
 
ي�س��م ه��ذا الكت��اب جمموع��ة م��ن الدرا�س��ات 
متباين��ة  ف��رات  يف  املن�س��ورة  واملق��االت 
للدكتور �سلي��م الوردي مم��ا ا�ستطعت الو�سول 
للآن�س��ة  ال�سخي��ة  امل�ساع��دة  بف�س��ل  اإليه��ا 
اإمي��ان عب��د اهلل �سي��اع.  وق��د اآث��رت اأن اأ�سميه 
الأن  التاأم��ن”  يف  اقت�سادي��ة  “كتاب��ات 
التفك��ري االقت�سادي يجد ل��ه ح�سوراً كبرياً يف 

حمتوياته.
ب��ودي اأن اأجمع املقاالت والبحوث التي كتبها 
د. �سلي��م يف كتاب لن�رشه �سمن مكتبة التاأمن 
العراقي، كي يتعرف اجليل اجلديد من ممار�سي 
التاأم��ن على مكانته العلمي��ة وم�ساهماته يف 
درا�س��ة ق�ساي��ا التاأم��ن عموم��ًا والتاأمن يف 
الع��راق على وجه التخ�سي���ص.  �ساأكون �ساكراً 
مل��ن ي�ستطي��ع توف��ري ن�سو�ص ه��ذه املقاالت 
والبح��وث املن�س��ورة يف ال�سح��ف واملج��لت 

ومنها ر�سالة التاأمن.
وكان��ت االآن�سة اإميان عبد اهلل �سياع �سّباقة يف 

ه��ذا املجال ح��ن اأقدم��ت على اإع��داد وتقدمي 
كت��اب  ال��وردي يف  �سلي��م  للدكت��ور  مق��االت 

بعنوان مقاالت يف التاأمن
��ز الراحل بنمط من الكتاب��ة التاأمينية،  لقد متيَّ
رمب��ا مل ينهج��ه غ��ريه م��ن زم��لء املهن��ة يف 
الع��راق مم��ن كتب��وا ع��ن الن�س��اط التاأميني اإذ 
كان تركيزه��م ين�س��بُّ عل��ى اجلوان��ب الفني��ة 
والقانونية ملوؤ�س�سة التاأمن.  فقد كان هاج�سه 
تطبي��ق اأف��كار اقت�سادي��ة خمتلف��ة عل��ى ه��ذا 
الن�س��اط.  ول��وال ا�ستغراق��ه يف عمل��ه اليوم��ي 
يف �رشك��ة التاأم��ن الوطني��ة، ومن ث��م حتوله 
ع��ن  وابتع��اده  االأكادمي��ي  التدري���ص  �س��وب 
التاأمن، ل��كان قد اأحتفن��ا بدرا�سات اأخرى يف 

اقت�ساديات التاأمن
��ز باهتماماته النظري��ة يف جمال التاأمن،  متيَّ
وق��دَّم م�ساهم��ات ريادية يف تخطي��ط االإنتاج 

التاأميني يف العراق.
اإن درا�سات��ه املجموع��ة هن��ا ت�ستح��ق تقييمًا 
نقدي��ًا واالأمل معق��ود على هّمة اجلي��ل ال�ساب 
م��ن ممار�سي التاأمن املزّود ب��اأدوات التحليل 

االقت�سادي للقيام بهذه امَلَهّمة.

ط��رق حت�س��ري واإع��داد االأطعمة تختل��ف من بلد 
اىل اخر، فلكل بل��د نوعيات واأ�سناف من الطعام 
واالإطب��اق ال�سهرية الت��ي اأ�سبحت فن من الفنون 
اخلا�س��ة واملميزة لهذه البل��دان ولعل من اأهمها 
واأكرثه��ا �سهرة االأطب��اق االإيطالي��ة والفرن�سية، 
واالأطباق االأ�سيوية والهندية وغريها من االأطباق 
االأخ��رى التي تعد ج��زءا مهما م��ن تاريخ بع�ص 
الدول كم��ا يقول بع�ص اخلرباء، الذين اأكدوا على 
ان هذه االأطب��اق واملاأكوالت الفري��دة قد تاأثرت 
كثريا ب�سب��ب التغريات املت�سارعة والتنوع الكبري 
الذي ط��راأ على اأ�سلوب حياة وه��و ما دفع بع�ص 

