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1.  أدلت السيدة الغارد خالل مؤمتر صحفي ُعقد حالل اجتامعات الربيع ملجموعة البنك الدويل - صندوق النقد الدويل يف واشنطن يوم السبت 12 ابريل 2014 ببيانها الشهري: »إصالح هيكيل؟ كان هذا قبل واليتي وليست لدي أي فكرة عن املوضوع، مل نعد نفعل ذلك«. وكانت ترد عىل سؤال لصحايف غاين أكّد أن العديد من األشخاص لديهم »فوبيا من صندوق النقد الدويل« بسبب الرشوط 

القاسية لربامج اإلصالح الهيكيل السابقة الخاصة به.

 2.  إّن التحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية هي هيكلية وخارجية عىل حد سواء. فمن ناحية، أخفقت االقتصادات يف قلب تدين القدرات اإلنتاجية ومنع تراجع الصناعة. ومن ناحية أخرى، فإن املنطقة عانت من سلسلة من األزمات االقتصادية واالجتامعية واألمنية، أبرزها أزمة الغذاء والوقود العاملية، واألزمة املالية، فضالً عن التداعيات االجتامعية واالقتصادية والسياسية املرتتبة 

عىل االنتفاضات.

 ٣. كلّفت شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية )ANND( التقارير الوطنية إىل خرباء املجتمع املدين يف مجال التنمية وحقوق اإلنسان. وتغطي التقارير الوطنية تونس ومرص ولبنان واألردن.

مقّدمة

ــذ  ــٍة )2008-2007( من ــٍة عاملي ــٍة مالي ــة أعمــق أزم ــإن بداي ــدة، ف ــة الجدي ــدويل )IMF( خــالل العقــد األول مــن األلفي ــدوق النقــد ال ــي انتــرشت حــول مســتقبل صن بعــد الشــكوك الت

الثالثينيــات مــن القــرن املــايض، قــد أتاحــت عــودة ظهــور الصنــدوق كعنــرٍص فاعــٍل رئيــٍي يف اإلدارة االقتصاديــة العامليــة )جابــور Gabor 2010(. يف املنطقــة العربيــة، تجلّــت عــودة 

الظهــور هــذه بشــكٍل خــاٍص يف أعقــاب االنتفاضــات التــي اندلعــت يف أوائــل عــام 2011. يف ورقــة عمــل لصنــدوق النقــد الــدويل قُّدمــت يف قمــة مجموعــة الثــامين يف دوفيــل، فرنســا، يف 

أيّار/مايــو 2011، ســلّط الصنــدوق الضــوء عــىل اســتعداده، جنبــاً اىل جنــب مــع غــريه مــن البنــوك التنمويــة اإلقليميــة واملتعــددة األطــراف، ملســاعدة »دول منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 

أفريقيــا يف تطويــر اســرتاتيجيتها االقتصاديــة وترجمتهــا إىل خطــة تنميــة متعــددة الســنوات لــكل قطــاٍع عــىل حــدة ومحــّددة التكاليــف، ومضمنــة يف إطــار اقتصــادي كيل متوســط املــدى 

ــد صنــدوق النقــد الــدويل التزامــه الكامــل »مبســاعدة البلــدان األعضــاء فيــه مــن منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا عــىل تأمــن  )صنــدوق النقــد الــدويل 2011أ، ص. 1(. كــام أكّ

أهدافهــا للنمــو املســتدام والشــامل، واالســتقرار االقتصــادي، وخلــق فــرص العمــل وتحســن مســتويات املعيشــة« )املصــدر الســابق، ص 16(.

وال ميكــن فصــل هــذه الترصيحــات عــن عــودة ظهــور الصنــدوق يف املرحلــة التــي تلــت األزمــة املاليــة العامليــة مبــارشًة، والتــي اقرتنــت بخطــاب غــري مألــوف ملاضيــه. ففــي الســنوات 

األوىل التــي أعقبــت األزمــة املاليــة العامليــة، كان صنــدوق النقــد الــدويل ينظــر إىل السياســات املتمثلــة بتدابــري مكافحــة التقلبــات الدوريــة )counter-cyclical policy( باعتبارهــا ترتيبــاً 

ســائداً ورضوريــاً )لوتــز 2015(. وعــىل نحــٍو مامثــٍل، اعــرتف املديــر اإلداري الســابق لصنــدوق النقــد الــدويل، دومينيــك شــرتاوس كان، يف خطــاٍب وجهــه إىل منتــدى التنميــة االجتامعيــة 

ــدان ذات  ــاً يف مســاعدة البل ــة، لعبــت دوراً مركزي ــات الدوري ــة عــىل مكافحــة التقلب ــة واملبني ــة املتين ــأن السياســة االقتصادي )European Development Days( يف 6 ديســمرب 2010، ب

الدخــل املنخفــض عــىل مواجهــة األزمــة املاليــة العامليــة بطريقــٍة تجــاوزت توقعــات صنــدوق النقــد الــدويل )ســرتاوس ـــــ كان Strauss-Kahn 2010(. ويف اآلونــة األخــرية، أصبــح ترصيــح 

»مل نعــد نفعــل ذلــك1« ، الــذي أعلنتــه املديــرة العامــة الحاليــة للصنــدوق كريســتن الغــارد يف إشــارة إىل برامــج اإلصــالح الهيــكيل الســابقة للصنــدوق يف البلــدان الناميــة وذات الدخــل 

املنخفــض، الشــعار الجديــد للمنظمــة )أ.ف.ب 2014(.

ــا  ــز بشــكٍل أكــرٍب عــىل قضاي ــات التغيــري واضحــاً يف خطابــات ووثائــق صنــدوق النقــد الــدويل، حيــث اّدعــى العديــد مــن مســؤوليه إنهــاء املامرســات الســابقة، مــع الرتكي يف الواقــع، ب

اإلدمــاج االجتامعــي واالقتصــادي كأولويــات رئيســية يف سياســات املؤسســات املاليــة الدوليــة )هنيــة Hanieh 2015(. وتشــري هــذه التأكيــدات، يف ظاهرهــا، إىل ابتعــاٍد عــن الســمعة التــي 

تســبق عــادًة صنــدوق النقــد الــدويل، والتــي تتجــىل عــىل أفضــل وجــٍه يف تحيــزه التقليــدي الســتقرار االقتصــاد الــكيل والنمــو االقتصــادي، بغــض النظــر عــن التكاليــف االجتامعيــة، مــن 

خــالل وصــف الصنــدوق للتقشــف املــايل، وتحريــر التجــارة وحســاب رأس املــال، وترسيــح العــامل يف القطــاع العــام، واإلصالحــات االقتصاديــة األخــرى املوجهــة لتغيــري هيــكل االقتصــادات 

املتلقيــة للقــروض )كنتيكيلينيــس Kentikelenis وآخــرون 2016(. عــىل الرغــم مــن ذلــك، فــإن املنطقــة العربيــة مل تتغلــب بعــد عــىل التحديــات التــي خلقتهــا ســت ســنوات متتاليــة مــن 

االضطرابــات االقتصاديــة والسياســية، التــي تكمــن جذورهــا يف ثالثــة عقــود مــن السياســات املواليــة للســوق التــي مل تهتــم كثــرياً بالقصــور املتأصــل يف االقتصــادات العربيــة، ناهيــك عــن 

طبيعــة التســويات السياســية يف الــدول العربيــة، كــام أنهــا مل تفعــل ســوى القليــل لتغيــري االتجاهــات األساســية املتمثلــة يف انخفــاض منــو اإلنتاجيــة، وازديــاد الفقــر وعــدم املســاواة، فضــالً 

عــن زيــادة البطالــة، وخاصــًة بــن الشــباب )محمديــه 201٣(. 

تســعى هــذه الورقــة إىل معالجــة املخــاوف املتجــددة حــول دور صنــدوق النقــد الــدويل يف ســياق عملــه يف الــدول العربيــة منــذ انتفاضــات عــام 2011. ويــربز الســؤال الرئيــي اآليت لهــذا 

الغــرض: هــل اســتطاع صنــدوق النقــد الــدويل، مــن خــالل برامجــه يف املنطقــة العربيــة، أن يفــي برسديتــه حــول تعزيــز األهــداف االجتامعيــة والتحــيّل مبرونــة أكــرب يف تصميــم السياســات، 

ــة توســعية  ــة، مبــا يف ذلــك سياســات مالي ــات الدوري ــة مــن أجــل اعتــامد تدابــري ملواجهــة التقلب ــدول العربي ــدى ال ــز السياســات ل ــذي مــن شــأنه أن يوفــر هامشــاً أوســع لحي األمــر ال

وسياســات نقــد ورصف تكيّفيــة، للتصــدي للتحديــات التــي تواجــه التنميــة املســتدامة الطويلــة األجــل2؟ 

تســعى هــذه الورقــة إىل تحديــد اإلجابــة عــن الســؤال أعــاله مــن خــالل الرتكيــز عــىل أحــدث مشــاركة لصنــدوق النقــد الــدويل يف أربــع دول عربيــة. هــذه الــدول هــي مــرص واألردن 

وتونــس ولبنــان. وقــد جــرى اختيــار البلــدان وفقــاً لتوافــر التقاريــر الوطنيــة٣ ، التــي عرضــت خــالل اجتامعــات الربيــع األخــرية لصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل والتــي ُعقــدت يف 

واشــنطن العاصمــة، الواليــات املتحــدة، مــن 21 إىل 2٣ أبريــل 2017. نحــن ال نّدعــي أن تكــون هــذه الورقــة شــاملة مــن حيــث ســعة أو عمــق املناقشــة، ونحــن نــدرك أن اختيارنــا ألربعــة 

بلــدان عربيــة فقــط ال يرقــى إىل توفــري متثيــٍل كاٍف وشــامٍل للمنطقــة العربيــة مــن حيــث حالــة، وتأثــري برامــج صنــدوق النقــد الــدويل. ومــع أخــذ هــذا التحذيــر يف االعتبــار، فــإن هــذه 

الورقــة ســتقّدم، مــع ذلــك، مــؤرشاً عامــاً حــول عمليــة إقــراض صنــدوق النقــد الــدويل والــرشوط املنوطــة بهــا يف مرحلــة مــا بعــد االنتفاضــات، ومــدى ابتعــاد تصميــم وتنفيــذ سياســات 

صنــدوق النقــد الــدويل يف املنطقــة عــن االــرسد الخطــايب األخــري حــول التنميــة املســتدامة، ال بــل اقــرتاب الصنــدوق املكثـّـف مــن تركيــزه التقليــدي عــىل اســتقرار االقتصــاد الــكيل، بغــض 

النظــر عــن التكاليــف االجتامعيــة.

وتتابــع الورقــة عــىل النحــو اآليت: ســيوفر القســم 2 ملحــًة تاريخيــًة واســعًة عــن تطــّور دور ورشطيــة صنــدوق النقــد الــدويل يف املنطقــة العربيــة. وسیناقش القسم ٣ خطــاب الصندوق املتغــرّي 

بعد األزمة املاليــة العامليــة واالنتفاضات العربيــة. وســيتمّعن يف التقاريــر القطريــة الســنوية للصنــدوق )املعروفــة أيضــاً بتقاريــر مشــاورات املــادة الرابعــة(، وبيانــات الحقائــق، والبيانــات 

الصحفيــة، فضــالً عــن الــردود عــىل النقــاد واملقابــالت، وغريهــا. وســيقّدم القســم 4 دراســات حالــة مــن مــرص واألردن وتونــس ولبنــان. وســيختتم القســم 5 ويناقــش مالمــح إطــار بديــل 

إلدارة االقتصــاد الــكيل يف املنطقــة العربيــة.
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عقــدت الــدول العربيــة اتفاقــاً اجتامعيــاً ال ميكــن حــرصه، بقيــادة الدولــة يف ســنوات مــا بعــد االســتقالل. ومبوجــب هــذا العقــد، قدمــت الدولــة حــزم رعايــة اجتامعيــة ســخية، مبــا يف 

ذلــك الصحــة والتعليــم املجانيــن، وإعانــات عــىل الغــذاء واملرافــق، وزيــادة العاملــة يف القطــاع العــام )هاريغــان والســعيد 2014(. كان العقــد عبــارًة عــن »صفقــة ســلطوية« بــن الدولــة 

واملواطنــن، والحكومــات واملحكومــن، حيــث أصبحــت الحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة للمواطنــن أعــىل مــن الحقــوق املدنيــة والسياســية )كارشــيناس Karshenas وآخــرون 2014(. 

 Achcar يف هــذه البلــدان، »ذهبــت الدولــة إىل حــد وضــع نفســها إىل حــدٍّ كبــريٍ محــل القطــاع الخــاص عــن طريــق برامــج التأميــم الواســعة النطــاق واالســتثامر العــام الضخــم )أشــقر

201٣، ص 69، مقتبســة يف هاريــس 2016(«. واســتفادت الــدول املقيّــدة ذات القــدرة الحكوميــة املحــدودة، مثــل لبنــان، مــن أنــواع أخــرى مــن املزايــا مثــل موقعهــا الجغــرايف واقتصادهــا 

الســيايس الليــربايل نســبياً مــن أجــل إقامــة روابــط خارجيــة؛ بحيــث تلعــب دور املنَفــذ الــذي يربــط بــن النظــام اإلقليمــي الرامــي اىل االكتفــاء الــذايت والرأســامل الغــريب )هاريــس 2016(.

بــن عامــي 1960 و 1985، حققــت منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا )MENA( معــّدل منــو يف الناتــج املحــيل اإلجــاميل للفــرد بنســبة ٣.7 يف املائــة ســنوياً، متفوقــًة بذلــك عــىل 

جميــع املناطــق الناميــة األخــرى يف منــو الدخــل مــع توزيــع عــادل يف الدخــل باســتثناء منطقــة رشق آســيا واملحيــط الهــادئ التــي بلــغ معدلهــا الســنوي 4.٣ النســبة املئويــة لنفــس الفــرتة 

)يوســف 2004(.

 وخــالل تلــك الفــرتة، شــهدت الــدول العربيــة نفقــات اجتامعيــة هائلــة، وملســت تحســينات ملحوظــة عــىل مختلــف املــؤرشات االجتامعيــة واالقتصاديــة. وتضــاءل معــدل وفيــات الرّضــع 

مبقــدار النصــف؛ وارتفــع متوســط العمــر املتوقــع بأكــر مــن عــرش ســنوات؛ وازدادت معــدالت االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة مــن 61 يف املائــة يف عــام 1965 إىل 98 يف املائــة يف عــام 1991؛ 

وتحّســن محــو أميــة الكبــار مــن ٣4 باملائــة يف عــام 1970 إىل 5٣ باملائــة يف عــام 1990؛ وأصبــح عــدم املســاواة أقــل بكثــريٍ مــن الحــدود التــي شــهدتها املناطــق الناميــة األخــرى، حيــث 

تراوحــت مســتويات جينــي يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل إفريقيــا بــن 0.٣5 و 0.50؛ وتراجــع الفقــر بشــكٍل كبــريٍ، حيــث كانــت منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا يف عــام 

ــا طبقــاً لتعــادل القــوة الرشائيــة )PPP( يف  1990 هــي األقــل فقــراً بــن جميــع املناطــق الناميــة، حيــث كان 5.6% فقــط مــن ســكانها يعيشــون عــىل أقــل مــن دوالر أمريــي واحــد يوميً

عــام 1990 - وهــو املعيــار العاملــي للفقــر املدقــع يف ذلــك الوقــت )البنــك الــدويل 1995؛ هاريــس 2016(. 

وأطلــق البنــك الــدويل عــىل بلــدان املنطقــة لقــب »أصحــاب األداء املرتفــع«، الذيــن »كانــت إنجازاتهــم ناتجــًة عــن منــٍو رسيــعٍ يف الســبعينيات وأوائــل الثامنينيــات، وتحويــالٍت ســخيٍة إىل 

أجــزاٍء كبــريٍة مــن الســكان )املرجــع الســابق، الصفحتــان 2 و ٣(.

ومــع ذلــك، فــإن التباطــؤ يف النمــو، باإلضافــة إىل أزمــات الديــون الخارجيــة وميــزان املدفوعــات الخطــرية التــي رضبــت املنطقــة خــالل منتصــف الثامنينــات مــن القــرن املــايض، قــد رفعــت 

مــن مســتوى الرهــان عــىل الــدول العربيــة الراغبــة يف الحفــاظ عــىل التزاماتهــا الخاصــة بإعــادة التوزيــع. إنــه ملــن خــارج نطــاق هــذه الورقــة تقديــم تشــخيص متعمــق للمحــددات 

األساســية ـــــ السياســية أو االجتامعيــة أو االقتصاديــة أو الثقافيــة ـــــ ألزمــة الثامنينيــات. يكفــي القــول هنــا أن جــذور األزمــة االقتصاديــة يف املنطقــة العربيــة يف الثامنينيــات تكمــن يف 

ــذي  ــص االســتثامر ال ــة، وتقلّ ــة بالنفــط، وانخفــاض التحويــالت املالي ــة الغني ــدول العربي ــة4  مــن ال ــة العربي ــة واالنكــامش الناتــج يف الطلــب عــىل العامل انخفــاض أســعار النفــط العاملي

أعــاق تنميــة القطاعــات الصناعيــة املوجهــة للتصديــر )يوســف 2004(. إن تفاعــل هــذه العوامــل الداخليــة والخارجيــة دّق ناقــوس املــوت للنمــوذج التدخــيل إلعــادة التوزيــع الــذي قــاد 

االقتصــادات العربيــة منــذ ســنوات االســتقالل. واســتجابًة لذلــك، أدخلــت العديــد مــن البلــدان العربيــة إصالحــاٍت اقتصاديــٍة يف الثامنينيــات. 

بــدأ البعــض برامجهــم اإلصالحيــة دون اللجــوء إىل الدعــم الــدويل. لكــن آخريــن مــن الذيــن فشــلوا يف الحصــول عــىل قــروٍض جديــدٍة مــن الدائنــن التجاريــن، لجــأوا إىل صنــدوق النقــد 

الــدويل والبنــك الــدويل للحصــول عــىل املســاعدة.

وشــهدت تلــك الحقبــة مشــاركًة كبــريًة مــن مؤسســات بريتــون وودز، وال ســيام صنــدوق النقــد الــدويل، يف املنطقــة العربيــة. أصبحت العدید من البلدان العربیة الغنیة )غیر الغنيــة باملــوارد( 

من المتلّقین الرئیسیین للقروض القائمة علی سیاسات صنــدوق النقــد الــدويل اليت كانــت تنطــوي عــىل رشطيــة االقتصاد الکيل. وكانــت هــذه القــروض )ومــا زالــت( مرشوطــًة مبجموعــٍة مــن 

سياســات إصــالح االقتصــاد الــكيل املعروفــة باســم برامــج التثبيــت واإلصــالح الهيــكيل )هاريغــان والســعيد 2014(. 

وكــام هــو الحــال يف مناطــٍق ناميــٍة أخــرى مثــل أمريــكا الالتينيــة وأفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى، كانــت رشطيــة صنــدوق النقــد الــدويل يف املنطقــة العربيــة مبنيــًة عــىل مبــادئ »إجــامع 

ــة مبوجــب رشوط قــروض التثبيــت  ــة التــي عصفــت بهــا األزمــات. وتطلبــت اإلصالحــات اإللزامي ــدان النامي ــة« التــي روجــت إىل البل ــت حزمــة اإلصــالح »املعياري واشــنطن«، التــي مثلّ

واإلصــالح الهيــكيل مــن البلــدان املتلقيــة أن تعتمــد مــا يــأيت: تدابــري تثبيــت تتطلــب تخفيضــاٍت هائلــٍة يف النفقــات الحكوميــة؛ وتحريــر قوانــن امللكيــة، ال ســيام يف قطاعــات العقــارات 

واملاليــة واالتصــاالت؛ ورضائــب جديــدة وأوســع، ومعــدالت فائــدة إيجابيــة أعــىل؛ وتحريــر التجــارة بشــكل مفاجــئ ـــــ مبــا يف ذلــك إزالــة الحواجــز غــري الجمركيــة )NTB( ـــــ مقرتنــًة 

بتخفيضــاٍت كبــريٍة يف قيمــة العملــة؛ وإلغــاء قيــود ســوق العمــل؛ وخصخصــة الــرشكات اململوكــة للدولــة )SOE(؛ وإلغــاء القيــود املاليــة )هاريغــان والســعيد 2-14؛ هنيــه Hanieh 2015؛ 

مســلّم 2015(.

يعنــي هــذا االلتــزام التعاقــدي أن صنــدوق النقــد الــدويل قــد شــق طريقــه ليصبــح صانــع سياســات مركزيــاً يف الــدول العربيــة، مــا يتناقــض مــع أهــداف إنشــائه يف بريتــون وودز يف عــام 

1944 )الغنيمــي، 1998(.

 Reinhart هــذا مل يكــن مفاجئــاً. لقــد قــام صنــدوق النقــد الــدويل يف الواقــع بإعــادة إنتــاج نفســه يف عــدة مناســباٍت وبأبعــاٍد مختلفــة منــذ إنشــائه منــذ حــوايل 70 عامــاً )راينهــارت 

وتريبــش Trebesh 2010(. وفقــاً للــامدة األوىل مــن مــواد اتفاقيــة صنــدوق النقــد الــدويل، يعلــن الصنــدوق أن الغــرض مــن إقراضــه هــو »... توفــري الثقــة بــن البلــدان األعضــاء عــن 

طريــق إتاحــة مــوارد الصنــدوق العامــة لهــا بصفــة مؤقتــة... وبالتــايل إتاحــة الفرصــة لهــا لتصحيــح عــدم التوافــق يف ميــزان مدفوعاتهــا دون اللجــوء إىل تدابــري مدمــرة لالزدهــار الوطنــي 

أو الــدويل )صنــدوق النقــد الــدويل 2016 أ، ص 2(«. 

وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، مــارس صنــدوق النقــد الــدويل اإلقــراض املــرشوط بعــد إنشــائه. ومــع ذلــك، وحتــى الثامنينيــات، اقتــرصت الرشطيــة عــىل مجموعــٍة مــن اإلصالحــات املحــدودة التــي 

ركّــزت حرصيــاً عــىل التخفيــف مــن عجــز امليزانيــة، والسياســة النقديــة االنكامشــية، وانخفــاض ســعر الــرصف )كنتيكيلينيــس Kentikelenis وآخــرون 2016(.

4.   كانت إحدى أكر اآلليات فعالية لتقاسم الروة اإلقليمية من خالل روابط سوق العمل.
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 ويف الوقــت نفســه، يحافــظ الصنــدوق عــىل موقــٍف مــن الحيــاد ـــــ بالتوافــق مــع »مبــدأ الحيــاد االقتصــادي5«  ـــــ يف مــا يتعلــق باألهــداف االقتصاديــة واالجتامعيــة للبلــدان املتلقيــة 

)املرجــع الســابق(. وبنــاًء عــىل ذلــك، يف حــن أن الصنــدوق يحــدد رشوط اإلقــراض الخاصــة لــه لصالــح إصــالح االقتصــاد الــكيل، غــري أنــه يبقــى بعيــداً عــن أي محاولــٍة رصيحــٍة مــن جانبــه 

لتوجيــه البلــد املتلقــي مــن خــالل عمليــة اإلصــالح، عــىل ســبيل املثــال حــول »كيفيــة« خفــض العجــز. وعنــد القيــام بذلــك، ينبغــي أن تــرتك للبلــدان املتلقيــة حريــة التــرصّف حســب 

تقديرهــا االستنســايب يف مــا يتعلــق باختيــار السياســة االقتصاديــة، وخاصــًة السياســة املاليــة ـــــ ســواء كانــت سياســة رضائــب أو اإلنفــاق، وأدواتهــا املقابلــة ـــــ لغــرض اإلصــالح، وبالتــايل 

تجّنــب أي احتــامل بــأن يغــري رمبــا الهيــاكل األساســية القتصاداتهــا )املرجــع الســابق(.

ومــع ذلــك، بــدأ دور ورمبــا مبــدأ6  صنــدوق النقــد الــدويل، والرشطيــة املصاحبــة لهــام، يف التغــري مــع انهيــار نظــام بريتــون وودز العاملــي ألســعار الــرصف املثبتــة يف أوائــل الســبعينيات 

واعتــامد أســعار الــرصف العامئــة مــن قبــل بعــض االقتصــادات الكــربى يف العــامل. )راينهــارت Reinhart وتريبيــش Trebesh 2010(. مــع ذلــك، ابتــداًء مــن الثامنينيــات، تخــىل محتــوى 

سياســات برامــج الصنــدوق عــن منطقــة »الحيــاد« واســتفاد مــن نطــاق أوســع مــن الرشطيــة، غالبــاً ذات طبيعــة »هيكليــة«، متجــاوزاً بذلــك بأشــواط الواليــة األصليــة التــي جــرى تحديدهــا 

يف مــواد اتفاقيــة إنشــاء مؤسســة بريتــون وودز. وتشــمل املجــاالت التــي متــت االســتفادة منهــا حديثــاً يف مجــاالت السياســة، يف جملــة أمــوٍر، إلغــاء قيــود ســوق العمــل، وتحريــر التجــارة 

والتحريــر املــايل، وخصخصــة الــرشكات اململوكــة للدولــة، وترشيــع اســتقالل البنــك املركــزي و/أو إعــادة هيكلــة نظــم الرضائــب )ويليامســون Williamson 1990(. إن التوســع الظاهــر 

ـــــ يف كل مــن االتســاع والعمــق ـــــ يف اختصــاص رشطيــة صنــدوق النقــد الــدويل يوحــي بــأن املنظمــة قــد تجــاوزت تركيزهــا األصــيل عــىل األبعــاد االقتصاديــة لتشــمل املجــاالت غــري 

االقتصاديــة التــي تنــدرج يف جوهرهــا يف إطــار السياســة، وبالتــايل قلّصــت مســاحة السياســة والســيادة الوطنيــة )ســتيغليتز Stiglitz 2002(. ومنــذ تلــك الحقبــة، تعــرض صنــدوق النقــد 

 .)2015 Gallagher وغاالغــري Ban الــدويل النتقــادات بســبب إهاملــه تنــّوع الظــروف املحليــة والتزامــه العنيــد بنظريــٍة عقائديــٍة ليرباليــٍة جديــدٍة للتنميــة االقتصاديــة )بــان

يف املنطقــة العربيــة، مل تكــن األدلــة التجريبيــة بشــأن تأثــري برامــج اإلصــالح الهيــكيل عــىل مــؤرشات التنميــة منســجمة مــع الفرضيــات القائلــة بــأن برامــج اإلصــالح الهيــكيل ستســاعد 

االقتصــادات عــىل قلــب أزماتهــا االقتصاديــة. وأظهــرت دراســٌة اســتقصائيٌة لثامنيــة بلــداٍن يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا ـــــ الجزائــر ومــرص واألردن وموريتانيــا واملغــرب 

والســودان وتونــس وتركيــا ـــــ طبّقــت إصالحــات صنــدوق النقــد الــدويل يف الثامنينيــات أن الوضــع االجتامعــي يف هــذه البلــدان اإلصالحيــة، مبــا يف ذلــك الفقــر والبطالــة، أصبــح أســوأ بعــد 

تنفيــذ اإلصالحــات عــىل الرغــم مــن التحســن يف مــؤرشات االقتصــاد الــكيل )الغنيمــى 1998(. وأظهــرت نفــس الدراســة أن عــدم املســاواة يف الدخــل تفاقــم يف معظــم هــذه البلــدان. ويشــري 

هاريغــان Harrigan والســعيد )2014( إىل أن التأثــري االجتامعــي الســلبي لإلصــالح كان أكــر حــّدًة يف البلــدان التــي دفعهــا العبــون دوليــون إىل العوملــة برسعــٍة، ووصفــت بـ«التالميــذ 

ــة والفقــر عــىل مــدى عقــد التســعينيات )املرجــع  ــدان، تدهــور عــدم املســاواة والبطال ــك البل ــر ومــرص واألردن واملغــرب. يف تل ــد الجزائ ــدويل، وبالتحدي ــدوق النقــد ال ــن« لصن الجيدي

الســابق(. أمــا يف مــا يتعلــق بسياســات الخصخصــة، فيشــري مســلّم )2015( يف تقريــره إىل أن هــذه السياســات قــد أدت إىل تركيــز الــروة االقتصاديــة يف أيــدي عــدٍد قليــٍل مــن األطــراف، 

وتعميــق عــدم املســاواة يف املجتمعــات العربيــة، وزيــادة الفســاد، وإفقــار الطبقــات العاملــة واملتوســطة، مــا أدى إىل إحســاس عميــق بالظلــم.

