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يعمالجميع

م�سعود �أحمد

بلدان التحول العربي حتتاج
�إىل ر�ؤية �إر�شادية يف امل�ستقبل

�شاطئ البحر الأبي�ض المتو�سط في مدينة الإ�سكندرية ،م�صر.
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ال�شرق الأو�سط

ميكننا �أن نعرف مدى ذكاء ال�شخ�ص ومهارته عن طريق �إجاباته...كما
ميكنك �أن تعرف مدى حكمته من خالل �أ�سئلته.
 جنيب حمفوظ ،الكاتب امل�رصياحلائز على جائزة نوبل

�أدى

التغري الذي اجتاح العامل العربي يف ربيع � 2011إىل
�إطالق العنان مل�شاعر التفا�ؤل يف املنطقة من جديد ،بينما
يت�ساءل الكثريون الآن عن وجهة هذا التحول.
يتيح التحول الذي ت�شهده منطقة ال�رشق الأو�سط فر�صة تاريخية �أمام
بلدان التحول العربي وهي ب�صدد �إعادة التفكري يف نظمها ال�سيا�سية ونظمها
االقت�صادية على حد �سواء .ف�شهد بع�ض هذه البلدان تغريا يف نظمها (م�رص 
وليبيا وتون�س واليمن) بينما ُيجري البع�ض  الآخر �إ�صالحات �سيا�سية
يف الداخل (الأردن واملغرب) .ويف مقدورها جميعا اال�ستفادة من �إجراء
�إ�صالحات وا�سعة النطاق لإيجاد اقت�صادات �أكرث ديناميكية و�شموال متنح
فر�صا اقت�صادية جلميع �رشائح املجتمع.

نحو ر�ؤية �إر�شادية

�سيكون عام  2013عاما �صعبا �آخر يف بلدان التحول العربي .فلي�س
من املتوقع �أن حتقق اقت�صاداتها �سوى تعاف معتدل – تعاف ال يكفي
لتوليد فر�ص العمل الالزمة التي تكفل معاجلة م�شكلة ارتفاع البطالة
بفعالية يف املنطقة .كذلك ي�ؤدي ال�رصاع امل�أ�ساوي يف �سوريا �إىل
وقوع �أزمة �إن�سانية خطرية تنت�رش تداعياتها يف البلدان املجاورة �أي�ضا،
وخا�صة الأردن ولبنان.
وبالرغم من �أهمية الرتكيز يف الوقت احلا�رض  على احلفاظ على
اال�ستقرار االقت�صادي ،فمن املهم �أي�ضا عدم �إغفال التحديات اجلوهرية
املتزايدة على املدى املتو�سط واملتعلقة بتحديث اقت�صادات املنطقة
وتنويع �أن�شطتها ،وتوفري مزيد من فر�ص العمل ،و�إتاحة الفر�ص على
�أ�سا�س من العدالة والإن�صاف للجميع .وحري ب�صناع ال�سيا�سات �أن
يتخذوا خطوات ا�ستباقية لتغيري النظم االقت�صادية املوجودة ،حتثهم
على ذلك م�شاعر ال�ضيق املتزايدة التي حت�س بها ال�شعوب امل�ضطربة
التواقة �إىل حتقيق نتائج �رسيعة – كفر�ص  عمل جديدة وارتفاع
م�ستويات الدخل وحت�سن الأو�ضاع االجتماعية (راجع التحقيق
بعنوان «احلرية واخلبز ي�سريان معا» ،يف هذا العدد من جملة «التمويل
والتنمية»).
ويتعني تنفيذ برنامج �شامل للإ�صالح لتحديد �أهداف وا�ضحة
للتحول االقت�صادي .وعلى عك�س مرحلة التحول التي �شهدتها �أوروبا
ال�رشقية منذ �أكرث من  20عاما اجته خاللها كثري من البلدان نحو
االحتاد الأوروبي ومنوذجه االقت�صادي ،تفتقر بلدان التحول العربي
اليوم �إىل منوذج حتتذي به يف التوجه نحو مق�صدها االقت�صادي
النهائي .ولكن ال بد من وحدة ال�صف ووحدة الهدف ،فهل يفلح النا�س
�إال �إذا تكاتفوا وت�آزروا لتحقيق هدف م�شرتك  .
وهناك حاجة �إىل �إجراء �إ�صالحات اقت�صادية �شاملة لتغيري هذه
االقت�صادات من منوذج «ال�سعي للك�سب الريعي» –الذي تهدف ال�رشكات
يف ظله �إىل حتقيق االزدهار باال�ستفادة من امتيازات حكومية خا�صة
�أو من حقوق االحتكار – وحتويلها �إىل نظام ي�سرت�شد مببد�أ �أ�سا�سي هو
�إر�ساء القيم االقت�صادية وتوفري فر�ص العمل .ولكن بينما ت�ؤدي هذه
التحوالت �إىل فوز البع�ض ،ف�إنها ت�سفر �أي�ضا عن خ�سارة البع�ض الآخر،