الدول اىل اعتماد خطط واإجراءات جديدة من اجل 
احلف��اظ على هذه الفنون واملهارات والعمل على 
الرويج لها بط��رق واأ�ساليب خمتلفة منها اإقامة 
امل�سابق��ات العاملي��ة واال�ستف��ادة م��ن تقني��ات 
االت�س��ال املتط��ورة هذا باالإ�ساف��ة اىل الدورات 

التعليمية وغريها من االأمور االأخرى.
الطبخ الفرن�سي

ه��ذا ال�س��اأن ويف مواجهة خطر فق��دان فن الطبخ 
الفرن�س��ي بع�س��ا م��ن نف��وذه اال�سط��وري، بداأت 
الدبلوما�سي��ة الفرن�سي��ة حمل��ة يف ه��ذا االط��ار 
يف ظل مناف�س��ة اجنبية متزاي��دة. وتكثف وزارة 
اخلارجي��ة الفرن�سية املب��ادرات يف هذا املجال. 
فنتائ��ج دلي��ل مي�س��لن املرجعي يف ف��ن الطبخ 
�ستعل��ن م��ن الك��ي دور�سي��ه مق��ر ال��وزارة فيما 

�ستقدم اطب��اق فرن�سية يف ال�سفارات ويف حواىل 
الف مطعم يف العامل با�رشه.

ويرت��دي ه��ذا الره��ان اهمية ق�س��وى يف فرن�سا 
الوجه��ة ال�سياحي��ة االوىل يف الع��امل اذ ان ف��ن 
الطب��خ هو اح��د الدواف��ع الرئي�سية ل��زوار البلد. 
ويق��ول ال�سف��ري فيليب فور "يج��ب ان نعمل على 
اب��راز املطاع��م الكب��رية". وي�سي��ف ف��ور وه��و 
الرئي�ص املنت��دب ملجل�ص الرويج لل�سياحة الذي 
�سكل��ه وزي��ر اخلارجي��ة ل��وران فابيو���ص "يجب 
اي�سا حت�س��ن احلانات واملطاعم ال�سغرية حيث 
الطع��ام ال يك��ون لذي��ذا يف غالب االحي��ان فيما 

اال�سعار مرتفعة".
وم��ن اج��ل اثب��ات حيوي��ة ف��ن الطب��خ الفرن�سي 
وتنوعه وهو املدرج عل��ى قائمة الراث العاملي 

العام  لليون�سكو منذ 
2010، تطلق الوزارة 
م��ع االن دوكا���ص احد 
الفر�سين  الطه��اة  ا�سهر 
حمل��ة عاملية عل��ى غرار 
ابيكورو���ص" التي  "موائ��د 
الق��رن  مطل��ع  يف  نظمه��ا 
الع�رشين الطاه��ي اال�سطوري 
"طب��اخ  اي�سكوفيي��ه  اوغو�س��ت 
املل��وك ومل��ك الطباخ��ن" الذي 
جع��ل م��ن املطب��خ الفرن�س��ي فنا 
رفيع��ا. ف�سيق��رح ال��ف ط��اه م��ن 
جن�سيات خمتلفة مت انتقائهم بعناية 
يف القارات اخلم�ص، "قائمة طعام على 
الطريق��ة الفرن�سية" م��ع كاأ�ص �سبمانيا 
او كوني��اك يف م�سته��ل الوجبة ومقبلت 
ب��اردة ومقبلت �ساخنة وحلوم او �سمك او 
ثم��ار بحر واجبان فرن�سية ف�سل عن حتلية 

بال�سوكوال ونبيذ فرن�سي.
ويو�سح االن دوكا�ص ان االمر ال يتعلق ح�رشا 
بفن الطبخ الراقي فثمة مطاعم �سغرية �ست�سارك 
يف العملي��ة الت��ي �ستحمل ا�سم "غ��و دو فران�ص/
غود فران�ص" )م��ذاق فرن�سا اجليد(. و�ستقدم هذه 
االطب��اق اي�س��ا يف مق��ار ال�سف��ارات الفرن�سي��ة. 

