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المقدمة
يقوم صندوق النقد الدويل بدور مؤثر يف رسم السياسات
االقتصادية واالجتامعية للبلدان األعضاء ،وغالباً ما تكون لتوصياته
وتوجيهاته آثار مبارشة عىل الواقع املعييش للسكان خاصة الفئات
االجتامعية محدودة الدخل والفقرية.وإذا كان دور هذا الصندوق
قد تراجع خالل العرشية األوىل من األلفية الثالثة ،فإنه ما فتئ
يسرتجع تأثريه وهيمنته عىل الصعيد العاملي ،مستغال الظروف
الطارئة التي نجمت عن دخول الرأساملية املعوملة يف أزمة بنيوية
عميقة ال زالت ترخي بظاللها عىل العامل بأرسه إىل يومنا هذا.
ولعل الجديد يف العودة القوية لصندوق النقد الدويل ،هو تدخله
املبارش يف معالجة أزمة منطقة اليورو ،عرب فرض تبني سياسات
تقشفية صارمة أرضت كثريا ً بشعوب املنطقة ،من دون أن تقود
إىل تحسن محسوس يف املؤرشات االقتصادية ،كمعدل النمو
وعجز املوازنة العامة ومستوى الدين العمومي .وما لبث املجال
الجغرايف لهذا التدخل يتسع مع اشتداد تأثرياألزمة االقتصادية
العاملية ،خاصة يف بلدان الجنوب .هكذا أصبح صندوق النقد
الدويل يؤثر بقوة يف رسم السياسات االقتصادية واالجتامعية يف
عدد من البلدان العربية ،حيث يربز بشكل جيل طابعها التقشفي
مع ما يصاحبه من تداعيات سلبية عىل املسألة االجتامعية بصفة
عامة والحامية االجتامعية ودعم املواد األساسية بصفة خاصة.

 - 1تطور األدوار املنوطة بصندوق النقد الدويل
من أجل فهم سليم لقدرة تأثري صندوق النقد الدويل يف رسم
السياسات العامة للدول األعضاء ،يتعني أوال التذكري باملهام
املنوطة به ،وكيف تطورت عرب الزمن ،لتجعل منه فاعالً رئيسياً يف
هذا املجال حيث يفرض إرادة املساهمني الرئيسيني يف رأسامله
عىل هذه الدول ،خاصة تلك التي ترغب يف االقرتاض منه ،ثم
سنتطرق ثانياً إىل تدخالت الصندوق يف املنطقة العربية.
 1.1عند إنشائه سنة  ،1944أنيطت بصندوق النقد الدويل مهمة
تنظيم الرشوط املالية املالمئة للتوظيف الناجح لالقتصاد العاملي،
رشوط متصلة بتنظيم معدالت تبادل العمالت بني الدول،
وقد جاء يف املادة األوىل من اتفاقية «برينت وودز» أن أهداف
الصندوق هي كاآليت:
أ ـ تعزيز التعاون الدويل يف مجال النقد من خالل
مؤسسة دامئة توفر آلية التشاور والتعاون بصدد
املسائل النقدية الدولية.
ب ـ تيسري توسع التجارة العاملية ومنوها املتوازن
للمساعدة عىل تحقيق مستويات عالية من العاملة
والدخل ومن تنمية املوارد اإلنتاجية لكل األعضاء
كأهداف أوىل للسياسة االقتصادية.

سنخصص القسم األول من هذه الورقة ملناقشة نقدية لألدوار
التي يقوم بها صندوق النقد الدويل ،مع الرتكيز عىل تدخالته يف
املنطقة العربية .يف حني سنتطرق يف القسم الثاين،إىل السياسات
التقشفية التي يفرضها الصندوق عىل الدول العربية وتداعياتها
السلبية عىل النمو االقتصادي واملسألة االجتامعية بصفة عامة.
أما القسم الثالث فسنعالج من خالله تأثري السياسات التقشفية،
مسلِّطني الضوء عىل إشكالية دعم املواد األساسية .وسنحاول يف
هذا الصدد إبراز مكامن الضعف يف الحلول التي يقرتحها صندوق
النقد الدويل لهذه اإلشكالية.

جـ ـ تعزيز استقرار التبادل النقدي واملحافظة عىل
ترتيبات تبادل نظامية بني األعضاء ،وتجنب تخفيض
قيمة العمالت الناجم عن التبادل التنافيس.
د ـ املساعدة عىل إقامة نظام مدفوعات متعدد
االطراف فيام يتعلق بصفقات جارية بني األعضاء،
وإزالة القيود عىل التبادل الخارجي والتي تعوق
وتكبح التجارة العاملية.
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هـ ـ منح الدول األعضاء الثقة بجعل املوارد العامة
للصندوق متاحة لها مؤقتاً ،يف ظل ضامنات وافية
من أجل توفري الفرصة لها (الدول) لتصحيح الخلل
يف ميزان مدفوعاتها من دون اللجوء إىل تدابري
محبطة لالزدهارالوطني والدويل.

عىل إحداث تحول عميق يف الهياكل االقتصادية واالجتامعية
لبلدان العامل الثالث للتكيف مع متطلبات االقتصاد العاملي،
خاصة تلك التي سقطت يف فخ املديونية .ألجل هذا ،سيشدد
الصندوق من رشوطه ورقابته عىل هذه الدول ،حيث أصدر
«دليل الرشوط» الجديد سنة  1979يحدد سلطاته بشكل
أكرث دقة ورصامة ،فأصبحت االستفادة من قروض الصندوق
مرهونة بتطبيق سياساته وبرامجه الهيكلية بعيدة املدى .من
جهة ثانية ،تجدر اإلشارة إىل التحول الجذري الذي حدث عىل
الفلسفة االقتصادية التي تؤطر توصياته وتدخالته ،إن عىل
الصعيد الدويل أو القومي .فبعد أن كان يستلهم مبادئه ،ولو
جزئياً ،من النظرية االقتصادية الكينيزية التي فرضت ضبط
آليات السوق عرب تدخل مؤسسات فوق قومية كصندوق
النقد ،أصبح من أشد املتحمسني للنظرية النيوليربالية التي
تقدس حرية األسواق وأولوية املبادرة الخاصة ورضورة تراجع
الدولة عن التدخل يف االقتصاد بعد صعود اليمني املحافظ
إىل الحكم يف كل من بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية.
ور ّوج صندوق النقد الدويل مبعية البنك الدويل لهذا النموذج
االقتصادي ابتداء من الثامنينات يف مختلف دول الجنوب،
تحت ما اصطلح عىل تسميته بـ(توافق واشنطن) املبني عىل
ثالث ركائز :تحرير أو لربلة االقتصاد ،الخصخصة ،التقشف
يف املالية العمومية» .غري أن تطبيق وصفات صندوق النقد
ملتحقق النتائج املوعودة ،حيث مل تسجل بلدان الجنوب
مكاسب تذكر ،إن عىل مستوى معدل النمو ،أو بنسبة
االستثامر ،وخلق منصب شغل الئق.

و ـ تقصري مدة وتخفيف درجة الخلل يف ميزان
مدفوعات األعضاء.
يتوفر صندوق النقد الدويل عىل موارد مالية وآليات للقيام
بأدواره املختلفة هكذا واستنادا إىل املادة الرابعة لالتفاقية
الخاصة بإحداث الصندوق ،ميارس هذا األخري رقابة مبارشة عىل
السياسات العامة العريضة للحكومات،مبا يف ذلك السياسات
املتعلقة مبيزانية الدولة ،النظام املايل واالئتامين ومعدالت التبادل،
السياسات املالية للحكومات املتعلقة بتنظيم ومراقبة البنوك
واملؤسسات املالية األخرى ،إضافة إىل ذلك ينظر الصندوق إىل
السياسات البنيوية التي تؤثر عىل األداء االقتصادي الكيل مثل
الدخل القومي ،االستهالك القومي اإلجاميل ،االستثامر واالعتامد
املايل .ويصدر الصندوق إثر ذلك توصياته يف هذا املجال.
كام يعمل عىل فرض رشوط معينة عىل الدول األعضاء الراغبة
يف الحصول عىل القروض التي مينحها ،ملواجهة خلل يف ميزان
املدفوعات وسعر العملة الوطنية .وعادة ما تتضمن هذه
الرشوط رضورة تبني هذه الدول سياسات تقنع صندوق النقد
الدويل بأن من شأنها توفري القدرة عىل سداد القرض خالل مدة
أقصاها خمس سنوات .كام ميلك صندوق النقد الدويل قنوات
أخرى للتأثري يف السياسات العمومية ،وذلك من خالل «النصائح»
التي يقدمها لصناع القرار عىل املستويني الدويل والوطني.