كثري منهم يتمتع بعالقات �سيا�سية قوية .وال  �شك �أن هذه امل�صالح
املكت�سبة �ستقاوم الإ�صالح .ولكن احلد من ت�أثري هذه امل�صالح �أمر
ممكن يف فرتات اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي ت�صاحب �إن�شاء نظام
جديد– ومن ثم �إتاحة الفر�صة �أمام الإ�صالح.
ومن الوا�ضح �أن �صناع ال�سيا�سات الوطنيني يحملون على عاتقهم
م�س�ؤولية و�ضع براجمهم للإ�صالح ،بينما يف و�سع املجتمع الدويل
�أن ميد لهم يد العون بتوفري التمويل وتقدمي امل�شورة على م�ستوى
ال�سيا�سات ،وزيادة انفتاح الأ�سواق �أمام �صادرات املنطقة .وقد قدم
املجتمع الدويل بالفعل م�ساعدة مالية كبرية .و�إ�ضافة �إىل امل�ساهمات
الهائلة من املانحني الثنائيني ،ال �سيما دول جمل�س التعاون اخلليجي،
تعهدت امل�ؤ�س�سات املالية الدولية بتوفري  18.5مليار دوالر منذ بدء
مرحلة التحول ،ناهيك عن تعهد �صندوق النقد الدويل بتوفري �أكرث
من  8مليارات دوالر لدعم الربامج االقت�صادية الوطنية يف الأردن
واملغرب واليمن .و ُيجرى ال�صندوق �أي�ضا مناق�شات حول تقدمي الدعم
املايل لكل من م�رص وتون�س .ومن الوا�ضح �أن هناك حاجة �إىل مزيد
من التمويل ،و�إىل ما هو �أبعد من التمويل ،فزيادة انفتاح الأ�سواق �أمام
التجارة و�إ�سداء امل�شورة الفنية على �صعيد ال�سيا�سات يكت�سبان �أي�ضا
�أهمية بالغة .والتحديات االقت�صادية �أمام بلدان التحول العربي تتجاوز
كثريا نطاق خربات ال�صندوق .فت�سهم هيئات معنية بالتنمية مثل البنك
الدويل وغريه من امل�ؤ�س�سات املالية الدولية والإقليمية ،ف�ضال على
ال�رشكاء الثنائيني ،بدور مهم يجب عليها �أن ت�ستمر يف اال�ضطالع به
يف الفرتة املقبلة.

