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اإلهـــــــــــــــداء
إلى وطني فمسطيف الحبيبة ,إلى األكرـ منا جميعاً :شيداء وجرحى ومعتقمي الثورة الفمسطينية
إلى روح أخي الشييد ايمف :شييد اإلىماؿ الطبي
إلى روح عمي الشييد ممدوح النجار :عميد الشيداء
إلى روح ابف عمي الشييد مرواف النجار :منفذ عممية دوغيت البطولية
إلى مف ال تحمو الحياة دونيما ,وال يرضى القدير إال برضاىما
والدي الغالي :الذي كممو هللا بالييبة والوقار
أمي الحبية :التي اجمؿ ما في ىذه الدنيا أنيا أمي
أطاؿ هللا في عمرىما وأعانيما عمى طاعتو
إلى أوؿ المشوار وآخر المشوار "زوجتي العزيزة"
إلى الشموع المضيئة في حياتي ,أبنائي "نشأت ورفيؼ"
إلى أخوتي وأخواتي :فخري واعتزازي
إلى األحباء أعمامي وأبنائيـ وأخوالي وأبنائيـ ,عزوتي وكياني
إلى األصدقاء واألقرباء  ...إلى الزمالء واألحباء
إلييـ جميعاً أىدي ىذا العمؿ المتواضع


ب

شـــــــــكر وعــــــــــرفان
الحمد هلل الذي ال يحمد سواه ,والشكر هلل شك اًر كما ينبغي لجالؿ وجيو العظيـ ,سبحانو وتعالى ولي

(و َم ْن َش َك َر فَِإ َّن َما َي ْش ُك ُر لِ َن ْف ِس ِو) }النمؿ{40:
النعـ ,وبتوفيقو تتـ الصالحات ,القائؿ في كتابو الحكيـ َ

امتثاالً لقولو تعالى ,أتقدـ بخالص شكري وامتناني لمشرفي الرسالة ,الدكتور الفاضؿ محمود صبرة,

صاحب التميز واألفكار النيرة,

الذي ابحر بنا في أدؽ تفاصيؿ الموضوعات االقتصادية مف خالؿ

محاضراتو الشيقة التي كانت ال تمؿ ,كما كانت لو بصمة في كؿ موطف مف مواطف ىذه الرسالة ,تعامؿ
معي بأسموب راقي وأجاب عف كؿ استفساراتي طواؿ فترة إعداد ىذه الرسالة دوف تذمر أو كمؿ ,وتميز
بشخصية قيادية متواضعة ومرنة.
إلى دكتوري الفاضؿ سمير أبو مدلمة ,الذي وبالرغـ مف كثرة استفساراتي والحاحي إال انو تعامؿ معي
بسعة صدر ,وعطاء دائـ حتى في أوساط الميالي ,وأنار لي الكثير مف الخفايا حوؿ موضوع ىذه الدراسة,
أساؿ هللا أف يبارؾ ليما في عمميما وعمميما ,ويجزييما خي اًر .
كما أتقدـ بخالص شكري وامتناني لمدكتور الفاضؿ نسيم أبو جامع ,رئيس قسـ االقتصاد بجامعة
األزىر ,واألستاذ دكتور محمد مقداد ,أستاذ االقتصاد في الجامعة اإلسالمية ,لتفضميما بقبوؿ مناقشة ىذه
الرسالة والحكـ عمييا ,كما اشكر ليما جيدىما الذي بذاله في إثراءىا .وأتقدـ بعظيـ شكري وامتناني إلى
الدكتور الفاضؿ مدحت دردونة أستاذ المغة العربية المشارؾ في جامعة القدس المفتوحة ,عمى الجيد الذي
بذلو في تدقيؽ ىذه الرسالة مف الناحية المغوية والنحوية ,إضافة إلى المالحظات الشكمية.
كما ال يفوتني أف أتقدـ بالشكر إلى جامعة األزىر في غزة وكمية االقتصاد والعموـ اإلدارية والى كؿ
مف عممني حرفاً خالؿ فترة الدراسة وأخص منيـ "الدكتور نسيم أبو جامع ,الدكتور محمود صبرة ,الدكتور
سمير أبو مدلمة ,الدكتور فاروق دواس ,الدكتور جابر أبو جامع ,الدكتور جل ل شيخ العيد ,الدكتور بدر
حمدان ,الدكتور زاىر خضر" .ال يفي إال الدعاء مف رب السماء لكـ بالتوفيؽ والسداد ومزيد مف الرقي
والتميز
أخير أتقدـ بأسمى آيات الشكر والعرفاف إلى زمالئي وزميالتي خالؿ فترة الدراسة ,واخص منيـ زمالء
و اً
وزميالت دفعتي المذيف لـ يبخموا في مساعدتي وعوني عمى إثراء ىذه الرسالة ,وأخص منيـ أصدقاء العمـ
"مصطفى أبو ىدروس ,ماجد أبودية ,محمد بخيت ,منذر فروانة ,حسن الخضري ,والزمالء والزميالت
األعزاء.