ويج��ب ان ترك��ز ه��ذه االطب��اق خ�سو�س��ا على 
اخل�س��ار املو�سمية وان تتجن��ب الد�سامة وال�سكر 
واملل��ح عل��ى م��ا يو�س��ح الطاه��ي الكب��ري الذي 
حتظ��ى ثلثة م��ن مطاعمه يف باري���ص وموناكو 

ولندن على ثلث جنوم من دليل مي�سلن.
ف�سه��رة املطب��خ الفرن�سي اال�سطوري��ة مهددة مع 
ب��روز دول اخرى مثل ا�سباني��ا والبريو والبدالن 
اال�سكندينافي��ة وتو�سع نف��وذ مراجع جديدة مثل 
ت�سني��ف "اف�س��ل خم�س��ن مطعم��ا" ال��ذي تعده 
املجل��ة الربيطانية "ري�ستوران��ت" الذي يتعر�ص 
النتق��ادات كث��ري يف فرن�س��ا وال��ذي مل ي��ورد اال 
خم�س��ة مطاع��م فرن�سي��ة يف ن�سخت��ه االخ��رية. 
وه��و يتعر���ص اي�س��ا النتق��ادات يف ال�سحاف��ة 

االنكليزية.
ويق��ول فيليب فور ال��ذي كان �سفريا يف املك�سيك 
واملغ��رب واليابان و الرئي���ص ال�سابق لدليل "غو 
وميو"، "هن��اك حماولة من قبل ال��دول املتاأثرة 
بالثقافة االنكليزية الحتلل ال�سدارة والقول ان 
املطب��خ الفرن�س��ي كان جي��دا لكنه مل يع��د كذلك. 
انا ال اق��ول اننا الوحيدين لكننا ل�سنا على طريق 
االنقرا�ص!" ويقر "لقد ح�سل تراجع يف �سكل من 
ا�سكال ف��ن الطبخ الفرن�سي" م�س��ريا اىل املطاعم 

املتو�سطة امل�ستوى. بح�سب فران�ص بر�ص.
االن  يو�س��ي  املعرو���ص  حت�س��ن  اج��ل  وم��ن 
دوكا�ص وغي �سافوا اللذان و�سعا تقريرا مرحليا 
ملجل���ص تروي��ج ال�سياح��ة، م��ن ب��ن تو�سي��ات 
كث��ريةن بخف�ص ع��دد املقب��لت واالطب��اق اىل 
ثلث��ة وا�ستخدام منتجات حملي��ة طازجة ولي�ص 
م�سنعة. وهما م��ن بن 15 طاهيا ا�س�سوا "معهد 
املطبخ الفرن�سي" الذي ا�ستحدث ت�سميات خا�سة 
ب��ه ف�سنف حواىل 800 مطعم على انها "مطاعم 
رفيع��ة امل�ست��وى" من��ذ الع��ام 2013 فيما منح 
�سف��ة "منت��ج حريف رفي��ع امل�ست��وى" اىل 125 
طرف��ا. وتبق��ى م�ساأل��ة التمويل. فخلف��ا لفرن�سا 
ال��دول ميزاني��ات كبرية"  الكث��ري من  "و�سع��ت 
لدع��م فن الطب��خ لديها على ما يوؤك��د فيليب فور 
لكنه ي�سي��ف ان التمويل اخلا�ص والعام "يتوافر 

عندما تكون االفكار وا�سحة".
في�س اند �سيب�س الربيطاين

عل��ى �سعي��د مت�س��ل فال�سم��ك وبع���ص الدقي��ق 
والبطاط��ا.. و�سف��ة "في���ص ان��د �سيب���ص" )�سمك 
وبطاط��ا مقلية( ب�سيطة ال تتزحزح اال ان امللل ال 
يت�سل��ل اىل حمبي هذا الطبق الذي يعترب رمزا من 
رموز بريطانيا الوطنية. بجدية يقول اندي غراي 
الناطق با�سم "نا�سونال في�ص اند �سيب�ص اواردز" 
الت��ي ت��وزغ منذ 27 عام��ا جائزة اف�س��ل "في�ص 
ان��د �سيب���ص" يف الب��لد "اذا م��ا فكرن��ا باالمور 
اال�سا�سي��ة يف بريطاني��ا جن��د ق���رش باكينغهام 
واك�س��اك الهات��ف و+في���ص ان��د �سيب���ص+". يف 
ن�سخته��ا االخ��رية نهاي��ة كان��ون الثاين/يناي��ر 
�سم��ت امل�سابق��ة اكرث م��ن الفي م�س��ارك يف بلد 

ي�سم حواىل 10500 موقع لبيع هذا الطبق.
وه��ذه احلما�س��ة ت��ربز االقب��ال املتج��دد عل��ى 
ه��ذا الطب��ق ال��ذي راأى الن��ور قبل قرن��ن تقريبا 
وات��ى  ولن��دن.  مان�س�س��ر  ب��ن  م��ا  م��كان  يف 
ه��ذا االنتعا���ص بعدم��ا تراج��ع �سهدت��ه مبيعات 