بل أكرث من هذا ،إن توصيات صندوق النقد الدويل لبلدان
رشق آسيا برضورة تحرير األسواق املالية لالستفادة من
الرساميل الخارجية ،ساهم بشكل مبارش وجيل يف حدوث
األزمة املالية اآلسيوية لسنة .1979

 2.1ابتداء من السبعينات أدت التعرثات العميقة التي عرفها
االقتصاد العاملي ،كالتخيل النهايئ عن أسس نظام بريتون وودز
(معيار تبادل الذهب ونظام تعادل العمالت) وتعويضه بنظام
قائم عىل مبدأ تعويم العمالت وتحرير حركة رؤوس االموال
من الرقابة التي كانت مفروضة عليها من طرف الدوالألمم،
واالرتفاع الكبري ألسعار البرتول ،وتفاقم أزمة املديونية يف
العديد من بلدان العامل الثالث ،إىل»إعادة والدة» الصندوق
كمؤسسة فوق قومية مهيمنة تعمل عىل أسس مختلفة
وأكرث قوة وتأثريا ً .فمن جهة ،سيتحول صندوق النقد الدويل
من أداة لتلبية حاجة الدول األوروبية واألمريكية الشاملية
ملواجهة املشاكل الناجمة عن معدالت تبادل العمالت (أي
سعر عملة معينة مقارنة بأسعار العمالت األخرى) وموازين
املدفوعات إىل»دريك» يعمل بشكل وثيق مع البنك الدويل

األدهى من هذا هو التكلفة االجتامعية الباهظة التي تحملتها
شعوب العامل الثالث جراء تطبيق برامج التكيف الهيكيل.
فإعطاءاألولوية لتحقيق التوازنات املالية (تقليص عجز
املوازنة ،الحد من التضخم والتحكم يف ميزان املدفوعات)،
أدى إىل خفض اإلنفاق العمومي وتقليص امليزانيات املخصصة
للقطاعات االجتامعية ،ما نجم عنه تدهور محسوس يف
الخدمات العمومية .كام ترتب عن رفع الدعم جزئياً أو
كل ًّيا عن املواد األساسية وتحرير األسعار ورفع تكلفة ولوج
الخدمات العمومية ،باإلضافة إىل تجميد األجوروتخفيض قيمة
العملة ،ما نجم عنه انخفاض مهم يف القدرة الرشائية للفئات
املتوسطة والفقرية .يف مثل هذه الظروف ،مل يكن مستغربا أن
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لقد كانت لتطبيق وصفات صندوق النقد الدويل آثار سلبية
عىل تنشيط االقتصاد والدفع بعجلة االستثامر وخلق وظائف،
هذا عكس ما تم التبشري به ،فعىل سبيل املثال ال الحرص ،توضح
اإلسكوا يف مسحها السنوي للتطورات االقتصادية واالجتامعية يف
املنطقة ،أن ارتفاع البطالة يف املنطقة هو نتيجة مرتاكمة النكامش
دوري دام طيلة عقدين .فمنذ أوائل مثانينات القرن العرشين
حتى عام  ،2004كان أداء اقتصادات منطقة اإلسكوا أقل كثريا ً
من اإلمكانات التي تختزنها .فبينام كان نصيب الفرد من الناتج
املحيل اإلجاميل الحقيقي ينمو مبعدل سنوي مقبول خالل
السبعينات (  4.33يف املئة) ،انخفض مبعدل سنوي قدره  3.43يف
املئة خالل الثامنينات ،ثم عاد ليسجل معدل منو منخفضاً جدا ً مل
يتجاوز 0.34يف املئة خالل التسعينات .وقد ارتبط االرتفاع املزمن
يف معدل البطالة بانكامش طال أمده يف األنشطة االقتصادية
لتبلغ البطالة معدال أعىل منه يف أي منطقة أخرى من العامل (إذ
يقدر بنحو  16يف املئة).

تندلع االحتجاجات االجتامعية واالنتفاضات الشعبية املنددة
باملؤسسات الدولية والحكومات يف مختلف بلدان الجنوب،
مخافة سقوط اآلالف من الضحايا.
-2تدخل صندوق النقد الدويل يف املنطقة العربية
يكتيس تدخل املؤسسات املالية الدولية ،خاصة صندوق النقد
الدويل ،يف املنطقة العربية طابعاً خاصاً باعتبار تشابك ما هو
اقتصادي مع ما هو اسرتاتيجي وسيايس .تدل الدراسات التجريبية
عىل أن منح القروض واإلعانات ،يخضع ملحددات اقتصادية،
كتدهور املؤرشات املاكرو -اقتصادية ،وتفاقم اختالالت ميزان
املدفوعات ،ونفاد االحتياطي من العملة الصعبة خالل الثامنينات.
كلها عوامل دفعت بلداناً عربية عديدة ،خاصة مرص واألردن
واملغرب وتونس والجزائر ،إىل أن تتأثر كثريا ً باملصالح السياسية
(درجة القرب والصداقة من الدول الغربية ،املوقف من الرصاع
العريب اإلرسائييل) واالسرتاتيجية (تزويد الغرب بالبرتول ،مشاكل
الهجرة واإلرهاب) للدول املانحة والتي تتحكم يف عملية صنع
القرار داخل املؤسسات املالية الدولية ،حيث تهيمن مجموعة
الدول السبع ،خاصة الواليات املتحدة األمريكية .وكام بني ذلك
هاريغان يف مقالته املذكورة أعاله ،يتأثر تلقي بلد عريب ما
برنامجاً من صندوق النقد الدويل بعوامل اقتصادية وسياسية،
وخصوصاً هذا األخري .فقد تبني أن توقيع معاهدة سالم مع
إرسائيل وتحسني أوضاع «الدميقراطية» يزيد من احتامل التوصل
إىل اتفاق مع صندوق النقد الدويل.فالحاجة االقتصادية وحدها
ال تفرس حقاً توقيت قروض صندوق النقد الدويل ،مع ذلك فإن
التحرر السيايس ،الذي غالباً ما يشهد أن النظم الحاكمة القامئة
تواجه تحدياً من املعارضة اإلسالمية ،يبدو أن له تأثريا ً عىل النحو
الذي تظهره أهمية متغريات الدميقراطية واالنتخابات ،وباملثل
فإن تغيريا ً يف السياسة الخارجية ،مثل توقيع معاهدة سالم مع
إرسائيل ،هو متنبئ جيد بقروض صندوق النقد الدويل.