ت

ملخص الدراسة
إف تبني الدوؿ العربية لبرامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي المعدة مف قبؿ البنؾ الدولي وصندوؽ
النقد الدولي وو ازرة الخزانة األمريكية ,والتي تستمد جذورىا الفكرية مف التيار االقتصادي النيوكالسيكي ,لـ
يكف خيا اًر أما ـ ىذه الدوؿ ,بؿ كاف ضرورة ممحة فرضتيا المتغيرات االقتصادية العالمية التي سادت في
سبعينيات القرف الماضي ,لذا فإف ىذه الدراسة ىدفت إلى معرفة األسباب الكامنة وراء لجوء ىذه الدوؿ إلى
تبني سياسات غير وطنية أعدتيا جيات خارجية ,وتقييـ أثر ىذه السياسات عمى المؤش ارت االقتصادية الكمية
لعشر دوؿ عربية خالؿ الفترة  ,2014 – 1980وتوصمت الدراسة مف خالؿ التحميؿ الوصفي إلى أف عوامؿ
خارجية وداخمية ساىمت في اختالؿ اليياكؿ االقتصادية لمدوؿ العربية خالؿ فترتي السبعينيات والثمانينيات,
تمؾ االختالالت التي لـ تدع ليذه الدوؿ خيا اًر سوى تبني برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي.
مف خالؿ الدراسة القياسية باستخداـ بيانات سالسؿ زمنية مقطعية  Panel Dataلمفترة المدروسة,
وباالستعانة بالبرنامج اإلحصائي  ,Stata 13تـ إجراء تقييـ لخمس برامج مف برامج التثبيت والتكيؼ
الييكمي وىي :سياسة ت خفيض اإلنفاؽ العاـ ,تخفيض سعر الصرؼ ,تخفيض عرض النقود ,زيادة االنفتاح
االقتصادي ,تحرير االستثمار األجنبي المباشر ,وأثر ىذه البرامج عمى خمس مؤشرات اقتصادية كمية وىي
"الناتج المحمي اإلجمالي ,سعر الصرؼ ,معدؿ التضخـ ,معدؿ البطالة ,الحساب الجاري في ميزاف
المدفوعات" .وباستخداـ أسموبيف لمقياس ىما " "Two Stage Least Square, 2SLSواألسموب القياسي
المتطور " ,"Dynamic Panel Data Estimation, DPDوجدت الدراسة أنو لـ يكف ىناؾ اختالفات
جوىرية في النتائج بيف األسموبيف ,وأظيرت النتائج أف ٍ
كؿ مف سياسة تخفيض عرض النقود واالنفتاح
االقتصادي وتحرير االستثمار األجنبي المباشر كاف ليا اثر إيجابي عمى المؤشرات المدروسة ,في حيف كاف
لسياسة تخفيض اإلنفاؽ العاـ وتخفيض سعر الصرؼ آثار مدمرة عمى جؿ المؤشرات المدروسة,
وأوصت الدراسة ,بضرورة التوقؼ عف سياسة تخفيض سعر الصرؼ ,وسياسة تخفيض اإلنفاؽ العاـ,
والعمؿ عمى توجيو النفقات العامة بما يخدـ عجمة النمو والتنمية .كما أوصت الدراسة باالستمرار في الحفاظ
عمى معدؿ ثابت مف عرض النقود يتناسب مع النمو في الناتج المحمي اإلجمالي مف أجؿ ضبط التضخـ
والحفاظ عمى القوة الشرائية لمعممة الوطنية .وأوصت الدراسة بتحفيز قطاع التجارة الخارجية وضرورة توفير
بيئة اقتصادية وسياسة واجتماعية مالءمة لجذب االستثمارات األجنبية.

البــــــــاحـــــــــث
ىيثم جمال النجار

ث

Abstract
The Structural Adjustment Programs "SAPs" Adopted by the Arab Countries and
suggested by WB, IMF and the U.S Treasury Department and approved by
Washington Consensus, were imposed by world economic changes which
happened in the seventies of the last century.
This study aims to know the reasons, which made these countries move towards
adoption these programs. The study founded through the descriptive analysis that
there were internal and external factors leading to structural imbalances in the
Arab economies, these imbalances led to the application of the SAPs.
Based on empirical analysis using Panel Data for the period "1980-2014" and
statistical Package "Stata 13" for ten Arab Countries, we used two methods
"Dynamic Panel Data Estimation (DPD) and Two Stage Least Square (2SLS)" for
evaluation the impact of five polices under SAPs (decreasing the government
expenditure, the official exchange rate and the broad money, increasing economic
openness and liberalization foreign direct investment) on the five macroeconomic
indicators.
Although the study did not find an essential difference between the two methods,
so we adopted the results of the DPD estimation since the application of dynamic
method can avoid several econometric problems that faced researchers before.
The study found that decreasing the broad money, economic openness and
liberalization foreign direct investment have significant positive effect on the
macroeconomic indicators, while the decreasing official exchange rate and the
government expenditure policies have significant negative effect on these
indicators.
The study recommended to stop Increasing exchange rate and government
expenditure policies. The study also recommended to maintain a steady rate of
money supply growth, and to continue liberalization of external trade and
attraction of the foreign direct investment.
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اإلطــــــــار العــــــــام لمدراســــــــة
مقدمة
أىميـــــــــة الدراسة
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فرضيات الدراسة
منيجية الدراسة
حـــــــدود الدراسة


ش

اإلطــــار العــــام لمدراســــة
مقدمـــــــــــــــــة
إف إخفاؽ السياسات االقتصادية التي كانت متبعة في الدوؿ العربية ودوؿ شرؽ أوروبا وأمريكا
الالتينية وفشؿ الوصفة الكينزية في عالج االختالالت البنيوية والييكمية التي عصفت بمعظـ دوؿ العالـ
نتيجة لأل زمات االقتصادية التي توالت منذ بداية سبعينيات وثمانينيات القرف الماضي إضافة إلى أزمة التعثر
عف سداد الديوف الخارجية في الدوؿ النامية بسبب ارتفاع أعباء ىذه الديوف وارتفاع أسعار الفائدة العالمية
إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والعجز الدائـ في موازينيا العامة ,كؿ ىذا دفع بالمؤسسات المالية والنقدية
الدولية لصياغة مجموعة مف اإلجراءات والسياسات التي تشكمت عمى مبادئ الفكر النيوكالسيكي في
االقتصاد ,الذي تتبناه مدرسة شيكاغو اليمينية بقيادة نوبؿ االقتصاد ميمتوف فريدماف ,وذلؾ لمتخمص مف
االختالالت والتشوىات ال بنيوية في الدوؿ النامية وتحسيف وضعيا المالي واالقتصادي بما يمكنيا مف القدرة
عمى خدمة الديف الخارجي وتحقيؽ معدالت نمو مرتفعة وتحرير التجارة والسيطرة عمى المغاالة في أسعار
الصرؼ وتخفيض معدالت التضخـ والقضاء عمى العجز في ميزاف المدفوعات .وبعد إعالف وثيقة توافؽ
واشنطف المعدة مف قبؿ صندوؽ النقد والبنؾ الدولييف وو ازرة الخزانة األمريكية ,أصبحت برامج التثبيت
االقتصادي والتكيؼ الييكمي ىي السياسة االقتصادية المتبعة في الدوؿ النامية بعد توقيعيا اتفاقيات منفردة
مف حيف إلى آخر مع ىذه المؤسسات الدولية لتمويؿ ىذه التحوالت االقتصادية حتى تتمكف ىذه الدوؿ مف
القدرة عمى امتصاص األثار الجانبية التي قد تخمفيا ىذه السياسات ,مثؿ سياسة رفع الدعـ الحكومي عف
السمع األساسية ,والتي قد ينجـ عنيا تدىور األوضاع المعيشية لمحدودي الدخؿ ,وخصخصة مؤسسات
القطاع العاـ ,والتحوؿ الجذري في السياسة االقتصادية التي كانت سائدة.
بناء عمى ما تقدـ فإنو ال يمكف فيـ طبيعة االقتصاد العالمي ومالمحو وركائزه ,كما ال يمكف فيـ
ً
المنيج التنموي الذي تتبعو الدوؿ العربية ,دوف أف نعي الجذور الفكرية لبرامج التكيؼ الييكمي واإلطار العاـ
ليا ,لذا فإف ىذه الدراسة تبحث في الجذور الفكرية والتاريخية ليذه البرامج واألُسس النظرية ليا ,إضافة إلى
الدوافع التي أدت إلى تبني ىذه البرامج وتطبيقيا في الدوؿ العربية ,كما أف ىذه الدراسة ستقوـ بتقييـ ىذه
البرامج وآثرىا عمى المؤشرات االقتصادية الكمية في دوؿ عربية مختارة مف خالؿ دراسة قياسية باستخداـ
المنيجيات المتعارؼ عمييا.