ميكــن مالحظــة الفصــل بــن برامــج اإلصــالح الهيــكيل والنتائــج املرغوبــة اجتامعيــاً مــن خــالل النظــر إىل االتصــاالت الرســمية لصنــدوق النقــد الــدويل مــع البلــدان العربيــة يف الفــرتة التــي 

ســبقت االنتفاضــات7.

قبــل عــام 2011، كان مفهــوم النمــو املســتدام والشــامل ومــا يعنيــه مــن حيــث تعزيــز اإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص والحاميــة االجتامعيــة، غائبــاً يف االتصــاالت الرســمية لصنــدوق النقــد 

الــدويل مــع الــدول العربيــة )مومــاين Momani والنــز Lanz 2014أ(. يف دراســٍة اســتقصائيٍة عــن اتصــاالت صنــدوق النقــد الــدويل مــع مــرص واملغــرب وتونــس مــن عــام 2006 حتــى عــام 

201٣، وجــد كل مــن مومــاين والنــز )2014 أ( أن الشــمولية مل تكــن راســخًة يف اســرتاتيجية منــو الصنــدوق حتــى مرحلــة مــا بعــد االنتفاضــات. ويشــريان إىل أن صنــدوق النقــد الــدويل 

شــّجع عــىل اتبــاع نهــٍج أبســٍط للنمــو، وهــو نهــج اعتـُـرب مــن خاللــه النمــو واالندمــاج االجتامعــي واالقتصــادي عوامــل متغــرّية مســتقلة وغــري مســتقلة عــىل التــوايل. إّن الترصيحــات التــي 

أدىل بهــا أجوســتن كارســتنز، نائــب املديــر العــام الســابق لصنــدوق النقــد الــدويل وموريلــو بورتوغــال، نائــب املديــر العــام الســابق لصنــدوق النقــد الــدويل، بــأن التحــدي الرئيــي الــذي 

يواجهــه العديــد مــن بلــدان املنطقــة هــو زيــادة النمــو االقتصــادي الــذي ســيؤدي بــدوره للوصــول إىل مســتويات املعيشــة وتحســينها، تدعــم املصداقيــة الترصيحــات املذكــورة أعــاله 

)املرجــع الســابق(.

5.   ميكن فهم مبدأ الحياد االقتصادي يف ضوء تفويضات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية، والتي تنص عىل أن املنظمتن يجب أن تعتنيا بالدرجة األوىل بالشق »االقتصادي« بدالً من الشق »السيايس« يف العامل، بعد الحرب. ولذلك ينبغي أن يكون الصندوق والبنك محايدين من الناحية السياسية وأن يستندان يف قراراتهام إىل اعتبارات اقتصادية فقط، 

.)1986 Swedberg عمالً بنظامهام )سويدبرغ

  6. يف إطار نظام بريتون وودز األصيل، عمل صندوق النقد الدويل ضمن منوذج كينيزي. كانت قروضه تهدف إىل منع تخفيض قيمة العملة ودعم الطلب. غري أن هذه السياسات قد انقلبت رأساً عىل عقب يف الثامنينيات، بعد انهيار نظام بريتون وودز يف أوائل السبعينيات.

 7. تجدر اإلشارة إىل أنه الرتكيز »الضيق« لصندوق النقد الدويل عىل النمو وتثبيت االقتصاد الكيل ليس صفة فريدة للمنطقة فحسب بل ميكنه مالحظته عىل الصعيد العاملي أيضاً.
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4 One of the most effective mechanisms of regional wealth sharing was through labour market linkages. 

شــهد خطــاب صنــدوق النقــد الــدويل يف أعقــاب االنتفاضــات تغــرياً ملحوظــاً. منــذ عــام 2011، جــرى الرتويــج للشــمولية كــرشٍط للنمــو يف مــرص واملغــرب وتونــس )مومــاين والنــز 2014أ(. 

ــر دائــرة الــرشق األوســط ووســط آســيا يف عــام 2011 بالحاجــة إىل النمــو الشــامل يف املنطقــة العربيــة )صنــدوق النقــد الــدويل 2011 ب(. ورشح يف عــام  اعــرتف مســعود أحمــد، مدي

2011 أن الــدرس الواضــح لصنــدوق النقــد الــدويل هــو أن الشــمولية وخلــق الوظائــف والسياســات االجتامعيــة ألكــر الفئــات ضعفــاً هــي عنــارص أساســية إذا أردنــا الحفــاظ عــىل النمــو 

االقتصــادي الرسيــع )أحمــد 2011(. 

وقــد رددت هــذه الترصيحــات مــن قبــل نعمــت شــفيق، نائــب املديــر العــام لصنــدوق النقــد الــدويل يف عــام 2012، حيــث أكــدت أن الصنــدوق »قــام بتكييــف العمــل التحليــيل )الخــاص 

بــه( ملواجهــة الحقائــق الجديــدة عــىل أرض الواقــع... ]و[ يقــوم بدمــج مفهــوم النمــو الشــامل بشــكٍل أكــر منهجيــة يف مشــورة السياســة )صنــدوق النقــد الــدويل 2012 أ(.

 

ويف الســياق نفســه، أشــارت الســيدة الغــارد، املديــرة العامــة لصنــدوق النقــد الــدويل خــالل مقابلــٍة أُجريــت معهــا يف عــام 2012، إىل أن الصنــدوق يــويل مزيــداً مــن االهتــامم للفقــراء 

واملحرومــن يف املنطقــة العربيــة بعــد االنتفاضــات أكــر مــن املــايض. وأكــّدت أن »مــا تعلمــه صنــدوق النقــد الــدويل نتيجــة النهضــة العربيــة هــو أن األرقــام ال تحــي القصــة كاملــًة، وعلينــا 

أن نــدرس بدقــٍة مــا وراء األرقــام، ومــن يســتفيد مــن النمــو...  وكيــف يتــم توزيــع مثــار النمــو يف بلــٍد معــٍن بحيــث ميكــن أن يكــون مســتداماً عــىل املــدى الطويــل وبالتــايل تقاســمه بشــكٍل 

أفضــٍل بــن الســكان )صنــدوق النقــد الــدويل 2012 ب(«. 

جرى التشديد بشكٍل مامثٍل عىل اإلنفاق عىل الصحة والتعليم، حيث يعتربهام صندوق النقد الدويل عنرصين أساسين يف تعزيز النمو الشامل )صندوق النقد الدويل 201٣ أ(.

وكــام ذُكر أعــاله يف مقّدمــة هــذه الورقــة، ال ميكــن فصل خطــاب صنــدوق النقــد الــدويل ما بعــد االنتفاضــات عــن خطــاب الصنــدوق بعــد األزمة املالية بشــأن زيــادة املرونــة يف تصميــم 

السياســة. ويُنظــر إليــه بشــكٍل أســايٍس كحلقــٍة يف تكملــة الــدور املتطــور لصنــدوق النقــد الــدويل، ال ســيّام يف الفــرتة التاليــة لألزمــة املاليــة العامليــة.

 وبينام بدا العامل وكأنه يعيش عىل الحافة يف بداية األزمة املالية العاملية، ظهر تغرٌي يف خطاب سياسة صندوق النقد الدويل.

ــة للضوابــط  ــة لدعــم النشــاط االقتصــادي، والفوائــد املحتمل ــة اإلنفــاق املواجــه للتقلبــات الدوري  وأشــار كنتيكيلينيــس وآخــرون )2016( يف تقريــره إىل أن الصنــدوق يراعــي اآلن أهمي

الرأســاملية، واألخطــار املحتملــة لعــدم املســاواة املرتفعــة يف الدخــل، والعواقــب الضــارة املرتتبــة عــىل عــدم مالءمــة سياســات الحاميــة االجتامعيــة )مقهــدم Moghadam 2009؛ صنــدوق 

النقــد الــدويل 2010؛ صنــدوق النقــد الــدويل 2014 ب؛ صنــدوق النقــد الــدويل 2015(. وتقــدم ورقــة موقــف صــادرة عــن موظفــي صنــدوق النقــد الــدويل بعنــوان »إعــادة النظــر يف سياســة 

االقتصــاد الــكيل« مــن قبــل بالنشــارد ودالريكيــا ومــاورو )2010( نقــداً ملشــورة صنــدوق النقــد الــدويل حــول إدارة االقتصــاد الــكيل مــا قبــل األزمــة، وتســلّط الضــوء عــىل أوجــه القصــور 

يف االفرتاضــات التقليديــة حــول سياســات االقتصــاد الــكيل يف تلــك الحقبــة، وتوضــح مالمــح إطــار سياســة بديلــة لالقتصــاد الــكيل.

 وبينــام تســعى الورقــة جاهــدًة إىل إحــداث تغيــرياٍت كبــريٍة يف تصميــم سياســات االقتصــاد الــكيل، فإنهــا تؤكّــد أنــه، مــن نــواٍح عديــدٍة، ال يــزال إطــار السياســة العامــة صحيحــاً. وهــذا 

يعنــي أن االفرتاضــات األساســية لإلطــار املرتكــز عــىل النظريــة االقتصاديــة الكالســيكية الجديــدة - النمــو والتنميــة اللذيــن يقودهــام القطــاع الخــاص ســيحدثان مبجــرد ضــامن اســتقرار 

االقتصــاد الــكيل - نــادراً مــا يتــم االعــرتاض عليهــام )برجــاوي وآخــرون 2010(. عــىل الرغــم مــن ذلــك، تشــري الورقــة إىل بعــض الــدروس املســتفادة مــن األزمــة التــي تســتحق املزيــد مــن 

املرونــة يف تصميــم سياســات االقتصــاد الــكيل: تدابــري السياســة العامــة ملواجهــة التقلبــات الدوريــة مهمــة؛ يجــب إعطــاء السياســة املاليــة دوراً أكــرب يف إدارة االقتصــاد الــكيل، خاصــًة يف 

ضــوء حــدود السياســة النقديــة التــي ثبتــت جدواهــا )مبــا يف ذلــك االئتــامن والتســهيل الكمــي( يف تعزيــز النمــو؛ ومــن املرغــوب فيــه إدارة أكــر فعاليــًة لســعر الــرصف )بالنشــارد وآخــرون 

.)2010

 باختصاٍر، نشأت األزمة عن تغريٍ جديٍر باملالحظة يف خطاب صندوق النقد الدويل، ويبدو أن املرونة قد أقحمت نفسها يف أطر الصندوق لإلقراض والرشطية.

إن الترصيحــات التــي أدىل بهــا مســؤولو صنــدوق النقــد الــدويل مــن جهــٍة، ونزعــة الصنــدوق إىل املحاســبة عــن السياســة االجتامعيــة وزيــادة املرونــة يف تصميــم السياســات، مــن جهــٍة 

أخــرى، تشــري إىل حــدوث تحــّوٍل يف دور صنــدوق النقــد الــدويل ومــا يرتبــط بــه مــن رشطيــة. هــذا انتقــال ترحيــب مــن قبــل مؤسســة ال تعتــرب نفســها ملزمــًة باعتبــارات حقــوق اإلنســان. 

ومــع ذلــك، فــإن نتائــج التقاريــر الوطنيــة للــدول العربيــة األربــع )دراســات الحالــة( تفضــح املســافة الواضحــة بــن خطــاب صنــدوق النقــد الــدويل كــام يــرّوج لــه يف خطابــه وكذلــك 

صحائــف الوقائــع، والبيانــات الصحفيــة والــردود عــىل املنتقديــن، وتصميــم سياســات الصنــدوق يف املنطقــة العربيــة. وتشــّكك هــذه الفجــوة يف االدعــاءات بوجــود انقطــاع بــن صنــدوق 

النقــد الــدويل وماضيــه النيوليــربايل.

سيبحث القسم التايل اتفاقات اإلقراض التي يقدمها صندوق النقد الدويل للبلدان العربية بعد االنتفاضات.
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اتفاقات اإلقراض التي يقّدمها صندوق النقد الدويل للبلدان العربية ما بعد االنتفاضات

4 One of the most effective mechanisms of regional wealth sharing was through labour market linkages. 

منــذ االنتفاضــات، وحتــى ٣0 نيســان/أبريل 2017، بلــغ مجمــوع االتفاقــات املاليــة لصنــدوق النقــد الــدويل مــع الــدول العربيــة 57.4٣ مليــار دوالر أمريــي، منهــا 42 مليــار دوالر أمريــي 

يف عــام 2016 وحــده )صنــدوق النقــد الــدويل، 2017؛ كّســاب، 2016(. هــذا موضــح يف الجــدول 1.

الجدول 1: االتفاقات املالية بن الدول العربية وصندوق النقد الدويل منذ عام 2011

http://www.imf.org/data/imf-finances :املصدر 1: البيانات املالية لصندوق النقد الدويل، متاحة عىل

مالحظــة 1: *: اعتبــاراً مــن ٣0 نيســان/أبريل 2017؛ **: إن حقــوق الســحب الخاصــة هــي أحــد األصــول االحتياطيــة الدوليــة التــي أنشــأها صنــدوق النقــد الــدويل يف عــام 1969 لتكميــل 

ــورو  ــي والي ــدوالر األمري ــن خمــس عمــالت رئيســية - ال ــوق الســحب الخاصــة إىل ســلة م ــة حق ــارس 2016، تســتند قيم ــن آذار/م ــاراً م ــدول األعضــاء. اعتب ــات الرســمية لل االحتياطي

والرمنينبــي الصينــي والــن اليابــاين والجنيــه اإلســرتليني. ***: قــد تختلــف معــدالت تحويــل حقــوق الســحب الخاصــة مــع الوقــت بســبب االختالفــات يف أســعار الــرصف. لذلــك، فإننــي 

أعتمــد يف تقديــرايت للــدوالر األمريــي عــىل الجــدول التوضيحــي الــذي جــاء يف تقريــر كّســاب )2016( لالتفاقــات املاليــة للــدول العربيــة مــع صنــدوق النقــد الــدويل.

تلقــت البلــدان العربيــة أنواعــاً مختلفــًة مــن قــروض صنــدوق النقــد الــدويل. يوضــح اإلطــار 1 مختلــف أنــواع اتفاقــات اإلقــراض لــدى صنــدوق النقــد الــدويل. وحصــل اليمــن، وهــو بلــٌد 

منخفــض الدخــل، عــىل قــرٍض بــرشوٍط ميــرّسٍة بســعر فائــدٍة ميــرّسٍ )صفــر( مــن خــالل التســهيل االئتــامين املمــدد لصنــدوق النقــد الــدويل الــذي ينــدرج ضمــن الصنــدوق االســتئامين 

للنمــو والحــد مــن الفقــر الخــاص بصنــدوق النقــد الــدويل.

 جــرى تصميــم قــروض التســهيل االئتــامين املمــدد لتوفــري مســاعدة متوســطة األجــل للبلــدان املنخفضــة الدخــل التــي تواجــه مشــاكل يف ميــزان املدفوعــات عــىل املــدى الطويــل. وهــي 

مرشوطــة مبوافقــة الــدول عــىل تنفيــذ مجموعــٍة مــن السياســات التــي ستســاعدها عــىل تحقيــق وضــع اقتصــاد كيل مســتقر ومســتدام عــىل املــدى املتوســط. ووفقــاً لصنــدوق النقــد 

الــدويل، فــإّن قــروض التســهيل االئتــامين املمــدد تأخــذ يف االعتبــار اإلنفــاق االجتامعــي واإلنفــاق اآلخــر ذي األولويــة. ومــع ذلــك، فــإن اللغــة بشــأن اإلنفــاق االجتامعــي واإلنفــاق اآلخــر 

ذي األولويــة األخــرى اللذيــن تشــري إليهــام، تبقــى غامضــة.

وقد تلّقت بلداٌن عربیٌة أخرى )غیر غنيــة بــالموارد( قروضاً غیر تیسیریٍة بسعر فائدٍة قائم علی السوق. يقــدم صنــدوق النقــد الــدويل قروضــاً غــري تســاهلية مــن خــالل خمــس نوافــذ لإلقــراض: 

»اتفاقــات االســتعداد االئتــامين« )SBA(؛ خــط االئتــامن املــرن )FCL(؛ وخــط الوقايــة والســيولة )PLL(؛ وتســهيل الصنــدوق املمــدد )EFF( )املرجــع الســابق(. حصــل املغــرب عــىل خــط 

وقايــة وســيولة يف 2012 و 2014 و 2016، وكان البلــد العــريب الوحيــد الــذي يحصــل عــىل قــروض مــن هــذا التســهيل. جــرى تصميــم خــط الوقايــة والســيولة لتلبيــة احتياجــات الســيولة 

ــٍة  ــة ال تتطلــب إصالحــاٍت اقتصادي يف البلــدان ذات األطــر السياســية القويــة وســجل جيــد يف تنفيــذ السياســات - السياســات التــي يدعمهــا الصنــدوق - ولكنهــا تواجــه مخاطــر معتدل

رئيســية. وتنطــوي قــروض خــط الوقايــة والســيولة عــىل رشوٍط مركزيــٍة وتســتخدم معايــري هيكليــة باإلضافــة إىل معايــري األداء الكمــي مــن أجــل تقييــم تقــدم البلــد نحــو تحقيــق أهــداف 

برنامجــه. وحصلــت تونــس عــىل اتفــاق اســتعداد ائتــامين )SBA( يف عــام 201٣، وتســهيل صنــدوق ممــدد )EFF( يف عــام 2016. جــرى تصميــم اتفــاق االســتعداد االئتــامين ملســاعدة الــدول 

يف إدارة املشــاكل يف ميــزان املدفوعــات عــىل املــدى القصــري. ومــع ذلــك، فــإن عمليــات رصف املــوارد مرشوطــة بتحقيــق أهــداف مصّممــة مســبقاً ملعالجــة املشــكلة، مــع أهــداٍف غالبــاً 

مــا يصممهــا صنــدوق النقــد الــدويل. 

البلد النوع تاريخ االتفاق تاريخ االنتهاء

ــه*  ــغ املوافــق علي املبل

ــحب  ــوق الس ــن حق )مالي

ــة(** الخاص

املوافــق  املبلــغ 

أ.(*** )د.  عليــه 

املغرب خط الوقاية والسيولة 2016 2018 2,504.00 ٣.74 مليارات

مرص
تسهيل الصندوق 

املمدد
2016 2019 8,596.57 12 ملياراً

العراق
اتفاقات االستعداد 

االئتامين
2016 2019 ٣,8٣1 5.٣4 مليارات

األردن
تسهيل الصندوق 

املمدد
2016 2019 514.65 72٣ مليوناً

تونس
تسهيل الصندوق 

املمدد
2016 2020 2,045.6٣ 2.9 ملياران

املغرب خط الوقاية والسيولة 2014 2016 ٣,2٣5.10 5 مليارات

اليمن
التسهيل االئتامين 

املمدد
2014 2016 ٣65.25 500,000

تونس
اتفاقات االستعداد 

االئتامين
201٣ 2015 1,146 1.7 مليار

األردن
اتفاقات االستعداد 

االئتامين
2012 2015 1,٣64 2 ملياران

املغرب خط الوقاية والسيولة 2012 2014 4,117.40 6.21 مليارات
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كــام يجــوز تقديــم هــذه القــروض عــىل أســاٍس وقــايٍئ، بحيــث ميكــن للبلــدان أن تختــار عــدم الســحب مــن املــوارد وإمنــا تحتفــظ بحقهــا يف الســحب إذا رأت ذلــك رضوريــاَ. مــن ناحيــٍة 

أخــرى، صممــت قــروض تســهيل الصنــدوق املمــّدد ملســاعدة البلــدان التــي تواجــه مشــكالت يف ميــزان املدفوعــات عــىل املــدى املتوســط والقصــري ناجمــة عــن ضعــف هيــكيل يتطلــب 

إصالحــات اقتصاديــة جوهريــة.

املغرب

وهــي تركّــز بشــّدٍة عــىل اإلصالحــات الهيكليــة ملعالجــة أوجــه القصــور املؤسســية أو االقتصاديــة، باإلضافــة إىل السياســات الراميــة إىل تحقيــق اســتقرار االقتصــاد الــكيل. هــذه القــروض لديها 

مــدة أطــول مــن اتفاقــات االســتعداد االئتــامين ألن »اإلصالحــات الهيكليــة لتصحيــح نقــاط الضعــف عميقــة الجــذور غالبــاً مــا تســتغرق وقتــاً طويــالً لتنفيذهــا ولتــأيت بثامرهــا )صنــدوق 

النقــد الــدويل، 2017ب(. حصــل األردن، مثــل تونــس، عــىل كل مــن اتفــاق اســتعداد ائتــامين وتســهيل صنــدوق ممــدد يف 2012 و 2016 عــىل التــوايل. وحصــل العــراق عــىل اتفــاق اســتعداد 

ائتــامين يف عــام 2016، يف حــن اتفقــت مــرص يف اآلونــة األخــرية عــىل قــرض تســهيل صنــدوق ممــدد مــع صنــدوق النقــد الــدويل، داعيــًة إىل إصالحــاٍت اقتصاديــٍة عاجلــٍة يف محاولــٍة لخفــض 

العجــز يف امليزانيــة والديــون، يف الوقــت الــذي تســعى فيــه إىل تعزيــز النمــو االقتصــادي للبــالد )مــدى مــرص 2016(.
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إذا حكمنــا مــن خــالل التوضيــح الســابق، ميكــن للمــرء أن مييــز مــدى انتشــار الرشطيــة، ســواء كانــت مركــزة ومبســطة أو هيكليــة وبعيــدة املــدى، وهــي مرســخة يف إقــراض صنــدوق 

النقــد الــدويل للــدول العربيــة.

يف اليمــن )وهــو بلــد منخفــض الدخــل(، إن الرشطيــة مبســطّة ومركّــزة مبوجــب التســهيل االئتــامين املمــدد. ومــع ذلــك، فــإن حصــول اليمــن عــىل قــروض صنــدوق النقــد الــدويل مــرشوط 

مبوافقتــه عــىل تنفيــذ مجموعــة مــن السياســات املوجهــة نحــو تحقيــق اســتقرار االقتصــاد الــكيل عــىل املــدى املتوســط، ويتطلــب مراقبــة متغــريات سياســة االقتصــاد الــكيل الكميــة مبــا 

يف ذلــك املجاميــع النقديــة، واالحتياطيــات الدوليــة، واملوازيــن املاليــة، واالقــرتاض الخارجــي كمعايــريٍ مركزيــٍة لتحقيــق أهــداف الربنامــج. ويف بيــاٍن صــادٍر عــن صنــدوق النقــد الــدويل يف 

عــام 2014 بشــأن موافقــة الصنــدوق عــىل اتفــاق التســهيل االئتــامين املمــدد ملــدة ثــالث ســنوات لليمــن، يؤكــد صنــدوق النقــد الــدويل أن »الجــزء الرئيــي مــن حزمــة اإلصــالح الخاصــة 

بالســلطة« هــو التخلــص التدريجــي مــن إعانــات الوقــود الكبــرية وغــري الفّعالــة )صنــدوق النقــد الــدويل 2014 أ(. »

وتشــمل التدابــري الرضيبيــة اإلضافيــة خفــض عجــز امليزانيــة عــىل املــدى املتوســط مــن خــالل إصالحــات رضيبــة الخدمــة املدنيــة. وعلی الجانب النقدي، من المتوقع أن یعتمد الیمن سیاسة 

نقديــة مبنيــة عــىل اســتهداف التضخم من أجل احتواء التأثیرات التضخمیة إلصالح الدعم. باإلضافــة إىل ذلــك، يســتدعي الربنامــج مرونــًة أكــرب يف ســعر الــرصف. وتظهــر دراســٌة أجراهــا البنــك 

الــدويل )2015، ص 100( أن إلغــاء الدعــم يف اليمــن ســيؤدي إىل تدهــور القــدرة الرشائيــة للفئــات الضعيفــة وســيؤدي رفــع الدعــم الكامــل إىل زيــادة معــدل الفقــر مبقــدار 9.٣ نقــاط 

مئويــة )1.5 مليــون شــخص(. ووجــدت نفــس الدراســة أن اليمــن هــو البلــد األكــر فقــراً بــن الــدول العربيــة، كــام أنــه البلــد األكــر تخلفــاً عــىل أســاس البعــد غــري املتعلــق بالدخــل مــن 

دليــل التنميــة البرشيــة. وهــو يعــاين مــن ســوء التغذيــة وانعــدام األمــن الغــذايئ وعــدم كفايــة الوصــول إىل امليــاه فضــالً عــن عــدم كفايــة الرعايــة االجتامعيــة والصحــة وكلهــا كانــت حــاّدة 

بشــكٍل خــاٍص بــن النســاء واألطفــال والشــباب )املرجــع الســابق(. وهــذا يشــري إىل أن أهــداف االقتصــاد الــكيل املذكــورة أعــاله يف إطــار اتفــاق القــرض يف اليمــن تســبق مــن حيــث األهميــة 

اإلنفــاق االجتامعــي وأولويـّـات اإلنفــاق األخــرى الــذي يدعــي صنــدوق النقــد الــدويل أنــه يراعيهــا يف برنامــج التســهيل االئتــامين املمــدد. وبالنســبة إىل اليمــن، يقتــرص اإلنفــاق االجتامعــي 

واإلنفــاق اآلخــر ذي األولويــة األخــرى عــىل زيــادة بنســبة 50% يف التحويــالت النقديــة إىل الفقــراء، بعــد التعديــل يف أســعار الوقــود )صنــدوق النقــد الــدويل 2014(. وياُلحــظ أن أنظمــة 

التحويــالت النقديــة ميكــن أن تشــوبها عيــوب، خاصــًة يف أقــل البلــدان منــواً مثــل اليمــن حيــث تكــون املســاعدة للمجموعــات منخفضــة الدخــل غــري متناســقة، وتناضــل مؤسســات الدولــة 

الســتهداف املجموعــات املحتاجــة بســبب عــدم وجــود بيانــات ســكانية دقيقــة.
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إن املغــرب، الــذي اعتــربه الصنــدوق بلــداً لــه إطــار ســيايس وإدارة اقتصــاد كيل ســليمن وال يحتــاج إىل إصالحــاٍت كبــريٍة، يخضــع لرشطيــٍة مركــزٍة مبوجــب خــط الوقايــة والســيولة، وملعايــرَي 

هيكليــٍة فضــالً عــن معايــري أداء كمــي تقيّــم التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق أهــداف برنامــج اإلقــراض. ويُطلــب رصاحــًة مــن املغــرب مبوجــب خــط الوقايــة والســيولة الخــاص بــه والبالغــة 

مّدتــه 24 شــهراً خفــض عجــزه املــايل إىل ٣ يف املائــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل بحلــول عــام 2017، وخفــض اإلعانــات وتخفيــف األجــور العامــة، وتوســيع القاعــدة الرضيبيــة، فضــالً عــن 

إصــالح نظــام املعاشــات يف القطــاع العــام وإدخــال املزيــد مــن املرونــة يف ســعر الــرصف )صنــدوق النقــد الــدويل، 2016 ب(. ويعــرتف صنــدوق النقــد الــدويل بــأن هــذه اإلصالحــات قــد 

تــرض مبعــدالت منــو البــالد، يف وقــٍت ارتفعــت فيــه نســبة البطالــة مــن 8.9 يف املائــة يف عــام 2011 إىل 9.9 يف املائــة يف عــام 2016 )كّســاب 2016(.