التحديات الهيكلية

Ahmed, 02/8/13

عانت بلدان التحول العربي طويال من نق�ص يف الديناميكية �صاحبها
ارتفاع البطالة وعدم القدرة – برغم جهود الإ�صالح  -على حتقيق منو
على م�ستوى الفرد بنف�س القدر الذي حتققه اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
واالقت�صادات النامية الأخرى (راجع الر�سم البياين  .)1وتت�سم م�شاركة
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القوى العاملة يف املنطقة بانخفا�ض م�ستوياتها ،بينما ظلت ا�ستجابة
فر�ص العمل للنمو من �أبط�أ املعدالت يف العامل.
وبرغم حتول كثري من هذه البلدان مبرور الوقت �إىل نظم اقت�صادية
يقودها القطاع اخلا�ص ،ال  تزال فر�ص  العمل احلكومي فيها تكت�سب
�أهمية �أكرب بكثري �إذا ما قورنت باملناطق الأخرى� .أما احليوية
االقت�صادية التي �ساعدت على قيادة التحول يف اقت�صادات الأ�سواق
ال�صاعدة واالقت�صادات النامية يف املناطق الأخرى فقد ظلت غائبة عن
كثري من البلدان العربية    .
وهناك كثري من العوامل امل�ؤثرة على �إطالق الإمكانات الهائلة يف
املنطقة ،و�ستختلف و�صفة الإ�صالح بطبيعة احلال من بلد �إىل �آخر ،و�إن
كانت هناك بع�ض الأولويات امل�شرتكة (راجع تقرير .)IMF, 2012
و�ستكون زيادة التكامل التجاري ،داخل املنطقة وعلى م�ستوى
االقت�صاد العاملي على حد �سواء ،مطلبا �رضوريا لي�س لتعزيز النمو
وح�سب و�إمنا �أي�ضا كمحفز لإجراء �إ�صالحات �أخرى مهمة .وهناك
حاجة �إىل �إ�صالح تنظيم الأعمال واحلوكمة ل�ضمان الب�ساطة وال�شفافية
وامل�ساواة يف معاملة ال�رشكات ثم يف نهاية املطاف زيادة ال�شفافية
وامل�ساءلة يف امل�ؤ�س�سات العامة� .أما �إ�صالحات �سوق العمل والتعليم
ف�ست�ضمن بناء املهارات وحماية العاملني على نحو مالئم .وحت�سني
�إمكانات احل�صول على متويل �سي�ساعد كمحفز على ريادة الأعمال
واال�ستثمارات اخلا�صة .كذلك �سي�ساعد �إ�صالح املالية العامة على
�إتاحة املوارد للإنفاق يف املجاالت ذات الأولوية واحلد من التعر�ض 
للمخاطر ثم حتفيز النمو.

تعزيز التجارة

مل تكن التجارة يف العقود الأخرية حمرك منو ذي ثِقل يف بلدان التحول
العربي (راجع باب «ت�أمل معي» يف هذا العدد من جملة «التمويل
والتنمية») .ف�صادرات املنطقة �أقل ن�سبيا من كل من االقت�صادات
الأخرى وخا�صة �صادراتها �إىل �أوروبا  .وحال هذا الأمر دون ا�ستفادة
املنطقة من ارتفاع النمو يف كثري من الأ�سواق ال�صاعدة  ،وخا�صة يف
�آ�سيا .ومل يتحقق حتى الآن �سوى تقدم حمدود نحو ت�صدير منتجات ذات
قيمة م�ضافة �أعلى.

وتعميق التكامل التجاري ميكن �أن يعطي دفعة قوية القت�صادات
املنطقة مما يحقق النمو ويوفر فر�ص العمل وي�ساعد يف احلفاظ على
الزخم من �أجل �إ�صالح �أو�سع نطاقا .ومن �ش�أن االندماج يف االقت�صاد
العاملي �أن ي�ساعد �أي�ضا على �إحالل االن�ضباط وتوفري احلوافز على
و�ضع �إ�صالحات �أخرى تهدف �إىل تعزيز القدرة التناف�سية.