ص

 .1أىميـــــة الدراســـــــة
تكمف أىمية الدراسة في أنيا تبيف أف برامج التثبيت والتكيؼ االقتصادي ُّ
تعد المشروع التاريخي المحدد
لمالمح عالمنا االقتصادي المعاصر ,والذي تحولت فيو معظـ األنظمة االقتصادية الشبو مخططة مركزياً إلى
اقتصاد السوؽ ,واضمحالؿ النماذج الكينزية التي كانت تتبناىا الدوؿ الرأسمالية ,كما أف وجيات النظر
المتباينة حوؿ مالءمة وعدـ مالءمة ىذه البرامج لطبيعة االختالالت الييكمية في الدوؿ النامية ,تجعؿ البحث
في ىذا الموضوع ميمة عممية بامتياز ,وبالتالي يمكف إيجاز أىمية ىذه الدراسة في النقاط التالية:
 .1.1إف األزمات االقتصادية التي سادت في سبعينيات القرف الماضي ,ساىمت بشكؿ كبير في سيادة
الفكر الميبرالي الجديد.
 .1.2االندماج في النظاـ العالمي الجديد لـ يعد خيا اًر أماـ الدوؿ العربية ,بؿ اصبح ضرورة ممحة تممييا
المتغيرات االقتصادية العالمية.
.1.3

ىذه البرامج تتضمف سياسات مالية ونقدية انكماشية بما ييدد إمكانية النمو والتنمية.

 .1.4قد تساىـ نتائج ىذه الدراسة في مساعدة راسمي السياسة االقتصادية في الدوؿ العربية عمى
االستمرار في تطبيؽ ىذه البرامج أو التوقؼ عف بعضيا إذا ما كانت ليا آثار سمبية.
 .2أىـــــــداف الدراســــــــة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ المتغيرات االقتصادية العالمية منذ سبعينات القرف الماضي,
ومدى انعكاس ىذه المتغيرات عمى االقتصاديات العربية ,إضافة إلى التعرؼ عمى طبيعة وماىية الفكر
التنموي الذي تتبعو الدوؿ العربية منذ ذلؾ الوقت ,مف خالؿ إلقاء نظرة عمى النقاط التالية:
 .2.1تحديد الركائز األساسية لالقتصاد العالمي المعاصر ,مف خالؿ إلقاء نظرة عمى اىـ المؤسسات
االقتصادية الدولية ,والتيارات الفكرية التي تنتمي إلييا.
 .2.2تسميط الضوء عمى أىـ النظريات الحديثة في التنمية االقتصادية والتعديؿ الييكمي.
 .2.3تحديد األسس النظرية واالطار العاـ لبرامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي.
 .2.4تحديد أىـ التشوىات الييكمية في االقتصاديات العربية ,والعوامؿ التي ساعدت في نشوئيا.
 .2.5دراسة مكثفة ألىـ األدبيات والدراسات السابقة التي بحثت في ىذا الموضوع وعرض نتائجيا.
 .2.6دراسة األبعاد االقتصادية لبرمج التثبيت والتكيؼ الييكمي مف خالؿ تقييـ أثرىا عمى المؤشرات
االقتصادية الكمية في دوؿ العينة ,باستخداـ األساليب القياسية المتعارؼ عمييا.

ض

 .3تساؤالت الدراســـــة "مشكمـــة الدراســــة"
وفقاً لعنواف ىذه الدراسة وأىدافيا فإف التساؤؿ الرئيسي ليا يمكف صياغتو عمى النحو التالي:
ىل أدى تطبيق برامج التثبيت والتكيف الييكمي إلى تحسين المؤشرات االقتصادية الكمية في دول العينة؟
ونظ اًر لشمولية التساؤؿ الرئيسي فإنو يتفرع عنو عدد مف التساؤالت الفرعية التالية:
 .3.1ما ىي األسس الفكرية والجذور التاريخية لبرامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي؟
 .3.2ما ىي المؤسسات الدولية التي توصي بتطبيؽ ىذه البرامج وترعاىا؟ ,وألي تيار فكري تنتمي؟
 .3.3ما ىي العوامؿ التي أسيمت في اختالؿ اليياكؿ االقتصادية لمدوؿ العربية؟
 .3.4ما ىي الظروؼ التي أجبرت الدوؿ العربية عمى تطبيؽ ىذه البرامج ,والتحوؿ إلى اقتصاد السوؽ؟
 .3.5إلى أي مدى ساىمت ىذه البرامج في تحسيف المؤشرات االقتصادية الكمية في الدوؿ العربية؟
 .4فرضيــــــــــات الدراســـــــــة
إف دراسة موضوع التكيؼ الييكمي ال ينبغي أف تنطمؽ مف فرضية االنحياز المسبؽ "مع" أو "ضد" كما
ال ينبغي أال تنتيي إلى حيثية حكـ بالقبوؿ أو الرفض ,فنحف إزاء عممية ليا جوانبيا المتشعبة وآثارىا
المتنوعة ,فيي ليست موضعاً لمحاكمة النفي أو اإليجاب ,بؿ ىي موضع استجابة المؤشرات االقتصادية
لمسياسات المدرجة تحت ىذه البرامج ,لذا فإف فرضيات الدراسة تنطمؽ بما تمميو النظرية االقتصادية وفقاً ليذه
السياسات ,والتي يمكف صياغتيا عمى النحو التالي:
تبني برامج التثبيت والتكيؼ الييكمي ىو انعكاس واضح لعمؽ االختالالت الييكمية التي عانت منيا
ّ .4.1
الدوؿ العربية "يتـ اختبار ىذه الفرضة في الجانب الوصفي ,وتحديداً في الفصؿ الثالث"