وطُلــب مــن العــراق، الــذي وافــق عــىل اتفــاق اســتعداد ائتــامين ملــّدة ثــالث ســنوات مــع صنــدوق النقــد الــدويل يف يوليــو 2016، خفــض اإلنفــاق الحكومــي »مــن خــالل تجميــد النفقــات 

بالقيمــة االســمية عنــد املســتوى الــكيل الــذي جــرى تنفيــذه يف 2015 مــن أجــل اســتعادة التــوازن املــايل عــىل املــدى املتوســط  )صنــدوق النقــد الــدويل 2016ج( ». ويعنــي هــذا أن 

العــراق ســيخفض النفقــات الجاريــة وكذلــك النفقــات االســتثامرية املتعلقــة بالنفــط وغــري املتعلقــة بالنفــط. كــام يدعــو اتفــاق االســتعداد االئتــامين الخــاص بالعــراق إىل إصــالح اإلدارة 

املاليــة العامــة )PFM( لتجنــب تراكــم املتأخــرات، وإعــادة هيكلــة البنــوك اململوكــة للدولــة واملحافظــة عــىل ربــط الدينــار العراقــي بالــدوالر األمريــي )املرجــع الســابق(. وتتــم اإلشــارة 

إىل حاميــة اإلنفــاق االجتامعــي مــن أجــل حاميــة الفقــراء مــن خــالل التقريــر القطــري الــذي يوجــز حزمــة السياســات، ولكنهــا تبقــى خاضعــًة لــرشوط ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة، التــي 

تهــدف إىل جعــل اإلنفــاق يتــامىش مــع انخفــاض أســعار النفــط العامليــة، وضــامن القــدرة عــىل تحمــل الديــون. وتُقــّدم هــذه الظــروف للعــراق يف وقــٍت يواجــه فيــه تحديــاٍت خطــريٍة 

تــرتاوح مــن االنخفــاض غــري املــوايت يف أســعار النفــط خــالل العامــن املاضيــن إىل متــرد داعــش، وكالهــام كان لــه آثــار ضــارة عــىل الجبهــات االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية والثقافيــة. 

ونتیجًة لهــذه الصدمة المزدوجة، شــهد العراق نمواً متخلفاً، وتفاقم الفقر والضعف، فضــالً عن زیادة البطالة )البنك الدويل 2017(. وهــذه التحديــات تشــكك يف نهــج صنــدوق النقــد الــدويل 

يف البلــد املضطــرب.

وتكشــف الدراســة االســتقصائية املوجــزة أعــاله إلقــراض صنــدوق النقــد الــدويل للبلــدان العربيــة بعــد االنتفاضــات بوضــوٍح مــدى انتشــار الرشطيــة يف برامــج صنــدوق النقــد الــدويل، مــا 

يؤكــد بشــكٍل أســايٍس عــىل اســتمرار طريقــة عمــل الصنــدوق. وحصلــت مــرص واألردن وتونــس عــىل قــروٍض مــن صنــدوق النقــد الــدويل، ولكــن برشطيــٍة ذات مــدى أبعــد. وســتتم مناقشــة 

أحــدث اتفاقــات إقــراض الصنــدوق لهــذه البلــدان، باإلضافــة إىل توصيــات السياســة العامــة الخاصــة بــه للبنــان، يف القســم التــايل. عــىل وجــه التحديــد، ســيقيّم القســم التــايل، مــن منظــوٍر 

إمنــايٍئ ومــن منظــور حقــوق اإلنســان، رشطيــة صنــدوق النقــد الــدويل يف بلداننــا األربعــة التمثيليــة ـــــ مــرص واألردن وتونــس ولبنــان ـــــ مــن خــالل مناقشــة مجالــن رئيســين للسياســة 

االقتصاديــة مشــمولن مبوجــب أحــدث الربامــج التــي يرعاهــا صنــدوق النقــد الــدويل: السياســة النقديــة وسياســة الــرصف؛ والسياســة املاليــة.
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دراسة الحالة - مرص

ميكــن مالحظــة اتجــاه عــام يف مــا يتعلــق بتوصيــات صنــدوق النقــد الــدويل يف البلــدان األربعــة املختــارة. وميكــن تلخيــص العنــارص الرئيســية لهــذا االتجــاه عــىل النحــو اآليت: )1( السياســة 

النقديــة وسياســة الــرصف هــي انكامشــية إىل حــٍد كبــريٍ، وتهــدف إىل تثبيــت التضخــم وبنــاء املخزونــات االحتياطيــة الخارجيــة مــن خــالل رفــع أســعار الفائــدة، حتــى ولــو كان ذلــك عــىل 

ــز السياســة املاليــة بشــكٍل كبــريٍ عــىل التقشــف املــايل، مبــا يف ذلــك اإلصالحــات الرضيبيــة التنازليــة، وإلغــاء اإلعانــات، واحتــواء النفقــات  حســاب تقلــص االقتصــاد الحقيقــي؛ و )2( تركّ

الحكوميــة بــدالً مــن الرتويــج لسياســٍة توســعيٍة لتعزيــز الطلــب الــكيل. ســيتم النظــر يف هــذه االتجاهــات بعنايــٍة يف هــذا القســم مــن خــالل كشــف أحــدث توصيــات صنــدوق النقــد 

الــدويل إىل مــرص واألردن وتونــس ولبنــان.

مرص

يف نوفمــرب 2016، حصلــت الحكومــة املرصيــة عــىل قــرٍض مــن صنــدوق النقــد الــدويل بقيمــة 12 مليــار دوالر. يهــدف القــرض الــذي حصلــت عليــه مــرص والبالغــة مّدتــه ثــالث ســنوات 

 )EFF( ــز عــىل تنفيــذ السياســات واإلصالحــات الهيكليــة. وتهــدف هــذه اإلصالحــات االقتصاديــة، التــي تنــدرج يف إطــار تســهيل الصنــدوق املمــدد لدعــم برنامــج إصــالٍح اقتصــادٍي يركّ

الخــاص بصنــدوق النقــد الــدويل، إىل اســتعادة اســتقرار االقتصــاد الــكيل وتعزيــز النمــو الشــامل. 

ويتمثــل هدفهــا الرئيــي يف تصحيــح االختــالالت الخارجيــة، واســتعادة القــدرة التنافســية، وعكــس االتجــاه التصاعــدي لعجــز املوازنــة والديــن العــام، باإلضافــة إىل تعزيــز النمــو وخلــق 

فــرص العمــل مــع حاميــة الفئــات الضعيفــة )صنــدوق النقــد الــدويل 2017 أ(.

وأفضل طريقة لتحقيق هذه األهداف، 

وفقــاً لصنــدوق النقــد الــدويل، هــي مــن خــالل سلســلة مــن اإلصالحــات املبينــة يف »الربنامــج االقتصــادي املحــيل« الــذي وضعتــه الســلطات املرصيــة، والــذي ســيتم دعمــه يف إطــار تســهيل 

الصنــدوق املمــدد الخــاص بالصنــدوق )املرجــع الســابق، ص. 1(. وتشــمل هــذه اإلصالحــات، عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص: تحريــر ســعر الــرصف لدعــم االحتياطيــات األجنبيــة وتشــجيع 

االســتثامر األجنبــي والصــادرات؛ وسياســة نقديــة تركــز عــىل الســيطرة عــىل التضخــم؛ وتصحيــح قــوي ألوضــاع املاليــة العامــة لضــامن القــدرة عــىل تحمــل الديــن العــام، مبــا يف ذلــك مــن 

خــالل إصالحــات الخدمــة املدنيــة، وخفــض اإلعانــات، وزيــادة رضيبــة القيمــة املضافــة )VAT(؛ وتعزيــز شــبكات األمــان االجتامعــي مبــا يف ذلــك عــن طريــق زيــادة اإلنفــاق عــىل اإلعانــات 

الغذائيــة والتحويــالت النقديــة؛ باإلضافــة إىل اإلصالحــات الهيكليــة بعيــدة املــدى لتعزيــز النمــو الشــامل.

ولتحقيــق هــذه الغايــة، ينــص برنامــج القــروض الخــاص مبــرص عــىل مجموعــٍة مــن األدوات السياســية الواضحــة - وهــي نــوع مــن الرشطيــة التــي تدخــل يف نطــاق واســع مــن مجــاالت 

السياســة وتهــدف إىل تغيــري الهيــكل األســايس لالقتصــاد املــرصي. اآلن ننتقــل إىل هــذه املجــاالت.

- السياسة النقدية وسياسة الرصف:

لقــد كان صنــدوق النقــد الــدويل يشــيد بنظــام ســعر الــرصف املــرن الــذي جــرى اعتــامده حديثــاً يف مــرص ومــا تــاله مــن انخفــاض يف قيمــة الجنيــه املــرصي. ويدعــو برنامــج قرضــه مــع 

مــرص إىل »الحفــاظ عــىل نظــام ســعر الــرصف املــرن، حيــث يتــم تحديــد ســعر الــرصف مــن قبــل قــوى الســوق )املرجــع الســابق(.« وهــذا بــدوره، حســب قــول صنــدوق النقــد الــدويل، 

سيحّســن القــدرة التنافســية ملــرص، كــام ســيعزز الســياحة ويجــذب االســتثامرات األجنبيــة، بينــام يســمح للبنــك املركــزي املــرصي بإعــادة بنــاء احتياطياتــه الدوليــة )النجــار، 2016(.

وقــد يكــون قــرار البنــك املركــزي املــرصي بتعويــم الجنيــه املــرصي وخفــض قيمــة العملــة مقابــل الــدوالر األمريــي قــد أدى إىل ابتهــاج مــزاج مجتمــع األعــامل وتســبب يف ارتفــاع األســهم 

املرصيــة )إيكونوميســت 2016(. ومــع ذلــك، كان النــاس أقــل تفــاؤالً ألن التضخــم املرتفــع بالفعــل تفاقــم بعــد انخفــاض قيمــة العملــة. وارتفــع معــدل التضخــم الســنوي إىل أكــر مــن ٣0 

يف املائــة يف مايــو 2017، وكان مــن بــن أعــىل املســتويات يف األســواق الناشــئة واألعــىل يف مــرص منــذ عقــود )فتحــه 2017، فتحــه والطبــالوي 2017أ(. ويف فربايــر 2017، ارتفعــت تكلفــة 

املــواد الغذائيــة واملرشوبــات بنســبة 40.5 يف املائــة، يف بلــٍد يعيــش نصــف ســكانه الذيــن يزيــد عددهــم عــن 90 مليــون نســمة بالقــرب مــن خــط الفقــر أو دونــه )فتحــه والطبــالوي 

2017ب(. كــام ارتفعــت تكلفــة الــواردات منــذ انخفــاض قيمــة الجنيــه، وقــد قامــت الــرشكات عــىل الفــور بتمريــر الزيــادة يف التكلفــة عــىل املســتهلكن. وميكــن ملــس تأثــري انفخــاض قيمــة 

العملــة إىل حــٍد كبــريٍ يف مــرص بالنظــر إىل أنهــا تعتمــد بشــدٍة عــىل الــواردات، وهــي مســتورد صــاف للمنتجــات الغذائيــة والزراعيــة.

قــد تــؤدي التأثــريات التضخميــة غــري املســبوقة النخفــاض قيمــة العملــة )إىل جانــب تخفيضــات الدعــم التــي سنناقشــها الحقــاً( وتعويــم نظــام ســعر الــرصف إىل تفاقــم األوضــاع االجتامعية 

واالقتصاديــة الكئيبــة بالفعــل يف مــرص. وســوف يقــع العــبء األكــرب لتكاليــف املعيشــة املرتفعــة عــىل الفقــراء والضعفــاء ومــن املرجــح أن يقلــل مــن احتــامالت إنهــاء الحرمــان الواســع 

النطــاق مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة )البــدراوي وكوركــري 2017(. ولنفــس الســبب، ميكــن لهــذه التأثــريات التضخميــة أن تهــدد االســتقرار، املعلـّـق بشــعرة بالفعــل يف مــرص.

ومــن أجــل الســيطرة عــىل الضغــوط التضخميــة، يســتدعي برنامــج القــرض سياســًة نقديــًة صارمــًة »ســوف تركّــز عــىل احتــواء التضخــم وخفضــه إىل دون الخمســة عــىل املــدى املتوســط. 

وســيتم تحقيــق ذلــك مــن خــالل التحكــم يف االئتــامن املقــدم للحكومــة والبنــوك وكذلــك عــن طريــق تعزيــز قــدرة البنــك املركــزي املــرصي عــىل التنبــؤ بالســيولة وإدارتهــا وتحســن 

الشــفافية والتواصــل )صنــدوق النقــد الــدويل 2017 أ، ص ٣(«. واســتجابًة للضغــوط التضخميــة املتصاعــدة وباالقــرتان مــع التعويــم، قــام البنــك املركــزي املــرصي بتضييــق السياســة النقديــة 

.)2017 Knecht ورفــع أســعار الفائــدة مرتــن منــذ نوفمــرب: ٣00 نقطــة أســاس )٣%( يف نوفمــرب 2016 و 200 نقطــة أســاس أخــرى )2%( يف مايــو 2017 )كنشــت

قــد يكــون لتقييــد عــرض النقــود مــن خــالل رفــع الفائــدة تأثــري تقييــدي عــىل التضخــم عــن طريــق ســحب الســيولة مــن الســوق. ومــع ذلــك، ال يبــدو أن رفــع ســعر الفائــدة هــو أنســب 

وســيلة للتحكــم يف التضخــم ألن آثــار رفــع ســعر الفائــدة ســترض باالســتثامر الخــاص واالســتهالك، مــا يــؤدي إىل خنــق الطلــب املحــيل الــكيل والحــد مــن النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص 

ــام البنــك املركــزي  ــة انخفــاض التضخــم قصــرية األجــل. يف الواقــع، ارتفــع معــدل التضخــم إىل أكــر مــن ٣0 يف املائــة يف فربايــر 2017، عــىل الرغــم مــن قي العمــل، وبحيــث تكــون حال

برفــع ســعر الفائــدة يف نوفمــرب 2016، مــا يتحــدى توقعــات الصنــدوق ويشــّكك يف املقّدمــات املنطقيــة التــي تعتمــد عليهــا سياســات صنــدوق النقــد الــدويل. لكــن التأثــري الســلبي عــىل 

النمــو ليــس التأثــري الوحيــد لسياســٍة نقديــٍة صارمــٍة تعتمــد عــىل أســعار فائــدة أعــىل. إن موقــف السياســة النقديــة االنكامشــية هــذا ال يثبــط فقــط الطلــب الــكيل والنمــو االقتصــادي، 
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بــل ينطــوي أيضــاً عــىل آثــار توزيــع غــري مواتيــٍة اجتامعيــاً تخــدم الطبقــات االقتصاديــة األكــر ثــراًء )حســن 2017(. وترتجــم أســعار الفائــدة األعــىل إىل فائــدة أعــىل عــىل الديــن العــام 

املحــيل، مــا يجعلــه أكــر جاذبيــًة. إن إصــدار أذونــات الخزينــة والســندات الحكوميــة ســيزيد بالتأكيــد مــن الديــن العــام، ناهيــك عــن الفائــدة عــىل الديــن العــام. ويبقــى القطــاع املــرصيف، 

 non-risk( األكــر قــدرًة عــىل رشاء الديــن، مــا يزيــد مــن أرباحــه مــن االســتثامر الــذي ال ينطــوي عــىل املخاطــر ،)T-bills( الــذي يتمتــع بفائــٍض كبــري لالســتثامر يف أذونــات الخزانــة

investment(. وتجــدر اإلشــارة إىل أن حســابات خدمــة الديــن متثــل جــزءاً كبــرياً مــن نفقــات الحكومــة املرصيــة. عــىل ســبيل املثــال، ســجلت مدفوعــات الفائــدة اإلجامليــة 6.4 يف املائــة 

مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل للبلــد يف الفــرتة بــن يوليــو ومايــو 2014-2015، بعــد أن بلغــت ذروتهــا عنــد 8.7 يف املائــة خــالل الســنة املاليــة 201٣-2014 )وزارة املاليــة(. ويف هــذا الصــدد، 

يرُتجــم ارتفــاع أســعار الفائــدة عــىل الديــن العــام )إىل الناتــج املحــيل اإلجــاميل( إىل حصــٍة أكــرب مــن امليزانيــة املخصصــة لخدمــة الديــن. ومــا ال شــك فيــه، أن الزيــادة يف خدمــة الديــن هــي 

أمــواٌل ضائعــٌة مــن االســتثامرات العامــة يف الخدمــات األساســية، مثــل الصحــة والتعليــم.

- السياسة املالية

تهــدف السياســات التــي يدعمهــا الربنامــج، مــن بــن أمــوٍر أخــرى، إىل »تخفيــف عجــز املوازنــة والديــن العــام« وســيتم تركيــز السياســة املاليــة لتحقيــق هــذا الهــدف )صنــدوق النقــد 

الــدويل 2017 أ(. ووفقــاً لصنــدوق النقــد الــدويل، فــإن تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة )VAT( التــي متــت املوافقــة عليهــا يف الربملــان، إىل جانــب خفــض اإلنفــاق عــىل الدعــم واحتــواء 

ــــ بــدالً مــن نســبة الـــ  فاتــورة األجــور، ســوف يخــدم هــذا الهــدف عــىل أفضــل وجــٍه. عــىل وجــه الخصــوص، يحســب صنــدوق النقــد الــدويل أن إدخــال رضيبــة قيمــة مضافــة بنســبة 1٣%ـ 

10% الســابقة ـــــ يف أغســطس 2016 )مــن املقــرر زيادتهــا إىل 14% يف الســنة املاليــة التاليــة( ســيؤدي إىل زيــادة بنســبة 2.5% يف اإليــرادات الرضيبيــة إىل الناتــج املحــيل اإلجــاميل )املرجــع 

الســابق؛ كنشــت وأبولنــن 2016(. ويف الوقــت نفســه، يدعــو الربنامــج إىل خفــض النفقــات األساســية8  بنســبة ٣.5 يف املائــة، مــن خــالل خفــض اإلعانــات واحتــواء فاتــورة األجــور.

ومتثـّـل رضيبــة القيمــة املضافــة9  تدبــري دعــم جــرى إثبــات عــدم كفاءتــه تاريخيــاً )مســلّم 2015(. وعــىل الرغــم مــن أن املنتجــات الغذائيــة األساســية يتــم إعفاؤهــا مــن رضيبــة القيمــة 

املضافــة حســبام يُزعــم، إال أن هــذا النــوع مــن الرضائــب التنازليــة يرفــع تكاليــف املعيشــة ويقلــل مــن القــدرة الرشائيــة للطبقــات الفقــرية واملتوســطة، بينــام يؤثــر عــىل األرس الفقــرية 

ــار االجتامعيــة واالقتصاديــة لرضيبــة القيمــة املضافــة، بقيــادة  ــه اســتياًء شــعبياً، تجــىّل مؤخــراً يف االحتجاجــات ضــد اآلث ــار القــرض واإلصالحــات املصاحبــة ل بشــكٍل غــري متناســب. وأث

النقابــة العامــة للعاملــن يف الرضائــب ونقابــة املحامــن )البــدراوي وكوركــري 2017(. لكــن رضيبــة القيمــة املضافــة تؤثّــر أيضــاً عــىل النســاء بشــكٍل غــري متناســب. يف الواقــع، إن تأثــري 

ارتفــاع رضيبــة القيمــة املضافــة هــو أمــٌر مهــٌم نظــراً ألمنــاط االســتهالك الجندريــة يف املنطقــة العربيــة بشــكٍل عــاٍم، ويف مــرص عــىل وجــه الخصــوص. ومبــا أن النســاء يعتنــن بنســبٍة أكــرب 

مــن اإلنفــاق األرسي، فــإن الزيــادة يف رضيبــة القيمــة املضافــة، التــي تطّبــق أساســاً عــىل الســلع االســتهالكية األساســية مثــل الغــذاء، تؤثّــر عــىل النســاء بشــكٍل غــري متناســٍب )أبيلينــدا 

وتوملــاي 2015(.

يدعــو الربنامــج أيضــاً إىل تفكيــك أنظمــة الدعــم املختلفــة يف البــالد كوســيلٍة للحــّد مــن اإلنفــاق العــام وتضييــق العجــز. یعتمد موقف السیاسة ھــذا بصفٍة رئیسیٍة علی المنطــق القائــل 

بــأّن اإلعانات املعممــة ميكــن أن تكــون غیر فعالة ومکلفة وغیر منصفة، وینبغي اســتبدالها بتحويــالٍت مســتهدفٍة، تدعم المجموعات الضعیفة بطــریقٍة أکثر فعالیٍة من حیث التکلفة )أورتیز 

وکومنز 201٣(. وقــد اعتــرب صنــدوق النقــد الــدويل أن الزيــادة يف أســعار الوقــود املدعومــة التــي أعلنتهــا الحكومــة املرصيــة يف نوفمــرب 2016 بنســبة ٣0 إىل 47 يف املائــة، هــي خطــوٌة 

مهمــٌة يف هــذا االتجــاه، عــىل الرغــم مــن التأثــريات غــري املبــارشة لهــذه الزيــادة عــىل مجموعــٍة واســعٍة مــن تكاليــف األغذيــة والنقــل )نويهــد وأبوالنــن 2016(. عــىل ســبيل املثــال، ســتؤدي 

تخفيضــات دعــم الطاقــة عــىل الفــور إىل زيــادة ســعر الكريوســن، وهــو مصــدر الطاقــة الــذي تســتخدمه أفقــر األرس ألغــراض الطهــي، مــا يــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل اإلرضار بالوصــول 

إىل الطاقــة وســالمة الغــذاء ألكــر املرصيــن فقــراً. ويف نفــس الســياق، يعتــرب البــدراوي وكوركــري )2017( أن أحــد مجــاالت تأثــري تخفيضــات اإلعانــات كان زيــادة أخــرى يف ســعر الــدواء 

بنســبة 15 إىل 20 يف املائــة يف ينايــر 2017، بعــد أن جــرت بالفعــل زيادتــه بنســبة 20 يف املائــة يف مايــو 2016. ونتيجــًة لذلــك، ســيتم تقويــض الوصــول إىل األدويــة املتاحــة بأســعاٍر معقولــٍة 

مــن قبــل األرس ذات الدخــل املنخفــض.

ويف ظــل هــذه الظــروف، يبــدو صنــدوق النقــد الــدويل وكأنــه يغــض الطــرف عــن حقيقــة أن الحكومــات العربيــة تقــدم إعانــات لشــعوبها كوســيلٍة للتخفيــف مــن ارتفــاع أســعار الســلع 

األساســية يف ظــل غيــاب خطــط الحاميــة االجتامعيــة املتطــورة يف بلدانهــا. ومــن خــالل املــي قدمــاً يف خفــض الدعــم الشــديد، يناقــض صنــدوق النقــد الــدويل تصديقــه عــىل حاميــة 

اإلنفــاق االجتامعــي، وقــد يشــجع بشــكٍل غــري مبــارٍش زيــادة الفقــر وتوســيع فجــوات عــدم املســاواة.

وإىل جانــب رفــع رضيبــة القيمــة املضافــة وإلغــاء اإلعانــات، فــإن احتــواء فاتــورة األجــور هــو جــزٌء ال يتجــزأ مــن حزمــة تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة لصنــدوق النقــد الــدويل. مبــا أّن 

النفقــات املتكــررة مثــل الرواتــب غالبــاً مــا تحصــل عــىل أكــرب مخصصــات يف امليزانيــة، فقــد دعمــت املؤسســات املاليــة الدوليــة تقليديــاً الحــدود القصــوى لألجــور والتوظيــف )أورتيــز 

وكامنــز 201٣(. قــام الربملــان املــرصي بالفعــل بخطــوٍة جريئــٍة نحــو تحقيــق هــذه الغايــة يف أغســطس 2016 مــن خــالل إقــرار القانــون رقــم 18 لعــام 2015 املثــري للجــدل جــداً. ويوضــح 

البــدراوي وكوركــري )2017( أن القانــون يســمح للدولــة بإنهــاء عقــد املوظــف خــالل فــرتة تجريبيــة مبــّدة ســتة أشــهر، ميكــن بعدهــا نقــل املوظــف، أو تخفيــض راتبــه بنســبة 50 يف املائــة، 

أو طــرده بعــد اســتعراضن متواصلــن لــألداء الضعيــف. ويؤثــر تخفيــض العاملــة هــذا عــىل أكــر مــن 5 ماليــن موظــف يف القطــاع العــام، بينــام يــرّض بالنســاء بشــكٍل غــري متناســٍب، اللــوايت 

إمــا ســيخرجن مــن صفــوف القــوى العاملــة للوقــوع يف البطالــة، أو القطــاع غــري الرســمي، أو ســيتم إجبارهــن عــىل التنافــس يف قطــاٍع خــاٍص متييــزٍي غــري منظــٍم يكســن فيــه مــن ٣5 إىل 

40 يف املئــة أقــل مــن نظرائهــم مــن الذكــور )املرجــع الســابق(.

ــة  ــوق االجتامعي ــامن الحق ــيان لض ــة أساس ــطة أو العالي ــارات املتوس ــن ذوي امله ــن إىل املرصي ــل املقدم ــة والدخ ــف الحكومي ــإن الوظائ ــرية، ف ــة الكب ــا املالي ــن تكلفته ــم م ــىل الرغ ع

واالقتصاديــة باإلضافــة إىل ضــامن االســتقرار الســيايس. وميكــن اعتبــار ذلــك مبثابــة رضيبــة يدفعهــا املجتمــع ككٍل ملواجهــة البطالــة والشــعور باإلقصــاء والظلــم املصاحــب لهــا، وال ســيام 

بــن الشــباب املتعلــم )أديل 2016(. لذلــك، مــن خــالل تعزيــز احتــواء األجــور كإجــراٍء لتقليــص العجــز، ســوف ينظــر صنــدوق النقــد الــدويل إىل الدولــة املرصيــة كمجــرد جهــاٍز إدارٍي، يف 

حــن يجردهــا مــن وظيفتهــا االجتامعيــة، مــا يعــرّض الحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة وكذلــك االســتقرار إىل خطــٍر شــديٍد.

يجــب اســتخدام عائــدات املدخــرات املاليــة، كــام يقــول صنــدوق النقــد الــدويل، لتعزيــز برامــج الحاميــة االجتامعيــة: »ســيتم توجيــه حــوايل 1% مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل مــن املدخــرات 

املاليــة إىل دعــٍم إضــايٍف للمــواد الغذائيــة والتحويــالت النقديــة إىل املســنن واألرس الفقــرية )النجــار، 2016(«. يف حــن أن هــذه الحجــة ترقــى إىل ادعــاءات صنــدوق النقــد الــدويل بشــأن 

أهميــة اإلنفــاق االجتامعــي والشــمولية، فــإن التفاصيــل حــول كيفيــة تحويــل مدخــرات امليزانيــة إىل شــبكات أمــان اجتامعــي معــززة وشــاملة ال تــزال محــدودًة للغايــة يف وثائــق موظفــي 

صنــدوق النقــد الــدويل )البــدراوي وكوركــري 2017(. 

  8. إّن النفقات الرئيسية هي النفقات العامة بعد خصم مدفوعات الفائدة عىل الدين العام. توفر النفقات الرئيسية مؤرًشا لحجم القطاع العام.