ه��ذا الطب��ق م��ع انت�س��ار كب��ري ملح��لت الكباب 
الهندي��ة. وف��از مطع��م  والهامربغ��ر واالطب��اق 
"فرانكي��ز" امل�سنوع م��ن اخل�سب االبي�ص قبالة 
البحر يف ج��زر �سيتلند )�سمال ���رشق ا�سكتلندا( 
بجائزة اف�سل طبق "في�ص اند �سيب�ص" بعدما حل 

يف املرتبة الثانية العام 2014.
لك��ن م��ا ه ���رش جناح��ه؟ يق��ول �ساح��ب الك�سك 
ج��ون غولد ان ال�رش يف املكون��ات الطازجة التي 
ي�ستخدمه��ا موؤكدا انه ياأخذ ال�سم��ك مبا�رشة من 
�سي��ادي بحر ال�سم��ال. ويف �رشي��ط دعائي نراه 
يتوج��ه لي�س��م اال�سم��اك يف �س��وق اال�سم��اك يف 
منطقت��ه ليخت��ار اف�س��ل ا�سم��اك الغاد���ص والقد 
وه��م النوع��ان االك��رث ا�ستخداما يف ه��ذا الطبق. 
وبع��د ذلك يدخل فن تغليف ال�سم��ك بخليط لقليه 
يف زي��ت م�سخن عل��ى 190 درجة للح�سول على 

�سمك مقرم�ص.
ام��ام البطاطا امل�ستخدمة للقل��ي فهي ا�سمك من 
تلك املقدم��ة يف فرن�سا وبلجيكا ويجب ان تكون 
جام��دة من دون ان يك��ون طعمها حل��وا. ويقول 
ب��ات نويلن��د �ساحب مطعم "بوبي��ز" الذي فتح 
ابوابه قبل اربع �سنوات يف حي �سورديت�ص الرائج 
يف �رشق لندن "ال �رش يف ذلك وال �سحر لكن يجب 
القي��ام باملهمة ب�سكل �سحيح". وهو اي�سا ي�سدد 
عل��ى نوعية املكونات امل�ستخدمة وعلى �رشورة 

ان تكون طازجة.
اج��واء  يف  الزب��ون  يغو���ص  مطعم��ه  ويف 
الت��ي كان ياألفه��ا �ساح��ب  اخلم�سيني��ات تل��ك 
املطعم عن��د بداياته يف هذه املهن��ة عندما كان 
يف احلادي��ة ع���رشة من عمره م��ن املو�سيقى اىل 
الديك��ور فامللب���ص كلها تلعب عل��ى وتر احلنن 
اىل تلك الف��رة. يف تلك الفرة كان مكلفا تقطيع 
اوراق ال�سحف التي كان��ت ت�ستخدم يف اال�سا�ص 
كقمع ورقي تو�سع فيه وجبة "في�ص اند �سيب�ص". 
وه��ي كان��ت ت�سم��ح بامت�سا�ص فائ���ص الزيت 
ال��ذي كانت ت�سبح في��ه وهو عام��ل مل يخدم هذا 

الطبق كثريا.
وام��ا ه��ذا اجلان��ب ال�سلب��ي حتر���ص "نا�سونال 
فيديري�س��ن اوف في���ص فراي��رز" )ان اف اف اف( 
عل��ى الت�سدي��د ان ال�سم��ك غ��ذاء �سح��ي اكرث من 
اغذي��ة اخ��رى وتوف��ر الن�س��ح اىل اع�سائه��ا من 
اجل احلد من ال�سع��رات احلرارية يف اطباقهم. اال 
ان ه��ذا االحتاد يقر عرب موقعه االلكروين "مهما 
كان هذا الطبق �سحيا فان كانت الوجبات كبرية 
ج��دا �سي�ستهلك الزب��ون كمية كبرية م��ن الدهون 
وع��ددا كب��ريا م��ن ال�سع��رات احلراري��ة". بح�سب 