 .4.2سياسية تخفيض اإلنفاؽ الحكومي ليا أثر سمبي عمى الناتج المحمي اإلجمالي والبطالة والحساب
الجاري ,وأثر إيجابي عمى سعر الصرؼ والتضخـ.
 .4.3سياسة تخفيض عرض النقود ,ليا اثر إيجابي عمى التضخـ وسعر الصرؼ ,وأثر سمبي عمى
البطالة والناتج المحمي اإلجمالي والحساب الجاري.
 .4.4سياسة تخفيض سعر الصرؼ ليا أثر إيجابي عمى الناتج المحمي اإلجمالي والبطالة والحساب
الجاري ,وسمبي عمى التضخـ.
 .4.5سياسة االنفتاح التجاري ليا أثر سمبي عمى التضخـ ,وايجابي عمى باقي المؤشرات المدروسة.
 .4.6سياسة تحرير االستثمار األجنبي المباشر ليا أثر سمبي عمى التضخـ وايجابي عمى باقي المؤشرات

ط

 .5منيجيـــــــــة الدراســـــــــة
مف أجؿ الوصوؿ ألىداؼ ىذه الدراسة اُعتمد األسموب الوصفي التحميمي في إبراز المؤسسات الدولية
الراعية لبرامج التثبيت والتكيؼ الييكمي ,أيضا مف أجؿ توضيح األسس الفكرية والجذور التاريخية ,واإلطار
العاـ ليذه البرامج ,كما ستعتمد الدراسة عمى األسموب القياسي الكمي لتقييـ أثر ىذه البرامج عمى المؤشرات
االقتصادية لدوؿ العينة ,باستخداـ البرنامج اإلحصائي المتطور  ,Stata 13كما اعتمد الباحث أسموبيف
لمقياس ىما "المعادالت اآلنية ,والتحميؿ الديناميكي" ,مف أجؿ الوصوؿ إلى افضؿ تقييـ ممكف ليذه البرامج.
 .6حــــــــدود الدراســــــــة
 .6.1الحـــــــدود المكانيــــــة
يتكوف مجتمع ىذه الدراسة مف عشر دوؿ عربية ىي" :مصر ,الجزائر ,المغرب ,تونس ,األردف ,موريتانيا,
السعودية ,البحريف ,الكويت ,عماف" وىي الدوؿ التي وجدنا ليا سمسمة البيانات المتكاممة ,إضافة إلى أنيا
الدوؿ التي ليا السبؽ في تنفيذ ىذه البرامج ,مع اإلشارة إلى أف التحميؿ الوصفي سيضـ الوطف العربي كمو.
 .6.2الحـــــــدود الزمانيـــــــــة
استيدفت ىذه الدراسة الفترة الزمنة منذ عاـ  1980وحتى عاـ  ,2014وذلؾ ألف برامج التثبيت
االقتصادي والتكيؼ الييكمي عرفت النور في الدوؿ العربية منذ مطمع الثمانينيات ,وتـ تجميع البيانات عمى
شكؿ سالسؿ زمنية مقطعية "."Panel Data
 .7الدراســـــــات السابقـــــــــة
مف خالؿ مراجعة األدبيات السابقة المتعمقة ببرامج التثبيت والتكيؼ الييكمي لوحظ أنيا استخدمت
منيجيات وأساليب قياسية متباينة إضافة إلى فترات وعينات مختمفة ,ويعتقد الباحث أنو ليس مف الصواب
عرض التقييـ االقتصادي ليذه البرامج قبؿ التعرؼ عمييا وعمى إطارىا النظري .كما أف ىذه الدراسات تعتبر
اختبار لعالقة ىذه البرامج بالمؤشرات االقتصادية ,لذا فإف الباحث اقترح أف يكوف موضعيا المناسب
تقييماً و
اً
ىو الفصؿ الرابع الذي خصص لدراسة أثر ىذه البرامج عمى المؤشرات االقتصادية لدوؿ العينة ,إضافة إلى
بناء عمى المتغيرات التي اعتمدتيا ىذه الدراسات ,مع العمـ بأف ىذا
انو سيتـ اشتقاؽ النموذج القياسي ً
الموضوع –عمى أىميتو البالغة -فقد ظمت البحوث والدراسات المتصمة بو محدودة نسبياً ,خاصة في الدوؿ
العربية ,إضافة إلى أنو ال توجد دراسة فمسطينية متعمقة بيذا الموضوع عمى حد عمـ الباحث.
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الفصل األول
الركائز األساسية لمنظام االقتصادي العالمي الجديد

المبحث األ ول :مؤسسات االقتصاد الدولي
المبحث الثاني :مدرسة النقدييف والثورة المضادة ضد الكينزييف
المبحث الثالث :االقتصاد الكمي الكالسيكي الجديد والميبرالية الجديدة