تعميق التكامل التجاري ميكن �أن يعطي
دفعة قوية القت�صادات املنطقة ،مما يحقق
النمو ويوفر فر�ص العمل.
وفيما يخ�ص  بلدان التحول العربي� ،سيقت�ضي حتقيق التكامل
التجاري �أوال وقبل كل �شيء زيادة انفتاح �أ�سواق االقت�صادات املتقدمة.
على �سبيل املثال ،ال تزال عوامل كارتفاع التعريفات اجلمركية ،والقيود
على احل�ص�ص ،ودعم املزارع متثل عائقا كبريا �أمام ال�صادرات الزراعية
�إىل االحتاد الأوروبي ،بينما االتفاقات احلالية مع االحتاد الأوروبي ال 
تن�ص على حترير جتارة اخلدمات.
وجلني الثمار الكاملة من التكامل مع التجارة العاملية ،ينبغي �أن
ت�سعى بلدان التحول العربي �أي�ضا �إىل زيادة حترير حواجزها اجلمركية
وغري اجلمركية وتنويع جتارتها بالتوجه نحو الأ�سواق ال�صاعدة �رسيعة
النمو .ومن �ش�أن زيادة التكامل على امل�ستوى الإقليمي ،عن طريق
معاجلة العوائق غري اجلمركية وحتقيق االت�ساق بني ال�سيا�سات� ،أن
ت�ساعد بلدان التحول العربي على االندماج يف �سل�سلة العر�ض العاملية.

تب�سيط �أجواء الأعمال

تواجه هذه البلدان العربية تراثا من اللوائح التنظيمية املعقدة واملرهقة
للأعمال (راجع الباب بعنوان «قطاع الأعمال لي�س ك�سابق عهده» ،يف
هذا العدد من جملة «التمويل والتنمية») .فم�رص ،على �سبيل املثال،
لديها � 36ألف الئحة تتداخل يف كثري من الأحيان وت�ؤثر على القطاع
اخلا�ص .ولهذا ال�سبب ،غالبا ما تكون عملية البدء يف م�رشوع �أعمال
و�إدارته عملية مطولة ومكلفة ومعقدة  .
وي�أتي معظم بلدان املنطقة يف
مراتب مت�أخرة فيما يتعلق مب�ستوى
احلوكمة على ال�صعيد العاملي ،وهكذا
كان الو�ضع ب�صورة متزايدة طوال العقد
املا�ضي (راجع الر�سم البياين  .)2ويظل
الف�ساد م�شكلة رئي�سية :فيذكر �أكرث من
ن�صف ال�رشكات يف منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا �أنه قد طُ لِب
�إليها تقدمي ر�شاوى – وتلك الن�سبة �أعلى
بكثري من �أي منطقة �أخرى يف العامل
(ا�ستق�صاءات م�ؤ�س�سات الأعمال التي
يجريها البنك الدويل – World Bank
.)Enterprise Surveys
وبرغم الإجراءات التي اتخذها
بالفعل كثري من البلدان ،يتعني بذل
جهود متوا�صلة ومكثفة لتح�سني
القواعد املنظمة للأعمال ورفع م�ستوى
احلوكمة .ولكي يتحقق النجاح امل�ستمر
يتعني تطبيق نظام من ال�ضوابط
امر�أة تدلي ب�صوتها في االنتخابات في مدينة طرابل�س ،ليبيا والتوازنات يحمي امل�ؤ�س�سات الوطنية
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والإقليمية الرئي�سية من �إفراط احلكومة يف ا�ستخدام ال�صالحيات
اال�ستن�سابية والتدخالت غري ال�شفافة .ويت�ضح من جتربة �رشق �آ�سيا،
على �سبيل املثال� ،أن البلدان التي تعمل بفعالية على �إن�شاء م�ؤ�س�سات
تخ�ضع للم�ساءلة وتقوم على قواعد حتقق منوا اقت�صاديا �أكرب بكثري من
تلك البلدان التي ال تزال م�ؤ�س�ساتها خا�ضعة للتدخل اجلزايف من القادة
ال�سيا�سيني وامل�س�ؤولني احلكوميني (.)World Bank, 2009
وبرغم اختالف احتياجات الإ�صالح بني البلدان ،ينبغي �أن تركز
اال�سرتاتيجيات الرامية �إىل �إ�صالح تنظيم الأعمال على التخل�ص  من
احلواجز التي تعرقل بدء م�رشوع �أعمال �أو �إغالقه .وينبغي مراجعة
�رشوط الدخول يف م�رشوع �أعمال – كموافقة وزارة القطاع املعني،
التي متنح امل�س�ؤولني قدرا كبريا من ال�صالحيات اال�ستن�سابية وتتيح
لهم حماباة امل�ستثمرين �أو ا�ستبعادهم  -و�ضمان ا�ستنادها �إىل قواعد
وا�ضحة و�شفافة .وينبغي باملثل تخفي�ض احلد الأدنى املرتفع لر�أ�س
املال الإلزامي وتخفيف القيود على امللكية الأجنبية ،ما مل تكن راجعة
�إىل م�صدر قلق معني ب�ش�أن التنظيم .وينبغي �أن تركز جهود الإ�صالح
كذلك على التخل�ص من م�صاعب اخلروج وو�ضع قوانني حديثة ب�ش�أن
الإفال�س ال جترم �إخفاق م�ؤ�س�سات الأعمال.