 9.  تكمن املشكلة أكر يف فرض رضيبة القيمة املضافة عىل قدم املساواة وبشكٍل موحٍد، وليس يف رضيبة القيمة املضافة عينها. إن الرضيبة عىل القيمة املضافة املتساوية واملوّحدة، أي التي تكون نفسها بالنسبة لجميع فئات الدخل، تحمل آثاراً غري متكافئة عىل حساب الرشائح األفقر من السكان.
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ومــع ذلــك، مــن املهــم اإلشــارة هنــا إىل أن صنــدوق النقــد الــدويل، يف جميــع وثائقــه وبياناتــه، يؤيــد رصاحــًة تطويــر املســاعدة االجتامعيــة املســتهدفة، مثــل شــبكات األمــان االجتامعــي 

املســتهدفة. غــري أنــه ال يؤيــد الحاميــة االجتامعيــة الشــاملة كعنــرٍص أســايٍس مــن جــدول أعــامل اإلصــالح املــايل الخــاص بــه للبلــدان الناميــة والبلــدان املنخفضــة الدخــل. وتُعتــرب الحاميــة 

االجتامعيــة حقــاً مــن حقــوق اإلنســان وهــي مكرّســة عــىل أنهــا كذلــك يف اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان )1948(، والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة 

)1966(، ويف صكــوك األمــم املتحــدة الرئيســية األخــرى لحقــوق اإلنســان )منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2006(. 

مــن ناحيــٍة أخــرى، أظهــرت التجربــة يف العديــد مــن البلــدان الناميــة أنــه عنــد بدايــة األزمــة االقتصاديــة األخــرية، مل تكــن شــبكات األمــان االجتامعيــة هــذه قــادرًة عــىل لعــب دورهــا يف 

ضــامن األمــن االجتامعــي ألكــر املجموعــات فقــراً. يف الواقــع، ال تــزال أعــداد الفقــراء واملهمشــن تنمــو باطــراٍد بينــام نتحــدث اآلن. ومــع ذلــك، فحتــى يف الوقــت الــذي يتحــول فيــه املــد 

العاملــي نحــو الحكــم االجتامعــي الشــامل، األمــر الــذي يتــامىش مــع خطــة أهــداف التنميــة املســتدامة، يبقــى صنــدوق النقــد الــدويل ثابتــاً يف تأييــده للمســاعدة االجتامعيــة املســتهدفة، 

وخاصــة شــبكات األمــان املســتهدفة )كنتيكيلينيــس Kentikelenis وســتابز Stubbs 2017(. هــذا املوقــف يبعــد سياســة صنــدوق النقــد الــدويل كثــرياً عــن األهــداف الحاليــة للمجتمــع 

الــدويل تجــاه الحاميــة االجتامعيــة )املرجــع الســابق(. هنــاك فرصــة لــي يتحــّدى صنــدوق النقــد الــدويل ادعاءاتــه بشــأن الحاميــة االجتامعيــة والشــمولية بوضــع سياســات عامليــة للحاميــة 

االجتامعيــة عــىل قــدم املســاواة مــع سياســات اســتقرار االقتصــاد الــكيل.

ويف الختــام، جــرى تقديــم قــرض مــرص خــالل فــرتٍة مضطربــٍة، شــهدت خاللهــا الدولــة تدهــوراً يف عجــز ميــزان مدفوعاتهــا وتــآكل الحتياطياتهــا الدوليــة بســبب، يف جــزء كبــري منــه، تدفــق 

رأس املــال الهــارب مــن الفــوىض السياســية. ومــع ذلــك، فــإن اســتجابة السياســات، عــىل النحــو املقــدم مــن خــالل قــرض مــرص يف إطــار تســهيل الصنــدوق املمــدد، تشــري إىل اســتعداٍد 

متحيــٍز لصنــدوق النقــد الــدويل لتحقيــق اســتقرار االقتصــاد الــكيل عــىل القضايــا االجتامعيــة. وقــد أدى تفاعــل الــرشوط املاليــة والنقديــة ومعــدالت ســعر الــرصف إىل اســتياٍء اجتامعــٍي 

وتفاقــم الرفاهيــة. وميكــن بالفعــل ملــس التضخــم الالحــق )املرتفــع(، وارتفــاع تكاليــف الــواردات، وارتفــاع تكاليــف املعيشــة، والركــود يف األجــور، وارتفــاع معــدالت البطالــة، فضــالً عــن 

ــا إىل القــول أنــه يف حــن أن السياســة االجتامعيــة أصبحــت اآلن مشــمولة يف خطــاب ووثائــق صنــدوق النقــد  تفاقــم الفقــر وعــدم املســاواة، يف مــرص )املرجــع الســابق(. وهــذا يقودن

الــدويل، فــإن السياســات التــي يجــب أن تتــامىش مــع الخطــاب تظــل غــري ذات أهميــة وغــري كافيــة وغــري قــادرة عــىل دفــع النمــو الشــامل. وعــالوًة عــىل ذلــك، تتناقــض توصيــات سياســة 

الصنــدوق يف ضــوء الظــروف االجتامعيــة االقتصاديــة القامتــة يف مــرص مــع مزاعــم الصنــدوق بزيــادة املرونــة يف اإلقــراض، ليــس أقلهــا مــن حيــث الســامح مبســاحٍة أكــرب للبلــد املتلقــي 

بتطبيــق سياســات ماليــة ملواجهــة التقلبــات الدوريــة مــن أجــل تعزيــز النمــو وحاميــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة، مــع اســتخدام السياســات النقديــة وسياســات ســعر الــرصف 

كتدابــرَي تيســريية.

األردن

بــن عامــي 2005 و 2012، مل يلتــزم األردن بــأي اتفاقــات قــروض مــع صنــدوق النقــد الــدويل. ومــع ذلــك، أدت بدايــة االنتفاضــات يف عــام 2011 إىل سلســلٍة مــن الصدمــات الخارجيــة 

لالقتصــاد األردين، مــا أّدى إىل اتســاع العجــز يف الحســاب الجــاري وتراجــع النمــو )صنــدوق النقــد الــدويل 2012 ج(. أصبحــت واردات البــالد مــن منتجــات الوقــود لتوليــد الكهربــاء أكــر 

 .)NEPCO(  تكلفــًة بعــد التخريــب املتكــرر لخــط الغــاز العــريب، مــا ضاعــف خســائر رشكــة الكهربــاء العــام

ويف الوقــت نفســه، ضعفــت الســياحة والتحويــالت املاليــة واالســتثامر األجنبــي املبــارش بســبب التوتــرات اإلقليميــة )املرجــع الســابق(. ولجــأت الحكومــة األردنيــة إىل اإلنفــاق االجتامعــي 

مــن أجــل تخفيــف األثــر االجتامعــي لهــذه الصدمــات. ومبســاعدة منــٍح كبــريٍة، كانــت السياســة املاليــة التوســعية، مــن خــالل زيــادة اإلعانــات واألجــور، األداة الرئيســية للحكومــة )صنــدوق 

النقــد الــدويل، 2012 د(. وإىل جانــب تضــاؤل اإليــرادات املحليــة، كانــت هــذه التدابــري تعنــي أن احتياجــات التمويــل العــام كانــت تتكاثــر، عــىل الرغــم مــن املنــح الكبــرية يف امليزانيــة 

مــن البلــدان املجــاورة.

ويف أواخــر عــام 2012، اتفــق األردن مــع صنــدوق النقــد الــدويل عــىل اتفــاق اســتعداد ائتــامين مدتــه ثــالث ســنوات بقيمــة 2.06 مليــاري دوالر أمريــي، بهــدف دعــم البــالد ملواجهــة 

التحديــات املاليــة والخارجيــة، باإلضافــة إىل دعــم النمــو املرتفــع والشــامل )صنــدوق النقــد الــدويل 2012ج(. إّن حجــر الزاويــة يف الربنامــج هــو تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة، وأهــم 

عنــارصه إزالــة اإلعانــات املعممــة وتخفيــض فاتــورة األجــور كنســبٍة مئويــٍة مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل )صنــدوق النقــد الــدويل 2012د(. كجــزٍء مــن قــرض اتفــاق االســتعداد االئتــامين 

الخــاص بــاألردن، اقــرتح صنــدوق النقــد الــدويل تدابــري تخفيفيــة ملصاحبــة اإلصالحــات املاليــة، مبــا يف ذلــك تقويــة الســالمة االجتامعيــة وتعزيــز الدعــم املســتهدف للطاقة/التحويــالت 

النقديــة لحاميــة الفقــراء مــن تأثــري ارتفــاع األســعار )املرجــع الســابق(.

مــن املعــرتف بــه أن اإلعانــات املعممــة غــري فّعالــة ويتــم اســتخدام جــزء كبــري منهــا مــن قبــل الــرشكات التجاريــة األكــر ثــراًء بــدالً مــن الرشائــح األفقــر مــن الســكان األردنيــن. ومــع ذلــك، 

فــإن التخفيضــات يف اإلعانــات مل توفّــر بالــرضورة أكــر األدوات السياســية مالءمــًة ملعالجــة األســباب الكامنــة وراء ارتفــاع األســعار، ال ســيام يف قطــاع الطاقــة. وقــد جــرى بشــكٍل أســايٍس 

تحديــد العوامــل التــي تعمــل عــىل رفــع األســعار، خارجيــاً، ومل تقــم تخفيضــات اإلعانــات ســوى بالقليــل ملعالجــة هــذه العوامــل الخارجيــة. وباملثــل، مل تحّســن شــبكات األمــان االجتامعــي 

الحاليــة وبرامــج التحويــالت النقديــة يف األردن بشــكٍل ملحــوٍظ مــن ظــروف الفقــراء، ألنهــا عجــزت عــن تقليــل تأثــري تدابــري التقشــف الجديــدة )عــواد 2017(.

ــة  ــة ملؤسســات الدول ــذي أغفــل عــدم مالءمــة القــدرات اإلداري ــري املتخــذة يف إطــار برنامــج قــروض اتفاقــات االســتعداد االئتــامين، ال ــك إىل عــدم شــمولية التداب  وميكــن أن يعــزى ذل

القامئــة لتعزيــز خطــط الحاميــة االجتامعيــة واحتــواء اآلثــار االجتامعيــة للتقشــف. يشــري رشي وآخــرون )2014( إىل أن املســاعدات للمجموعــات ذات الدخــل املنخفــض يف األردن كانــت 

غــري متناســقة، وكافحــت مؤسســات الدولــة الســتهداف املجموعــات املحتاجــة بســبب عــدم وجــود بيانــات دقيقــة عــن الســكان. وقــد أّدت أوجــه القصــور املؤسســية هــذه، باإلضافــة إىل 

القطــاع غــري الرســمي املتمــدد، الــذي كان يوظّــف حــوايل 44 يف املائــة مــن إجــاميل القــوى العاملــة يف البــالد يف عــام 2010، إىل جعــل التدابــري التخفيفيــة املقرتحــة تبــدو أقــل جــدوى، 

وأكــر اســتحالًة )املرجــع الســابق(. ويشــري مســلّم )2015( إىل أنــه يف ضــوء القيــود االقتصاديــة القاســية وأنظمــة الحاميــة االجتامعيــة املتخلفــة إىل حــٍد كبــريٍ، أدت الحزمــة املركّــزة عــىل 
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التقشــف إىل احتجاجــات وأعــامل شــغب يف عــام 2012، ذكّــرت بأعــامل الشــغب التــي وقعــت يف عامــي 1989 و 1996. ويشــدد عــوض )2017( عــىل أن التدابــري املذكــورة أعــاله كان لهــا 

تأثــري غــري متناســب عــىل الرشائــح األكــر فقــراً مــن ســكان األردن، ألنهــا أرضت بالقــدرة عــىل تحّمــل تكاليــف العديــد مــن الســلع األساســية، يف حــن أن الفســاد الســائد يف البــالد والتهــرب 

مــن الرضائــب - الــذي يُقــدر أنــه يكلـّـف خزينــة الدولــة بــن 800 مليــون و1 مليــار دينــار يف الســنة - مل تتــم معالجتهــا إىل حــٍد كبــريٍ يف إطــار برنامــج اتفــاق االســتعداد االئتــامين املدعــوم 

مــن صنــدوق النقــد الــدويل.

يف 24 أغســطس 2016، بعــد عــاٍم واحــٍد فقــط مــن انتهــاء برنامــج اتفــاق االســتعداد االئتــامين، وافــق املجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل عــىل قــرض بقيمــة 72٣ مليــون دوالر 

أمريــي لــألردن يف إطــار تســهيل الصنــدوق املمــدد )صنــدوق النقــد الــدويل 2016 د(. يســعى هــذا االتفــاق إىل مواجهــة تحديــاٍت مهمــٍة ال تــزال تواجــه االقتصــاد األردين: النمــو االقتصــادي 

الخجــول؛ ومعــدالت البطالــة املرتفعــة، ال ســيام بــن النســاء والشــباب؛ ووصــول الديــن العــام اإلجــاميل إىل 9٣ يف املئــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل؛ وأزمــة الالجئــن والضغــوط املرتبطــة 

بهــا عــىل االقتصــاد واملاليــة العامــة؛ وعجــز الحســاب الجــاري العــايل )املرجــع الســابق(. يدعــم برنامــج تســهيل الصنــدوق املمــدد الخــاص بــاألردن »رؤيــة األردن لعــام 2015«، وهــو إطــار 

عمــل للسياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة ملــّدة عــرش ســنوات، سيســاعد الســلطات األردنيــة يف مواجهــة هــذه التحديــات وتحقيــق النمــو الشــامل مــن خــالل تعزيــز تصحيــح أوضــاع 

املاليــة العامــة واإلصالحــات الهيكليــة الواســعة )صنــدوق النقــد الــدويل 2016د(. تشــمل أدوات السياســة التاليــة العنــارص الرئيســية لإلصالحــات املقرتحــة.

 

- السياسة النقدية وسياسة الرصف.

بعــد مناقشــة املجلــس التنفيــذي بشــأن األردن، أكــد الســيد ديفيــد ليبتــون، النائــب األول للمديــر العــام، ورئيــس املجلــس بالنيابــة، أن »السياســة النقديــة متـّـت إدارتهــا مبهــارٍة، وســتبقى 

مرتكــزة عــىل ربــط ســعر الــرصف وتركّــز يف املقــام األول عــىل الحفــاظ عــىل مســتوى مالئــٍم مــن االحتياطــات )صنــدوق النقــد الــدويل 2016 ه، ص 2(. » وينعكــس هــذا يف تقريــر موظفــي 

صنــدوق النقــد الــدويل الخــاص بــاألردن، حيــث يؤكــد التقريــر أن السياســات النقديــة واملاليــة ال تــزال موجهــًة نحــو االحتفــاظ باالحتياطــات الكافيــة لرتســيخ ســعر الــرصف، أي الحفــاظ 

عــىل ربــط الدينــار األردين بالــدوالر األمريــي )املرجــع الســابق(.

مــن املؤكــد أن نظــام ســعر الــرصف املثبــت ســاعد االقتصــاد األردين عــىل الحفــاظ عــىل عملــٍة مســتقرٍة وقويــٍة، ليــس بســبب وجــود حجــم كبــري مــن الصــادرات أو اقتصــاد وطنــي قــوي 

ولكــن ألن العملــة قــد جــرى تثبيتهــا بالــدوالر األمريــي منــذ عــام 1995. لقــد كان للســعر مــن حيــث القيمــة الدوالريــة العديــد مــن التأثــريات املرغوبــة عــىل االقتصــاد األردين، مثــل 

تحســن ثقــة املســتثمرين، وجــذب االســتثامرات واألمــوال العربيــة واألجنبيــة دون التعــرض إىل خطــر خســارة الــرصف، والتحكــم يف التضخــم، باإلضافــة إىل ترســيخ الثقــة يف االقتصــاد األردين 

والدينــار )فانــك Fanek 2015(. كــام نجــح تثبيــت ســعر الــرصف يف زيــادة احتياطيــات النقــد األجنبــي إىل مســتوياٍت مالمئــٍة. وتعــد هــذه الزيــادة مــؤرشاً مهــامً للثقــة يف االقتصــاد األردين 

والدينــار كعملــة توفــري واســتثامر، وتســهم يف تعزيــز قــدرة االقتصــاد عــىل مواجهــة الصدمــات الخارجيــة )الدبــاس 2015(.

ــات، ال ينبغــي أن يــؤدي إىل اإلفــراط يف الثقــة.  ــٍة مــن االحتياطي ــه، فــإن تثبيــت ســعر الــرصف وهدفــه املتمثــل يف الحفــاظ عــىل مســتوياٍت كافي ومــع ذلــك، وعــىل الرغــم مــن أهميت

 Fanek ويعتمــد احتياطــي البنــك املركــزي األردين بشــكٍل كبــريٍ عــىل االقــرتاض الخارجــي واملنــح الخارجيــة، خاصــًة مــن الــدول العربيــة الغنيــة بالنفــط. فعــىل ســبيل املثــال، يشــري فانــك

)2016( إىل أن صــايف االقــرتاض األردين بالــدوالر األمريــي خــالل عــام 2015 بلــغ 1.918 مليــار دوالر مقارنــًة بزيــادٍة يف االحتياطيــات تبلــغ 411 مليــون دوالر فقــط. ويشــري هــذا إىل أنــه 

لــوال االقــرتاض الخارجــي واملنــح الخارجيــة، فــإن احتياطــي النقــد األجنبــي كان ســيهبط مبقــدار 1.5 مليــار دوالر، وبالتــايل يقــوض االســتقرار االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس لــألردن. 

والواقــع أن احتياطــي األردن ال ينبــع مــن املصــادر املســتدامة لألنشــطة االقتصاديــة األساســية للبلــد، مثــل صــادرات الســلع والخدمــات، وبدرجــٍة أقــل، التحويــالت واالســتثامرات األجنبيــة، 

بــل إنــه ينبــع مــن مصــادر حساســة وغــري مســتدامة أخــرى، يتــم تحديدهــا مــن الخــارج وتخضــع للتقلبــات، مثــل املنــح العربيــة واألجنبيــة، والقــروض األجنبيــة وإيــرادات الســياحة، 

وغريهــا )املرجــع الســابق(.

عــالوًة عــىل ذلــك، جعــل تثبيــت العملــة السياســة النقديــة يف األردن غــري فّعالــة مــن حيــث اســتخدامها ألغــراض مواجهــة التقلبــات الدوريــة لتحفيــز الطلــب الــكيل والنمــو. وقــد جــرت 

مصــادرة السياســة النقديــة كأداٍة مســتقلٍة إلدارة االقتصــاد الــكيل، حيــث باتــت خاضعــة لتثبيــت ســعر الــرصف الــذي اعتمدتــه البــالد عــىل مــدى العقديــن املاضيــن. وأكــر مــن ذلــك، فــإن 

العملــة املحليــة القويــة )بســبب التثبيــت( قــد تشــّجع الــواردات، وتثبــط الصــادرات )ثلــث واردات األردن(، فضــالً عــن تثبيــط الســياحة الوافــدة وتشــجيع الســياحة إىل الخــارج. وهــذا 

بــدوره ميــارس ضغطــاً عــىل ميــزان املدفوعــات يف البلــد، ألنــه ميكــن أن يعّمــق العجــز يف الحســاب الجــاري، وبالتــايل يتناقــض مــع هــدف الربنامــج املتمثــل يف احتوائــه. وتجــدر اإلشــارة إىل 

أن مــدى اتســاع العجــز أو تخفيضــه يتوقــف عــىل الفــرق بــن تدفقــات رأس املــال والتمويــل مــن ناحيــٍة، وارتفــاع العجــز التجــاري بســبب قــوة العملــة، مــن ناحيــٍة أخــرى. ولكــن يف ضــوء 

االضطرابــات اإلقليميــة واملخــاوف بشــأن هــروب رؤوس األمــوال، فــإن الزيــادة املحتملــة يف حســاب رأس املــال بســبب وجــود عملــة أقــوى ومثبتــة، ال يبــدو أنهــا قــادرة عــىل التعويــض 

عــن الزيــادة يف العجــز، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يزيــد مــن تفاقــم أزمــة ميــزان املدفوعــات يف األردن ويجعــل البــالد يف حاجــٍة ماســٍة إىل التمويــل.

ال ينبغــي بــأي حــاٍل مــن األحــوال أن يُفهــم النقــد أعــاله للسياســة النقديــة الخاصــة بــاألردن عــىل أنــه حجــٌة ضــد تثبيــت العملــة. عــىل النقيــض مــن ذلــك، تُعــّد إدارة ســعر الــرصف أداًة 

حاســمًة لالقتصــاد الــكيل يتــم اســتخدامها وفقــاً ألهــداف النمــو والتنميــة طويــيل املــدى للبلــد. ومــع ذلــك، فــإن اعتــامد احتياطيــات األردن عــىل مصــادر محــددة خارجيــاً وغــري مســتدامة 

لســعر الــرصف، مــن جهــٍة، والضغــط الــذي مــن املرجــح أن ميارســه الدينــار األردين القــوي عــىل امليــزان التجــاري للبلــد، ال يخلــق الرضــا. يف الواقــع، فــإن إهــامل صنــدوق النقــد الــدويل 

ملثــل هــذه املعوقــات للسياســة النقديــة يف األردن يســلّط الضــوء عــىل رضــاه عــن نفســه وكذلــك تحليلــه الســطحي يف مــا يتعلــق مبعالجــة تلــك التحديــات، وبالتــايل يشــّكك يف مالءمــة 

نهــج السياســة النقديــة وسياســة الــرصف لربنامــج النقــد الــدويل مــن حيــث مالءمتــه للنهــوض بالتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة يف األردن.
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- السياسة املالية.

تهــدف السياســات التــي يدعمهــا برنامــج تســهيل الصنــدوق املمــدد، يف جملــة أمــوٍر، إىل الضبــط التدريجــي ألوضــاع املاليــة العامــة مــن أجــل تخفيــض الديــن العــام إىل حــوايل 77 يف 

املائــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل بحلــول عــام 2021، بانخفــاض مــن 94 يف املائــة يف عــام 2016، مــن دون إهــامل اعتبــارات النمــو الشــامل )صنــدوق النقــد الــدويل 2016ه(. وتشــمل 

التدابــري اإلضافيــة التــي تركّــز عــىل احتــواء العجــز العــام إصالحــاٍت محســنٍة لإليــرادات يف النظــام الرضيبــي، مثــل زيــادة الرضائــب غــري املبــارشة عــىل الســجائر والكحــول والنفــط )رفــع 

أســعار الديــزل والكريوســن والبنزيــن بنســبة 0.025 دينــار أردين/لــرت(؛ وإلغــاء بعــض اإلعفــاءات الرضيبيــة التــي جــرى إدخالهــا يف عــام 2015؛ وتخفيــض بنســبة 10 يف املائــة يف النفقــات 

الجاريــة مقارنــًة بامليزانيــة )املرجــع الســابق(.

ويشــّدد اإلطــار املــايل لربنامــج صنــدوق النقــد الــدويل عــىل الحاجــة إىل ضبــٍط ثابــٍت ومطــرٍد ألوضــاع املاليــة العامــة، بــدالً مــن الضبــط األرسع الــذي مــن شــأنه أن يعــرّض النمــو والتامســك 

االجتامعــي للخطــر. كــام يقــر اإلطــار بأهميــة الحفــاظ عــىل اإلنفــاق االجتامعــي وتعزيــز شــبكات األمــان االجتامعي.

 ويدعــو رصاحــًة إىل الحفــاظ عــىل النمــو االســمي لفاتــورة األجــور يف القطــاع العــام عنــد حــوايل 1½ يف املائــة ســنوياً مــن 2017-2019، وحاميــة الفئــات ذات الدخــل املنخفــض مــن خــالل 

تحســن اســتهداف التحويــالت، مبــا يف ذلــك مــن خــالل إنشــاء، بدعــٍم مــن البنــك الــدويل، تبــادل البيانــات اآليل بــن صنــدوق املعونــة الوطنيــة  )NAF(10 والــوكاالت العامــة مــن أجــل وضــع 

ســجل وطنــي موّحــد يف نهايــة املطــاف مــن شــأنه تحســن تبــادل املعلومــات واألهليــة والتســجيل يف الربامــج )املرجــع الســابق(. وبالتأكيــد، يــّدل االعــرتاف باملخاطــر املرتبطــة بالضبــط 

الرسيــع ألوضــاع املاليــة العامــة مــن جهــٍة، وإدراك أهميــة تعزيــز شــبكة األمــان االجتامعــي، مــن جهــٍة أخــرى، عــىل تعزيــز االهتــامم بالقضايــا االجتامعيــة يف األردن. ومــع ذلــك، فإنهــام ال 

يشــريان إىل انحــراٍف لصنــدوق النقــد الــدويل، يف تصميــم سياســته، عــن تدابــري التقشــف املــايل التقليديــة الخاصــة بــه والتــي كانــت جــزءاً ال يتجــزأ مــن اتفاقــات اإلقــراض الســابقة الخاصــة 

مــع األردن. يف الواقــع، فــإن التدابــري املاليــة املقرتحــة مبوجــب اإلطــار املــايل لتســهيل الصنــدوق املمــدد ال تشــّكل اســتجابًة مناســبًة للتوقعــات االجتامعيــة واالقتصاديــة املتقلبــة لــألردن يف 

ســياق عــدم اليقــن الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي الســائد.

وعــىل غــرار الحالــة املرصيــة، فــإن الشــعار املســتهدف لصنــدوق النقــد الــدويل يف األردن - أي تركيــزه عــىل »الضامنــات االجتامعيــة«، الــذي يهــدف إىل حاميــة اإلنفــاق االجتامعــي وحاميــة 

الفئــات األكــر ضعفــاً، بــدالً مــن الحاميــة االجتامعيــة بشــكٍل عــاٍم - ال يتــامىش مــع جوهــر حقــوق اإلنســان. مــن خــالل الرتكيــز عــىل الخطــط املســتهدفة، يقــوم صنــدوق النقــد الــدويل 

ــة الشــاملة. عــىل هــذا النحــو، تحمــل شــبكات األمــان االجتامعــي فلســفة أن الضــامن  ــة االجتامعي ــٍل عــن مخططــات الحامي ــز شــبكات األمــان االجتامعــي كبدي ــع بتعزي بحكــم الواق

االجتامعي/التأمــن ليــس حقــاً، بــل هــو إجــراء تصحيحــي رضوري ملعالجــة العوامــل الخارجيــة الســلبية التــي تنشــأ مــن سياســات صنــدوق النقــد الــدويل، والتــي تؤثــر ســلباً عــىل رشائــح 

معينــة مــن الســكان الذيــن ال ينجحــون يف جنــي الفوائــد مــن هــذه السياســات، وبالتــايل تصبــح مؤهلــة للخطــط االجتامعيــة املســتهدفة )منظمــة العمــل الدوليــة 2015(.

ومــن ناحيــٍة أخــرى، فــإن الدعــوة إىل زيــادة رضائــب املبيعــات عــىل املنتجــات األساســية، التــي تعتــرب رضوريــًة للحيــاة، مثــل وقــود التدفئــة أو الغــاز الطبيعــي لالســتخدام املنــزيل، تشــري 

إىل نــوٍع مــن اإلهــامل للوقائــع القاســية التــي يتحملهــا األردنيــون، مبــا يف ذلــك معــدالت الفقــر والبطالــة الكبــرية يف البــالد )جــوردان تاميــز The Jordan Times 2016(. يف فربايــر، خــرج 

مئــات األردنيــن إىل شــوارع عــامن ومناطــق أخــرى لالحتجــاج عــىل رفــع الرضائــب، مطالبــن بإطاحــة الحكومــة ومنّفســن عــن غضبهــم مــن ارتفــاع األســعار )أ وكالــة فرانــس بــرس 2017(. 