تقديــــــــــــــم
إف أزمة النظاـ الرأسمالي العالمي في سبعينيات القرف الماضي والجدؿ الفكري الذي ساد حوؿ أسبابيا
وتفسير ظواىرىا ,خاصة في ما يتعمؽ بتالزـ الركود مع التضخـ في آف واحد ,إضافة إلى فشؿ النماذج
والسياسات االقتصادية الكينزية في تصحيح المسار االقتصادي آنذاؾ ,أدى ذلؾ إلى ظيور تيار اقتصادي
جديد في المنظومة الرأسمالية ,يتبنى القواعد الميبرالية واألصولية االقتصادية يضـ مدرستيف اقتصاديتيف
كالسيكيتيف ,وىما النقديوف ,والكالسيكييف الجدد " ,'Monetarism & New Classicوىذاف الفريقاف
يؤمناف بالمبادئ الميبرالية والحرية الفردية كأساس لرفاىية اإلنساف والمجتمع ,ووجيا نقدىما إلى النماذج
النظرية الكينزية المعتمدة عمى التحميؿ النظري النيما يرياف أف النماذج والنظريات االقتصادية يجب أف تبنى
عمى أُسس رياضية كمية لتقييـ تمؾ النظريات وآثارىا.
ومنذ أزمة السبعينيات مف القرف الماضي بدأت تتشكؿ مالمح اقتصاد عالمي جديد يقوـ عمى أساس
الحرية التجارية وفتح األسواؽ وخصخصة وسائؿ اإلنتاج ,األمر الذي دفع المؤسسات المالية و النقدية
الدولية لتبني أفكار ىاتيف المدرستيف‘ خاصة بعد اندالع أزمة الديوف الخارجية العالمية التي عصفت بالبمداف
النامية ,وباألحرى في دوؿ أمريكا الالتينية ,تمؾ األزمة التي دفعت بالمؤسسات المالية والنقدية الدولية بتوقيع
وزرة الخزانة األمريكية "وثيقة توافؽ واشنطف" جاء في مضمونيا تبني سمسمة مف البرامج
اتفاقية مع ا
والسياسات مستندة إ لى مبادئ االقتصاد النيوكالسيكي القائمة عمى اقتصاد السوؽ الحر ,عرفت ببرامج
التثبيت االقتصادي والتكييؼ الييكمي " , "Structural Adjustment Programs, SAPsكوصفة لعالج
االختالالت الييكمية التي تعرضت ليا دوؿ العالـ وخاصة دوؿ العالـ الثالث ,نتيجة لالزمات المتعاقبة خالؿ
عقدي السبعينيات والثمانينيات مف القرف الماضي.
كما أ ف انييار االتحاد السوفيتي بداية تسعينيات القرف الماضي وانييار االقتصاد المخطط مركزيا
معو ,ساعد في ترسيخ قواعد االقتصاد الكالسيكي الذي تتبناه المؤسسات الدولية وتطبقو في العديد مف الدوؿ
النامية بما فييا الدوؿ العربية ,كؿ ىذه التيارات والمؤسسات تعتبر ركائز النظاـ االقتصادي العالمي الجديد,
ولكي نقؼ عند درجات تفسير وتأثير ىذه الركائز بشتى أنواعيا عمى منظومة االقتصاد العالمي ,يجدر بنا
التطرؽ إلى كؿ منيا عمى حدى ,مف أجؿ الوصوؿ إلى األسس النظرية والفكرية التي تقوـ عمييا برامج
التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي ,لذلؾ تـ تخصيص ىذا الفصؿ األوؿ لمبحث في ٍ
كؿ مف "نظريات
ونماذج االقتصاد الكالسيكي الجديد ,مؤسسات االقتصاد العالمي الجديد ,وثيقة توافؽ واشنطف وتبني برامج
التثبيت االقتصادي والتكييؼ الييكمي.
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المبحث األول
المؤسسات المالية والنقدية والتجارية الدولية
شيد العالـ العديد مف األحداث االقتصادية اليامة في الفترة بيف الحربيف العالميتيف ,ونتج عف ىذه
األحدا ث العديد مف التغييرات والتحوالت في النظاـ االقتصادي العالمي ,والتي كاف أبرزىا تقييد التجارة
الخارجية ,وزيادة حدة التنافس بيف الدوؿ الصناعية عمى تخفيض عمالتيا‘ مما أدى إلى ظيور العديد مف
االختالالت في النظاـ النقدي الدولي ,كما شيد العالـ في تمؾ الفترة زيادة االعتماد عمى المعامالت التجارية
الثنائية بدالً مف المعامالت التجارية متعددة األطراؼ ,وساد في تمؾ الفترة اتباع سياسات اقتصادية عرفت
بسياسات "إفقار الجار" مف خالؿ حؿ المشاكؿ االقتصادية الداخمية عمى حساب الدوؿ األخرى ,مف خالؿ
تخفيضات تنافسية في قيمة العمالت الوطنية‘ مما ساىـ في خفض القوة الشرائية لمعمالت وفي تقمبات شديدة
في أسعار الصرؼ ,كما عمدت بعض الدوؿ الصناعية إلى الحد مف حرية التجارة‘ مما أدى إلى تقييدىا
دولياً حتى وصؿ الحاؿ في النياية إلى حدوث الكساد العظيـ عاـ 1929ـ وحتى عاـ 1933ـ والذي تسبب
في انييار قاعدة الذىب وتحوؿ البنوؾ المركزية إلى نظاـ النقد الورقي اإللزامي ,واتباع سياسات مالية ونقدية
تضخمية إلصالح اقتصاداتيا مما زاد مف حدة التضخـ( .حمالوي ,2014 ,ص)3
أوالً :اتفاقية بريتون وودز
أسيمت األحداث االقتصادية العالمية وخاصة أزمة الكساد العظيـ في القرف الماضي في التغيير الذي
حدث في نمط وطبيعة العالقات االقتصادية الدولية واتجاىاتيا ,وساىمت بشكؿ تدريجي في تكويف الشكؿ
الراىف لمنظاـ االقتصادي العالمي ,حيث وضعت أولى لبنات ىذا النظاـ وخصائصو في الق اررات الصادرة عف
مؤتمر بريتوف وودز‘ الذي عقد في ضاحية بريتوف وودز في مدينة نيوىامبشير بالواليات المتحدة األمريكية
في يوليو مف العاـ 1944ـ ,وشارؾ فيو  45دولة مف دوؿ العالـ( .الميدي ,2004 ,ص)7
وقد جاءت الدعوة إلى عقد ىذا المؤتمر بسبب الفوضى العارمة والنزاعات وعدـ االستقرار االقتصادي
واالجتماعي والسياسي قبيؿ الحرب العالمية الثانية ,بيدؼ إنشاء نظاـ نقدي عالمي بعد ثبات فشؿ قاعدة
الذىب واالستغناء عنيا وايجاد صيغة جديدة تكوف أساساً لنظاـ نقدي عالمي جديد ,ووضع أسس متينة
لمتعاوف الدولي تحوؿ دوف تكرار األزمات والمشاكؿ التي شيدتيا أسواؽ العالـ واالقتصاد العالمي والتي أدت
إلى اختالؿ التوازنات االقتصادية الكمية ,كأزمة الكساد العظيـ( .عابد ,2001 ,ص)407
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وقد عرض خالؿ ىذا المؤتمر العديد مف المقترحات كاف أىميا المقترحاف المقدماف مف اإلنجميزي
"كينز" واألمريكي "ىوايت" وجاءا عمى النحو التالي:
 .1مشروع كينز:
ىدؼ االقتصادي كينز مف خالؿ تقديـ مشروعو إلى تسييؿ عممية التوسع النقدي داخمياً وخارجياً
وزيادة عمميات التبادؿ التجاري ,وتحقيؽ االستقرار االقتصادي ,واستقرار النظاـ النقدي العالمي مف خالؿ
المقترحات التالية( :مجيد ,1999 ,ص)153
 إقامة اتحاد دولي لممقاصة بحيث يكوف سمطة نقدية دولية عميا وبمثابة بنؾ لمبنوؾ المركزية ,يخمؽ القوةالشرائية الالزمة لمتجارة الدولية.
 إطالؽ أسـ "بانكور" عمى النقود المتكونة في ىذه المؤسسة وبحيث يتمتع ىذا النظاـ بمرونة كبيرة مفخالؿ زيادة السيولة في حاؿ ارتفاع األسعار العالمية.