العمل والتعليم

تواجه �أ�سواق العمل يف بلدان التحول العربي م�شكالت عوي�صة .فيزداد
ارتفاع البطالة تفاقما بفعل ال�ضغوط الدميغرافية البالغة مع دخول
مزيد من ال�شباب �إىل �سوق العمل .وت�صل بطالة ال�شباب �إىل م�ستويات
مرتفعة ،فترتاوح بني   %18و %30يف م�رص والأردن واملغرب وتون�س،
وتواجه املر�أة م�شكالت خا�صة يف ت�أمني ما حتتاجه من وظائف
(راجع التحقيق بعنوان «�أب�سط قواعد الإن�صاف» يف هذا العدد من جملة
«التمويل والتنمية»)   .
وتختلف جذور امل�شكلة من بلد �إىل �آخر و�إن كانت هناك بع�ض 
Ahmed,
01/24/13
ال�رشكات
تثبط
العوامل امل�شرتكة بينها .فاللوائح املنظمة ل�سوق العمل
عن توظيف العمالة وحتول اجتاه الباحثني عن فر�ص عمل نحو القطاع
غري الر�سمي ،حيث ال يجد العاملون نف�س م�ستوى احلماية الذي يقدمه
االقت�صاد الر�سمي (راجع الر�سم البياين  .)3و�أدت ال�ضمانات الوظيفية
(ال�ضمنية وال�رصيحة) التي مينحها التعيني يف احلكومة – والتناق�ض 

يف توقعات الرواتب الناجت عن تعوي�ضات العاملني ال�سخية ن�سبيا يف
اخلدمة املدنية –�إىل انق�سام ال�سوق والطلب املفرط على الوظائف يف
القطاع العام� .أما تركيز النظام التعليمي ب�شدة على �إك�ساب امل�ؤهالت
املنهجية لاللتحاق بجهاز اخلدمة املدنية فيعني �أن الداخلني �إىل �سوق
العمل ال  ميتلكون يف �أغلب الأحيان املزيج ال�صحيح من املهارات
الالزمة ل�سوق العمل اليوم.
وتختلف حلول م�شكالت توظيف العمالة التي �أ�رشنا �إليها من بلد
�إىل �آخر ،ولكنها ينبغي بوجه عام �أن تعالج خم�سة جماالت :مراجعة
اللوائح املنظِّ مة ل�سوق العمل بغية احلد من احلوافز ال�سلبية لتوظيف
العمالة ،مع احلفاظ على م�ستوى احلماية الكايف للعاملني؛ و�إعادة
النظر يف ممار�سات التعيني و�سيا�سات املكاف�أة يف القطاع العام للحد
من هيمنة القطاع العام على �سوق العمل والتحيز نحوه؛ و�إ�صالح نظم
التعليم كي تت�سق بدرجة �أكرب مع احتياجات �أ�صحاب العمل يف القطاع
اخلا�ص؛ وانتهاج �سيا�سات ن�شطة يف �سوق العمل حتقق �إجنازات �أ�رسع
يف تخفي�ض  البطالة؛ والرتكيز على انتهاج �سيا�سات تعزز توظيف
ال�شباب واملر�أة.