فران�ص بر�ص.
مع انت�سار مو�سة "كومف��ورت فود" اي االطباق 
االني�س��ة الت��ي ترتب��ط بالطفول��ة والغني��ة عادة 
بال�سع��رات احلراري��ة، ي�ستفي��د طب��ق "في���ص اند 
�سيب���ص" وي�س��ق طريقه اىل مائدة اه��م املطاعم. 
ويق��ول ج��ون غول��د "اجلمي��ع يح��ب الفي���ص اند 
�سيب���ص واجلمي��ع يتذكر امل��رة االوىل التي تذوق 
فيه��ا هذا الطبق مبن فيهم االمري ت�سارلز". وتفيد 
�سحيفة "ذي غادري��ان" ان "255 مليون وجبة 
من هذا الطبق ت�ستهلك �سنويا مما يجعل في�ص اند 
�سيب���ص ي�سج��ل ازدهارا كبريا اك��رث من اي وجبة 

�رشيعة اخرى".

تلعب ال�سناديق ال�سيادية دوراً مهمًا وكبرياً يف حتقيق 
اال�ستق��رار االقت�سادي بالن�سبة للقت�سادات االأحادية، 
غ��ري املتنوعة يف قاعدتها االإنتاجي��ة، وذلك من خلل 
امت�سا���ص ال�سدمات املفاجئة الت��ي تتعر�ص لها تلك 
االقت�س��ادات، كنتيج��ة العتماده��ا عل��ى م��ورد واحد، 
كالنف��ط مث��ًل، وتعد الرنويج من اأب��رز النماذج لتطبيق 
تل��ك ال�سناديق. اإذ معروف اإن اأحادية االقت�ساد جتعله 
اقت�س��ادا غري مت��ن، يتعر���ص للهت��زازات والتقلبات 
الت��ي ت�سي��ب ذلك امل��ورد االأح��ادي، حي��ث تنتقل هذه 
االهت��زازات والتقلبات ب�س��كل تلقائ��ي، يف حال غياب 
ب�س��كل  واالإرادة احلقيق��ة للقت�س��اد  ال�سليم��ة  االإدارة 
عام واإيرادات امل��ورد االأحادي ب�سكل خا�ص، اإىل اأغلب 

متغ��ريات االقت�س��اد االأح��ادي، الن املغ��ذي ل��كل هذه 
املتغريات وهو املورد االأحادي قد اأُ�سيب باالهتزاز.

كيفية انتقال االهتزازات والتقلبات
ان انتق��ال االهت��زازات والتقلب��ات الت��ي ت�سيب املورد 
االأحادي، اإىل بقية املتغريات االقت�سادية، وكما ذكرنا 
اأعله، يف ظل غي��اب االإدارة ال�سليمة واالإرادة احلقيقة، 

تتم من خلل اأمرين هما:
1- �سعر ال���رشف، اإن ت�سدير املوارد الطبيعية كالنفط 
مث��ًل، ب�سبب اعتم��اد االقت�ساد عليه فق��ط، �سيوؤدي اإىل 
زي��ادة االإي��رادات م��ن العمل��ة االأجنبي��ة، ل��دى املالية 
العام��ة، ومب��ا اإن هذه االأخرية دائمًا م��ا تغذي نفقاتها 
بالعملة املحلية، هذا يعن��ي اأنها �ستزيد من الطلب على 
العملة املحلية مقابل الت�سدي��د بالعملة االأجنبية، وهذا 
يعن��ي كمية كبرية من العملة االأجنبية تطارد كمية اأقل 

من العملة املحلية، فريتفع �سعر �رشف العملة املحلية.
اإن ارتف��اع �سع��ر �رشف العمل��ة املحلية يعن��ي ارتفاع 
اأ�سع��ار ال�سلع املحلي��ة االأخرى مقابل ال�سل��ع االأجنبية، 
فتح�سل نتيجتن: االأوىل، انخفا�ص ال�سادرات املحلية 
غ��ري النفطية، ب�سبب ارتف��اع اأ�سعاره��ا والثانية زيادة 
اال�ست��ريادات م��ن ال�سلع االأجنبي��ة غري النفطي��ة، الأنها 
اأرخ���ص ن�سبيًا عن��د مقارنتها بال�سل��ع االأجنبية ب�سبب 
ارتف��اع �سع��ر �رشف العمل��ة املحلي��ة، وكل النتيجتن 

توؤديان اإىل حتطيم االقت�ساد.
2- زي��ادة اأج��ور العاملن يف القطاع االأح��ادي، اإذ اأن 
زي��ادة اأجور العاملن يف القطاع النفطي مثًل، �سيجعل 
االأفراد العامل��ن يف القطاعات االأخرى ينتقلون للعمل 
يف هذا القط��اع رغبًة باالأجور املرتفع��ة، هذا االنتقال 
�سي�سبب انخفا�ص عر�ص العم��ل يف القطاعات االأخرى 