 يتـ تحديد حصة كؿ دولة في ىذا االتحاد الدولي مف خالؿ حجـ تجارتيا الخارجية ومقدار صادراتيا مفالذىب لتفادي عدـ التوازف في القوة الشرائية يقوـ االتحاد بالضغط عمى الدوؿ المدينة والدائنة لتعديؿ
االختالؿ في موازينيا مف أرصدة البانكور.
 .2مشروع ىوايت:
أما األمريكي ىوايت فقد اقترح في مشروعو ما يمي( :الحجار ,2003 ,ص)177
 ضرورة إنشاء المؤسسات الدولية ,والرقابة عمى الصرؼ ,والغاء الحواجز والتقميؿ مف اإلجراءات الحمائيةلمتجارة الدولية ,وكذلؾ التقميؿ مف التدخؿ الحكومي في مستويات التشغيؿ وعجز ميزاف المدفوعات.
 تكويف صندوؽ دولي لتثبيت قيمة عمالت الدوؿ األعضاء ,وتكوف وحدة التعامؿ ىي "اليونيتاس" ,وتربطقيمتيا بوزف معيف مف الذىب‘ وتحدد الدوؿ األعضاء قيمة عممتيا بالذىب أو اليونيتاس‘ وال يحؽ ليا
تغيير ىذه القيمة إال بموافقة  %80مف الدوؿ األعضاء.
 تقوـ الدوؿ األعضاء بإيداع حصص مكونة مف الذىب وعممتيا المحمية وبعض أذونات الحكومة لدىالصندوؽ ,بحيث تتحدد حصة كؿ دولة عمى أساس دخميا القومي ورصيدىا مف الذىب والعمالت
األجنبية.
يالحظ الباحث أف المقترح األخير ليوايت يعبر عف مصالح الواليات المتحدة األمريكية والرؤية
االقتصادية األمريكية ,كما يمكننا مالحظة أف كينز وىوايت اتفقا عمى إقامة نظاـ دولي شامؿ عمى أسعار
صرؼ ثابتة والحرية في تحويؿ العمالت بيدؼ تحقيؽ التوازف في ميزاف المدفوعات.
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وبعد مناقشات طويمة في مؤتمر بريتوف وودز تـ األخذ بمشروع االقتصادي األمريكي ىوايت باعتبار
أف الواليات المتحدة األمريكية تستطيع تقديـ السيولة الالزمة لتعديؿ موازيف المدفوعات الدولية في ذلؾ
الوقت ,وبناء عمى ذلؾ وضع الخبراء تقري اًر لميثاؽ منظمة دولية (أصبحت تعرؼ فيما بعد بصندوؽ النقد
الدولي) وتـ عرض المقترح عمى ممثمي الدوؿ في مؤتمر بريتوف وودز وقد ترأس األمريكي ىوايت المجنة
األولى المخصصة لصندوؽ النقد الدولي ,أما البريطاني كينز فقد ترأس المجنة الثانية التي وضعت مقترحاً
إلنشاء البنؾ الدولي وتـ االتفاؽ بيف المجتمعيف عمى إنشاء ىاتيف المؤسستيف‘ ودخمت االتفاقية حيز التنفيذ
يوـ 1945/12/27ـ( .عبد العزيز ,2006 ,ص .)9كما ال يزاؿ النظاـ االقتصادي العالمي المعاصر يستند
في خصائصو وآلياتو إلى النتائج التي انبثقت عف ىذا المؤتمر وقد تطور ىذا النظاـ بمكوناتو المختمفة إلى
أف أصبح المحرؾ الرئيسي لمعالقات االقتصادية العالمية‘ وأسيـ بما يحتويو مف آليات في بزوغ ظاىرة
العولمة بحيث يتكوف النظاـ السالؼ الذكر مف ثالثة مكونات رئيسية ىي( :الميدي ,2004 ,ص)7
المكون األول :صندوؽ النقد الدولي يتولى مسئولية متابعة استقرار النظاـ النقدي الدولي واإلشراؼ عميو.
المكون الثاني :البنؾ الدولي لمتعمير والتنمية ,ويتولى مسئولية متابعة النظاـ المالي الدولي واإلشراؼ عميو.
المكون الثالث :منظمة التجارة العالمية ,وتتولى مسئولية اإلشراؼ عمى النظاـ التجاري الدولي ,والذي كانت
تشرؼ عميو قبؿ عاـ 1995ـ االتفاقية العامة لمتعريفات الجمركية الجات " "1"GATTوالتي استمرت في
العمؿ منذ عاـ 1947ـ ,وعقد في إطارىا ثماني جوالت لمحاولة تحرير التجارة الدولية في السمع الصناعية,
كاف آخرىا جولة أورغواي في منتصؼ عاـ 1994ـ ,والتي تمخضت عف إنشاء منظمة التجارة العالمية
لتكوف الركف الثالث مف أركاف النظاـ االقتصادي العالمي منذ يناير عاـ 1995ـ.
ثانياً :صندوق النقد الدولي:
يتمثؿ الركف األوؿ لمنظاـ االقتصادي العالمي ,في النظاـ النقدي الدولي ,ويشرؼ صندوؽ النقد
الدولي عمى مكوناتو وآلياتو ,مف خالؿ برامج اإلصالح االقتصادي التي يقترحيا لمدوؿ لتتبناىا ,ويستخدـ
الصندوؽ التسييالت وحقوؽ السحب لتنفيذ ىذه البرامج ,حيث إنو‘ وكما ذكرنا‘ فقد كاف اليدؼ مف إنشاء
الصندوؽ محاولة ضماف حسف سير النظاـ النقدي العالمي ,وتشجيع التعاوف النقدي الدولي ,وكذلؾ تييئة
المناخ االقتصادي المناسب لتوسيع حجـ التجارة الدولية ,والحفاظ عمى استقرار أسعار صرؼ عمالت الدوؿ.
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ولقد أصبحت العضوية في الصندوؽ مفتوحة أماـ جميع دوؿ العالـ بال استثناء ,وأصبح الصندوؽ منظمة
كبير بيف الدوؿ المستخدمة لموارد الصندوؽ ,حيث يبمغ عدد الدوؿ المنضمة لمصندوؽ
عالمية‘ ونجد تنوعاً اً
 184دولة مصنفة كالتالي""1
  23دولة مصنفة كدوؿ صناعية ,لـ تستخدـ أي منيا موارد الصندوؽ منذ عاـ 1983ـ.  80دولة منخفضة الدخؿ ليا الحؽ في استخداـ تسييالت دعـ النمو وتقميؿ الفقر ,ولكف  23فقط مفىذه الدوؿ استخدمت التسييالت مف حساب موارد الصندوؽ العامة ,وىناؾ  25دولة استفادت مف تسييؿ
التعديؿ الييكمي المعزز ,وتسييؿ دعـ النمو وتقميؿ الفقر ,وتسييؿ التعديؿ الييكمي.
  81دولة نامية‘ أو تمر بمرحمة التحوؿ ,منيا  44دولة استخدمت موارد الصندوؽ.وقد تم تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق ثلث مرات)www.imf.org/external/arabic( :
 التعديؿ األوؿ تـ في يوليو  1969ـ حيث تمت الموافقة عمى إنشاء أصؿ جديد يتـ تخصيصو لمدوؿاألعضاء وفقاً لمقدار حصة كؿ دولة في رأس ماؿ الصندوؽ وتـ تسمية ىذا األصؿ بحقوؽ السحب
الخاصة.
 التعديؿ الثاني كاف في أبريؿ 1976ـ وقد تـ االتفاؽ في ىذا التعديؿ عمى إلغاء دور الذىب كوسيطلتقييـ عمالت الدوؿ األعضاء وكوحدة لقياس قيمة حقوؽ السحب الخاصة ,ودخؿ ىذا التعديؿ حيز
التنفيذ مف مطمع أبريؿ 1978ـ.
 التعديؿ الثالث تـ في نوفمبر 1992ـ حيث سمح لمصندوؽ بوقؼ أو تعميؽ عضوية أي دولة تفشؿ فيتأدية التزاماتيا لمصندوؽ (وذلؾ ال يشمؿ االلتزامات المتعمقة بوحدات السحب الخاصة)
وفي نوفمبر 2015ـ قرر المجمس التنفيذي لمصندوؽ اعتبار اليواف الصيني قابالً لالستخداـ الحر
بدءاً مف  1أكتوبر  2016وادراجو في سمة حقوؽ السحب الخاصة كعممة خامسة إلى جانب الدوالر
بدء مف نفس التاريخ "" 2
األمريكي و اليورو واليف الياباني والجنيو اإلسترليني ً
 .1أىداف ووظائف صندوق النقد الدولي:
بناء عمى ما تقدـ فإف صندوؽ النقد الدولي أُنشئ مف أجؿ تحقيؽ العديد مف األىداؼ والقياـ بالعديد مف
ً
الوظائؼ التي يمكف إجماليا في ما يمي( :الميدي ,2001 ,ص)175