من جهة أخرى ،ارتفعت التكلفة االجتامعية لربامج اإلصالح
االقتصادي املزعوم .فباإلضافة إىل تفاقم ظاهرة البطالة التي
تتغذى من ولوج أعداد جديدة من السكان النشيطني إىل
سوق العمل وال يجدون فرص عمل بفعل الركود شبه الكامل
لالقتصاد ،وانكامش القطاع وتزايد حمالت الترسيح الجامعي
جراء إغالق الوحدات اإلنتاجية أو تراجع نشاطها ،اتسعت مظاهر
الهشاشة والفقر ،وعرف القطاع غري الرسمي توسعاً ملحوظاً منذ
الثامنينات .وإذا كانت نسبة الفقر قليلة حسب املعايري الدولية
يف املنطقة العربية ،فإن إجاميل الفقر ،الذي يعرف بأنه نصيب
السكان يف ظل خط الفقر الوطني ،هو أعىل من أأأدىن مستويات
الفقر املرتتبة عىل استخدام خط الفقر الدويل املعادل لدوالرين
يف اليوم .وهكذا فإن الفقر يف البلدان العربية ظاهرة أكرث بروزا ً
وجال ًء مام يفرتض .كام عانت القطاعات االجتامعية ،خاصة
التعليم والصحة..من الضغط عىل اإلنفاق العمومي .ويبقى
رفع الدعم عن املواد األساسية أو تقليصه من األسباب املبارشة
لتدهور القدرة الرشائية لفئات واسعة من املواطنني وانتشار الفقر
والهشاشة .وقد نجم عن تردي األوضاع هذا ،تصاعد مد الغضب
الشعبي يف الشارع العريب ،واندالع انتفاضات الجوع يف العديد
من البلدان العربية ،نذكر منها مرص وتونس واملغرب واألردن.
ومل تنفع شبكات الحامية االجتامعية لتاليف اآلثار السلبية لربامج
التصحيح الهيكيل يف الحد من األرضار التي يتكبدها الفقراء ،وهذا
يعود لعدة عوامل من بينها قلة اإلمكانيات املالية املرصودة لها
وتعدد الربامج وضعف القدرات التدبريية.

باستثناء هذه الخاصية ،تتقاسم الدول العربية املدينة نفس
السامت التي طبعت بلدان العامل الثالث يف تعاملها مع صندوق
النقد الدويل والبنك الدويل حيث خضعت للمرشوطية املتمثلة
يف تطبيق «توافق واشنطن» ،فتم التحرير التدريجي للتجارة
الخارجية ولربلة االقتصاد وتخفيض سعر العملة الوطنية ،وانطلق
مسلسل الخصخصة وتحرير األسعار ،وأعطيت األولوية لتقليص
عجز املوازنة العامة عرب خفض اإلنفاق العمومي والزيادة يف
الرضائب غري املبارشة ،وتم تجميد األجور والتوظيف يف القطاع
العام.
بقيت اإلشارة إىل أن مظاهر اإلقصاء االجتامعي قد تفاقمت خالل
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الثامنينات والتسعينات ،كام أن مثة دالئل توحي بأن الالمساواة يف
الرثوة قد ازدادت سوءا ً بنسبة تزيد عام أصاب الدخل من الرتدي.

عافيتها وتنافسيتها .كام أن سياسات التقشف هذه ،من شأنها
أن متكّن القطاع الخاص من اسرتجاع ثقته باملناخ االقتصادي.
فتخفيض الدولة نفقاتها ،يعترب مؤرشا ً عىل تخليها عن مزاحمة
القطاع الخاص ،فيام يحتاج إليه من قروض ،عىل اعتبار أن
الدولة اعتادت اللجوء إىل السوق النقدية واملالية لتمويل
سياستها املالية التوسعية .من جهة أخرى ،يعترب تقلص
املديونية العمومية مؤرشا ً عىل انخفاض يف الضغط الرضيبي
عىل املدى املتوسط ،ما يشجع املستهلكني واملنتجني عىل حد
سواء عىل الزيادة يف االستهالك واالستثامر ،كام يؤثر إيجاباً
عىل الدورة االقتصادية وعىل تأمني وظائف.

القسم ن
تأث� السياسات التقشفية الراهنة لصندوق
الثا� ،ي
ي
الدول عىل المسألة االجتماعية ف ي� المنطقة العربية.
النقد
ي
لقد تعامل صندوق النقد الدويل مع تداعيات أزمة الرأساملية
املعوملة بكثري من التذبذب يف املواقف .فبعد أن شجع الدول
األعضاء عىل اعتامد سياسات مالية ونقدية ذات طابع كينزي
2009/2010غي
واضح إلنعاش الدورة االقتصادية خالل سنتي
ّ
يلح عىل رضورة إعطاء
مقاربته بشكل جذري فيام بعد،فأصبح ّ
األولوية ملواجهة إشكالية املديونية العمومية وعجز املوازنة
العامة اللذين تفاقام جراء تدخل الحكومات إلنقاذ اقتصاداتها
من الركود .إن ما يهمنا يف هذا القسم هو تبيان األثر السلبي
الواضح لإلجراءات التقشفية التي فرضها صندوق النقد الدويل
عىل املنطقة العربية ،خاصة بعد اندالع ما يسمى الربيع العريب،
عىل املسألة االجتامعية عامة والحامية االجتامعية خاصة ،عىل أن
نخصص القسم األخري من هذه الورقة ملناقشة اآلثار عىل دعم
املواد األساسية.

إن تفاؤل صندوق النقد الدويل بالتفاعل االيجايب لألسواق
مع السياسات التقشفية ال يصمد أمام التحليل الرصني .فمن
جهة ،ليس مؤكدا ً أن جميع الفئات االجتامعية ستسرتجع
قدرتها عىل االستهالك واالستثامر ،ذلك أن العبء األكرب
لخفض اإلنفاق العام والضغط عىل األجور ،ستتحمله الفئات
املتوسطة والفقرية ذات املنحى االستهاليك املرتفع ،والتي
تعتمد كثريا ً عىل الخدمات العمومية .من جهة ثانية ،من
الصعب تصور املستهلك العادي وكأنه يترصف بعقالنية تجاه
تقلص النفقات العمومية ،ذلك أن املواطن املهدد بفقدان
عمله ومصدر عيشه ،سترتاجع ثقته يف اقتصاد بلده ،وسيرتدد
أكرث قبل أن يستهلك خوفاً من الاليقني تجاه املستقبل .من
جهة ثالثة ،سوف يؤدي اعتامد سياسات تقشفية بشكل
متزامن بني اقتصادات مرتبطة ببعضها البعض ،إىل درجة
كبرية كام هو الحال بالنسبة ملنطقة اليورو ،إىل إبطال مفعول
هذه السياسات عىل النمو بفعل تراجع الطلب لدى الرشكاء
اآلخرين.

السياسات التقشفية كحل لالختالالت املاكرو-اقتصادية
حسب صندوق النقد الدويل
بعد أوروبا ،فتح صندوق النقد الدويل جبهة جديدة يف العامل
العريب ،مستغالً تردي األوضاع االقتصادية يف البلدان التي
حدثت فيها ثورات نتيجة غياب االستقرار السيايس وتفاقم
تداعيات أزمة الرأساملية املعوملة ،خاصة يف منطقة اليورو
عىل املنطقة العربية.

ب ـ آثار السياسات التقشفية عىل االقتصاد واملجتمع
يف منطقة اليورو

أـ تصور صندوق النقد الدويل ملواجهة االختالالت
املاكرو-اقتصادية

هناك عدة قواسم مشرتكة تجعل املقارنة بني األوضاع يف
منطقة اليورو واملنطقة العربية جديرة بالدراسة والتحليل.
فاملديونية العمومية والعجز املايل عرفا ارتفاعاً مهامً خالل
السنني األخرية ،ما نجم عنه مشاكل اقتصادية كبرية .كام أدت
االختالالت املاكرو-اقتصادية إىل عودة قوية لصندوق النقد
الدويل إىل املنطقتني املذكورتني ،خاصة منطقة اليورو التي كان
قد غادرها منذ ثالثني سنة .كام أن دول املنطقتني أصبحت
ساحة مفتوحة ومجاالً واسعاً لتطبيق السياسات التقشفية
التي ينادي بها الصندوق .ويهمنا كثريا ً الوقوف يف هذا الصدد

نظرية التقشف ونواقصها (كروكامن باتنابك،أورتز
توسان)
يعترب صندوق النقد الدويل تفاقم العجز املايل وعجز ميزان
املدفوعات ،سببني مبارشين التساع املديونية .ومن شأن
تركيز جهود السلطات العمومية عىل محاربة هذه االختالالت
عرب سياسات تقشفية حازمة مثل خفض اإلنفاق العمومي
والضغط عىل األجور واألسعار ،أن يساعد اقتصادات الدول
التي تعاين من االختالالت املاكرو ـ اقتصادية أن تستعيد
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عند تأثري هذه السياسات عىل الحامية االجتامعية .من جهة
أخرى ،من املنتظر أن تنعكس السياسات املالية والنقدية
التقشفية يف منطقة اليورو سلباً عىل العديد من االقتصادات
العربية التابعة لدول االتحاد األورويب.