�أين الأموال؟

متثل م�س�ألة احل�صول على متويل قيدا رئي�سيا يف بلدان التحول العربي
(راجع التحقيق بعنوان «يف م�س�ألة التمويل» يف هذا العدد من جملة
«التمويل والتنمية») .فال�رشكات الكربى الرا�سخة ت�ستفيد من االئتمان
اخلا�ص  على نحو غري متنا�سب ،ويف بع�ض  الأحيان كان متويل عجز
املوازنات احلكومية يزاحم ائتمان القطاع اخلا�ص� .أما ال�رشكات التي متول
ا�ستثماراتها يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا عن طريق البنوك
فال تكاد تتجاوز  - %10وهي �أدنى ن�سبة بكل املقايي�س بني مناطق
02/5/13أنAhmed,
احل�صول
العامل املختلفة   -بينما يرى  %36من ال�رشكات يف املنطقة �
على التمويل ميثل قيدا رئي�سيا ،وهي ن�سبة ال تتجاوزها �أي منطقة �سوى
�إفريقيا جنوب ال�صحراء (ا�ستق�صاءات م�ؤ�س�سات الأعمال التي يجريها البنك
الدويل) .ويجب على ال�رشكات الأ�صغر ب�صفة خا�صة  -التي ال  ُيتاح لها
3 ÊÉ«ÑdG º°SôdG
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احل�صول على ائتمان م�رصيف� -أن تعتمد على �أي بدائل حمدودة ت�ستطيع
احل�صول عليها كي تنفذ خططها اال�ستثمارية.
وترتفع تكلفة الفر�ص  ال�ضائعة ب�سبب حمدودية احل�صول على
التمويل .فت�شري التقديرات التجريبية �إىل �أن زيادة �إمكانية احل�صول على
التمويل يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ليقرتب من املتو�سط
العاملي ميكن �أن يزيد ح�صة الفرد من منو �إجمايل الناجت املحلي مبقدار
 0.3نقطة مئوية لي�صل �إىل  0.9نقطة مئوية.
وعليه فتو�سيع فر�ص احل�صول على التمويل يدخل �ضمن �أولويات
�صناع ال�سيا�سات ال�ساعني �إىل رفع معدالت النمو وزيادة فر�ص العمل.
و�ستختلف ا�سرتاتيجيات حت�سني �إمكانات احل�صول على التمويل عرب
بلدان التحول العربي نظرا الختالف نقاط البدء يف كل بلد ،ولكنها يجب
�أن تركز على تطوير �أو تعزيز بدائل التمويل امل�رصيف ،وحت�سني البنية
التحتية املالية ،وتعزيز املناف�سة يف القطاع املايل   .