وباإلضافــة إىل رفــع الرضائــب عــىل املــواد الغذائيــة األساســية والوقــود، يهــدف الربنامــج إىل خفــض النفقــات الجاريــة املتعلقــة بامليزانيــة. يجــب أن تشــمل التخفيضــات يف النفقــات، مــن 

بــن أمــوٍر أخــرى، تخفيضــات الدعــم يف قطــاع الطاقــة، مــن خــالل خفــض الدعــم التناقــيل11 ، الــذي جــرى تطبيقــه يف البدايــة لتغطيــة العجــز الــذي تكبدتــه الرشكــة الوطنيــة للكهربــاء 

)NEPCO(. ومــن املتوقــع أن تــؤدي إجــراءات الدعــم هــذه إىل تفاقــم محنــة األردنيــن األكــر فقــراً، وقــد تــؤدي إىل اضطرابــاٍت أهليــٍة، عــىل غــرار مــا حــدث يف املــايض مــن اضطرابــاٍت 

نجمــت عــن عمليــات إزالــة الدعــم )الخالــدي 2015(. ومــن خــالل املــي قدمــاً يف التدابــري املاليــة املذكــورة أعــاله، تــرى افتتاحيــة صــدرت يف صحيفــة »جــوردان تاميــز« يف نوفمــرب، بــأن 

صنــدوق النقــد الــدويل »ســيكون قــد تجاهــل التزامــات األردن مبوجــب اتفاقيــات دوليــة مختلفــة لحقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك اللجنــة الدوليــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة 

 The والثقافيــة، التــي حــّذرت مــراراً وتكــراراً الــدول األطــراف واملؤسســات النقديــة الدوليــة بعــدم انتهــاك حقــوق اإلنســان األساســية، مبــا يف ذلــك االقتصاديــة واالجتامعيــة )جــوردان تاميــز

.»)2016 Jordan Times

مــام ال شــك فيــه أن دعــوات برنامــج صنــدوق النقــد الــدويل لخفــض الديــن العــام اإلجــاميل، والــذي تبلــغ 94 يف املائــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل، هــي أكــر مــن مــربرة. وبعبــارٍة أخــرى، 

فــإن الهــدف املتمثــل يف تخفيــض الديــن هــو أســايس يف حــد ذاتــه ليتمّكــن البلــد املثقــل بالديــون مــن تحريــر املــوارد لالســتثامرات املنتجــة. ومــع ذلــك، لــي يتمّكــن األردن مــن التغلــب 

ــز عــىل تعزيــز القــدرات اإلنتاجيــة والعاملــة. وحتــى إذا كانــت تدابــري التقشــف ـــــ تخفيضــات  ــات ديونــه، ينبغــي الســعي إىل تخفيــض الديــن يف خطــٍة إمنائيــٍة أوســع تركّ عــىل تحديّ

اإلعانــات والزيــادات الرضيبيــة ـــــ املقّدمــة مبوجــب قــرض صنــدوق النقــد الــدويل ســتؤدي يف نهايــة املطــاف إىل خفــض العجــز، مــع ثبــات العوامــل األخــرى، يبقــى مــن غــري الواضــح مــا 

إذا كان هــذا ســيعزز توليــد اإليــرادات مبعــدٍل أعــىل مــن الزيــادة يف نفقــات الدولــة. وبقــدر مــا تظــل الجهــود الراميــة إىل تعزيــز توليــد الدخــل محــدودًة وال تتجــاوز مجــرّد إجــراءات 

التقشــف، فــإن األردن ســوف يعتمــد عامــاً بعــد عــاٍم عــىل زيــادة الديــن العــام لتمويــل العجــز املــايل.

يف الواقــع، للنمــو والعاملــة يف األردن ســجل ســيئ. منــا الناتــج املحــيل اإلجــاميل الحقيقــي بنســبة 2.4 يف املئــة يف عــام 2015، بانخفــاٍض مــن ٣.1 يف املئــة يف العــام الســابق، وأقــل مــن هــدف 

صنــدوق النقــد الــدويل املحــدد بـــ 2.8 يف املئــة )صنــدوق النقــد الــدويل 2016ه؛ وكالــة فرانــس بــرس 2016(، مــا يشــري إىل أن األردن يعــاين مــن انكــامش األنشــطة االقتصاديــة. وعــىل نفــس 

املنــوال، قفــزت البطالــة الرســمية إىل 14 يف املائــة مــن ســكان األردن البالــغ عددهــم 9.5 ماليــن نســمة، مــا أثـّـر بشــكٍل غــري متناســٍب عــىل النســاء والشــباب، يف حــن أن التقديــرات غــري 

الرســمية تقــول إنهــا بلغــت ٣0 يف املائــة )املرجــع الســابق(.

ويف ظــل هــذه الخلفيــة، يبــدو أن نهــج صنــدوق النقــد الــدويل نحــو خفــض الديــن الوطنــي يتــم تعزيــزه مقابــل تجاهــل تــام للواقــع االقتصــادي واالجتامعــي والســيايس لــألردن. ويف 

غيــاب اســرتاتيجيٍة لزيــادة اإليــرادات الكبــرية واملســتدامة )ومــن( لالســتثامرات العامــة يف القطاعــات االجتامعيــة واإلنتاجيــة، مــن غــري الواضــح كيــف ميكــن لربنامــج قــرض صنــدوق النقــد 

الــدويل أن يعمــل كحــٍل دائــٍم ملشــاكل الديــون يف األردن. وبشــكٍل عــاٍم، فــإن الدعــوات إىل تخفيــض اإلنفــاق يف بلــٍد كانــت فيــه النفقــات متزمتــة أيضــاً، ومل تــرتك مجــاالً كبــرياً للوفــورات 

يف اإلنفــاق، ناهيــك عــن زيــادة أســعار الســلع األساســية، ســتؤدي إىل تفاقــم مســتويات البطالــة والفقــر وعــدم املســاواة املوجــودة بالفعــل مــع عواقــب ســلبية عــىل الحقــوق االقتصاديــة 

واالجتامعيــة يف البــالد )هاريغــان والســعيد 2014(.

 

  10. إّن صندوق املعونة الوطني )NAF(، الذي جرى إنشاؤه يف عام 1986، هو الوكالة األساسية املسؤولة عن توزيع املساعدات النقدية يف األردن. يشّكل صندوق املعونة الوطنية شبكة األمان االجتامعية األكر متويالً من الدولة.

11.  إنها اسرتاتيجية لتحديد أسعار أعىل ملجموعٍة واحدٍة من املستهلكن )عىل سبيل املثال األغنياء( من أجل إتاحة الدعم - أي البيع بسعر أقل - ملجموعٍة أخرى من املستهلكن )عىل سبيل املثال، الفقراء(.
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تونس

شــاركت الحكومــة التونســية يف مفاوضــاٍت مــع صنــدوق النقــد الــدويل مبــارشًة بعــد إطاحــة نظــام بــن عــيل. وقــد تّوجــت هــذه املفاوضــات بتخصيــص 1.74 مليــار دوالر أمريــي مبوجــب 

اتفــاق اســتعداد ائتــامين لتونــس، وافــق عليــه املجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل يف يونيــو 201٣ )صنــدوق النقــد الــدويل 201٣ ب(.

وحتــى املوافقــة عــىل اتفــاق االســتعداد االئتــامين لتونــس، فقــد أظهــر صنــدوق النقــد الــدويل اهتاممــاً رصيحــاً مبســائل عــدم املســاواة ومســتويات املعيشــة، ودعــا إىل إدخــال تحســيناٍت يف 

النتائــج االجتامعيــة لقروضــه مــن خــالل سياســاٍت ســليمٍة إلعــادة التوزيــع )مومــاين والنــز 2014ب(. يف تقريــر مشــاورات املــادة الرابعــة لتونــس لعــام 2012، يســلّط صنــدوق النقــد الــدويل 

الضــوء عــىل مــا يــيل: »ســتكون هنــاك حاجــة إىل معالجــة جيــوب الفقــر وتنفيــذ السياســات املســتهدفة لحاميــة الفئــات األكــر ضعفــاً بــن الســكان. وتشــري تقديــرات الفقــر املنقحــة إىل 

أن معــدالت الفقــر وعــدم املســاواة أعــىل مــام ذكــر ســابقاً، ال ســيام يف املناطــق الداخليــة غــري املتطــورة. كــام سيســاهم الحــد مــن البطالــة والتفاوتــات اإلقليميــة يف التخفيــف مــن حــّدة 

الفقــر. وباإلضافــة إىل ذلــك، ســتكون هنــاك حاجــة إىل سياســاٍت مســتهدفٍة، مبــا يف ذلــك تعزيــز شــبكات األمــان االجتامعــي، لحاميــة الفئــات األكــر ضعفــاً مــن الســكان مــن خــالل عمليــة 

التحــول االقتصــادي )صنــدوق النقــد الــدويل 2012(. »

ومــع ذلــك، يبــدو أن مقرتحــات السياســة الــواردة يف برنامــج اتفــاق االســتعداد االئتــامين لعــام 201٣ تشــري إىل وجــود فجــوٍة بينهــا وبــن االدعــاءات التقدميــة اجتامعيــاً التــي أدىل بهــا 

صنــدوق النقــد الــدويل يف وقــٍت ســابٍق. ويدعــو اتفــاق االســتعداد االئتــامين، مــن بــن أمــوٍر أخــرى، إىل احتــواء األجــور واإلعانــات، باإلضافــة إىل إصــالح النظــام الرضيبــي واعتــامد جــدول 

أعــامل طمــوح لإلصــالح الهيــكيل يركّــز عــىل النهــوض بتنميــة القطــاع الخــاص والحــّد مــن التدخــل الحكومــي املنتــرش )هنيــة 2015(. ولهــذه الغايــة، شــملت تدابــري السياســة املحــددة، يف 

جملــة أمــوٍر، خفــض الرضائــب عــىل الــرشكات مــع رفــع رضيبــة القيمــة املضافــة؛ وخصخصــة املؤسســات اململوكــة للدولــة وخصخصــة البنــوك العامــة؛ وإصــالح نظــام املعاشــات؛ وخفــض 

ــة الحكومــة لتطبيــق هــذه السياســات احتجاجــاٍت  ــارت محاول ــة االســتثامر؛ وإلغــاء القيــود عــىل ســوق العمــل )املرجــع الســابق(. وأث ــر بيئ ــواء األجــور العامــة؛ وتحري ــات واحت اإلعان

اجتامعيــٍة تهــدف إىل االعــرتاض عــىل ارتفــاع تكاليــف املعيشــة بســبب خفــض اإلعانــات وجدولــة الرســوم والرضائــب الجديــدة. يشــري هنيــة )2015( إىل أن معــدل التضخــم بلــغ أكــر مــن 

6 يف املائــة خــالل عــام 201٣، مــع ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة غــري املـُـدارة إىل 10 يف املائــة بحلــول نهايــة العــام، وهــو أعــىل مســتوى منــذ مــا قبــل االنتفاضــات. وباملثــل، ارتفعــت 

أســعار الكهربــاء والغــاز املنــزيل بنســبة 10 يف املائــة يف ينايــر 2014؛ وكان مــن املتوقــع أن ترتفــع أســعار الوقــود بنســبة ســتة باملائــة أخــرى يف يوليــو 2014؛ وقــد متــت اإلشــارة يف ميزانيــة 

2014 )مســلّم 2015( إىل تدابــري لزيــادة بنســبة 25 يف املائــة يف الرضائــب املفروضــة عــىل املركبــات، ســتؤثر بشــكٍل غــري متناســٍب عــىل ســائقي ســيارات األجــرة واملزارعــن. إضافــًة إىل ذلــك، 

اســتمر الديــن العــام يف اتجاهــه التصاعــدي، مســجالً أكــر مــن 50 يف املائــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل يف عــام 2014، يف حــن بلــغ معــدل البطالــة 15.2 يف املائــة، متجــاوزاً 25 يف املائــة 

يف املناطــق الغربيــة يف البلــد )املرجــع الســابق، صنــدوق النقــد الــدويل 2016(. إّن الصــورة القامتــة يف تونــس يف أعقــاب تنفيــذ السياســات مبوجــب اتفــاق االســتعداد االئتــامين، تذكّرنــا 

بالصــورة التــي كانــت موجــودة خــالل عهــد بــن عــيل.

يف وقــت انتهــاء صالحيــة اتفــاق االســتعداد االئتــامين يف ديســمرب 2015، ظلــت تونــس تواجــه تحديـّـاٍت مهمــٍة. مل يحقــق النمــو التوقعــات: بلــغ متوســط منــو الناتــج املحــيل اإلجــاميل 0.8 

يف املائــة يف عــام 2015، وانخفضــت اإلنتاجيــة، وبلغــت نســبة البطالــة بــن الشــباب ٣5 يف املائــة، ووصلــت إىل 67 يف املائــة للخريجــن الشــباب و2٣ يف املائــة للنســاء )صنــدوق النقــد 

الــدويل 2016(. باإلضافة إلی ذلك، تدهــور عجــز الحساب الجاري، ووصل إلی ما یقدر بنحو 8.9 يف المائة من الناتج المحيل اإلجمايل يف 2015 )المرجع الســابق(. وقــد مهــدت هــذه الثغــرات 

يف االقتصــاد الــكيل الطريــق التفــاق إقــراض ثــاٍن لتونــس منــذ عــام 2011. يف مايــو 2016، وافــق املجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل عــىل قــرض بقيمــة 2.9 مليــاري دوالر أمريــي 

ــة التونســية  ــة االقتصادي ــه أربعــة أعــوام إىل دعــم الرؤي ــدوق املمــدد هــذا البالغــة مّدت ــدويل 2016 و(. ويهــدف تســهيل الصن ــد ال ــدوق النق ــس )صن ــدوق املمــدد لتون مبوجــب الصن

الخمســية 2016 - 2020، والتــي تهــدف إىل تعزيــز منــو أقــوى وأكــر شــموالً وتحقيــق اســتقرار االقتصــاد الــكيل. مــن املمكــن تحقيــق هــذه الرؤيــة عــىل أفضــل وجــٍه، وفقــاً لصنــدوق النقــد 

الــدويل، مــن خــالل تنفيــذ إصالحــاٍت رئيســيٍة يف السياســة االقتصاديــة الكليــة والهيكليــة، مبــا يف ذلــك عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص، تعزيــز اســتقرار االقتصــاد الــكيل، وإصــالح املؤسســات 

العامــة والخدمــة املدنيــة واملصــارف اململوكــة للدولــة، وتحســن منــاخ األعــامل )املرجــع الســابق(. وتشــمل مجــاالت السياســات التاليــة العنــارص الرئيســية لإلصالحــات املقرتحــة يف إطــار 

برنامــج تســهيل الصنــدوق املمــدد لتونــس.

- السياسة النقدية وسياسة الرصف.

مــن األهــداف األساســية للسياســة النقديــة وسياســة الــرصف يف إطــار تســهيل الصنــدوق املمــدد، التضخــم املســتقر والبنــاء الثابــت لالحتياطــات الخارجيــة. ويف تقريــره عــن تونــس يف 

يونيــو 2016، يفســح صنــدوق النقــد الــدويل املجــال ملوقــف السياســة النقديــة للســلطات التونســية بالحفــاظ عــىل ســعر فائــدة منخفــض نســبياً )مــا يعنــي معــدل فائــدة حقيقيــاً بنســبة 

واحــد يف املئــة(، الــذي يُعتــرب رضوريــاً لتحفيــز النمــو االقتصــادي الباهــت )صنــدوق النقــد الــدويل 2016 و(. ومــع ذلــك، فــإن الصنــدوق يدعــو البنــك املركــزي التونــي إىل االســتعداد 

لتشــديد السياســة النقديــة مــن أجــل إحبــاط أي عــودة محتملــة للضغــوط التضخميــة، عــىل الرغــم مــن موقــف ســابق يدعــم اختيــار الســلطات ملعــدل فائــدة حقيقــي منخفــض نســبياً.

يف خطــوٍة مل تكــن اســتثنائية، تراجــع صنــدوق النقــد الــدويل عــن ادعاءاتــه الســابقة التــي تؤيـّـد السياســة النقديــة امليــرّسة للبنــك املركــزي التونــي. ويف بيــاٍن صحفــٍي صــدر يف أبريــل 2017 

بعــد االنتهــاء مــن املراجعــة األوىل لتســهيل الصنــدوق املمــدد الخــاص بتونــس، دعــا صنــدوق النقــد الــدويل إىل »سياســٍة نقديــٍة أكــر رصامــًة ]مــن شــأنها[ مواجهــة الضغــوط التضخميــة، 

وزيــادة مرونــة ســعر الــرصف ]التــي[ مــن شــأنها أن تســاعد عــىل تضييــق العجــز التجــاري الكبــري )صنــدوق النقــد الــدويل 2017 ب(«. 

مــن جهــٍة، يُعــّد تشــديد السياســة النقديــة دعــوًة رصيحــًة لرفــع األســعار )الفائــدة( الرســمية، بينــام مــن جهــٍة أخــرى، ينــذر تحريــر ســعر الــرصف بخفــض قيمــة العملــة. وبالتأكيــد، إن 

معــدالت الفائــدة املرتفعــة ســتدعم أســعار فائــدة حقيقيــة إيجابيــة )real interest rate(، والتــي تبقــى واحــدًة مــن األهــداف الرئيســية للبنــك املركــزي التونــي حيــث إنهــا تســاعد يف 

تثبيــت توقعــات التضخــم وإدارة الضغــوط املحتملــة النخفــاض قيمــة العملــة. مــن جهــٍة أخــرى، مــن شــأن العملــة األضعــف بســبب زيــادة املرونــة يف ســعر الــرصف أن ترفــع مــن الناحيــة 

النظريــة صــادرات تونــس وتســاعد عــىل ســّد العجــز.

ومتشــياً مــع مشــورة صنــدوق النقــد الــدويل، رفــع البنــك املركــزي التونــي الفائــدة الرســمية مبقــدار 75 نقطــة أســاس بــن أبريــل ومايــو مــن عــام 2017، مــا دفــع املعــدل إىل 5 يف املئــة، 

وهــو أعــىل مســتوى منــذ ينايــر 2012 )البنــك املركــزي التونــي 2017(. ويف الوقــت نفســه، تراجــع الدينــار مقابــل الــدوالر واليــورو ـــــ عملتــي الــرشكاء التجاريــن الرئيســين يف تونــس ـــــ 
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عــىل الرغــم مــن التأكيــدات التــي قّدمهــا مجلــس إدارة البنــك املركــزي بــأن نهــج السياســة النقديــة الجديــد »ال يســتهدف تخفيــض قيمــة العملــة أو ســعر رصف معــّن، أو تعويــم العملــة 

الوطنيــة )لغــامري وآخــرون 2017(«.

ويف حــن أنـّـه مــن املرّجــح أن يقــوي املعــدل األعــىل الدينــار التونــي ويعــزز ســعر الــرصف مقابــل العمــالت األجنبيــة مــن خــالل جــذب تدفقــات رأس املــال، فــإّن قــرار السياســة النقديــة 

االنكامشــية يــأيت يف وقــٍت ال يــزال فيــه النشــاط االقتصــادي التونــي أقــّل بكثــري مــن اإلمكانــات، ومنــو االئتــامن للقطــاع الخــاص غــري كاٍف، والضغــوط التضخميــة محــدودة. هــذه الــرشوط 

ال تــربر موقــف سياســة نقديــة ضيقــة، بــل تــربر اعتــامد سياســة نقديــة تيســريية مــع ســعر فائــدة حقيقــي منخفــض نســبياً. إن املصالــح العليــا يف السياســة، عــىل الرغــم مــن دعمهــا 

ألســعار الفائــدة الحقيقيــة اإليجابيــة، مــن شــأنها أن تعرقــل توافــر االئتــامن لألفــراد والــرشكات، وتعــوق النشــاط االقتصــادي. مــن ناحيــٍة أخــرى، يعكــس ضعــف العملــة عــزم البنــك املكــزي 

التونــي عــىل تقليــل تدخالتــه يف ســوق الــرصف األجنبــي. وهــذا يعنــي أن البنــك املركــزي التونــي ســوف ميتنــع عــن اســتخدام احتياطاتــه مــن النقــد األجنبــي لدعــم ســعر رصف الدينــار، 

مــا يجعــل تدخالتــه موجهــًة أكــر نحــو الــرشاء بــدالً مــن بيــع العمــالت. ووفقــاً لتوفيــق الراجحــي، أحــد كبــار مستشــاري رئيــس الــوزراء التونــي يوســف شــهيد، فــإن املفاوضــات مــع 

ــزت عــىل مواءمــة الدينــار مــع أساســيات االقتصــاد الــكيل، وليــس عــىل الدفــع إىل  صنــدوق النقــد الــدويل بشــأن السياســة النقديــة وسياســة الــرصف عــىل املــدى القصــري واملتوســط ركّ

تخفيــض قيمــة العملــة، مبــا أن تونــس مل تعــد يف نظــام ســعر رصف ثابــت )افريــكان مانجــر African Manager 2017(. وأيــاً يكــن األمــر، فــإن انخفــاض قيمــة الدينــار ســيكون لــه عــىل 

األرجــح تأثــري ســلبي عــىل امليزانيــة يف مــا يتعلــق بفواتــري الطاقــة، مــا يزيــد مــن تفاقــم العجــز. وباملثــل، فــإن االنخفــاض يف قيمــة الدينــار ســيحمل نتائــج ســلبية عــىل الديــن العــام. وهــذا 

مــا يعــرتف بــه صنــدوق النقــد الــدويل: »بالنســبة للقطــاع العــام، ســيؤدي االنخفــاض الكبــري يف ســعر الــرصف إىل رفــع نســب الديــن العــام وزيــادة خدمــة الديــن الخارجــي )صنــدوق 

النقــد الــدويل 2016، ص 15(«.

ويف ضــوء هــذه التحديــات، فــإن توجيــه السياســة النقديــة نحــو ســعر رصٍف مــرٍن بالكامــل قــد يــؤدي إىل زيــادة تقلــب ســعر الــرصف االســمي، مــا ســيؤثر عــىل اســتقرار االقتصــاد الــكيل 

يف تونــس، خاصــًة يف ضــوء كــون البلــد هــو مســتورد صــايف للســلع األوليــة )الغــذاء والوقــود(. وحتــى إذا كان االنخفــاض يف القيمــة، مــن الناحيــة النظريــة، ســيحّفز الصــادرات، فــإن هــذه 

السياســة تتجاهــل الجــذور الهيكليــة للمشــكلة، وليــس أقلهــا قيــود العــرض والقيــود األخــرى عــىل القــدرات التــي ال ميكــن معالجتهــا بواســطة آليــات الســوق وحدهــا. ولذلــك، فــإن إدارة 

ســعر الــرصف، مبــا يف ذلــك الحفــاظ عــىل ســعر رصٍف مســتقٍر وتنافــٍي نســبياً، ال ينبغــي أن تُســقط كأداٍة هامــٍة يجــب اســتخدامها وفقــاً ألهــداف النمــو والتنميــة طويلــة األجــل يف البلــد.

ويدعــو برنامــج تســهيل الصنــدوق املمــدد أيضــاً إىل تبســيط لوئــح حســاب رأس املــال الحاليــة كوســيلٍة لتعزيــز سياســة الــرصف )املرجــع الســابق، ص. 15(. ولهــذه الغايــة، تســتند نصيحــة 

صنــدوق النقــد الــدويل إىل إلغــاء ضوابــط رأس املــال، وال ســيام الضوابــط املســبقة عــىل معامــالت حســاب رأس املــال.

إّن تدفقــات رأس املــال إىل البلــدان الناميــة، بصفــٍة عامــٍة، مرّحــب بهــا ألنهــا ميكــن أن توفــر متويــالً منخفــض التكلفــة وتــدل عــىل الثقــة يف االقتصــاد. ومــع ذلــك، فــإن الطفــرات املفاجئــة يف 

تدفقــات رأس املــال الــورادة ميكــن أن تربــك إدارة االقتصــاد الــكيل وتخلــق مخاطــر ماليــة )أوســرتي وآخــرون 2010(. ميكــن أن تــؤدي الطفــرة يف تدفقــات رؤوس األمــوال إىل ارتفــاع ســعر 

الــرصف وإضعــاف القــدرة التنافســية للقطــاع القابــل للتــداول، مــا يتســبب يف إزالــة الصناعــة. وتُعــرف هــذه اآلليــة باســم املــرض الهولنــدي. وباملثــل، فــإن الطفــرة يف تدفقــات رأس املــال 

الخارجــة تنطــوي عــىل آثــار غــري مواتيــة عــىل أبعــاد االقتصــاد الــكيل للدولــة، مــا يقــوض الثقــة يف االقتصــاد ويثبــط االســتثامر األجنبــي واملحــيل. إن اآلثــار املدمــرة التــي ميكــن أن تخلقهــا 

تدفقــات رأس املــال تشــّكل أســباباً الســتخدام ضوابــط رأس املــال مــن أجــل تنظيــم هــذا االنقطــاع )غاالغــري 2011(. يف الواقــع، كشــفت األزمــة املاليــة العامليــة يف الفــرتة 2007-2008 عــن 

أوجــه القصــور يف التحريــر الكامــل لحســابات رأس املــال. ويشــري غاالغــري )2011( إىل أن العديــد مــن البلــدان ذات الدخــل املرتفــع والبلــدان الناميــة، مــن بينهــا آيســلندا وأوكرانيــا والتفيــا 

وباكســتان، شــهدت أنظمتهــا املاليــة انهيــاراً بســبب الطفــرة يف تدفقــات رؤوس األمــوال الخارجــة نحــو »الســالمة«. وترتنــح تونــس يف ظــل أزمــاٍت متعــددة األبعــاد، منهــا االضطرابــات 

السياســية واألمنيــة اإلقليميــة، ومــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن تداعيــات عــىل املســتوى الوطنــي، تهــّدد باســتمرار بتصعيــد الطفــرات يف تدفقــات رؤوس األمــوال. لذلــك، مبــا أنــه ميكــن أن يكــون 

لتدفقــات رؤوس األمــوال آثــار مدمــرة، فــإن اســتخدام ضوابــط رأس املــال رضوري لتســوية هــذا التعطــل وحاميــة أهــداف التنميــة يف بلــٍد مثــل تونــس.

ويشــدد صنــدوق النقــد الــدويل عــىل أن اإلصــالح اإلضــايف إلطــار السياســة النقديــة يجــب أن يســتند إىل خطــط »لالنتقــال تدريجيــاً نحــو إطــاٍر موثــوٍق بــه يســتهدف التضخــم عــىل املــدى 

املتوســط )املرجــع الســابق، ص 67(«. ومــع ذلــك، ينطــوي تركيــز السياســة النقديــة عــىل اســتهداف التضخــم عــىل تحديــاٍت للنمــو والتنميــة عــىل املــدى الطويــل يف تونــس. ويف حــن أن 

العوامــل املتصلــة بجانــب الطلــب مثــل زيــادة العجــز املــايل ومنــو عــرض النقــود ـــــ اللذيــن غالبــاً مــا يعتربهــام صنــدوق النقــد الــدويل عوامــل محــّددة رئيســية للضغــوط التضخميــة ـــــ 

تلعــب دوراً يف تحديــد التضخــم، حيــث إن هــذا األخــري ميكــن أن يكــون مدفوعــاً بعوامــل غــري نقديــة مثــل صدمــة عــرض خارجيــة ميكــن أن تلعــب دوراً حاســامً يف التأثــري عــىل الضغــوط 

التضخميــة )برجــاوي وآخــرون 2010(. إّن أزمــة الغــذاء والوقــود العامليــة التــي شــهدتها الفــرتة 2007-2008 هــي خــري مثــال عــىل ذلــك. كانــت معــدالت التضخــم املرتفعــة التــي شــهدتها 

البلــدان الناميــة أثنــاء األزمــة مدفوعــًة إىل حــٍد كبــريٍ بارتفــاع أســعار الغــذاء والوقــود واالختناقــات الهيكليــة، وليــس بالعوامــل املتصلــة بالطلــب أو العوامــل النقديــة. عــىل هــذه الخلفيــة، 

فــإن االنتقــال إىل سياســٍة نقديــٍة تتمحــور حــول اســتهداف التضخــم قــد يخاطــر بتخفيــض الطلــب الــكيل وتقويــة اتجاهــات الركــود يف بلــد يناضــل مــن أجــل إنعــاش االقتصــاد منــذ عــام 

2011 مــن جهــة، ويلقــي بكــرات يف ظــل األزمــات متعــددة األبعــاد، مبــا يف ذلــك اآلثــار غــري املبــارشة مــن االضطــراب اإلقليمــي، مــن ناحيــة أخــرى؛ ناهيــك عــن االختناقــات الهيكليــة التــي 

تعيــق النمــو املســتدام مثــل فجــوات البنيــة التحتيــة والظــروف املناخيــة الضعيفــة )السياســات والتنظيــم واإلداريــة( لالســتثامرات اإلنتاجيــة. لذلــك، فــإن االســتجابة بفعاليــة للضغــوط 

داتهــا األساســية، بــدالً مــن اللجــوء إىل سياســات تركــز عــىل أســعار الفائــدة أو عــىل اســتهداف التضخــم. التضخميــة يف تونــس تتطلــب أوالً فهــاًم عميًقــا ملحدِّ

- السياسة املالية.