األطفال واملسنني داخل األرسة.
بقي أن نشري إىل أن التقشف طال كذلك امليزانيات املخصصة
للصحة عرب إجراءات للحد من التكاليف يف املراكز الصحية
العمومية وتكييف أمثان األدوية لتقرتب من مستوى األدوية
الجنيسة وكذا تحميل املواطن جزءا ً أكرب من مصاريف التطبيب
والعالج.

عكس توقعات صندق النقد الدويل ،مل ينتج عن السياسات
التقشفية التي طبقتها دول منطقة اليورو ،خاصة تلك التي
تعرضت للتحدي من طرف األسواق املالية بفعل ضخامة
ديونها السيادية كاليونان وإيطاليا والربتغال وإسبانيا وقربص،
تحسن ملموس يف مستوى ثقة املتعاملني االقتصاديني .ذلك
ان السياسات التقشفية أدت إىل تراجع مستوى النشاط
االقتصادي وارتفاع معدل البطالة وتدهور القدرة الرشائية
للمواطنني .يف الوقت نفسه ،أدت هذه السياسات إىل أزمة
اجتامعية حقيقية سنربز أوالً القنوات واآلليات التي ساعدت
عىل بروزها قبل التطرق إىل أهم مظاهرها.

أما بالنسبة ألنظمة التقاعد ،فقد عرفت تغيريا ً كبريا ً من خالل رفع
اشرتاكات املأجورين ،والزيادة يف مدة االشرتاكات لالستفادة من
التقاعد ،وتأجيل سن الذهاب إىل التقاعد ،وكذلك تخفيض قيمة
املِنح املقدمة للمتقاعدين .كام يالحظ أن اعتامد «مرونة سوق
الشغل» أدى إىل مراجعة الحد األدىن لألجور ،والتخيل النسبي
عن تطبيق السلم املتحرك لألجور واألسعار ،وإقرار المركزية
املفاوضات الجامعية ،ما يضعف القدرة التفاوضية للأمجورين
(وقع هذا يف اليونان والربتغال وإيطاليا وإسبانيا).مع العلم
أن ترسيح العامل الذي أصبح أكرث سهولة مل تصاحبه إجراءات
لحامية من فقدوا عملهم من السقوط يف فخ الفقر والهشاشة.

من اهم اإلجراءات التي تم اللجوء إليها لتنزيل السياسات
التقشفية يف أوروبا تقليص أو حذف الدعم املقدم ملواد
كاملحروقات والكهرباء واملواد الغذائية واملدخالت الفالحية،
تجميد أو خفض كتلة األجوريف اإلدارات العمومية ،الزيادة
يف الرضائب عىل املبيعات والرضيبة عىل القيمة املضافة،
إصالح أنظمة التقاعد ،عقلنة و/أو تقنني أكرب لشبكات األمان
االجتامعي ،إصالح منظومة الصحة ،إصالح سوق الشغل من
أجل مرونة أكرب يف عمليات توظيف وترسيح املأجورين.

إن اآلثار املدمرة لألزمة االجتامعية الناجمة عن السياسات
التقشفية املفروضة عىل دول منطقة اليورو باتت واضحة للعيان،
فالبطالة بلغت نسباً غري مسبوقة يف هذه املنطقة ،خاصة وسط
الشباب والعاطلني عن العمل ملدة طويلة (عىل سبيل املثال ال
الحرص ارتفع معدل البطالة ثالث مرات تقريباً بكل من إسبانيا
واليونان حيث انتقل من  8،3باملئة سنة  2007إىل  24باملئة سنة
.2012

ينبغي كذلك إضافة خصخصة املرافق العمومية يف دول
كاليونان والربتغال وإسبانيا وإيطاليا (بيع الرشكات الوطنية
لتوزيع املاء والكهرباء ورشكات النقل العمومي وكذا مؤسسات
الخدمات الصحية).

كام تفاقمت ظاهرة «العامل الفقراء» جراء الزيادة يف األسعار
وانخفاض القيمة الحقيقية لألجور (حدث هذا يف اململكة
املتحدة والربتغال وإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا واليونان) .وميكن
القول بصفة عامة أن معدل الفقر قد ازداد يف دول االتحاد
األورويب حيث ارتفع  5باملئة يف النمسا خالل سنة 2011و  4،7يف
بلجيكا و 8،6باملئة يف اليونان و 6،5باملئة يف إيطاليا و 11،7باملئة
يف إسبانيا و 5،2باملئة يف السويد .

كام تم حذف  1.1مليون منصب شغل يف اإلدارة باململكة املتحدة.
أما بالنسبة لألجور فقد تم تقليصها يف اإلدارة العمومية يف كل
من إيطاليا وإيرلندا ،فيام ُج ِّمد معظمها يف اململكة املتحدة .ومن
املالحظ أن ثالثة عىل األقل من اإلجراءات التقشفية املذكورة
أعاله تهم مبارشة الحامية االجتامعية .فباإلضافة إىل حذف أو
خفض دعم املواد األساسية الذي يعترب آلية للمساعدة االجتامعية،
يالحظ أن دول منطقة اليورو قلصت بشكل محسوس امليزانيات كام تعمقت الفوارق االجتامعية والطبقية ،ما أصبح يهدد انسجام
املخصصة ألنظمة التأمني االجتامعي (ميزانيات كل من اليونان ومتاسك املجتمع ،حيث تضاءلت الثقة بني املواطنني وارتفعت
وليتوانيا والربتغال  ،5%ورومانيا تراجعت بأكرث من 5%سنة 2011الجرمية وتراجعت نسب النجاح املدريس.
) ،ما يعني انخفاضاً يف القيمة اإلسمية للتعويضات العائلية
وتعويضات السكن وكذلك ِمنح اإلعاقة .ومن املحتمل جدا ً أن
تتأثر النساء أكرث بهذه اإلجراءات ،بالنظر إىل دورهن يف رعاية
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عىل تنظيم األعامل والحوكمة (معاملة مؤسسات األعامل
عىل أساس من الشفافية واملساواة والح ِّد من املعوقات أمام
دخول وخروج مجال األعامل)،وكذلك تحسني الحصول عىل
التمويل .يتضح من هذا العرض لتصور صندوق النقد الدويل،
بأنه يعتمد املقاربة نفسها التي قدمناها سابقاً ،ومفادها
باختصار،أن التحكم يف العجز املايل عرب اعتامد سياسة تقشفية
كفيل بإرجاع الثقة للقطاع الخاص املعول عليه ليكون قاطرة
للنمو االقتصادي (لقد خصصنا املربع رقم  1لعرض االلتزامات
الرئيسية للحكومات العربية تجاه صندوق النقد الدويل) .ومبا
أنه سبق لنا نقد تصور صندوق النقد الدويل ملواجهة آثار أزمة
الرأساملية املعوملة عىل اقتصادات الدول ،سنخصص ما تبقى
من هذا القسم ملناقشة اآلثار املحتملة لتوصيات الصندوق
التقشفية عىل األوضاع االجتامعية يف بعض الدول العربية ،مبا
فيها الحامية االجتامعية.