�أوقات ال�رضائب

منذ عام  2011والإنفاق احلكومي يف بلدان التحول العربي مدفوع
بفاتورة الأجور والدعم ،وقد ُرفِ ع كالهما كثريا كرد فعل �إزاء ال�ضغوط
االجتماعية وللوقوف يف مواجهة ارتفاع الأ�سعار الدولية للواردات.
وجاء هذا الإنفاق يف جانب منه على ح�ساب النفقات الر�أ�سمالية،

الأمر الذي ال ينبئ ب�آفاق �إيجابية لنمو هذه البلدان يف الأجل املتو�سط.
كذلك �أدى ارتفاع النفقات احلكومية �إىل زيادة العجز والدين ،وكالهما
يعر�ض هذه البلدان للمخاطر (راجع الر�سم البياين .)4
وت�شري تقديرات �صندوق النقد الدويل �إىل �أن الدعم غري املوجه
للم�ستحقني يكلف موازنات منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف
الوقت احلا�رض حوايل  %8من �إجمايل الناجت املحلي .فالدعم املعمم
و�سيلة تفتقر �إىل الكفاءة يف توفري احلماية االجتماعية :فيذهب حوايل
� %20إىل  %35فقط من الإنفاق على الدعم �إىل الفئة التي تندرج حتت
�أدنى  %40من توزيع الدخل .وعلى العك�س من ذلك ،يف ظل نظم
التحويالت النقدية املقي�سة بالقدرة املالية وامل�صممة ب�صورة جيدة،
يذهب عادة من � %50إىل  %75من الإنفاق �إىل �أدنى  .%40و�إذا تبينت
�صعوبة تنفيذ نظم التحويالت املذكورة �سيكون توجيه دعم الأ�سعار
على نحو �أدق هو ثاين �أف�ضل املناهج    .
و�ستختلف الإ�صالحات على جانب الإيرادات وفقا للأو�ضاع التي
تنطلق منها البلدان وح�سب ما تف�ضل .فيمتلك العديد من البلدان ،ومنها
م�رص والأردن واليمن ،القدرة على زيادة �إيراداتها من خالل ال�رضائب
املبا�رشة كتلك التي ُتفر�ض على الدخل والأرباح واملكا�سب الر�أ�سمالية،
وهي الآن �أقل من م�ستوى املتو�سط يف اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
واالقت�صادات النامية .وب�إمكان كثري من البلدان زيادة دخلها من

طالب يحتفلون بنهاية االمتحانات راق�صين في ال�شوارع �أمام مدر�ستهم في العا�صمة التون�سية.
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خالل فر�ض �رضيبة القيمة امل�ضافة  بق�رص الإعفاءات على ال�رضورات
وحت�سني م�ستوى االمتثال .وميكن يف بع�ض  احلاالت – كما يف
م�رص على �سبيل املثال – رفع املعدالت املعيارية لت�صبح �أقرب �إىل
املتو�سطات الدولية .وبغ�ض النظر عن الأداة التي يقع عليها االختيار،
ينبغي �أن يكون الهدف هو و�ضع نظام �رضيبي ذي وعاء وا�سع يولد
املوارد الالزمة للمالية العامة على �أ�سا�س من الإن�صاف ودون عرقلة
الن�شاط االقت�صادي.

حماية الفقراء

�ست�ؤدي الإ�صالحات على جانبي الإنفاق والإيرادات �إىل زيادة الأموال
التي ميكن �إنفاقها على �أولويات مثل ا�ستثمارات البنية التحتية
وال�صحة والتعليم ،فيزداد النمو وي�صبح �أكرث �شموال للجميع .وينبغي
�أي�ضا �أن ُترتجم بع�ض وفورات املالية العامة �إىل انخفا�ض يف عجز
املالية العامة ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يخف�ض  م�ستويات املديونية
املرتفعة – وهي �أحد املخاطر االقت�صادية الكلية الرئي�سية يف املنطقة
– و�أن يحفز النمو     .
وبينما ي�سود دعم الأ�سعار املعمم يف املنطقة ،فم�ستوى �شبكات
الأمان املوجهة للم�ستحقني والتي تهدف �إىل حماية الفقراء وال�ضعفاء
�أقل تطورا بكثري .ونظرا لأن �ضغوط املوازنة يف الوقت احلا�رض تعزز
الطابع امللح لإ�صالح الدعم املعمم ،يتعني بنف�س الدرجة من الإحلاح
�إن�شاء �شبكات �أمان �أف�ضل و�أقوى توجه بدقة �إىل املُحتاجني .و�سيقت�ضي
هذا الأمر يف بع�ض احلاالت املرور بفرتة من العمل الفني التح�ضريي،
ولكن ميكن حتقيق حت�سن مبا�رش يف جماالت �أخرى باال�ستفادة من
الربامج الوليدة القائمة  .