يف إطــار برنامــج اإلصــالح االقتصــادي لتســهيل الصنــدوق املمــدد لتونــس، ســرتكّز السياســة املاليــة عــىل وضــع الديــن العــام عــىل مســاٍر تنــازيٍل. ويســتهدف الربنامــج خفــض العجــز املــايل 

الهيــكيل بنســبة 2.2 يف املائــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل بحلــول عــام 2019 مــن أجــل تثبيــت نســبة الديــن إىل الناتــج املحــيل اإلجــاميل، ويهــدف إىل تخفيــض هــذه النســبة مــن 5٣ يف 

املائــة املســّجلة يف عــام 2015 إىل أقــل مــن 50 يف املائــة بحلــول عــام 2020 )صنــدوق النقــد الــدويل 2016 و(. ولهــذا الغــرض، دعــم الصنــدوق اإلجــراء الــذي اتخذتــه الســلطات التونســية 

بتجميــد التوظيــف يف القطــاع العــام، وتعليــق زيــادة يف الرواتــب كان قــد ســبق وتــم االتفــاق عليهــا مــع االتحــاد العــام التونــي للشــغل، باإلضافــة إىل تخفيــض فاتــورة األجــور يف القطــاع 

العــام مــن 1٣.5 يف املائــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل املســّجلة يف عــام 2015 إىل 11 يف املائــة بحلــول عــام 2018، مــع تعبئــة اإليــرادات العامــة اإلضافيــة مــن خــالل توســيع القاعــدة 

الرضيبيــة )أديل Adly وميديــب Meddeb 2017(. وتتجســد هــذه الدعــوات يف تقريــر املوظفــن لعــام 2016، والــذي ينــص عــىل أن »احتــواء فاتــورة األجــور يظــل أولويــًة فوريــًة لضــامن 

االســتدامة املاليــة«، و »إصــالح إعانــات الطاقــة بطريقــٍة مســتدامٍة مــع تعزيــز شــبكة األمــان االجتامعــي الحاليــة هــو أمــٌر رضورٌي لتحســن تكويــن امليزانيــة عــىل املــدى األطــول )صنــدوق 
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دراسة الحالة - تونس

النقــد الــدويل 2016و(، ص. 1٣،17(«. ويدعــو التقريــر أيضــاً إىل تعبئــة إيــرادات عامــة إضافيــة عــن طريــق »نظــام رضيبــي أكــر تقدميــًة وفعاليــًة سيوّســع القاعــدة الرضيبيــة ويحّســن 

القيمــة املاليــة« )املرجــع الســابق، ص 2-1(«.

وتشــري تشــاندول Chandoul )2017( إىل أن اإلصالحــات املقرتحــة، وال ســيام إصالحــات اإلعانــات، تذكّرنــا باالصالحــات التــي قــام بهــا نظــام بورقيبــة، وتحــت ضغــٍط مــن صنــدوق النقــد 

الــدويل والبنــك الــدويل. وتعتــرب تشــاندول أن هــذه اإلصالحــات، التــي شــهدت ارتفــاع ســعر الخبــز والدقيــق بنســبة 100% يف نهايــة عــام 198٣، أثــارت »انتفاضــة الخبــز التونســية« يف ينايــر 

1984، وهــي انتفاضــٌة شــعبيٌة بــدأت يف جنــوب تونــس وتوّســعت يف بقيــة أنحــاء البــالد، وكان يقودهــا يف األســاس الشــباب الفقــراء والفالحــون، والعــاّمل املوســميون، والعاطلــون عــن 

العمــل. وتشــري كذلــك إىل أن اإلصالحــات الحاليــة ال تختلــف عــن تلــك التــي جــرى الرتويــج لهــا يف إطــار التدّخــل املنّســق لصنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل يف تونــس خــالل الفــرتة 

االنتقاليــة 1986-1988. يف الواقــع، ترتكــز هــذه اإلصالحــات عــىل نفــس الحجــج التــي قُّدمــت خــالل الفــرتة 1986-1988 والتــي تعتــرب إعانــات املســتهلك وســيلًة غــري كفــؤة ملســاعدة 

الفقــراء ألنهــا تفيــد بشــكٍل غــري متناســٍب األفضــل حــاالً بالنظــر إىل أنهــم يســتهلكون نفــس املنتجــات أكــر مــن الفقــراء، وبالتــايل تهمــل ديناميكيــات التســوية السياســية املحليــة يف البــالد 

)وبشــكٍل أعــٍم، يف املنطقــة العربيــة(.

ويف نفــس الســياق، أشــعلت املحــاوالت الرســمية ليــس فقــط الحتــواء فاتــورة األجــور يف القطــاع العــام، ولكــن أيضــاً لتعليــق زيــادة يف الرواتــب كان ســبق وتــم االتفــاق عليهــا مــع االتحــاد 

العــام التونــي للشــغل، أزمــًة سياســيًة يف تونــس يف عــام 2016 مــع تهديــد االتحــاد العــام التونــي للشــغل بســحب دعمــه للحكومــة. ودفــع االســتياء الشــعبي، باإلضافــة إىل اعــرتاض 

ــا باإلصــالح املــايل واالقتصــادي مبوجــب تســهيل  ــذ التزاماته ــة عــىل إصالحــات األجــور املقرتحــة، الحكومــة إىل الرتاجــع عــن تنفي ــة والجامعــات املهني ــيل العــامل واألعــامل التجاري ممث

الصنــدوق املمــدد.

ورداً عــىل اإلصالحــات الحكوميــة املــرتددة، أوقــف صنــدوق النقــد الــدويل رصف الدفعــة الثانيــة مــن القــرض البالــغ 2.9 مليــاري دوالر أمريــي يف فربايــر 2017. وردت شــاران بــورو، األمينــة 

العامــة لالتحــاد الــدويل لنقابــات العــامل، عــىل تجميــد القــروض مبــا يــيل: »يدفــع صنــدوق النقــد الــدويل تونــس إىل حافــة الهاويــة، مــع آثــاٍر مدمــرٍّة عــىل االقتصــاد والنظــام الدميقراطــي 

الفريــد مــن نوعــه تقريبــاً يف املنطقــة الــذي قــام الشــعب ببنائــه بعــد انتهــاء الديكتاتوريــة ســنة 2011 )االتحــاد الــدويل لنقابــات العــامل 2017(«. وباملثــل، وصفــت جيهــان تشــاندول، 

مــن املرصــد التونــي لالقتصــاد، الخطــوة بأنهــا »ابتــزاز مــن صنــدوق النقــد الــدويل«، واقرتحــت أن اإلصالحــات املتوقفــة ســتؤدي إىل تعميــق عــدم املســاواة وســتتعارض مــع أهــداف 

.)2017 BWP( الثــورة

ــارٍي، أفريكاننيوز.كــوم Africannews.com )2017(، ناقــش رضــا الســعيدي، املستشــار  ــعٍ إخب ــل اإلصالحــات. وبحســب موق ــداً بتعجي ــد القــروض أيضــاً رداً رســمياً ـــــ تعه ــار تجمي أث

االقتصــادي لرئيــس الــوزراء يف تونــس، مخــاوف صنــدوق النقــد الــدويل مــن عــدم وجــود إصالحــات يف األجــور وســن التقاعــد، وأشــار إىل أن الحكومــة تخطــط لوقــف 20,000 وظيفــة يف 

القطــاع العــام باإلضافــة إىل بيــع حصــٍص يف البنــوك التجاريــة وزيــادة مســتويات الرضائــب. وتــأيت هــذه التأكيــدات يف محاولــٍة إلعــادة القــرض.

وكــام هــو الحــال دامئــاً، فــإن تدابــري إعــادة الهيكلــة املاليــة واالقتصاديــة املتعهــد بهــا، والتــي تتــامىش مــع متطلبــات الربنامــج، ليســت مجــرّد مســألة تقنيــة. وهــي يف الحقيقــة سياســيٌة 

إىل حــدٍّ كبــريٍ يف ضــوء عواقبهــا عــىل توزيــع الــروة واألعبــاء االقتصاديــة. إّن الطبيعــة الرتاجعيــة لحزمــة اإلصــالح يف تونــس ـــــ أي إعــادة الهيكلــة املاليــة القامئــة عــىل خفــض النفقــات، وال 

ســيام عــىل األجــور واإلعانــات، وزيــادة الرضائــب غــري املبــارشة، مــع بــذل جهــوٍد مــرتددٍة لرفــع عائــدات الرضائــب مــن الــرشكات الكــربى وأصحــاب األمــالك مــن خــالل سياســاٍت رضيبيــٍة 

ــــ خلقــت إعــادة توزيــع غــري عادلــٍة لعــبء اإلصــالح عــىل حســاب الطبقــات العاملــة واملتوســطة. وبالفعــل، فقــد كشــفت الحكومــة التونســية يف ميزانيتهــا لعــام 2017  مبــارشٍة وتدريجيــٍةـ 

عــن خطــٍط لزيــادة رضيبــة القيمــة املضافــة ورضائــب االســتهالك األخــرى، مبــا يف ذلــك زيــادة بنســبة 25 باملائــة يف رضيبــة املركبــات وزيــادات يف أســعار الكهربــاء )رويــرتز 2016(. وأكــر 

مــن ذلــك، مينــح قانــون االســتثامر الجديــد )رقــم 2016/71(، الــذي متــت املوافقــة عليــه يف ســبتمرب 2016 ومــن املتوقــع أن يصبــح ســارياً يف عــام 2017، الــرشكات الخاصــة حوافــز رضيبيــة 

كبــرية مــن شــأنها، وفقــاً للقانــون، تشــجيع االســتثامر وتحفيــز االنتعــاش االقتصــادي.

وقــد تُرجمــت بشــكٍل أســايٍس هــذه التدابــري مــن النــوع التقشــفي - تخفيضــات يف إعانــات الوقــود واحتــواء أجــور القطــاع العــام ورفــع رضيبــة القيمــة املضافــة - واالرتفــاع املصاحــب يف 

أســعار الطاقــة والغــاز، إىل انخفــاض الدخــل الحقيقــي بــن األرس الفقــرية واملتوســطة، باإلضافــة إىل العاملــن بأجــٍر يف القطــاع العــام. ونتيجــًة لذلــك، أّدت القــوة الرشائيــة املتدهــورة لرشائــٍح 

رئيســيٍة مــن املجتمــع التونــي إىل تقويــض القبــول الشــعبي لربامــج اإلصــالح االقتصــادي التــي يرعاهــا صنــدوق النقــد الــدويل، وأثــارت احتامليــة عــودة االحتجاجــات واالعتصامــات رداً 

عــىل الظــروف االقتصاديــة واالجتامعيــة املتفاقمــة يف املنطقــة )أديل وميديــب 2017(. وازداد االســتياء الشــعبي يف ضــوء املعاملــة التفضيليــة التــي أعطتهــا هــذه الربامــج إىل الــرشكات مــن 

حيــث اإلعفــاءات الرضيبيــة الســخية وغريهــا مــن الحوافــز.

إن حزمــة اإلصــالح االقتصــادي لتونــس تكشــف عــن عــدم مراعــاة صنــدوق النقــد الــدويل لنظــام تونــس الدميقراطــي الهــش. وتظهــر الرشطيــة الصارمــة لصنــدوق النقــد الــدويل املضمنــة 

يف برنامــج تســهيل الصنــدوق املمــدد، عــدم اســتعداد صنــدوق النقــد الــدويل ملنــح تونــس املرونــة الكافيــة يف كلٍّ مــن تصميــم السياســات ـــــ السياســة املاليــة والنقديــة ـــــ ويف إنشــاء 

عمليــة مؤسســية للتفــاوض بــن مختلــف أصحــاب املصلحــة بطريقــٍة تــوازن بــن املكونــات االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية لإلصــالح، وتســمح بإعــادة توزيــع العــبء بــن العاملــة 

ورأس املــال بشــكٍل أكــر عــدالً )املرجــع الســابق(.
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لبنان

تاريخيــاً، مل تكــن اتفاقــات اإلقــراض التــي يقّدمهــا صنــدوق النقــد الــدويل للبلــدان العربيــة تشــمل لبنــان. وبعبــارٍة أخــرى، مل يتلــق البلــد قروضــاً مبــارشًة يف إطــار تســهيالت اإلقــراض 

التقليديــة للصنــدوق. ومــع ذلــك، فــإن دور صنــدوق النقــد الــدويل يف لبنــان قــد بــرز مــع القــرض بقيمــة 77 مليــون دوالر الــذي وعــد الصنــدوق بتقدميــه إىل االقتصــاد اللبنــاين مــن خــالل 

البنــك املركــزي اللبنــاين )املشــار إليــه يف مــا يــيل بـــ مــرصف لبنــان«(. جــرى التعهــد بتوفــري القــرض، الــذي كان يف الواقــع عــىل شــكل مقايضــة عمــالت، حيــث يقــوم لبنــان مبقايضــة عملتــه 

الخاصــة بالعمــالت االحتياطيــة الحيويــة التــي يحتــاج إليهــا ألغــراض ميــزان املدفوعــات، يف ســياق املؤمتــر الــدويل الثالــث للامنحــن مــن أجــل لبنــان )باريــس ٣( الــذي ُعقــد يف ينايــر 

2007، يف أعقــاب الحــرب اللبنانيــة اإلرسائيليــة عــام 2006. إال أن اســتخدام هــذه الصفقــة املاليــة كان مرهونــاً بخطــة إصــالٍح اقتصــادٍي قّدمتهــا الحكومــة اللبنانيــة وتقــوم عــىل عــدٍد مــن 

الركائــز، وهــي اآلتيــة: الحفــاظ عــىل اســتقرار األســعار مــن خــالل تعديــل السياســات النقديــة وسياســات ســعر الــرصف؛ واإلصــالح املــايل التدريجــي مــن خــالل تنظيــم النفقــات وزيــادة 

اإليــرادات وتنفيــذ اإلصالحــات الرضيبيــة مبــا يف ذلــك زيــادة معــدالت رضيبــة القيمــة املضافــة؛ وترسيــع املفاوضــات حــول انضــامم لبنــان إىل منظمــة التجــارة العامليــة )WTO(؛ وبرنامــج 

خصخصــة يهــدف إىل زيــادة االســتثامر؛ وتعزيــز القطــاع الخــاص )رشي 2014(.

ومــع ذلــك، كان صنــدوق النقــد الــدويل مــن املؤثريــن النشــطن يف السياســة يف لبنــان مــن خــالل وثائــق موظفيــه الدوريــة، ال ســيام تقاريــره القطريــة الســنوية التــي يعّدهــا موظفــوه، 

والتــي عــادًة مــا تُعــرف باســم تقاريــر مشــاورات املــادة الرابعــة. يف اآلونــة األخــرية، يف 12 ديســمرب 2016، اختتــم املجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدويل مشــاورات املــادة الرابعــة 

مــع لبنــان )صنــدوق النقــد الــدويل 2017ج(.

ووفقــاً للتقريــر، يســيطر عــىل آفــاق لبنــان الــرصاع الســوري الــذي طــال أمــده وأزمــة الالجئــن التــي تلــت ذلــك، واللــذان ال يــزاالن يفاقــامن الفقــر والبطالــة ويضعــان ضغوطــاً عــىل املاليــة 

العامــة والبنيــة التحتيــة الضعيفتــن يف األســاس لالقتصــاد. لقــد كان النمــو خجــوالً، وقــد كان يحــوم حــول 1% يف عــام 2016، حيــث تلقــت الســياحة والعقــارات واإلنشــاءات ـــــ محــركات 

النمــو التقليديــة يف البــالد ـــــ رضبــًة قويــًة بســبب التقلبــات الجيوسياســية العامــة والظــروف األمنيــة )املرجــع الســابق(. عــىل الجانــب املــايل، ال يــزال الديــن العــام مرتفعــاً عنــد 148 يف 

املائــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل يف عــام 2016 )وزارة املاليــة 2017(، يف حــن أن الوضــع النقــدي للبلــد املتمثــل يف تثبيــت نظــام ســعر الــرصف ظــل يعــاين مــن ضغــوط تــدين تدفقــات 

الــرصف األجنبــي الوافــدة حتــى منتصــف عــام 2016.

ويف ضــوء هــذه االتجاهــات، يحــّدد التقريــر مجموعــًة مــن اإلصالحــات االقتصاديــة للمســاعدة يف التصــدي للتحديــات التــي يواجههــا البلــد. وتركّــز هــذه اإلصالحــات عــىل ثالثــة مجــاالٍت 

رئيســيٍة: اإلصــالح املــايل الفــوري، بشــكٍل رئيــٍي للمســاعدة يف تخفيــض عــبء الديــن العــام؛ وحاميــة االســتقرار املــايل مــع االســتعداد لزيــادة أســعار الفائــدة لدعــم التدفقــات املاليــة إذا 

لــزم األمــر؛ ومتهيــد الطريــق لتحقيــق منــٍو مســتداٍم وحافــٍل بفــرص العمــل عــىل املــدى الطويــل.

تربز مجاالت السياسة التالية التوصيات الرئيسية التي يقّدمها صندوق النقد الدويل للحكومة اللبنانية من خالل تقرير مشاورات املادة الرابعة.

- السياسة النقدية وسياسة الرصف. 

يثنــي صنــدوق النقــد الــدويل عــىل السياســة النقديــة ملــرصف لبنــان التــي تهــدف إىل دعــم ربــط ســعر الــرصف، ويقــّر كذلــك بــأن ربــط ســعر الــرصف هــو أداة التثبيــت االســمية املناســبة. 

ويرتكــز هــذا املوقــف مــن جانــب الصنــدوق عــىل الحجــة الســائدة بــأن »البنيــة املاليــة الكليــة للبنــان تعتمــد عــىل قــدرة القطــاع املــرصيف عــىل اجتــذاب التدفقــات املســتمرة، مــع 

الحفــاظ عــىل الثقــة يف الربــط )صنــدوق النقــد الــدويل 2017ج، الصفحــة 14(. يف املقابــل، كان مــرصف لبنــان )وال يــزال( داعــامً رشســاً لهــذه السياســة. يف الواقــع، منــذ نهايــة الحــرب 

األهليــة، كان الهدفــان املركزيــان املهيمنــان للسياســة النقديــة هــام االســتقرار املــايل والحفــاظ عــىل التدفقــات الرأســاملية ـــــ عــادًة يف شــكل أمــواٍل بالــدوالر األمريــي تتــم إعــادة إيداعهــا 

يف بنــوٍك رئيســيٍة أجنبيــٍة ـــــ وقــد جــرى تحقيــق كل مــن الهدفــن مــن خــالل تثبيــت العملــة باســتخدام ســعر الــرصف كأداة تثبيــت اســمية يف اســتقرار مــا بعــد الحــرب )ديبــه 2005(.

عــىل الرغــم مــن اســتقرار العملــة الــذي ســاعدت السياســة النقديــة ملــرصف لبنــان يف تحقيقــه منــذ أوائــل التســعينات، إال أن موافقــة صنــدوق النقــد الــدويل عــىل هــذه السياســة يف 

ــزت  التقريــر تتغــاىض عــن التكاليــف الباهظــة التــي تحقــق فيهــا اســتقرار اللــرية اللبنانيــة. خــالل مرحلــة إعــادة اإلعــامر مــا بعــد الحــرب يف لبنــان، أي بــن عامــي 199٣ و 1997، ركّ

السياســة النقديــة ملــرصف لبنــان عــىل الحفــاظ عــىل أســعار الفائــدة املرتفعــة، باإلضافــة إىل إجــراء ســوق املــزادات األســبوعية لســندات الخزينــة اللبنانيــة التــي كانــت فيهــا فــرق قيمــة 

تراكميــة )premium( بنســبة 54% عــىل العمــالت املحليــة )ســندات الخزينــة اللبنانيــة ذات العوائــد املرتفعــة( عــىل الســندات األوروبيــة املســجلة بالعملــة األجنبيــة )حكيــم وعنــداري 

1997(. لقــد ســمح ذلــك، باإلضافــة إىل وضــع األســس لزيــادٍة حــادٍة يف الديــن العــام، للقطــاع املــرصيف ـــــ املشــرتي الرئيــي لســندات الخزينــة ـــــ الــذي كان يعــاين مــن انخفــاض معــدالت 

كفايــة رأس املــال يف نهايــة الحــرب األهليــة، بتحقيــق أربــاح فائقــة واالســتمرار دون وجــود قاعــدٍة تجاريــٍة قابلــٍة للحيــاة )املرجــع الســابق(. واســتمرّت زيــادة ثــروات النظــام املــرصيف 

أيضــاً مــا بعــد فــرتة 199٣-1997، وكذلــك يف العقــد األول مــن القــرن الحــايل، حيــث أصبحــت البنــوك التجاريــة تشــرتي الســندات األوروبيــة باليــورو التــي تصدرهــا الحكومــة، مــا يســمح 

لهــا بتعديــل ميزانياتهــا العموميــة وتجنــب املخاطــر املحتملــة النهيــار العملــة )ديبــه 2005(.

ويف اآلونــة األخــرية، أصبــح ربــط ســعر الــرصف يتعــرض لضغــوٍط هائلــٍة بســبب تباطــؤ تدفقــات الودائــع يف ضــوء األوضــاع املاليــة اإلقليميــة والعامليــة األكــر تشــدداً فضــالً عــن التوتــرات 

الجيوسياســية املتحولــة. قــام مــرصف لبنــان الــذي يعمــل وفــق وجهــة النظــر الســائدة املتمثلــة يف الحفــاظ عــىل الثقــة يف النظــام املــايل يف لبنــان، ويف محاولــٍة لتفــادي الضعــف الوشــيك 
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ــز  ــة يف عــام 2016 تهــدف إىل تعزي ــة مالي ــاين، بإجــراء عملي ــع إىل القطــاع املــرصيف اللبن ــة والتباطــؤ يف تدفقــات الودائ ــة العاملي ــة املالي ــالد بســبب ضعــف البيئ للموقــف الخارجــي للب

االحتياطيــات األجنبيــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، أصــدر مــرصف لبنــان حــوايل 12 مليــار دوالر أمريــي مــن ســندات باليــورو املقومــة بالــدوالر التــي قــام ببيعهــا للبنــوك التجاريــة، لتجديــد 

احتياطياتــه األجنبيــة )جونســون 2017(.

ورداً عــىل العمليــة املاليــة األخــرية التــي قــام بهــا مــرصف لبنــان، أشــار صنــدوق النقــد الــدويل إىل أن هــذه العمليــة ليســت حــالً مســتداماً الحتياجــات التمويــل يف لبنــان وتزيــد مــن 

مخاطــر الدولــرة عــىل الرغــم مــن نجاحهــا يف التعويــض عــن الرتاجــع يف االحتياطيــات. يف الواقــع، إّن الزيــادة يف االلتزامــات بالعمــالت األجنبيــة ملــرصف لبنــان )التــي تؤثــر عــىل ميزانيتــه 

العموميــة(، وفائــض الســيولة يف اللــرية اللبنانيــة واالنخفــاض الكبــري يف ســيولة النقــد األجنبــي الخاصــة بالبنــوك واملحتفــظ بهــا يف الخــارج، باإلضافــة إىل تضييــق هامــش الفائــدة بــن أســعار 

الودائــع باللــرية اللبنانيــة وبالــدوالر األمريــي الــذي يزيــد مــن مخاطــر الدولــرة، تشــّكل جميعهــا نتائــج غــري مســتدامة للعمليــة )صنــدوق النقــد الــدويل 2017ج، ص 8-9(. يف حــن أن نقــد 

صنــدوق النقــد الــدويل للعمليــة املاليــة يف محلـّـه، غــري أنــه ال يــزال غــري كاٍف ألنــه ال يعالــج نتيجــة العمليــة ـــــ أي التعظيــم الهائــل ألربــاح البنــوك مــن خــالل اســتخدام األمــوال العامــة 

ـــــ حيــث بلغــت أربــاح البنــوك مــا يعــادل حــوايل 5 مليــارات دوالر أمريــي )عبــدو 2017(.

أوالً، يشــري مــا ســبق إىل أن إحيــاء القطــاع املــرصيف ودعمــه كان جــزءاً ال يتجــزأ مــن االســرتاتيجية املرصفيــة املركزيــة ملــرصف لبنــان منــذ فــرتة إعــادة اإلعــامر. يف األســاس، كان دور مــرصف 

لبنــان هــو دور الوســيط بــن مصالــح الدولــة ومصالــح البنــوك التجاريــة، وهــو نــوع مــن ركيــزة أساســية للرابطــة املؤسســية واالقتصــاد الســيايس لفــرتة إعــادة اإلعــامر ألغــراض االســتقرار 

)ديبــه 2005(. ويؤكــد ديبــه )2005، ص 16( أّن »أحــد النتائــج الرئيســية لهــذا التواطــؤ بــن املــرصف املركــزي والبنــوك التجاريــة كان االســتقرار غــري العــادي يف اللــرية اللبنانيــة التــي كانــت 

تحــوم حــول 1500 ]لــرية لبنانيــة لــكل دوالر أمريــي[ منــذ عــام 199٣«. ومــن املثــري لالهتــامم أنــه يف العديــد مــن االقتصــادات الرأســاملية املتقدمــة، لعــب البنــك املركــزي تاريخيــاً دوراً 

حاســامً يف التنميــة االقتصاديــة، ويف البلــدان الناميــة، أدى دوراً تخصيصيــاً عــن طريــق توجيــه االئتــامن نحــو القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة التــي تعــزز النمــو والعاملــة، وبالتــايل عمــل 

كعميــٍل رئيــٍي يف عمليــة التنميــة )ابشــتاين Epstein 2006(. ومــع ذلــك، فــإن دور مــرصف لبنــان يف تحقيــق االســتقرار وتعزيــز القطــاع املــايل تحــت وصايــة صنــدوق النقــد الــدويل 

ــذ سياســات قطاعيــة لدعــم متويــل االســتثامرات اإلنتاجيــة عــىل املــدى املتوســط إىل الطويــل، مبــا يف ذلــك  ــة التــي تنّف ــاً للبنــوك املركزي يتعــارض مــع الــدور التنمــوي امللحــوظ تاريخي

الصناعــة )املرجــع الســابق(.