 مقاربة صندوق النقد الدويل لبلدان الربيع العريبان مقاربة صندوق النقد الدويل النيولربالية لالقتصادات
العربية مل تتغري بعد الربيع العريب ،إذ تعترب املؤسات املالية
الدولية (صندوق النقد الدويل والبنك الدويل) أن اإلصالحات
االقتصادية التي اعتمدتها البلدان العربية يف السابق كانت
صالحة ،غري أن تطبيقها عىل أرض الواقع مل يكن سليامً إذ
تأثر سلباً برتاجع مصداقية الدولة وضعف املشاركة الشعبية
وغياب املحاسبة وطغيان الرشوة واملحسوبية .ليسود االنطباع
بأن هذه اإلصالحات تعمق الالمساواة وتستفيد منها فقط
النخبة املرتبطة بالسلطة.
ينطلق تحليل صندوق النقد الدويل ،وهو من املهندسني
الرئيسيني لـ «رشاكة دوفيل» ،ألوضاع االقتصادات العربية
ملا بعد الربيع العريب ،من تأثريالعوامل الخارجية والداخلية
عليها وحجم التحديات التي تواجهها .فعىل املستوى الخارجي
هناك مؤرشات معاكسة تتمثل يف بطء النمو العاملي والركود
االقتصادي يف منطقة اليورو ،إضافة إىل ارتفاع أسعار الغذاء
والوقود وانتقال تداعيات األزمة السورية إىل بلدان الجوار.
وتتسم األوضاع الداخلية بأجواء عدم اليقني وتعرث اإلصالحات
السياسية الجارية مع ميل الحكومات لزيادة دعم املواد
األساسية رغم استمرار االحتياجات الكبرية للتمويل .لقد أدت
هذه العوامل مجتمعة ،حسب صندوق النقد الدويل ،إىل
ضعف يف النمو واستمرارمعدالت البطالة املرتفعة ،باإلضافة
إىل اتساع االختالالت يف األرصدة املالية العامة والحسابات
الخارجية ،مع نضوب الهوامش الوقائية املتاحة من خالل
السياسة االقتصادية (للمزيد من التفاصيل ،انظر مسعود
احمد ،الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،آفاق االقتصاد اإلقليمي،
صندوق النقد الدويل ،نوفمرب.)2012للخروج من هذا الوضع،
يرى صندوق النقد الدويل رضورة إعطاءاألولوية للحفاظ عىل
االستدامة الخارجية واملالية وتقليص املديونية العمومية .لهذا
يجب تحريك آليات السياسة املالية العامة والسياسة النقدية
لتوفري رشوط النمو الشامل لكل قطاعات املجتمع .فمن جهة،
ينبغي ضبط األوضاع املالية العامة وتحسني جودة االستثامرات
العامة مع تعزيز شبكات األمان االجتامعي املوجهة للفقراء.
ومن جهة ثانية ،يجب اعتامد سياسة نقدية تتوخى اليقظة
حيال اآلثار التضخمية الالحقة وتعزيز مرونة أسعار الرصف
وتوسيع أدوات السياسة يف األجل املتوسط .باملوازاة مع هذا،
يجب االستمرار يف اإلصالحات الهيكلية من خالل مراجعة
القواعد املنظمة لسوق الشغل وإصالح نظم التعليم مع العمل

«اآلثار املحتملة للسياسات التقشفية عىل املسالة االجتامعية»
تكشف دراسة اإلجراءات التقشفية التي يويص بها صندوق النقد
الدويل يف املجال االجتامعي بالنسبة للمنطقة العربية ،تطابقاً
شديدا ً مع ما هو ساري املفعول يف دول االتحاد األورويب ،وهو ما
يربهن مرة أخرى عىل دوغامئية هذه املؤسسة وعدم قدرتها عىل
ابتكار حلول وآليات مناسبة لألوضاع املحلية املختلفة من بلد
إىل بلد .هكذا نجد أن حزمة اإلجراءات التي رشعت دول عربية
عديدة يف تنفيذها ،هي نفسها التي ناقشناها سابقاً يف هذه
الورقة كام يتضح من الجدول رقم  .1هكذا يالحظ أن اإلجراءات
التقشفية األكرث شيوعاً يف العامل العريب تتمثل يف التقليص من
الدعم املقدم للمواد األساسية (طبق يف تسع دول من أصل عرش
التي شملها املسح) ،وتخفيض أو تجميد كتلة األجور يف القطاع
العام (طبق يف سبع دول من أصل عرش) ،وكذلك الزيادة يف
الرضائب عىل االستهالك (طبق يف سبع دول من أصل عرش) ،كام
شمل إصالح أنظمة التقاعد وإحداث شبكات األمان االجتامعي
خمس دول من أصل عرش .سرنكز يف ما تبقى من هذه الفقرة
عىل مناقشة اآلثار املرتقبة لتجميد األجور وتطبيق مرونة الشغل
ورفع الرضائب عىل االستهالك ،عىل أن نتطرق بيشء من التفصيل
إىل آثار تخفيض الدعم املقدم للمواد األساسية وإحداث شبكات
األمان االجتامعي يف القسم األخري من هذه الورقة.
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Table1: Adjustment Measures in the Middle East and North Africa 2010-2013
Country
Limiting
Wage bill
Increasing
Pension
Rationalizing
Subsides
cuts/caps
consumption reform
and targeting
taxes
safety nets
X

X

Algeria

X

X

X

Djibouti

X

X

Egypt

X

X

Iran

X

Iraq

X

Jordan

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

3

5

5

Lebanon

X

X

Morocco

X

X

X

Tunisia

X

X

X

Yemen

7

7

9

Total

Source: Author’s analysis of 314 IMF country reports published from January 2010 to February 2013