1

www.imf.org
2
صحٌفةوقائعالتابعةلصندوقالنقدالدولً,تارٌخالنشر2395/99/33علىالرابط 
https://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/sdra.htm
تارٌخالزٌارة 2396/9/93
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 إنشاء منظمة دائمة يتـ فييا التشاور حوؿ المشاكؿ النقدية الدولية ,وتشجيع التعاوف النقدي الدولي بيفالدوؿ األعضاء.
 محاولة تحقيؽ النمو المتوازف في التجارة الدولية ,والحفاظ عمى مستويات الدخؿ والعمالة وتنمية الموارداإلنتاجية.
 العمؿ عمى ثبات واستقرار أسعار الصرؼ ,والتقميؿ مف حدة المنافسة بيف الدوؿ األعضاء عمى تخفيضقيمة عمالتيا.
 إيجاد نظاـ لممدفوعات متعدد األطراؼ لتغطية المعامالت الجارية بيف الدوؿ األعضاء وتخفيض القيودالنقدية المعرقمة لمتجارة الدولية.
 توفير تسييالت وموارد مالية لمدوؿ األعضاء لمواجية أي عجز مؤقت في موازيف المدفوعات.كما أف ىناؾ أىداؼ أخرى يسعى صندوؽ النقد الدولي إلى تحقيقيا (حمالوي ,2014 ,ص)14
 اقتراح السياسات التصحيحية التي تطبقيا الدوؿ األعضاء لتحقيؽ التوازف الخارجي المرتبط بتحقيؽالتوازف الداخمي مف خالؿ زيادة قدرة الدولة عمى رسـ السياسة االقتصادية السميمة.
 مساعدة الدوؿ ذات األسواؽ الناشئة والدوؿ النامية والدوؿ التي في طريقيا لمتحوؿ إلى دوؿ صناعية فيوضع أنظمة مصرفية فعالة.
 التنسيؽ الفعاؿ ما بيف نشاط صندوؽ النقد الدولي ونشاط البنؾ الدولي لخدمة االقتصاد العالمي. تقديـ االستشارات والمعونة الفنية مف خالؿ إرساؿ موظفي الصندوؽ إلى الدولة المعنية لعدة أسابيع وربماألكثر مف عاـ كامؿ لتقديـ النصائح الفنية في العديد مف المشكالت ,وفي رسـ وتنفيذ السياسات النقدية
والمالية واعادة تنظيـ عمؿ وتشريعات البنؾ المركزي وتطوير طرؽ اإلحصاءات المالية المالئمة لتنفيذ
برامج التسييالت التي يوافؽ عمييا الصندوؽ.
ىذا وقد زاد دور الصندوؽ في اإلشراؼ عمى اقتصاديات الدوؿ ,وتنوعت التسييالت التي يقدميا إلى
أعضائو ,وأصبحت برامج التعديؿ الييكمي تحظى باىتماـ كبير مف قبؿ الصندوؽ ,كما أف وظائؼ الصندوؽ
قد تطورت عبر الزمف مف اإلشراؼ عمى حسف سير النظاـ النقدي العالمي واستقرار أسعار الصرؼ إلى
مراجعة السياسات النقدية والمالية لمدوؿ األعضاء لالستفادة مف تسييالت الصندوؽ خاصة الدوؿ التي تعاني
مف اختالالت ىيكمية في ميزاف المدفوعات ,وتطمح الدوؿ النامية بالحصوؿ عمى تسييالت ائتمانية كونيا
بدأت برامج اإلصالح النقدي تحت إشراؼ الصندوؽ وبتأييد منو( .الميدي ,2004 ,ص ,)84ويرى الباحث
أف ىناؾ تناقضاً بيف أىداؼ ووظائؼ الصندوؽ ,فاألىداؼ تعبر عف غاية عامة متوازنة ,بينما الوظائؼ
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اكثر تحي اًز لمدوؿ المتقدمة عمى حساب الدوؿ األقؿ نمواً ,ويمكف مالحظة ذلؾ مف خالؿ الشروط الصارمة
التي يفرضيا الصندوؽ عمى الدوؿ النامية مقابؿ الحصوؿ عمى تسييالت ائتمانية ,وبالرغـ مف أف الدوؿ
الفقيرة ىي المستفيدة ظاى اًر مف الصندوؽ .إال أف الدوؿ الكبرى تسعى لشراكة ىذه الدوؿ مف اجؿ الييمنة
عمى السوؽ العالمي وفتح أسواؽ جديدة لمشركات متعددة الجنسيات التي تعد مجمس إدارة اقتصاد العالـ.
 .2الييكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي:
فتحت اتفاقية بريتوف وودز باب العضوية في الصندوؽ لجميع دوؿ العالـ ,بشرط المساىمة في
رأس ماؿ الصندوؽ واتباع تعميماتو .ويتكوف الصندوؽ مف األجيزة التالية( :عجاـ ,2008 ,ص)197
.2.1