ثانيــاً، عــىل الرغــم مــن االعــرتاف بــأن القطــاع املــرصيف كان أحــد الركائــز األساســية للقــدرة اللبنانيــة عــىل الصمــود، مل يقــم صنــدوق النقــد الــدويل بتقييــم دوره بالشــكل املناســب يف متويــل 

القطــاع الخــاص وتأمــن الســيولة الالزمــة لالســتثامرات، التــي كانــت حتــى اآلن هامشــية. ويشــري عبــدو )2017( إىل أن الدولــة واملســتهلكن الفرديــن ميثلــون العمــالء الرئيســين للبنــوك 

الخاصــة اللبنانيــة، حيــث شــّكلت حصــة القــروض املرصفيــة للقطــاع العــام والودائــع يف مــرصف لبنــان 57.4 يف املائــة مــن أصــول البنــوك يف عــام 2014، وبلغــت القــروض االســتهالكية 

50 باملائــة مــن دخــل األرسة يف نفــس العــام. ويشــري عبــدو كذلــك إىل أن توزيــع قــروض البنــوك الخاصــة يف االقتصــاد اللبنــاين ينحــرف بشــكٍل كبــريٍ نحــو األنشــطة الريعيــة، حيــث جــرى 

توزيــع ٣4 باملائــة مــن القــروض بالتســاوي بــن اإلنشــاءات والبنــاء )16.7 باملائــة( واإلســكان )17.2 باملائــة(. ويــأيت هــذا امليــل إىل حــٍد كبــريٍ بالنظــر إىل أن معظــم البنــوك التجاريــة يف لبنــان 

مرتبطــة سياســياً. ويجــد شــعبان )2015( أن 18 مــن أصــل 20 مرصفــاً تجاريــاً يف لبنــان لديهــا مســاهمون رئيســيون مرتبطــون بالنخــب السياســية، وأن 4٣% مــن أصــول القطــاع املــرصيف 

ميكــن أن تُنســب إىل الســيطرة السياســية. وقــد لعــب رأس املــال املحســويب هــذا يف البنــوك التجاريــة يف لبنــان دوراً رئيســياً يف نــرش نوعيــة القــروض املرصفيــة الرديئــة ـــــ التوزيــع غــري 

اإلنتاجــي لالئتــامن ـــــ فضــالً عــن تعرضهــا للديــن العــام )املرجــع الســابق(.

عــىل الرغــم مــن عــدم املالءمــة املثبتــة للسياســة النقديــة يف لبنــان يف دعــم االســتثامرات اإلنتاجيــة وإحيــاء النمــو والتنميــة، يدعــو صنــدوق النقــد الــدويل يف تقريــره إىل »اســتخدام أســعار 

الفائــدة كأداة سياســة أكــر مبــارشًة وســهولًة يف توصيلهــا لتأمــن تدفقــات النقــد األجنبــي )صنــدوق النقــد الــدويل 2017ج، 2.22(«. وبعبــارٍة أخــرى، يُطلــب مــن مــرصف لبنــان أن يكــون 

مســتعداً لزيــادة أســعار الفائــدة مــن أجــل جــذب التدفقــات. غــري أن هــذا االقــرتاح يخاطــر بتكثيــف الســلوك الريعــي عــىل حســاب االقتصــاد الحقيقــي الراكــد بالفعــل، مــا يوحــي بــأن 

صنــدوق النقــد الــدويل مل ينحــرف عــن تحيــزه للسياســة النقديــة الرتاجعيــة عــىل حســاب اعتــامد سياســات توســعية وأكــر قــدرًة عــىل مواجهــة التقلبــات الدوريــة. يف الواقــع، أثبتــت 

السياســة النقديــة التــي تتمحــور حــول أســعار الفائــدة املرتفعــة أنهــا تــزرع بيئــًة مــن النمــو اإلقصــايئ الــذي يثبــط اســتثامرات القطــاع الخــاص املنتجــة. عــىل الرغــم مــن حقيقــة أن أســعار 

الفائــدة املرتفعــة ]قــد[ تجــذب املزيــد مــن التدفقــات الرأســاملية، فقــد أظهــرت فــرتة مــا بعــد اإلعــامر أن الزيــادة يف التدفقــات، باإلضافــة إىل املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية والتحويــالت 

املاليــة الكبــرية أصبحــت تشــّكل قيــداً يف اإلنتــاج، مبــا أنهــا أدت إىل ارتفــاع ســعر الــرصف الحقيقــي ـــــ وهــو نــوع مــن ظاهــرة املــرض الهولنــدي ـــــ الــذي خنــق القطاعــات التجاريــة 

والصناعيــة لصالــح القطاعــات غــري التجاريــة مثــل التمويــل والبنــاء والعقــارات، مــن بــن أمــور أخــرى. وعــىل نحــٍو مشــابٍه، فــإن أســعار الفائــدة املرتفعــة قــد اســتتبعت تاريخيــاً دفعــات 

فائــدة أعــىل عــىل الودائــع واالكتتابــات بســندات الخزينــة اللبنانيــة، وأّدت إىل فصــل التمويــل عــن وجهاتــه املرغوبــة، مبــا يف ذلــك األنشــطة الصناعيــة وغريهــا مــن األنشــطة اإلنتاجيــة. 

ــــ أّدت إىل وضــعٍ أصبــح فيــه القطــاع املــايل غــري مرتبــط باالقتصــاد الحقيقــي، وتــم تجريــد غالبيــة  ــــ أســعار الفائــدة املرتفعــةـ  وكــام يؤكــد غاســبار )2004(، فــإن التكلفــة املرتفعــة للــاملـ 

النــاس واملؤسســات مــن الفــرص االقتصاديــة.

ال يهــدف التقريــر أعــاله إىل تقييــم صالحيــة سياســة الــرصف الثابــت القتصــاٍد صغــريٍ ومفتــوٍح مثــل اقتصــاد لبنــان. وال تكمــن املشــكلة األساســية بالــرضورة يف السياســة بحــّد ذاتهــا، بــل 

يف أســعار الفائــدة الســخية غــري املــربرة التــي يدفعهــا مــرصف لبنــان إىل البنــوك املحليــة مقابــل الودائــع بالــدوالر األمريــي يف املــرصف املركــزي، عــىل الرغــم مــن انخفــاض أســعار الفائــدة 

باســتمرار يف األســواق الدوليــة التــي ال تقــّدم بدائــل ال تّولــد عائــداٍت مرتفعــٍة للمودعــن )غاســبار 2017(. ال يعالــج صنــدوق النقــد الــدويل هــذه املســألة بشــكٍل صحيــٍح يف تقريــره. 

وفضــالً عــن ذلــك، فــإن دعواتــه ملــرصف لبنــان للبقــاء عــىل اســتعداد لرفــع أســعار الفائــدة »كأداة سياســٍة أكــر مبــارشًة وســهولًة يف توصيلهــا لضــامن تدفــق النقــد األجنبــي« تعــزز سياســة 

اســتمرار ارتفــاع أســعار الفائــدة. ومــن املالحــظ أن هــذا يــأيت يف وقــٍت بــدأت فيــه أســعار الفائــدة الدوليــة، كــام هــو الحــال يف األســواق املاليــة األمريكيــة واألوروبيــة، يف االرتفــاع. وهــذا 

يعنــي أنــه لــي يســتمر لبنــان يف سياســته بجــذب األمــوال بالــدوالر األمريــي، عليــه أن يعــرض رفــع أســعار الفائــدة أعــىل مــن األســعار الدوليــة مــن خــالل تزويــد املودعــن )البنــوك( 

بهامــٍش كبــريٍ فــوق الدوالرـــــ ليبــور. وبالتــايل، فــإن هــذا ســيزيد مــن عــبء خدمــة جميــع ديــون الحكومــة ومــرصف لبنــان، مــا يزيــد مــن الضغــط عــىل الوضــع املــايل يف لبنــان.

عــىل هــذه الخلفيــة، مــن األســلم أن نفــرتض أن الــدور الــذي لعبتــه السياســة النقديــة املدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل ومــرصف لبنــان والقطــاع املــرصيف يف لبنــان منــذ نهايــة الحــرب 

األهليــة كان عامــالً حاســامً يف خلــق اقتصــاد ريعــي متحيــز ماليــاً )ديبــه 2015(. يف الواقــع، فــإن بنيــة النظــام النقــدي يف لبنــان، واســتخدام إدارة الديــن العــام مــن قبــل مــرصف لبنــان 

للوصــول إىل األهــداف النقديــة عــىل حســاب الخزينــة، باإلضافــة إىل الســلوك الريعــي مــن قبــل البنــوك التجاريــة التابعــة سياســياً، تشــّكل كلهــا مخــاوَف جديــًة للتنميــة طويلــة املــدى يف 

لبنــان وال يعالجهــا صنــدوق النقــد الــدويل بشــكٍل صحيــٍح يف تقريــره.
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- السياسة املالية.

يعتــرب صنــدوق النقــد الــدويل أن ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة عنــرص ال غنــى عنــه يف أي جــدول أعــامل إصــالح للبنــان. ويــربز الصنــدوق يف تقريــره الحاجــة إىل إحــراز تقــدم كبــري يف 

تخفيــض عــبء الديــن العــام مــن خــالل دفــع الحكومــة اللبنانيــة إىل اعتــامد حزمــة إصــالٍح مقرتحــٍة تجمــع بــن تدابــري اإليــرادات واإلنفــاق. وتشــمل هــذه التدابــري، عــىل ســبيل املثــال ال 

الحــرص، إصالحــات الرضائــب واإلعانــات وكذلــك ترشــيد التوظيــف يف القطــاع العــام.

مــن ناحيــة اإليــرادات، يقــرتح التقريــر مجموعــًة مــن اإلصالحــات الرضيبيــة تتضمــن زيــادًة يف رضيبــة دخــل الــرشكات )مــن 15 إىل 17 يف املائــة(؛ وإدخــال رضيبــة أربــاح رأســاملية عــىل 

العقــارات؛ وزيــادة يف ســعر الفائــدة عــىل رضيبــة الدخــل )مــن 5 إىل 7 يف املائــة(؛ وزيــادة يف معــدل رضيبــة القيمــة املضافــة مــن 10 إىل 11 يف املئــة عــىل األقــل، باإلضافــة إىل رضائــب 

االســتهالك وغريهــا مــن الرســوم. إن التصاعديــة املقرتحــة يف الرضيبــة عــىل دخــل الــرشكات باإلضافــة إىل دخــل الفوائــد واألربــاح الرأســاملية، هــي يف الواقــع إصــالح يف الوقــت املناســب 

واملتوخــى للنظــام الرضيبــي اللبنــاين. ومــع ذلــك، فــإن الهــدف الرئيــي للبــالد املتمثـّـل يف تحقيــق االســتقرار الــذي يســتدعي سياســًة نقديــًة تقييديــًة، والسياســة املصاحبــة لتمويــل العجــز 

عــن طريــق إصــدار الســندات التــي أســفرت عــن تصاعــد الديــن العــام يف فــرتة مــا بعــد الحــرب، يجعــالن اإلصالحــات الرضيبيــة مجــرّد تدبــري مســتخرج بــدالً مــن أداٍة إلعــادة توزيــع 

وتشــجيع األنشــطة االقتصاديــة اإلنتاجيــة )عبــدو 2017(.

مــن ناحيــٍة أخــرى، فــإن الزيــادة املقرتحــة عــىل رضيبــة القيمــة املضافــة، مبــا يف ذلــك عــىل الديــزل، ورضائــب االســتهالك األخــرى تشــري إىل عــدم اهتــامم الصنــدوق بالطبيعــة التنازليــة 

ــار املرتتبــة عــىل ارتفــاع رضيبــة القيمــة املضافــة يف لبنــان عــىل الفقــر والعدالــة إىل أن الزيــادة يف رضيبــة القيمــة املضافــة ترتجــم إىل  للرضائــب املقرتحــة. وتوصلــت دراســٌة حــول اآلث

ارتفــاٍع كبــريٍ يف معــدالت الفقــر املدقــع واإلجــاميل، ويرجــع ذلــك يف جــزٍء كبــريٍ منــه إىل تأثــري ارتفــاع األســعار عــىل الطبقــة الوســطى والدنيــا واألرس التــي تعيــش فــوق خــط الفقــر بقليــل 

واملهــددة بالوقــوع يف براثــن الفقــر )ســالتي Salti وشــعبان Chaaban 2009(. يف الواقــع، مــن خــالل تجاهلــه للحاجــة إىل إعــادة هيكلــة نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة مــن خــالل فــرض 

معــدالت متفاوتــة لرضيبــة القيمــة املضافــة عــىل الســلع والخدمــات املختلفــة، وفقــاً الحتياجــات مجموعــات الدخــل املختلفــة، ال يبــدو أن التقريــر يســاهم يف معالجــة التأثــري الرتاجعــي 

لهــذه الرضائــب غــري املبــارشة.

وباملثــل، يؤكّــد التقريــر الحاجــة إىل زيــادة االلتــزام الرضيبــي مــن خــالل تعزيــز الترصيــح الرضيبــي اإللكــرتوين، مــن بــن أمــوٍر أخــرى، خاصــة أن تحصيــل الرضائــب ضعيــف ويبلــغ 50 يف 

املائــة مــن القــدرة التقديريــة. وقــد تكــون هــذه التوصيــة، عــىل أهميتهــا، مثــاالً عــىل النهــج اإلداري الــذي يــرى الصنــدوق مــن خاللــه فــرض الرضائــب. ويشــري عبــدو )2017( إىل أن هــذا 

املوقــف اإلداري يتجاهــل حقيقــة أن انخفــاض االلتــزام الرضيبــي مســألة تتعلــق بعالقــات الســلطة وليــس مســألة تقنيــة. ويشــري كذلــك إىل أن هــذه التدابــري مــن شــأنها أن تؤثـّـر بشــكٍل 

غــري متناســٍب عــىل العاملــن بأجــر، خاصــًة وأن التهــرب الرضيبــي يكــون أكــر شــيوعاً بــن أصحــاب الدخــل املرتفــع الذيــن لديهــم مصــادر دخــٍل متنوعــة. تصبــح مســألة عالقــات الســلطة 

أكــر وضوحــاً عنــد النظــر يف عــدم املســاواة الصارخــة يف الرضائــب املفروضــة بــن القطاعــات اإلنتاجيــة مثــل الصناعــة والزراعــة، والقطاعــات الريعيــة مثــل البنــوك والعقــارات. عــىل األقــل 

ينبغــي فــرض الرضائــب عــىل األنشــطة االقتصاديــة )الريعيــة( التــي تولــد أرباحــاً فائقــًة، مثــل األنشــطة املاليــة والعقاريــة، التــي تتشــابك فيهــا النخبــة مــع املســؤولن الحكوميــن )املرجــع 

السابق(.

وبالتــايل، فــإن الطريقــة التــي تقــدم بهــا التوصيــات املتعلقــة بالرضائــب يف التقريــر تعكــس نوعــاً مــن االنحيــاز مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدويل نحــو اســتخدام الرضائــب كمجــرّد أداٍة 

الســتخراج اإليــرادات ألغــراض خدمــة الديــون، وليــس كوســيلٍة إلعــادة الهيكلــة والتوزيــع االقتصاديــن، مبــا يف ذلــك مــن خــالل دعــم سياســة اقتصاديــة موجهــة نحــو دعــم القطاعــات 

املحليــة ذات إمكانــات النمــو الديناميــي، واإلنتاجيــة ذات القيمــة املضافــة العاليــة والعاملــة.

يف مــا يتعلــق باإلنفــاق، يقــرتح التقريــر أنــه »يجــب زيــادة متوســط التعريفــات الكهربائيــة للحــد مــن )ويف نهايــة املطــاف إلغــاء( التحويــالت إىل رشكــة كهربــاء لبنــان )صنــدوق النقــد 

الــدويل 2017ج، ص 18(«. ولهــذه الغايــة، يــويص التقريــر »بإيصــال التعريفــات إىل مســتويات اســرتداد التكاليــف )املرجــع الســابق، الصفحــة 27(«. ويف حــن أنــه مــن املعقــول اقتصاديــاً 

إيصــال التعريفــة الجمركيــة إىل اســرتداد التكاليــف، فــإن هــذا االقــرتاح ال يوفـّـر حــالً طويــل األجــل ومســتداماً لقطــاع الكهربــاء ذي األداء الضعيــف يف لبنــان. يف الواقــع، يجــب عــدم فصــل 

إصــالح الكهربــاء عــن النظــام البيئــي للبنيــة التحتيــة املتعــرة يف البــالد مبــا يف ذلــك، عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص، اإلنرتنــت، والنقــل، والطاقــة الخــرضاء. وينبغــي البحــث عــن حــّل طويــل 

األجــل يف جهــٍد إصالحــٍي شــامٍل عــاٍم مــن شــأنه أن يضــع النمــو الديناميــي وتوليــد الوظائــف الالئقــة يف صــدارة صنــع السياســات، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تعزيــز البنيــة التحتيــة املاديــة 

واالجتامعيــة الحاليــة.

يف ضــوء املناقشــة املذكــورة أعــاله، يبــدو أن صنــدوق النقــد الــدويل ال يــرى يف السياســة املاليــة أداة لــإلدارة االقتصاديــة بحيــث ميكنهــا التأثــري عــىل الحوافــز لتحقيــق النمــو والتنميــة 

املســتدامن والشــاملن للجميــع. إمنــا ينظــر اليهــا كأداة لجمــع اإليــرادات، حيــث تكــون رضوريــة لخدمــة الديــون بــدالً مــن ضــامن التوســع يف االســتثامرات العامــة والنفقــات االجتامعيــة 

األخــرى. ويف ســياٍق مامثــٍل، اتســمت السياســة االقتصاديــة يف لبنــان منــذ نهايــة الحــرب األهليــة باالنحيــاز. لقــد جــرى التعامــل مــع العنــارص املختلفــة للسياســة االقتصاديــة - النقديــة، 

واملاليــة، وســعر الــرصف - بطريقــٍة محافظــٍة للغايــة، تتوافــق إىل حــٍد كبــريٍ مــع املنطــق الــذي يدافــع عنــه صنــدوق النقــد الــدويل. وقــد أّدى ذلــك إىل ظهــور اقتصــاٍد وهمــي عــىل حســاب 

االقتصــاد الحقيقــي، باإلضافــة اىل مزاحمــة االســتثامر، وتفاقــم انحســار التصنيــع )de-industrialisation(، مــا أدى إىل تفاقــم عــدم املســاواة االقتصاديــة واالجتامعيــة.

مــن املســلّم بــه أن القيــود الكامنــة يف التســوية السياســية يف لبنــان أصبحــت تشــّكل عائقــاً يتعــارض مــع أي رؤيــٍة بديلــٍة لصنــع السياســة مــن قبــل الســلطات. ويف حــن أنــه ال يــزال مــن 

غــري الواضــح مــا إذا كان ميكــن وصــف دور صنــدوق النقــد الــدويل يف لبنــان إزاء الحكومــات بأنــه تواطــؤ، فــإن افتقــار الصنــدوق إىل »الــرشوط اإليجابيــة« يف مــا يتعلــق مبســاعدة البــالد 

عــىل التغلــب عــىل »التحديــات الهيكليــة« الناشــئة عــن هيمنــة النخبــة، يوحــي بذلــك.

ــــ النقديــة وسياســة الــرصف وســعر الفائــدة هــو رشط ال غنــى عنــه إلعــادة االنتعــاش الناجــح لالقتصــاد اللبنــاين. وهــذا يتطلـّـب بــذل جهــود جديــة  إن املزيــج املالئــم مــن السياســة املاليــةـ 

مــن قبــل الدولــة وصنــدوق النقــد الــدويل، بالتشــاور مــع مختلــف أصحــاب املصلحــة مثــل منظــامت املجتمــع املــدين والنقابــات، مــن بــن آخريــن، لوضــع األولويــات الوطنيــة وتحديــد 

مزيــج السياســة املناســب مــن أجــل ضــامن النمــو املســتدام والشــامل للجميــع.
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إن نتائــج دراســات الحالــة ملجموعتنــا مــن البلــدان العربيــة تكشــف املســافة الواضحــة بــن لهجــة صنــدوق النقــد الــدويل كــام هــو مبــّن يف خطابهــا وكذلــك صحائــف الوقائــع والبيانــات 

الصحفيــة والــردود عــىل املنتقديــن، وتصميــم سياســات الصنــدوق ومامرســاته، ال ســيام تلــك املضمنــة يف التقاريــر القطريــة ملوظفيــه.

يف مــرص، يبــدو أن برنامــج قــرض صنــدوق النقــد الــدويل يشــّجع، يف ظاهــره، سياســات مرغوبــة اجتامعيــاً وسياســياً مــن خــالل الدعــوة إىل تعزيــز شــبكات األمــان االجتامعــي، مبــا يف ذلــك 

مــن خــالل زيــادة اإلنفــاق عــىل اإلعانــات الغذائيــة والتحويــالت النقديــة. ومــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن حقيقــة أن التقريــر ال يضــع خارطــة طريــٍق مناســبٍة ميكــن مــن خاللهــا تحقيــق 

شــبكة أمــاٍن اجتامعــٍي معــززة وشــاملة، فــإن دعــم الصنــدوق الثابــت للمســاعدات االجتامعيــة املســتهدفة، مثــل شــبكات األمــان االجتامعــي املســتهدفة، بــدالً مــن الحاميــة االجتامعيــة 

الشــاملة يبعــد مــرص عــن مســار تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــالل إتاحــة الحاميــة االجتامعيــة للجميــع. وعــالوًة عــىل ذلــك، فــإن مزيــج السياســة النقديــة وسياســة الــرصف 

والسياســة املاليــة املقــّدم ملــرص يقــوض إىل حــٍد كبــريٍ مزاعــم الصنــدوق بشــأن أهميــة اإلنفــاق االجتامعــي والشــمولية، ألنــه يهــدد بتفاقــم الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة الكئيبــة 

بالفعــل يف البلــد. وعــىل وجــه الخصــوص، قــد يــؤدي التضخــم الناجــم عــن انخفــاض قيمــة العملــة باإلضافــة إىل خفــض الوظائــف الحكوميــة وتخفيضــات اإلعانــات الشــديدة إىل املزيــد 

مــن اإلفقــار وتوســيع فجــوات عــدم املســاواة بــن املرصيــن.

كذلــك، يبــدو أن برنامــج قــرض صنــدوق النقــد الــدويل يف األردن يتضّمــن بعــض اإلجــراءات املتعلقــة بالقضايــا االجتامعيــة والشــمولية. وتشــمل بعــض توصيــات الربنامــج طلبــات للضبــط 

التدريجــي لألوضــاع املاليــة العامــة بــدالً مــن الضبــط الرسيــع، وللحفــاظ عــىل اإلنفــاق االجتامعــي، مبــا يف ذلــك عــن طريــق الحفــاظ عــىل منــو األجــور يف القطــاع العــام وتعزيــز شــبكات 

األمــان االجتامعــي مــن خــالل تعزيــز اســتهداف التحويــالت. ومــع ذلــك، يبــدو أن اإلطــار املــايل ـــــ النقــدي األوســع يتناقــض مــع التدابــري االجتامعيــة واالقتصاديــة املهّدئــة أعــاله، ألنــه 

يفشــل يف االســتجابة عــىل نحــٍو مالئــٍم لحالــة عــدم اليقــن الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي يف األردن. وعــىل وجــه التحديــد، فــإن طلبــات زيــادة رضائــب املبيعــات عــىل املــواد الغذائيــة 

والوقــود األساســية، باإلضافــة إىل التخفيــض يف النفقــات الجاريــة بالنســبة مليزانيــة البلــد، تتناقــض مــع املزاعــم املتعلقــة بالحفــاظ عــىل اإلنفــاق االجتامعــي. وعــىل نفــس املنــوال، فــإن 

ــــ بــدالً مــن الرتكيــز عــىل الحاميــة االجتامعية،  ــــ أي اإلنفــاق االجتامعــي املســتهدف الــذي يهــدف إىل حاميــة الفئــات األكــر ضعفــاً فقــطـ  تركيــز الصنــدوق عــىل »الضامنــات االجتامعيــة«ـ 

يجعــل الضــامن االجتامعــي مجــرد إجــراء تصحيحــي يهــدف إىل التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية التــي قــد تخلّفهــا سياســات صنــدوق النقــد الــدويل عــىل الرشائــح الفقــرية مــن املجتمــع، 

وبالتــايل يجــرّد الحاميــة االجتامعيــة العامليــة مــن بعدهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان. وعــىل صعيــٍد آخــٍر، فــإن دعــم صنــدوق النقــد الــدويل للسياســة النقديــة وسياســة الــرصف يف األردن 

ــدويل  ــدوق النقــد ال ــاً وغــري مســتدامة للــرصف، يســلّط الضــوء عــىل رضــا صن ــريٍ عــىل مصــادر مصممــة خارجي ــالد تعتمــد بشــكٍل كب ــات الب مــن دون التطــرق إىل حقيقــة أن احتياطي

عــن تحديــات السياســة النقديــة يف األردن، ويدعــو إىل التشــكيك يف مالءمــة نهــج سياســة النقــد والــرصف يف برنامــج النقــد الــدويل مــن حيــث مالءمتــه للنهــوض بالتنميــة االجتامعيــة 

ــة  ــاواة املرتفع ــدم املس ــر تفاقم مستویات البطالة والفقر وع ــوي علی مخاط ــن مزیج السیاسة االقتصادیة المدعوم من صندوق النقد الدويل ینط ــوع م ــذا الن ــة يف األردن. إن ه واالقتصادي

القامئــة مســبقاً يف األردن، مع عواقب سلبیة علی الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة يف البــالد.

يف تونــس، عــىل الرغــم مــن دعــوة برنامــج القــرض إىل تعزيــز شــبكات األمــان االجتامعــي، يبــدو أن إطــار السياســة العامــة الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الــدويل يحمــل الرشطيــة األكــر 

رصامــًة مقارنــًة بالــدول املمثلــة األخــرى. 

مــن املرّجــح أن تــؤدي التدابــري التقشــفية االنكفائيــة للغايــة ـــــ تخفيضــات دعــم الوقــود، واحتــواء أجــور القطــاع العــام وزيــادة رضيبــة القيمــة املضافــة ـــــ واالرتفــاع املصاحــب لهــا يف 

أســعار الطاقــة والغــاز، إىل تقليــل القــوة الرشائيــة للقطاعــات الرئيســية يف املجتمــع التونــي، وزيــادة إضعــاف القبــول الشــعبي لتدخــل صنــدوق النقــد الــدويل يف البــالد. وباإلضافــة إىل 

ذلــك، فــإن إطــار السياســة النقديــة التقشــفية املقــرتح، مبــا يف ذلــك التخــيل عــن إدارة ســعر الــرصف وحســاب رأس املــال، مــن شــأنه أن يعــرّض اســتقرار االقتصــاد الــكيل يف البلــد للخطــر، 

مــع تقويــض أهــداف النمــو والتنميــة عــىل املــدى الطويــل. يف الواقــع، تكشــف حزمــة اإلصــالح االقتصــادي لتونــس املدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل عــن عــدم مراعــاة الصنــدوق 

للنظــام الدميقراطــي التونــي الهــش، باإلضافــة إىل عــدم اســتعداد الصنــدوق ملنــح البــالد املرونــة الكافيــة يف كلٍّ مــن تصميــم السياســات ويف إنشــاء عمليــة مؤسســية للتفــاوض بــن مختلــف 

أصحــاب املصلحــة بطريقــٍة تــوازن بــن املكونــات االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية لإلصالحــات.

يف لبنــان، مــن ناحيــٍة أخــرى، مل يتــم إجــراء أي اتفــاق رســمي لإلقــراض مــع صنــدوق النقــد الــدويل يف اآلونــة األخــرية. ومــع ذلــك، فــإن إطــار السياســة املدعــوم مــن صنــدوق النقــد الــدويل 

يتوافــق بشــكٍل جيــٍد مــع مزيــج السياســة االقتصاديــة يف فــرتة مــا بعــد الحــرب األهليــة الــذي ولـّـد اقتصــاداً منحــازاً ماليــاً عــىل حســاب االقتصــاد الحقيقــي، واســتثامٍر مزدحــٍم، فضــالً عــن 

تفاقــم تراجــع الصناعــة، وأّدى إىل تفاقــم عــدم املســاواة االقتصاديــة واالجتامعيــة. وهــذا يــربز الجــدال الــوارد ســابقاً بــأن دور صنــدوق النقــد الــدويل يف لبنــان إزاء الحكومــات املتعاقبــة 

ميكــن وصفــه بأنــه تواطــؤ، ويرجــع ذلــك إىل حــٍد كبــريٍ إىل تجاهــل سياســات صنــدوق النقــد الــدويل »للتحديــات الهيكليــة« للبلــد الناشــئة عــن هيمنــة النخبــة عــىل االقتصــاد مــن جهــٍة، 

والقيــود الكامنــة يف التســوية السياســية يف لبنــان، والتــي أصبحــت مــن األمــور التــي تحــول دون تحقيــق النمــو املســتدام والشــامل.

