تدر عليها دخال كبيراد البال

الخاص المحلي  ينالقطاعكبيرة من استقطبت استثمارات الخدمات ذات الجودة العالية المنتجات و. تلك تحتية عالية الجودة
الثقة به وذلك ان الحكومة دائما مستعدة لتنشيط االقتصاد والنشاط االقتصادي ونموه  ةوحافظت على نفس وتير واالجنبي

   .ومستمرة بشكل انمائي وخدمي بما لديها من قدرة انفاق عالية ومتنوعة هوتوجيه

 من مثال% 50 متحوطة نسبة على االنفاقية خطتها دوما تبني أن وعليها.  النموذج هذا من ما حد إلى تقترب قطر وحكومة
 هذا. الهايدروكربونية المنظومة خارج ايرادتها مصادر وتنويع زيادة طريق عن النسبة باقي وتعوض الهايدروكربونية إيراداتها

 .االقتصادي ونشاطها نموها وتيرة في اكبر وديمومة استدامة تحقق لكي

 تمت المقالة


