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تحليل اقتصادي

سنغافورة :من العالم الثالث إلى األول
اكن هذا العام مميزاً بالنسبة لسنغافورة .فقد احتفلت البالد

اإلنتاجية .وقد قامت سنغافورة باألمر ين معاً  .فمنذ عام

خالله بمر ور  05عاماً على استقاللها الذي نالته في عام

 ،5690زادت مساحة هذا البلد بنسبة  %25من خالل سياسة

 .5690كما شهد العام الجار ي وفاة األب المؤسس ورئيس

استخالص األراضي من البحر .وارتفع عدد الساكن من 2.5

الوز راء "لي كوان يو" الذي قضى فترة طويلة في الحكم

مليون إلى  0.0مليون نسمة من خالل الهجرة بشلك

( .)5665-5606وقد اكنت مسيرة سنغافورة خالل السنوات

أساسي .كما ارتفعت الموجودات الرأسمالية بشلك سر يع في

الخمسين الماضية حافلة باإلنجازات حيث تحولت خاللها

ظل اإلنفاق االستثمار ي الكبير الذي تم تمويله من خالل

إلى واحدة من أغنى البلدان في العالم .غير أنها تواجه اليوم

خطة التوفير اإلجبار ي المحلية والتدفق الهائل لالستثمارات

تحديات تختلف عن تلك التي واجهتها بعد االستقالل.

األجنبية المباشرة .وتم تحفيز اإلنتاجية من خالل تدر يب

وتشمل هذه التحديات تزايد نسبة المسنين بين الساكن،

وتعليم الساكن بجلب المعارف والخبرات األجنبية .كما

وبطء نمو اإلنتاجية ،والتعرض آلثار ضعف االقتصاد العالمي

تمكنت سنغافورة من جذب الشراكت األجنبية بفضل متانة

من خالل التجارة والتمويل .وتكشف طبيعة هذه التحديات

بنيتها القانونية والتنظيمية ،ونزاهة وكفاءة الحكومة،

عن انتقال سنغافورة من العالم الثالث إلى األول.

والتحفيزات المالية ،وظر وف العيش الممتازة ،والبيئة

طويال منذ استقاللها في عام ،5690
قطعت سنغافورة شوطاً
ً

المالئمة لألعمال.

عندما انفصلت عن اتحاد فيدرالي قصير األجل مع ماليز يا.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي

في تلك الفترة عملت هذه الدولة المدينة ) (City Stateكقناة

(ألف دوالر أمر يكي ماكفئ الطاقة الشرائية)

للتجارة العالمية مع جارتيها الكبيرتين (ماليز يا واندونيسيا).
ولم يكن لديها موارد طبيعية ،كما أن ما ال يقل عن ثالثة أر باع
ساكنها لم يكونوا حاصلين على تعليم أساسي .واكن معدل
البطالة يبلغ  ،%51في حين تكفلت القواعد العسكر ية
البر يطانية بتوظيف  %59من الساكن واإلسهام بما يقرب
يعد االقتصاد
من خمس الناتج المحلي اإلجمالي .لكن
ّ
السنغافور ي اليوم أحد أكثر االقتصادات ديناميكية في العالم.
وتعمل البالد كمركز عالمي للصناعة والتجارة والتمويل،
وتتمتع القوة العاملة فيها بنسبة تعليم عالية ،وال يتجاوز
معدل البطالة نسبة  ،%2إضافة إلى أن شعبها هو الثالث في

المصادر :صندوق النقد الدولي وجداول بن العالمية
وقسم االقتصاد في QNB

ترتيب أغنى شعوب العالم (بعد قطر ولوكسمبور غ) حيث بلغ

ورغم مسيرتها االستثنائية ،تواجه سنغافورة اليوم عدداً من

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  51.0ألف دوالر

التحديات الهيلكية التي تواجهها أيضاً بلدان أخر ى اكليابان

أمر يكي.

ومنطقة اليور و .وتراجع نمو سوق العمل بسنغافورة في ظل

فكيف استطاعت سنغافورة تحقيق هذا التحول؟ عادة ما تنمو
االقتصادات إما من خالل توسيع عوامل اإلنتاج (سوق
العمل ور ؤوس األموال واألراضي) أو عن طر يق تحسين

تفاقم الشيخوخة في صفوف الساكن .وتضاعفت نسبة
الساكن البالغين  90سنة فما فوق منذ عام  .5665ويمكن حل
هذا المشلك باالستمرار في قبول مهاجر ين في سن العمل،
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لكن هناك تحراكت لتقليص االعتماد على العمال األجانب

نمو القر وض وتراجع أسعار المناز ل باالستهالك المحلي

وز يادة نسب التوطين .وتهدف مبادرات إعادة الهيلكة التي

واالستثمار .ونتيجة لذلك ،فإننا نتوقع أن ينخفض نمو الناتج

بدأت في عام  2555إلى تعويض نقص النمو في سوق

المحلي اإلجمالي الحقيقي من  %2.6في عام  2551إلى

العمل برفع إنتاجية العمال من خالل التدر يب والتعليم ،لكن

 %2.2في .2550

هذا النو ع من المبادرات يستغر ق وقتاً كي يعطي ثماره.
نتيجة لذلك ،فإن إماكنات النمو في االقتصاد (معدل نمو
القوى العاملة ونمو اإلنتاجية) التي تمثل القدرة اإلنتاجية
في االقتصاد قد انخفضت من  %0.5-9.5إلى ما يقدر بنسبة
.%2.2

وعلى الرغم من المؤثرات السلبية ،هناك الكثير من األمور
اإليجابية ،حيث تتسم حكومة سنغافورة وصناع سياساتها
بالكفاءة .وظلت السياسة المالية داعمة لالقتصاد وتم تخفيف
السياسة النقدية مرتين هذا العام لمواجهة المعوقات.
وتتعامل السلطات بشلك جيد مع ازدهار قطاع السكن

باإلضافة إلى التحدي الديموغرافي ،تواجه سنغافورة أيضاً

ووضعت خطة تسمح بهبوط ناعم ومنظم ألسعار المناز ل

مؤثرات سلبية دور ية خارجية وداخلية .خارجياً  ،أثر بطء النمو

تفادياً لالنهيار المفاجئ الذي من شأنه أن يلحق الضر ر

العالمي على سنغافورة .ويتوقع صندوق النقد الدولي أن

باألسر والمؤسسات المالية .ونظراً لسجل سنغافورة الحافل

يشهد االقتصاد العالمي في عام  2550أضعف نمو له في

في معالجة المشالك التي عانت منها إكحدى دول العالم

ست سنوات .وبالنظر إلى حجم اقتصاد سنغافورة وانفتاحه

الثالث على مدى الخمسين عاماً الماضية ،يمكن للمرء أن

الشديد (حجم التجارة يعادل أر بعة أضعاف الناتج المحلي

متفائال حيال قدرتها على حل المشلكات التي تواجهها
يكون
ً

يعد أعلى نسبة في العالم) ،فقد أثر هذ األمر
اإلجمالي ،ما
ّ

اليوم بعد انتسابها للعالم األول.

سلباً على سنغافورة .أما في الجانب الداخلي ،فقد أضر تباطؤ
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