إن نتائــج دراســات الحالــة التــي أجريناهــا حــول مــرص واألردن وتونــس ولبنــان تقودنــا إىل القــول إن سياســات االقتصــاد الــكيل التــي تركّــز عــىل االســتقرار هــي يف األســاس تتصــادم مــع 

جــدول أعــامل طويــل األجــل موّجــه نحــو التنميــة. وبينــام توجــد مســاحة صغــرية للسياســة االجتامعيــة يف خطــاب ووثائــق صنــدوق النقــد الــدويل، إال أنهــا ال تــزال ضئيلــة وغــري كافيــة 

وغــري قــادرة عــىل دفــع النمــو الشــامل.

 وال تــزال مشــورة الصنــدوق بشــأن تعزيــز األبعــاد االجتامعيــة يف هــذه البلــدان ضعيفــًة مقارنــًة باملشــورة التــي قدمهــا بشــأن السياســة املاليــة والنقديــة والرضيبيــة )االنكامشــية( األخــرى. 

عــىل وجــه الخصــوص، يف حــن يضــع صنــدوق النقــد الــدويل أهدافــاً محــددًة ملتغــريات االقتصــاد الــكيل بشــكٍل منتظــٍم، فإنــه ال يحــدد مثــل هــذه األهــداف املحــددة لتحقيــق النمــو 

الشــامل، أو تحســن النتائــج الصحيــة والتعليميــة، أو الحــد مــن عــدم املســاواة )مومــاين و النــز 2014 أ(. 

يف الواقــع، تشــري املقرتحــات السياســية املقّدمــة مــن خــالل التقاريــر القطريــة ملوظفــي صنــدوق النقــد الــدويل إىل ميــٍل متحيــٍز مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدويل إىل تحقيــق اســتقرار 

االقتصــاد الــكيل عــىل حســاب القضايــا االجتامعيــة. ويف نفــس الســياق، تتناقــض 12 توصيــات السياســة للصنــدوق يف ضــوء الظــروف االجتامعيــة االقتصاديــة القامتــة يف بلــدان املنطقــة 

مــع مزاعــم الصنــدوق بعــد األزمــة واالنتفاضــات حــول زيــادة املرونــة يف اإلقــراض، ليــس أقلهــا مــن حيــث إعطــاء البلــد املتلقــي مســاحًة أكــرب بتنفيــذ سياســات ماليــة ملواجهــة التقلبــات 

الدوريــة مــن أجــل تعزيــز النمــو وحاميــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة، مــع اســتخدام السياســات النقديــة وسياســات الــرصف كتدابــري تيســريية.

 12.  يرشح كينتيكيلينيس وآخرون )2016( الفجوة بن الخطابة واملامرسة كدليٍل عىل العمليات املزدوجة »للحفاظ عىل النموذج« و«النفاق املنظم« يف البريوقراطيات الدولية. يف الواقع، تستفيد العديد من الدراسات من مجال علم االجتامع التنظيمي يف محاولٍة لرشح سلوك املنظامت العامة والبريوقراطيات الدولية. أساساً، هذه البريوقراطيات هي مجاالت تتعايش فيها األنشطة السياسية وغري 

السياسية وغنية بالتناقضات. فهي تواجه مجموعًة كبريًة من الضغوط من مختلف أصحاب املصلحة: املساهمون و/أو املالكون )مبا يف ذلك الحكومات(، واألجندات البريوقراطية أو التكنوقراطية الداخلية، وعامة الناس. إّن الفجوة الظاهرة بن األهداف واملامرسات السياسية تهدد فعلياً رشعية املنظمة. ميكن أيضاً النظر إىل صندوق النقد الدويل، كمنظمٍة دوليٍة معارصٍة، عىل نفس املنوال. فهو 

يتأثر بكل من البيئات الخارجية يف طبيعتها وغريها من البيئات التي تتخذ شكل ضغوط داخلية. إن التفاعل بن هذه العوامل الخارجية والداخلية من شأنه أن يؤدي إىل »الفصل« بن األهداف املضمنة يف الخطاب وبن تصميم السياسة ومامرستها الفعلية. إن استجابة صندوق النقد الدويل واملنظامت املامثلة األخرى لهذه الضغوط تأخذ شكل إخفاء مثل هذا الفصل الواضح من خالل االنخراط 

يف »النفاق املنظم« )برونسون 1989، شانيل 1991(، الذي يعترب رضورياً لبقاء املنظمة.
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إطار بديل إلدارة االقتصاد الكيل يف املنطقة العربية

تعــرب منظــامت املجتمــع املــدين يف املنطقــة العربيــة عــن قلقهــا الشــديد إزاء الصالبــة املســتمرة إلطــار سياســة صنــدوق النقــد الــدويل املفــروض عــىل الــدول العربيــة، ال ســيام يف ســياق 

الظــروف االجتامعيــة ـــــ السياســية واالقتصاديــة الســيئة التــي ابتليــت بهــا املنطقــة يف أعقــاب االنتفاضــات. إن اإلطــار الصلــب، كــام يجــادل املجتمــع املــدين، ســيجرّد الســلطات الوطنيــة 

مــن حيــز السياســة الــالزم لتنفيــذ سياســات مواجهــة التقلبــات الدوريــة، فضــالً عــن االســتثامرات العامــة الالزمــة لقلــب الركــود الحــايل )الــذي طــال أمــده( وتحفيــز النمــو والتنميــة عــىل 

املــدى الطويــل.

واليــوم، بعــد مــرور 6 ســنوات عــىل بــدء االنتفاضــات العربيــة، هنــاك فرصــة أمــام صنــدوق النقــد الــدويل للوفــاء بادعاءاتــه حــول تعزيــز التزامــه باألبعــاد االجتامعيــة لسياســة االقتصــاد 

الــكيل، وكذلــك بالشــمولية ومنــح الــدول املســتفيدة مســاحة سياســة أكــرب. وأفضــل طريقــة النتهــاز هــذه الفرصــة هــي وضــع هــذه األمــور عــىل قــدم املســاواة مــع تلــك املتعلقــة باســتقرار 

االقتصــاد الــكيل.

ــل العجــز  ــل متوي ــات مث ــي مقارب ــة. يجــب تبن ــة املنســية للنمــو والتنمي ــف الكينزي ــار املواق ــدويل يف االعتب ــد ال ــدوق النق ــم سياســات صن ــة، يجــب أن يأخــذ تصمي ــة العربي يف املنطق

والسياســات النقديــة املتســاهلة واملحفــزات املاليــة ملواجهــة التقلبــات الدوريــة يف البلــدان العربيــة التــي تعــاين الركــود. يتــم وضــع التوصيــات التاليــة، املصنفــة يف ثــالث مجموعــات ـــــ 

السياســة النقديــة، وسياســة ســعر الــرصف، والسياســة املاليــة ـــــ لهــذا الغــرض بالــذات.

السياسة النقدية

أظهــرت السياســة النقديــة، كــام يقّدمهــا صنــدوق النقــد الــدويل، تحيــزاً قويــاً للحفــاظ عــىل التضخــم عنــد مســتويات منخفضــة جــداً مــن خــالل رفــع معــدالت الفائــدة. وبقــدر مــا أن 

الســيطرة عــىل التضخــم مهمــة، فــإن السياســة النقديــة القامئــة عــىل أســعار الفائــدة املرتفعــة ســتقوض بشــكٍل أســايٍس األســاس لتحفيــز االســتثامر الخــاص والنمــو االقتصــادي مــا يــؤدي إىل 

ارتفــاع تكلفــة االئتــامن. كــام أن ذلــك ســيكبت الطلــب يف منطقــٍة تواجــه اتجاهــات ركــود طويلــة، ويحمــل تأثــرياً غــري متناســب بحــق الفقــراء )ماكينــيل McKinley 2005(. يف الواقــع، 

تتمثــل مالحظــة هامــة تنشــأ مــن دراســات الحالــة لدينــا يف التكلفــة املرتفعــة املرتبطــة باســتهداف التضخــم يف مختلــف البلــدان. عــىل ســبيل املثــال، يف مــرص، وعــىل الرغــم مــن اآلثــار 

التضخميــة الضخمــة، فــإن تكلفــة الســيطرة عــىل التضخــم مــن خــالل موقــف نقــدي تحفظــي كانــت عاليــة، وقــد أرضت باالســتثامر الخــاص واالســتهالك، يف حــن أنهــا مل تولـّـد ســوى حالــة 

مــن انكــامش قصــرية األجــل كــام أظهــرت دراســة الحالــة املرصيــة. يف لبنــان، مــن ناحيــٍة أخــرى كان التضخــم األقــل نســبياً هــو نتيجــة ســعر الفائــدة املرتفــع بشــكٍل غــري معتــاٍد، والــذي 

كانــت تكلفتــه تكثيفــاً للســلوك الريعــي عــىل حســاب االقتصــاد الحقيقــي الراكــد بالفعــل، وقطــاع مــايل منفصــل عــن االقتصــاد الحقيقــي، ناهيــك عــن معــدالت غــري مســبوقٍة مــن الديــن 

إىل الناتــج املحــيل اإلجــاميل والتــي تُعــد مــن بــن أعــىل املعــدالت يف العــامل.

يــرى برجــاوي وآخــرون )2010( أن األســاس الســتهداف التضخــم ميتــد مــن إطــار االقتصــاد الــكيل الســائد الــذي يدافــع عنــه صنــدوق النقــد الــدويل، والــذي يفــرتض أن الضغــوط التضخميــة 

تنشــأ أساســاً عــن طريــق تســييل العجــز املــايل )إصــدار صكــوك الديــن، مبــا يف ذلــك الســندات ذات أســعار الفائــدة املواتيــة للمشــرتين(. إال أن إطــار االقتصــاد الــكيل هــذا يغــض الطــرف 

عــن العوامــل التفســريية األخــرى التــي ميكــن أن تــؤدي إىل التضخــم. قــد تكــون الصدمــة الخارجيــة الســلبية يف جانــب العــرض ـــــ مثــل ارتفاعــات األســعار العامليــة يف الفــرتة 2008-2007، 

والتــي ال ميلــك صانعــو السياســة ســوى قــدر ضئيــل مــن الســيطرة عليهــا ـــــ أحــد هــذه العوامــل التــي تحــدد التضخــم. كــام ميكــن أن يكــون للضغــوط التضخميــة جــذوراً هيكليــًة، مثــل 

ــــ ونقــاط الضعــف يف البنيــة التحتيــة التــي ال تســتطيع الســوق حلّهــا بنفســها.  القيــود عــىل جانــب العــرض - االختناقــات الهيكليــة، والقــدرات التكنولوجيــة املتخلفــة وانخفــاض اإلنتاجيــةـ 

وبالفعــل، فــإن األســباب األساســية للتضخــم ميكــن أن تتجــاوز مجــرد تســييل العجــز املــايل، وأن يكــون لهــا قواعــد صدمــة هيكليــة أو صدمــة يف جانــب العــرض. وحتــى سياســات ربــط 

ســعر الــرصف1٣، مثــل تلــك املعتمــدة يف األردن ولبنــان، شــجعت القطاعــات غــري التجاريــة، والتــي متثــل محــركات هامــة للتضخــم. يف هــذه الحالــة، فــإن السياســة النقديــة التــي يدعمهــا 

صنــدوق النقــد الــدويل واملســتندة إىل أســعار فائــدة مرتفعــة ســوف تشــّكل اســتجابًة غــري كافيــة للركــود الــذي تعــاين منــه الــدول العربيــة )والبلــدان الناميــة(، وقــد تزيــد مــن تفاقــم 

التضخــم عــىل املــدى القصــري عــن طريــق جعــل االئتــامن أكــر تكلفــة.

وبالتايل:

• مــن الناحيــة املثاليــة، ينبغــي أن يكــون نهــج السياســة النقديــة لصنــدوق النقــد الــدويل يف الــدول العربيــة نهجــاً لــدور تيســريي لسياســات ماليــة أكــر توســعاً مــع تركيــٍز قــوٍي عــىل 

االســتثامرات وتعزيــز القــدرات اإلنتاجيــة. ومــع ذلــك، ال ينبغــي للسياســة النقديــة أن تلعــب الــدور الرئيــي يف إدارة االقتصــاد الــكيل، بــل ينبغــي أن تُســتخدم الســتيعاب السياســات 

املاليــة التوســعية املضــادة للتقلبــات الدوريــة.

ــــ وهــو أمــر رضوري لتحفيــز االســتثامر الخــاص وتلبيــة الطلــب املتزايــد عــىل األمــوال. وھــذا یعين ضمان  ــــ أي منــو العــرض النقــديـ  • يجــب أن تضمــن السياســة النقديــة توافــر الســيولةـ 

جعل السیولة متاحة بمعدالٍت میسورٍة، من خالل تشجیع معدالت الفائدة الحقیقیة منخفضة إلی حد ما، ما سیساعد أیضاً علی احتواء تکالیف االقتراض لکل من القطاع الخاص والحکومة 

)برجــاوي وآخرون 2010(.

• ميكــن للسياســة النقديــة التيســريية التــي تدعــم اســتثامر رأس املــال العــام )البــرشي واملــادي( أن تحفــز االســتثامر الخــاص وتعــزز إنتاجيــة العاملــة عــىل مســتوى االقتصــاد مــن خــالل 

بنــاء البنيــة التحتيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة األساســية. إن التوســع يف اإلنتاجيــة، ومــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن انخفــاض تكاليــف وحــدة اإلنتــاج، ســيؤدي إىل فتــح إمكانيــات اســتقرار 

األســعار )أو انخفاضهــا، عــىل أن تفــوق زيــادة اإلنتاجيــة الزيــادة يف تكاليــف اإلنتــاج(، وبالتــايل إبقــاء التضخــم تحــت الســيطرة.

سياسة الرصف

فّضــل صنــدوق النقــد الــدويل نظــام الــرصف الحــر، والــذي تحــدده الســوق، مــع اســتثناء األردن ولبنــان. ومــع ذلــك، فقــد تبــّن أن املنطقــة العربيــة ترغــب يف اقتصــاداٍت محليــٍة ذات 

قاعــدة عريضــة ومتنوعــة هيكليــاً. عــالوًة عــىل ذلــك، أظهــر صانعــو السياســات يف البلــدان العربيــة تاريخيــاً قــدرًة م  حــدودًة عــىل توفــري اســتجاباٍت مالمئــٍة للصدمــات املتكــررة، مثــل 

صدمــات رشوط التبــادل التجــاري أو التدفقــات الخارجــة املفاجئــة لــرأس املــال. وتعنــي أوجــه القصــور الهيكليــة هــذه يف االقتصــادات العربيــة أن تبنــي ســعر رصف مرنــاً بالكامــل قــد 

يــؤدي إىل زيــادة تقلــب ســعر الــرصف االســمي، حيــث يــؤدي هــذا التقلــب إىل تفاقــم اســتقرار االقتصــاد الــكيل لالقتصــادات العربيــة )غــري الغنيــة بالنفــط(. وســتزداد آثــار هــذا التقلــب يف 

ضــوء الطبيعــة شــديدة االعتــامد للبلــدان العربيــة عــىل التجــارة الخارجيــة، ســواء مــن حيــث كونهــا مســتوردة صافيــة للســلع األوليــة )الغــذاء والوقــود(، أو لكونهــا تعتمــد عــىل صــادرات 

ذات قيمــة مضافــة منخفضــة نســبياً كواحــدة مــن عــدٍد قليــٍل مــن الوســائل لجــذب العمــالت األجنبيــة وتعزيــز النمــو.

ومــن ناحيــٍة أخــرى، ميكــن لسياســة ســعر الــرصف )يف أنظمــة أســعار الــرصف غــري الثابتــة( أن توفــر أداًة حاســمًة إىل جانــب السياســة املاليــة والنقديــة. ويف حــن أن حاميــة الحقــوق 

االجتامعيــة واالقتصاديــة للمواطنــن يف الــدول العربيــة تفــرتض اســتثامرات عامــة يف القطاعــات األساســية األساســية مبــا يف ذلــك، عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص، الصحــة والتعليــم وكذلــك 

ضــامن الحاميــة االجتامعيــة للجميــع، ميكــن أن يــؤدي ذلــك إىل التضخــم. ويف هــذا الصــدد، ميكــن إلدارة ســعر الــرصف )يف أنظمــة ســعر الــرصف غــري الثابــت( أن تشــّكل أداًة لصانعــي 

السياســات يف البلــدان العربيــة للحــّد مــن اآلثــار التضخميــة املحتملــة للسياســة املاليــة والنقديــة، وبالتــايل، منــع ارتفــاع ســعر الــرصف الرسيــع والخســارة الناجمــة يف القــدرة التنافســية.

  1٣. مرًة أخرى، ال يهدف هذا إىل الجدال من أجل إزالة الربط. بدالً من ذلك، يهدف إىل تسليط الضوء عىل أن األسباب الكامنة وراء التضخم هي عديدة، وتتجاوز مجرد تسييل العجز املايل.
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وبالتايل:

• ينبغــي إعطــاء البلــدان العربيــة الفســحة السياســية الكافيــة لوضــع اســرتاتيجية إلدارة ســعر الــرصف تتمحــور حــول تحقيــق ســعر رصف مســتقر وتنافــي نســبياً؟ ومــن املؤكــد أن ذلــك 

سيســمح لالقتصــادات العربيــة بــأن تتحكــم يف التأثــريات الســلبية للصدمــات غــري املتوقعــة والخارجيــة مــن جهــٍة، ومــن جهــٍة أخــرى، بــأن تعــزز القــدرة التنافســية للصــادرات والتنويــع 

االقتصــادي.

السياسة املالية

ــف  ــق مختل ــة. يتف ــة العربي ــي يف املنطق ــك االجتامع ــة أو التامس ــتويات املعيش ــن مس ــل أو تحس ــرص العم ــد لف ــوي املول ــو الق ــز النم ــراراً، يف تعزي ــراراً وتك ــايل، م ــف امل ــل التقش فش

االقتصاديــن إىل حــٍد كبــريٍ عــىل أن اإلنفــاق املــايل، حتــى يف ظــل مخاطــر العجــز وأعبــاء الديــون، ميكــن أن ينقــذ االقتصــاد مــن الركــود أو الكســاد ويســاعد يف تنميــة القــدرات اإلنتاجيــة. 

وعــىل الرغــم مــن تكلفتــه، فــإن اإلنفــاق الحكومــي رضوري لحاميــة الحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة، فضــالً عــن ضــامن االســتقرار الســيايس، وكلهــا يتمتــع بهــا املجتمــع ككل. لذلــك، مــن 

خــالل املــي قدمــاً يف اإلجــراءات الراميــة إىل تقليــص العجــز، فــإن صنــدوق النقــد الــدويل ســوف يغفــل دور الدولــة يف إعــادة التوزيــع مــن خــالل تجريدهــا مــن وظيفتهــا االجتامعيــة، 

وبالتــايل ســوف يقــوض حقــوق اإلنســان. كــام أنــه ســيعرض للخطــر الجهــود الراميــة إىل عكــس االتجاهــات الســائدة يف انخفــاض منــو اإلنتاجيــة، وارتفــاع معــدالت الفقــر وعــدم املســاواة، 

ناهيــك عــن إزالــة التصنيــع وزيــادة البطالــة. عــىل ســبيل املثــال، فــإن دعــوات الصنــدوق املســتمرة لخفــض الدعــم تجعــل مــن الواضــح أن صنــدوق النقــد الــدويل ينظــر إىل اإلعانــات مــن 

منظــوٍر كمــٍي اقتصــادٍي بحــٍت، بــدالً مــن وظيفتهــا االجتامعيــة والسياســية الفعليــة كآخــر ذرة رشعيــة احتفظــت بهــا الــدول العربيــة مــن العقــد االجتامعــي منــذ عقــود. أمــا بالنســبة 

للديــون املتصاعــدة يف العديــد مــن الــدول العربيــة، فــإن عــدم وجــود حلــول طويلــة األجــل يف إطــار سياســة صنــدوق النقــد الــدويل يرســم صــورًة قامتــًة ملســتقبل اقتصاداتهــا وقدرتهــا 

عــىل تحقيــق منــو شــامٍل ومســتداٍم. يف الواقــع، مــع عــدم وجــود تخفيــف للديــون عــىل الطاولــة، فــإن الحلــول عــىل املــدى القصــري التــي اقرتحتهــا الســلطات العربيــة وصنــدوق النقــد 

الــدويل لــن تــؤدي إال إىل إطالــة أمــد أزمــة الديــون )مّســلم 2017(.

وبالتايل:

• إن حاميــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة للمواطنــن يف الــدول العربيــة تفــرتض اســتثامرات عامــة يف القطاعــات األساســية األساســية مبــا يف ذلــك، عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص، الصحــة 

والتعليــم وكفالــة الحاميــة االجتامعيــة للجميــع. ويســتلزم هــذا الغــرض سياســًة ماليــًة توســعيًة ملواجهــة التقلبــات الدوريــة تحفــز االنتعــاش االقتصــادي يف أوقــات الضائقــة االقتصاديــة 

مثــل هــذه.

• ينبغــي أن يعمــل صنــدوق النقــد الــدويل مــع الحكومــات العربيــة عــىل وضــع معايــري للنفقــات العامــة بشــأن القطاعــات االجتامعيــة واالقتصاديــة الحيويــة، ونفــس السياســات الرضيبيــة 

التصاعــدي، متامــاً كــام يضــع أهدافــاً بشــأن عجــز امليزانيــة )مســلّم 2015(.

• ينبغــي أن يكــون إصــالح اإلعانــات املرحلــة األخــرية مــن خطــة التنميــة االقتصاديــة القويــة القامئــة عــىل سياســات النمــو التــي يقودهــا األجــر، والتــي تتمثــل ركيزتهــا يف زيــادة اإلنتاجيــة 

مــن خــالل تشــجيع القطاعــات اإلنتاجيــة كجــزٍء مــن إطــاٍر أوســعٍ للسياســات االقتصاديــة والصناعيــة.

• ينبغــي عــىل صنــدوق النقــد الــدويل أن يخفــف مــن عــبء الديــون إذا كان جــاداً يف مســاعدة الــدول العربيــة عــىل اســتعادة بعــض مــن حيزهــا املــايل، وهــو أمــر رضوري إلعــادة هيكلــة 

اقتصاداتهــا الهشــة، دون الغــرق أكــر يف فــخ الديــون )املرجــع الســابق(. ومــن املؤكــد أن مثــل هــذه الخطــوة ســتظهر بالطبــع اســتعداد صنــدوق النقــد الــدويل لوضــع سياســات بديلــة 

تصــب يف صالــح تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

• ينبغــي قلــب سياســة املاليــة العامــة »املؤيــدة للــدورة االقتصاديــة« الحتــواء العجــز املــايل خــالل فــرتات الركــود. يجــب الســامح للــدول العربيــة بــإدارة العجــز مــن أجــل تحفيــز االنتعــاش 

االقتصــادي، خاصــًة خــالل فــرتات الركــود. ميكــن أن تــؤدي إدارة العجــز إىل إتاحــة الوســائل لدعــم االســتثامر العــام وتعزيــز الطلــب الــكيل، كــام هــو منصــوص عليــه يف املنطــق الكينــزي 

القيايس14. 

• مــن املمكــن تحّمــل العجــز والديــن ـــــ أو التخفيــف مــن تأثريهــام عــىل اســتقرار االقتصــاد الــكيل ـــــ مــن خــالل زيــادة القاعــدة الرضيبيــة عــن طريــق إدخــال املزيــد مــن السياســات 

الرضيبيــة العادلــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل زيــادة الرضائــب املبــارشة مــن جهــٍة، وجعــل الرضائــب غــري املبــارشة أكــر عــدالً. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن تحّمــل العجــز والديــن ألغــراض 

االســتثامر يف رأس املــال اإلنتاجــي، عــىل املــدى البعيــد، ســيخفف مــن عــبء الديــون مــن خــالل وضــع األســاس القتصــاٍد قــوٍي ومتنــوٍع، مــا يّولــد بالتــايل املزيــد مــن اإليــرادات للدولــة. 

وهــذا أمــٌر مهــٌم، ال ســيام يف ســياق بعــض الــدول، مثــل لبنــان أو األردن، التــي تكــون قدرتهــا عــىل تحّمــل عجــز إضــايف كبــري محــدودة.

• يجــب عــدم إعطــاء األولويــة للمخــاوف بشــأن اآلثــار التضخميــة لالســتثامر العــام يف ســياق املنطقــة العربيــة. ميكــن أن تنشــأ الضغــوط التضخميــة يف البلــدان الناميــة، ويف البلــدان 

العربيــة عــىل وجــه الخصــوص، إىل حــٍد كبــريٍ مــن الخصائــص الهيكليــة القتصــادات هــذه البلــدان مــن جهــٍة، أو مــن العوامــل الخارجيــة، مــن جهــة أخــرى. لذلــك، فــإن إدارة العجــز مــن 

أجــل متويــل االســتثامرات العامــة يجــب بالتــايل أن تحّفــز كل مــن العــرض الــكيل والطلــب الــكيل، وتــؤدي إىل توســيع القــدرات اإلنتاجيــة، وبالتــايل إبقــاء الضغــوط التضخميــة الداخليــة 

عــىل املــدى القصــري إىل املتوســط تحــت الســيطرة.

• ينبغــي حــث الحكومــات الوطنيــة عــىل التشــاور مــع منظــامت املجتمــع املــدين ـــــ مبــا يف ذلــك النقابــات العامليــة واملنظــامت غــري الحكوميــة والســلطات البلديــة ـــــ بشــأن برامــج 

اإلصــالح االقتصــادي الرئيســية وخطــط التنميــة الوطنيــة، ال ســيام يف مــا يتعلــق بوضــع خطــط الحاميــة االجتامعيــة )رّشي وآخــرون 2014(. وينبغــي أن يكــون النهــج التشــاريك املتصــور يف 

صنــع السياســات قــادراً عــىل توفــري بدائــل قصــرية األجــل إلصــالح التقشــف والدعــم املــايل. وينبغــي أن تشــمل البدائــل، مــن بــن تدابــري أخــرى، تخفيــف عــبء الديــون والنظــم الرضيبيــة 

التصاعديــة التــي مــن شــأنها أن توفــر الحيــز املــايل الــرضوري لإلصالحــات الشــاملة وسياســات الحاميــة االجتامعيــة املســتدامة.

• ينبغــي أن يتضمــن إطــار سياســة صنــدوق النقــد الــدويل تحقيــق معايــري الحاميــة الدوليــة الشــاملة املتفــق عليهــا دوليــاً. وينبغــي أن يكــون املنظــور املتكامــل بشــأن سياســة الحاميــة 

االجتامعيــة، مبــا يف ذلــك التدخــل )السياســات والربامــج(، نتيجــة التعــاون والتنســيق بــن مجموعــٍة متنوعــٍة مــن الجهــات الفاعلــة العامليــة، مبــا يف ذلــك صنــدوق النقــد الــدويل، والجهــات 

الفاعلــة الوطنيــة مبــا يف ذلــك جامعــات املجتمــع املــدين )نورتــون وآخــرون 2001(. ويتيــح مثــل هــذا التعــاون والتنســيق فرصــًة لصنــدوق النقــد الــدويل لتحويــل سياســاته ومامرســاته 

بشــكٍل جوهــرٍي لتالئــم التحديــات التــي تواجــه التنميــة املســتدامة يف البلــدان العربيــة، وعــىل نطــاق أوســع، يف البلــدان الناميــة.

 14.  وفقاً للمدرسة الكينزية املعيارية )االقتصادي ج. م. كينز(، فإن اإلنفاق الحكومي املعاكس للدورة االقتصادية خالل فرتات الركود ميكن أن يعزز الطلب الكيل ويّسهل االنتعاش االقتصادي.
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