سيكون لتجميد أو تقليص كتلة األجور يف القطاع العام عواقب سلبية عىل مستوى التنمية البرشية يف العديد من البلدان العربية التي
تشكو من نقص كبري يف الطاقات البرشية املتوفرة من مدرسني وأطباء وممرضني وعاملني يف الحقل االجتامعي .فعىل سبيل املثال ال
الحرص ،يحتاج بلد كاملغرب إىل توظيف أزيد من سبعة آالف طبيب وتسعة آالف ممرض لتلبية الحاجات األساسية يف القطاع الصحي
وتحسني الخدمات املقدمة للساكنني خاصة يف القرى .كام أن تجميد األجور وعدم تعديلها لتتامىش ومعدل التضخم ،سيرض بالقدرة
الرشائية للعاملني يف القطاع العام ،خاصة يف القطاعات االجتامعية الحيوية ،ما سيزيد من ظاهرة الغياب عن العمل وتنامي العمل يف
القطاع غري الرسمي وتفاقم هجرة العقول والكفاءات إىل الخارج ،وسيؤدي كل هذا إىل تراجع ملحوظ يف الخدمات العمومية املقدمة،
خاصة يف األحياء الشعبية باملدن ويف القرى.
أما فيام يتعلق بتطبيق مرونة الشغل عرب إجراءات من قبيل تسهيل عمليات الترسيح الفردي والجامعي للعامل وتخفيض التعويضات
املقدمة لهم وتشجيع العمل بعقود محددة املدة ،فمن غري املؤكد أنها سرتفع من تنافسية الوحدات اإلنتاجية التي ترتبط بعوامل
أخرى أكرث تأثريا ً كمستوى اإلنتاجية وكفاءة التدبري والقدرة عىل االبتكار ،يف حني سوف تؤدي إىل مزيد من الهشاشة بالنسبة للعامل
وتدين األجوريف ظروف تتميز بانكامش الدورة االقتصادية.
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من جهة أخرى،سيكون لزيادة الرضائب غري املبارشة آثار سلبية عىل االستهالك ،إذ سرتتفع األسعار ما سيؤدي إىل تقلص القدرة الرشائية
لفئات واسعة من املجتمع ،خاصة الفئات الفقرية التي تخصص جزءا ً أكرب من مدخولها الستهالك املواد األساسية ،وهذا يعكس الطبيعة
غري العادلة للرضائب عىل االستهالك مقارنة مع الرضائب املبارشة عىل الرشكات أو عىل الدخل أو الرثوة.
املربع رقم 1الربامج التقشفية لبعض البلدان العربية (مقاربة صندوق النقد الدويل)
املغرب «اتفاق وقايئ مع صندوق النقد الدويل»(مذكرة برنامجية ،املغرب 5 ،أبريل  ،2013املوقع اإللكرتوين للصندوق)
املشكل»تفاقم عجز املوازنة نتيجة تزايد تكلفة دعم املواد األساسية وارتفاع فاتورة األجور
األولويات»
 1ـاتباع مسار تقشفي من أجل إعادة بناء االحتياطيات املالية الوقائية وضامن استمرارية أوضاع املالية العامة عىل املدى املتوسط ،وذلك من خالل إحالل الربامج
االجتامعية املوجهة بدقة محل الدعم املعمم ذي التكلفة املرتفعة وإصالح نظام التقاعد.
 2ـ إعادة بناء االحتياطات الوقائية يف الحسابات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية عرب إجراء إصالحات هيكلية وزيادة مرونة سعر الرصف.
 3ـ دعم تحقيق منو أعىل وأكرث شموالً عرب تعزيز الحوكمة االقتصادية وتحسني مناخ األعامل.
 4ـاملحافظة عىل األوضاع النقدية واملالية الكافية ،والحفاظ عىل االستقرار املايل
مرص:اتفاق متهيدي من أجل قرض بقيمة  4.8مليار دوالر أمرييك ( ،حسب بيان صحفي لصندوق النقد الدويل بتاريخ  20نوفمرب ) 2012
ــ دعم برنامج حكومي يجعل من املالية ركيزته األساسية من خالل خفض الهدر يف اإلنفاق عرب إصالح دعومات الطاقة واستهداف الدعم للفئات املستضعفة
ورفع اإليرادات املحلية عن طريق رفع تصاعدية رضيبة الدخل وتوسيع قاعدة الرضائب العامة عىل اإليرادات .سيساعد خفض العجز املتوقع يف تخفيف عبء
الدين العام ويحرر التمويل لدعم النفقات االجتامعية ومنو القطاع الخاص.
 تحسني حوكمة القطاع العامتوجيه السياسات النقدية وسعر الرصف نحو خفض التضخم عىل املدى املتوسط وتعزيز التنافسية
وضامن بيئة عادلة ومنافسة لألعامل
«ملحوظة» :مل تذعن الحكومة املرصية للرشوط التقشفية للصندوق واختارت عوض ذلك سياسة إرادوية لتنشيط الدورة االقتصادية ( ملزيد من التفاصيل انظر
)July 2013 ، News Daily Egypt new finance minister plans stimulus not austerity (doc
األردن( :مذكرة برنامجية 3،أغسطس ،2012موقع صندوق النقد الدويل)
األولويات :برنامج للتقشف املايل مقبول اجتامعياً ومدعم باتفاق لالستعداد االئتامين ( )Stand Buy Agreementمدته 36شهرا ً بقيمة 2بليون دوالر)1(.
التحديات األساسية:
أ ـ خفض َمواطن الضعف يف املالية العمومية عن طريق ضبط أوضاع املالية العامة عىل املديني القصري واملتوسط وتدعمه إصالحات يف اإلنفاق والرضائب مع
حامية رشائح السكان ذوي الدخل املنخفض.
ب ـ إعادة رشكة الكهرباء الوطنية إىل مستوى اسرتداد التكلفة.
جـ ـ القيام بإصالحات هيكلية لتحسني مناخ األعامل وتعزيز الشفافية مع النهوض مبستوى املهارات يف سوق العمل من أجل منو مرتفع يشمل الجميع.
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القسم الثالث:صندوق النقد الدول ودعم المواد أ
الساسية األرس ذات الدخل املحدود من تكاليف الوقود املرتفعة.
ي
وعوضاً من استهداف محدودي الدخل مبارشة ،متيل بعض
يعتمد صندوق النقد الدويل عىل مقاربة تختزل الحامية
الحكومات إىل ابقاء أسعار جميع املنتجات البرتولية أقل من
االجتامعية يف جانبها املرتبط باملساعدة االجتامعية واإلعانات
األسعار الدولية ،برصف النظر عام إذا كان استخدامها يتم
املقدمة للمحتاجني فقط ،غاضّ اً الطرف عن الجوانب األساسية
من قبل الفقراء أو االغنياء .كام يسعى دعم أسعار الطاقة
املرتبطة بالتأمني االجتامعي كأداة للتخفيف من املخاطر
إىل تشجيع الصناعات املحلية لتحفيز الرشكات عىل توفري
املرتبطة بدورة الحياة كاملرض والبطالة والتقدم يف السن
السلع والخدمات للمستهلكني بأسعار معقولة ،واملساعدة
واإلصابات .ويرجع هذا االختزال أساساً إىل كون صندوق النقد
يف حاميتها من املنافسة األجنبية وتعزيز قدراتها التنافسية
ال يهتم بالحامية االجتامعية إال من خالل تأثريها عىل عجز
التصديرية وحامية العاملة املحلية .رابعاً ،تعمل الحكومات
املوازنة العامة ،ذلك ان جزءا أساسياً من املساعدة االجتامعية
عىل تيسري االستهالك يف مواجهة تقلبات أسعار الطاقة من
يقدم عىل شكل دعم مبارش للمواد األساسية تتحمله املوازنة
خالل دعم األسعار املحلية عندما تكون األسعار يف األسواق
العامة للدولة .وتعترب املؤسسة املالية الدولية أن هذا الدعم
الدولية مرتفعة ،وزيادة الرضائب عندما تكون األسعار العاملية
يرهق موازنة الدولة ويعترب عامالً رئيسياً لتفاقم العجز املايل
منخفضة .كام يحاول التدخل الحكومي تحايش الضغوط
للدولة .إن ما يهمنا يف هذا القسم االخري من الورقة هو نقد
التضخمية التي تولدها الزيادات العاملية يف أسعار السلع
مقاربة صندوق النقد الدويل للحامية االجتامعية عرب تبيان
الرئيسية.
محدودية إصالح نظام دعم املواد األساسية كام يروج له
واذا كان الرتكيز يقع عىل الدعم املقدم للطاقة يف البلدان
الصندوق ،والوقوف عند آثاره السلبية عىل االقتصاد واملجتمع.
العربية نظرا ً لثقله ،إذ بلغ حجمه 237بليون دوالر سنة 2011
ا ـ تعريف مفهوم الدعم وأدواره االقتصادية
اي ما يعادل  8.6%من إجاميل الناتج الداخيل للعامل العريب
واالجتامعية.
مقابل  %0.7لدعم املواد الغذائية ( . )2إن دعم الغذاء ال
يتم تعريف الدعم بأنه «أي تدابري تبقي األسعار بالنسبة
يقل أهمية ،نظرا ً لدوره االجتامعي واالقتصادي .فسياسة دعم
للمستهلكني أقل من مستوى السوق أو تبقي األسعار
الغذاء يف بلد كمرص ملدة تزيد عن خمسني سنة تشري إىل نوع
بالنسبة للمنتجني فوق مستوى السوق أو تخفض التكاليف
من االلتزام السيايس واالجتامعي من قبل السلطات العمومية
بالنسبة للمستهلكني واملنتجني من خالل منح دعم مبارش أو
لتوفري السلع األساسية للمواطنني بأسعار مناسبة ،رغم أنها
غري مبارش» .ويحتسب حجم الدعم حسب مقاربة «الفجوة
بدأت متيل منذ منتصف الثامنينات إىل الحد من تكلفة برامج
التسعريية» ،أي مبقارنة السعر املالحظ لسلعة أو خدمة ما
دعم السلع الغذائية تحت ضغوط املوازنة واملؤسسات املالية
بسعر معياري أو مرجعي معني .فبالنسبة للطاقة مثالً ،تقدر
الدولية .وعىل العموم يكون الهدف األسايس من سياسات
املنظامت الدولية حجم الدعم املقدم عىل أساس الفرق بني
دعم الغذاء اقتصادياً واجتامعياً ،متمثالً يف الحد من الفقر
أسعار الوقود يف األسواق العاملية واألسعار التي تباع بها هذه
والعدالة االجتامعية وإعادة التوزيع .كام ميكن أن يكون
االنواع من الوقود محلياً.
الحافز لهذه السياسات هو التعامل مع أزمة أو كارثة طارئة،
أو الحصول عىل الدعم السيايس وتنمية الوالء يف إطار نوع من
يلعب الدعم املقدم للمواد األساسية عدة ادوار ،اجتامعية
العقد االجتامعي بني الحاكم واملجتمع.
واقتصادية .يهدف الدعم املقدم الستعامل الطاقة أوالً إىل
توسيع فرص الحصول عىل هذا املنتوج االسرتاتيجي والحيوي،
وذلك من خالل الحد من تكلفة الوقود املستعمل من طرف
األرس مثال للطهي والتدفئة أو للحصول عىل الكهرباء .كام
يستعمل الدعم أيضاً للمساعدة يف توسيع البنية التحتية
الرضورية مثل شبكات الكهرباء يف املناطق الريفية ،من
خالل الدعم املبارش للمنتجني أو من خالل دعم املستهلكني،
والذي يقلل من تكاليف التوصيالت املنزلية األولية للشبكات.
أما العامل الثاين وراء دعم أسعار الطاقة فيكمن يف حامية