العامل��ن يف  اأج��ور  علي��ه فرتف��ع  الطل��ب  وارتف��اع 
القطاع��ات االأخ��رى، وان ارتفاع االأج��ور يعني ارتفاع 
تكالي��ف اإنت��اج ال�سل��ع، ومن ث��م اأ�سعاره��ا، فينخف�ص 
الطل��ب عليها، فتنخف���ص ال�سادرات، ع��دم التو�سع يف 
االإنتاج وانخفا�ص فر�ص العمل وزيادة البطالة والفقر.

دور ال�سناديق ال�سيادية يف معاجلة 
االهتزازات والتقلبات

ت�ستخ��دم ال�سنادي��ق ال�سيادي��ة كاأداة وقائية ملعاجلة 
االهت��زازات والتقلبات التي ت�سيب االقت�ساد االأحادي، 
وذل��ك من خ��لل و�س��ع اإي��رادات ال��رثوة والوطنية يف 
ه��ذه ال�سنادي��ق دون متريره��ا يف املوازن��ة العام��ة، 
وتت��م اإدارته��ا ب�س��كل م�ستق��ل وبالتعاون م��ع اجلهات 
ذات العلقة كالبن��ك املركزي مثًل، ويكون ا�ستثمارها 
بال�س��كل ال��ذي يتلئ��م م��ع حال��ة االقت�س��اد الوطني، 

ف��اإذا كان االقت�س��اد الوطن��ي يت�سم باال�ستق��رار �سيتم 
توجي��ه ا�ستثم��ارات اأموال تلك ال�سنادي��ق نحو اخلارج 
م��ع متوي��ل املوازن��ة العام��ة بن�سب حم��ددة ال تتجاوز 
االأرب��اح التي حت�سل عليها مقاب��ل اال�ستثمار يف �ستى 
جماالت اال�ستثمار التي تراها اإدارة ال�سندوق منا�سبة، 
والعك���ص �سحي��ح، يك��ون اال�ستثم��ار يف الداخ��ل اإذا مل 
ي�سل االقت�ساد حلالة اال�ستق��رار، ولكن ب�سكل متنا�سق 
ومكم��ل ال�ستثم��ار املوازن��ة العام��ة. وبه��ذا نك��ون قد 
ا�ستطعنا تليف االهت��زازات والتقلبات التي حت�سل يف 
ظل غياب ال�سنادي��ق ال�سيادية بالن�سب��ة للقت�سادات 

غري املتنوعة وخ�سو�سًا الريعية.
النموذج الرنويجي

تعد الرنويج من اأبرز النماذج التي جنحت جناحًا باهراً 
يف ا�ستخدم ال�سنادي��ق ال�سيادية، ملعاجلة االختلالت 

والتقلب��ات التي تعر�ست لها بعد اكت�ساف النفط 1969 
والتي تع��رف باملر�ص الهولندي، حي��ث اأ�سبحت اأغلب 
املوؤ���رشات االقت�سادي��ة ت�س��ري اإىل �سع��ف االقت�س��اد 
الرنويج��ي، فعلى �سبي��ل املثال ارتفع��ت االأجور %50، 
ه��ذا م��ا ت�سب��ب يف انخفا�ص من��و القط��اع ال�سناعي، 
وبلغ��ت دي��ون احلكوم��ة الرنويجي��ة 50% م��ن الن��اجت 
املحل��ي االإجم��ايل يف ع��ام 1977. ولكن بع��د تطبيق 
�سيا�س��ة ال�سناديق ال�سيادي��ة، اأخذ االقت�ساد الرنويجي 
يتعاف��ى �سيئًا ف�سيئ��ًا، حتى اأخذ يطل��ق عليها م�سطلح 
"دول��ة الرفاه". وبهذا ال�س��دد يذكر فاروق القا�سم يف 
كتابه" النم��وذج الرنويجي اإدارة امل�س��ادر البرولية" 
يف �ص190، اإن الهدف من تاأ�سي�ص ال�سندوق ال�سيادي 
يف الرنوي��ج ه��و "حماي��ة االقت�س��اد الوطن��ي اأواًل من 

التذبذبات يف �سعر الزيت اأو من حاالت طارئة اأخرى.
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