و�ضع ال�سيا�سة على امل�سار ال�صحيح

– مبن فيهم �أولئك الذين مل تكن �أ�صواتهم م�سموعة يف ظل النظم
ال�سابقة.
و�أحد عنا�رص النجاح هو معرفة الطرف الذي من املرجح �أن يخ�رس 
نتيجة للإ�صالحات �   -سواء كان يف مناطق بعينها �أو قطاعات
اقت�صادية حمددة �أو على م�ستوى جمموعات دميغرافية �أو فئات دخل

�إن�شاء �شبكات �أمان �أف�ضل و�أقوى توجه بدقة
�إىل املحتاجني �أ�صبح �رضورة ملحة.
معينة .وهذه املعرفة ميكن �أن ت�ساعد على توقع معار�ضة اخلطط
املقرتحة .ويف ظل ثاين �أف�ضل احللول ،قد يكون من ال�رضوري املُ�ضي
ُق ُدما يف تنفيذ الإ�صالحات التي تلقى دعما كافيا وت�أجيل الإ�صالحات
الأخرى :ف�إحراز بع�ض التقدم �أف�ضل من ال �شيء.
ويتعني �أن ترتكز خطط الإ�صالح على �أهداف �أداء وا�ضحة وقابلة
للقيا�س ،و�إال خاطرت احلكومات باحلديث عن الإ�صالح دون تنفيذه.
والتوا�صل الفعال مطلب �رضوري لنجاح التغيري – ال �سيما يف حقبة
االت�صال الإلكرتوين والتوا�صل االجتماعي – ويتعني �أن يكون جزءا ال 
يتجز�أ من عملية التخطيط .ويجب �أن يفهم اجلمهور املنطق وراء اتخاذ
قرارات �صعبة حتى يدعموا التغريات الع�سرية .على �سبيل املثال ،ينبغي
عند تنفيذ �إ�صالحات الدعم �أن يو�ضح �صناع ال�سيا�سات للجمهور مدى
التكلفة الباهظة لنظام الدعم القائم و�أوجه عدم كفاءته والتكاليف التي
تتكبدها �أق�سام �أخرى يف املوازنة نتيجة لذلك .وعند �إجراء �أي �إ�صالح
ينطوي على زيادة الإيرادات �أو تخفي�ض النفقات ،من ال�رضوري �إثبات
�أن ح�صيلة هذا الإ�صالح ُتوظَّ ف جيدا.

ال �شك �أن تنفيذ برنامج للإ�صالح االقت�صادي ال�شامل �سيكون �صعبا،
بينما انتهاج االقت�صاد ال�سيا�سي للم�سار ال�صحيح �سيكون �أمرا بالغ
الأهمية .و�سيعتمد جناح �صناع ال�سيا�سات �أكرث من �أي وقت م�ضى على ويجب على �صناع ال�سيا�سات يف كل بلد و�ضع برنامج للتحول
الإ�صغاء �إىل �آراء جميع الأطراف املعنية عند �صياغة برامج02/5/13
ال�سيا�سات
 Ahmed,االقت�صادي ،م�ستفيدين من وجهات نظر خمتلف الأطراف الوطنية
املعنية ،والدرو�س امل�أخوذة من التجارب الدولية ،وخربات امل�ؤ�س�سات
الدولية .و�ستختلف التفا�صيل ،ولكن هناك عنا�رص  رئي�سية م�شرتكة
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