ب ـ تصور صندوق النقد الدويل إلصالح نظام دعم
الطاقة يف العامل العريب

يركز صندوق النقد الدويل يف تحليله لنظام دعم الطاقة يف العامل
العريب عىل جوانبه السلبية ،وهي كام ييل حسب الصندوق (
انظر ،دعم أسعار الطاقة يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ،منشورات صندوق النقد الدويل ) 2013 ،أوال ،التكلفة
املرتفعة للدعم ،اذ يقدر الصندوق دعم الطاقة قبل الرضيبة ،أي
الدعم املحسوب عىل أساس الفرق بني قيمة االستهالك باألسعار
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العاملية وقيمته بالسعر املحيل ،يف منطقة الرشق األوسط ككل مبا
يقارب  22باملئة من اإليراد الحكومي .كام متثل نحو نصف دعم
الطاقة العاملي .ثانياً ،ال يوفر دعم الطاقة حامية فعالة للقدرة
الرشائية للفئات املعوزة ،فيام يؤثر سلباً عىل املوازنة العامة للدول
وميزان املدفوعات .ويحدث أيضاً تشوهات يف هيكل األسعار
ترض باالقتصاد وتخصيص املوارد .ورغم أن األرس تستفيد مبارشة
من األسعار املنخفضة للطاقة املستعملة يف الطهي والتدفئة
واإلنارة والنقل الشخيص ،وبشكل غري مبارش من خالل انخفاض
تكاليف إنتاج السلع والخدمات األخرى التي تشكل الطاقة
إحدى مدخالتها ،إال أن املالحظ أن هناك نوعاً من الالمساواة
يف االستفادة من دعم الطاقة ،حيث تستحوذ الفئات امليسورة
بنسبة أكرب من القيمة اإلجاملية للدعم ،مقارنة بالفئات املتوسطة
والفقرية .وتحيل دراسة صندوق النقد الدويل ،عىل سبيل املثال
ال الحرص،إىل حالة السودان ،حيث يستفيد أدىن  20يف املئة من
السكان من  3يف املئة فقط من الدعم املقدم الستهالك الوقود،
فيام يتلقى أغنى  20يف املئة من السكان أكرث من  50يف املئة منه.

االهتامم إىل الجانب التضلييل الستعامل عبارة «إصالح دعم
الطاقة» يف حني يتعلق األمر يف الحقيقة باإللغاء التدريجي لهذا
الدعم مع إحداث شبكات لألمان االجتامعي تستهدف حامية
الفئات األكرث ترضرا ً من هذه السياسة.
ـــ تأثري سلبي عىل النمو واألسعار إن الزيادة يف أسعار املواد
األساسية ستؤثر سلباً عىل الطلب الداخيل والنمو والتشغيل
عىل األقل عىل املدى القصري .فعىل سبيل املثال ،بينت دراسة
حديثة للمندوبية السامية للتخطيط باملغرب أن الزيادة يف
أسعار الطاقة التي أقدمت عليها الحكومة املغربية يف شهر
سبتمرب من هذا العام ستؤثر كالتايل عىل املؤرشات املاكرو-
اقتصادية» سينخفض معدل النمو ب  0.15باملئة سنة2013
و 0.48باملئة سنة.2014
وذلك جراء تراجع الطلب الداخيل ،يف حني ستسجل أسعار
االستهالك الداخيل زيادة بنسبة  0.37باملئة و 1.1باملئة
بالنسبة للفرتة نفسها .باملقابل ،سيرتاجع معدل عجز املوازنة
العامة بـ 0.18باملئة سنة  2013و 0.58باملئة سنة .2014

ثالثاً ،يستنزف الدعم املقدم للطاقة جزءا ً مهامً من اإلنفاق
الحكومي عىل حساب قطاعات أخرى كالبنيات التحتية والتعليم
والصحة .ففي مرص مثالً ،يبلغ مجموع دعم الطاقة ثالثة أضعاف
اإلنفاق عىل التعليم وسبعة أضعاف اإلنفاق عىل الصحة .رابعاً
وأخريا وليس آخرا ً ،ينجم عن دعم الطاقة إفراط يف استهالكها ،ما
يؤدي إىل تفاقم ظاهرة التلوث واالختناقات املرورية ،كام أنه ال
يشجع عىل االستثامر يف كفاءة الطاقة والنقل العمومي والطاقة
املتجددة .ورغم وجود عراقيل أمام اإلصالح كاملعارضة من فئات
محددة تستفيد من الوضع الراهن وعدم وجود معلومات تتعلق
بحجم الدعم وأوجه قصوره وغياب مصداقية الحكومة وقدراتها
االدارية ،يعترب صندوق النقد الدويل أن إلصالح دعم الطاقة
عدة إيجابيات ،ما سيدعم النمو،كام أنه سيساعد عىل تقليص
عجز املوازنة وأسعار الفائدة ،ما سيحفز االستثامرات يف القطاع
الخاص ويعزز فرص النمو االقتصادي .أما العنارصاألساسية املكونة
لإلصالح ،فتتمثل يف اعتامد التدرج يف زيادة األسعار ووضع
تدابريتهدف إىل تخفيف حدة تأثري الزيادات يف أسعار املحروقات
عىل الفقراء وذلك بالقيام بتحويالت نقدية أو توزيع قسائم عىل
املستحقني .وإذا تعذر ذلك ،يجب اعتامد أو التوسع يف برامج
األشغال العامة مع تطوير القدرات .كام يجب وضع اسرتاتيجية
إعالمية شاملة للتواصل إلقناع املواطنني برضورة اإلصالح ومنافعه.

ـــ محدودية إحداث شبكات لألمن االجتامعي «رغم وجود
عدة تدابري تخفيفية كدعم الطاقة املوجه واستخدام شبكات
األمان االجتامعي القامئة وبرامج األشغال العامة،إال أن
التحويالت النقدية املوجهة تبقى اإلجراء األكرث طموحاً والتدبري
التخفيفي املفضل لدى صندوق النقد الدويل .ويقوم هذا
اإلجراء الذي يلغي أي دعم للطاقة عىل استعامل الوفورات يف
امليزانية لتمويل برامج تحويالت نقدية موجهة نحو الفقراء.
وقد تكون هذه التحويالت مرشوطة بالتزام األرس املستفيدة
بإرسال أبنائها وبناتها إىل املدرسة ،والولوج إىل الخدمات
الصحية العمومية .وإذا كانت التحويالت النقدية تتمتع مبزايا
عديدة ،فإنها ال تخلو من شوائب تحد من فعاليتها يف محاربة
الفقر .فهي تتطلب تكاليف إدارية وتكاليف خاصة قد تصل
إىل  30باملئة.

من املوارد املخصصة للربنامج ،كام أنها تطرح مشاكل مرتبطة
بتقييم مستويات الدخل وتحديد املستفيدين ،ما يؤدي إىل
عدم اكتامل التغطية فضال عن الوصمة االجتامعية .وتكتيس
هذه الحواجز أهمية خاصة يف عدد من البلدان العربية،
بالنظر إىل ضعف املؤسسات اإلدارية وتفيش الفساد والرشوة
واملحسوبية .من جهة أخرى ،يبني عدد من الدراسات
محدودية التحويالت النقدية املوجهة ملعالجة الفقر .فرغم
جـ ـ نقد مقاربة صندوق النقد الدويل
التحسن النسبي املسجل يف مجال التمدرس والصحة والتغذية،
قبل التطرق إىل أهم االنتقادات التي ميكن توجيهها إىل مقاربة
إال أن اآلثار يف ما يخص تراجع الفقر ،تبقى ضعيفة عىل املدى
صندوق النقد الدويل إلشكالية الحامية االجتامعية ،ينبغي إثارة
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القصري .كام أن النتاتج البعيدة املدى يف مجال الرتبية وتكوين
رأس املال البرشي وتقليص الفقر ،غري مضمونة.

االقرتاض متتلث يف تبني «توافق واشنطن» املرتكز عىل ثالثية لربلة
االقتصاد ،الخصخصة والتقشف عىل مستوى املالية العمومية».
ومل تنج العديد من الدول من الوقوع يف حبال املؤسسات املالية
الدولية ،علامً أن املوقع الجيوسيايس االسرتاتيجي للعامل العريب
جعل االعتبارات السياسية ومصالح الدول العظمى تلعب دورا ً
هاماً يف توجيه تدخالت هذه املؤسسات يف املنطقة العربية.
ورغم التطبيق الويف لوصفات صندوق النقد الدويل ،تراجع
معدل النمو االقتصادي يف العديد من البلدان العربية ،وارتفعت
معدالت البطالة ،كام تفاقمت مظاهر التفاوت الطبقي واإلقصاء
االجتامعي .وإذا كان دور صندوق النقد الدويل عىل مستوى
االقتصاد العاملي قد تراجع بعض اليشء خالل العقد األول من
األلفية الثالثة ،فإنه ما فتئ يسرتجع قوته ونفوذه ،مستغالً ظروف
األزمة الهيكلية لالقتصاد الرأساميل املعومل .وهكذا فرض الصندوق
سياسات تقشفية صارمة عىل العديد من الدول األوروبية ،خاصة
دول جنوب أوروبا .وعكس توقعات صندوق النقد الدويل ،مل
َ
تتعاف اقتصادات هذه البلدان ،بل أدت إىل بروز أوضاع اجتامعية
خانقة تعاين منها بدرجات متفاوتة شعوب منطقة اليورو.

العاملي تغريا ً ملحوظاً منذ إنشائه سنة ،1944إذ تحول من حارس
لالستقرار املايل العاملي الرضوري لتطور التجارة العاملية ودعم
النمو االقتصادي وتعظيم فرص الشغل ،إىل دريك يعمل عىل دمج
اقتصادات العامل الثالث يف السوق العاملية وإعادة هيكلتها وفقاً
ملتطلبات تطور االقتصاد الرأساميل املعومل ،مستغالً فخ املديونية
الذي سقط فيه العديد من دول الجنوب .فتم فرض رشوط
شديدة خاصة عىل الدول املدينة التي لجأت إىل الصندوق من

يختزل صندوق النقد الدويل مقاربته إلشكالية الحامية االجتامعية
يف املساعدة التي تقدمها الدولة ملواطنيها من خالل دعم املواد
األساسية ،والذي يعتربه الصندوق أحد األسباب الرئيسية لتفاقم
عجز املوازنة العامة وميزان املدفوعات .لهذا تضغط هذه
املؤسسة املالية الدولية عىل الدول العربية من أجل تقليص هذا
الدعم يف افق إلغائه متاماً .ولتخفيف أثر الزيادة يف أسعار املواد

وما قد يحد أكرث من فعالية التحويالت النقدية املوجهة يف
الدول العربية ،افتقاد العديد منها ملؤسسات وآليات الحامية
االجتامعية.فنسبة استفادة السكان من الحامية االجتامعية
تبقى ضعيفة .ذلك ان هذه األخرية ال تغطي إال العاملني
بعقود دامئة ،وهذا متوفر فقط يف القطاع العام ،أضف إىل
ذلك تفيش العمل يف القطاع غري الرسمي ونسب البطالة
املرتفعة ،وكذلك ضعف مشاركة النساء يف سوق الشغل.
ـ تفقري الطبقات الوسطى

ان استهداف الفئات األكرث فقرا ً من خالل آليات التحويالت
النقدية املوجهة واملبارشة ،سيعرض ال محالة العديد من الفئات
التي تعاين من الهشاشة ،وكذلك أجزاء واسعة من الطبقات
املتوسطة للتفقري وتدهور أوضاعها املعاشية مام سيفقد سياسة
«إصالح الدعم» السند السيايس الرضوري لنجاحها .كام انه
سيجعل التكلفة السياسة لتطبيق هذه السياسة مرتفعة ،كام وقع
مؤخرا ً يف السودان ،حيث ذهب نحو  200قتيل ضحية حمالت رغم هبوب رياح «الربيع العريب» ،مل تغري املؤسسات املالية
قمع املتظاهرين ضد الزيادة يف أسعار الطاقة.
الدولية من مقاربتها للمشاكل االقتصادية العميقة للعامل العريب،
إن سياسة ما يسمى بإصالح الدعم ،تشكو يف العمق من النظرة اذ احتفظت بالوصفات النيوليربالية املنقحة نفسها ،بيشء من
االقتصادوية الضيقة التي تركزعىل التوازنات املالية املاكرو ـ الحوكمة الجيدة .ونظرا ً لتداعيات األزمة العاملية وللضغوط
اقتصادية عىل حساب التوازنات االجتامعية .فاألولوية حسب االجتامعية الداخلية ،تدهورت املؤرشات املاكرو ـ اقتصادية لعدد
خرباء الصندوق ،يجب أن تعطى السرتجاع ثقة املستثمر ،من الدول العربية ،ما جعلها تلجأ إىل صندوق النقد الدويل الذي
وتسديد الدين ،ولو عىل حساب الحقوق االقتصادية واالجتامعية فرض عليها رشوطاً قاسية ،شبيهة إىل حد كبري بتلك التي روج لها
للمواطنني .فقيم العدالة والتضامن والتآزر وعدم التمييز ،تبقى يف املنطقة األوروبية .وهكذا أعطيت األولوية القصوى للتحكم يف
عصية عىل التفكري االقتصادوي الضيق الذي ترتكز عليه تحاليل العجز املايل عرب اعتامد سياسات تقشفية كمدخل رضوري كفيل
وسياسات املؤسسات املالية الدولية .فهذا الفكر ال يؤمن اال بالفرد بإرجاع الثقة للقطاع الخاص ،وبالتايل رفع وترية االستثامر والنمو
كفاعل اقتصادي يبحث عىل تعظيم امللذات والربح يف إطار لخلق فرص الشغل التي تحتاج إليها شعوب املنطقة .وإذا كان
أسواق تنافسية مبنية عىل ثالثية اللربلة والخصخصة والتقشف من السابق ألوانه التكهن بالنتائج االقتصادية لهذه املقاربة ،فإن
اآلثار املرتقبة لتقليص دعم املواد األساسية وتخفيض أو تجميد
املايل عىل صعيد املوازنة العامة.
األجور والزيادة يف الرضائب عىل االستهالك ،ستكون سلبية
الخالصة العامة
بالنسبة للتنمية البرشية والقدرة الرشائية للفئات االجتامعية
شهد الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدويل عىل صعيد االقتصاد املتوسطة وهشاشة ظروف العمل.
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