مجمس المحافظين:
يعتبر بمثابة السمطة التشريعية ,وتقوـ كؿ دولة عضو بتعييف محافظ‘ ومحافظ مناوب لتمثيميا في

مجمس المحافظيف ويحتؿ ىذا المنصب في العادة وزير المالية أو الخزانة أو محافظ البنؾ المركزي أو أحد
الشخصيات البارزة .وأىـ صالحيات المجمس ىي:
أ  .تحديد شروط العضوية وقبوؿ األعضاء الجدد.
ب.انتخاب المديريف التنفيذييف.
ت.الموافقة عمى أي تعديؿ في أسعار تبادؿ عمالت الدوؿ األعضاء.
ث.تحديد وتوزيع اإليراد الصافي لمصندوؽ.
ج .مطالبة أي دولة االنسحاب مف الصندوؽ.
.2.2

مجمس المديرين التنفيذيين:
ويعتبر السمطة التنفيذية لمصندوؽ التي تتخذ الق اررات بحيث ال يقؿ عدد أعضاء المجمس عف 12

مدي اًر .ويتألؼ المجمس مف خمسة أعضاء دائميف يمثموف الدوؿ التي تممؾ أكبر حصص في الصندوؽ‘
مدير تنتخبيـ الدوؿ األعضاء كؿ سنتيف‘
وىي :أمريكا وانجمت ار وألمانيا وفرنسا والياباف ,باإلضافة إلى 15
اً
مدير مناوباً ينوب عنو في حالة غيابو ويقوـ المجمس بالمياـ التالية:
ويعيف كؿ مدير تنفيذي
اً
 رسـ سياسة الصندوؽ وادارة أعمالو اليومية. النظر في ميزانية الصندوؽ وتحديد أوجو صرؼ موارده. -الموافقة عمى أسعار تبادؿ العمالت بيف األعضاء وأي تعديالت عمييا.
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2.3

المدير العام وىيئة الموظفين:

حيث يقوـ مجمس المحافظيف بتعييف مدير لمصندوؽ ونائب لو ,عمى أف يكوف النائب أمريكي
الجنسية ,ومدة والية المدير خمس سنوات ,ولو الصالحيات التالية:
أ .رئاسة ىيئة الموظفيف والخبراء بالصندوؽ ,وادارة أعماؿ الصندوؽ
ب.التنسيؽ مع مجمس المحافظيف والمنظمات الدولية األخرى.
وتجدر اإلشارة ىنا إلى انو يوجد أجيزة إدارية واشرافيو أخرى خارج الصندوؽ تشكميا الدوؿ
األعضاء وىي( :حمالوي ,2014 ,ص)17
 مجموعة الخمسة ,وتضـ وزراء مالية الدوؿ الرئيسية الخمسة.
 مجموعة السبعة ,وتضـ مجموعة الخمسة‘ باإلضافة إلى كندا وايطاليا‘ ثـ انضمت ليا روسيا
وأصبحت مجموعة السبعة زائد واحد.
 مجموعة اإلحدى عشرة‘ وتضـ المجموعة السابقة زائد وزراء مالية بمجيكا وىولندا وسويسرا.
 مجموعة  24وىي ناطقة باسـ الدوؿ النامية وتشكمت عاـ 1952ـ.
 مجموعة الثالثيف وشكميا مدير الصندوؽ عاـ 1979ـ‘ وتضـ قادة بنوؾ وشركات وجامعييف
مختصيف ,الستشارتيـ حوؿ تطوير الصندوؽ.
 .3الموارد المالية لمصندوق:
تتكوف موارد الصندوؽ مف رأس الماؿ المدفوع كحصص مف الدوؿ األعضاء إضافة إلى األمواؿ التي
يمكف لمصندوؽ اقتراضيا مف الدوؿ الغنية‘ وكذلؾ حقوؽ السحب الخاصة‘ وقد يقوـ الصندوؽ ببيع جزء مف
احتياطاتو مف الذىب عند الضرورة( .حمالوي ,2014 ,ص)19
 .4اليدف من برامج التكييف من وجية نظر صندوق النقد الدولي:
ييدؼ الصندوؽ مف خالؿ برامج التكييؼ والتثبيت الييكمي إلعادة جدولة ديوف الدوؿ النامية‘ وتقوـ
ىذه البرامج عمى ثالثة جوانب رئيسية ىي( :الحسيني ,1999 ,ص)300
 -1جانب إدارة الطمب الكمي :وىي إجراءات يوصي بيا الصندوؽ لمحد مف عجز الموازنة العامة لمدولة عف
طريؽ زيادة الضرائب والغاء الدعـ عف السمع وزيادة أسعار الطاقة ,لتحقيؽ التوازف الداخمي بيف االدخار
واالستثمار وبيف الطمب الكمي والعرض الكمي.
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 -2جانب العمؿ عمى زيادة العرض :حيث يوصي الصندوؽ بتغيير سياسات التسعير واالتجاه نحو النظاـ
الحر لقوى العرض والطمب .كما يوصي بإجراء تخفيض جوىري في سعر صرؼ العممة المحمية مع إلغاء
كافة القيود عمى المعامالت الخارجية.
 -3تحويؿ ىيكؿ اإلنتاج القومي نحو التصدير حتى يتسنى لمدولة تسديد ديونيا لمصندوؽ مف خالؿ النقد
األجنبي الناتج عف التصدير.
يرى الباحث أف األىداؼ المرجوة مف برامج التكيؼ الييكمي لـ ِ
تؤد المساىمة الجادة في زيادة
الصادرات أو التخفيؼ مف أعباء الديوف الخارجية ,ويعزى ذلؾ إلى جمود الجياز اإلنتاجي في ىذه الدوؿ,
والذي ال يستجيب لزيادة الطمب أو ارتفاع أسعار الصادرات ,إضافة إلى استحواذ الشركات المتعدد الجنسية
عمى الحصة األكبر مف السوؽ العالمي ,مما يشير إلى عدـ مالءمة ىذه البرامج لالختالالت الييكمية تعاني
منيا الدوؿ النامية ,وبالتالي فإف ىذه البرامج قد تنعكس سمباً عمى بعض القطاعات االقتصادية.
ثالثاً :البنك الدولي:
يعتبر الركف الثاني في النظاـ المالي العالمي ,نشأ البنؾ الدولي بموجب اتفاقية بريتوف وودز ويعد
مف مؤسسات األمـ المتحدة ,حيث أوكمت إليو في بداية إنشائو ميمة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية
الثانية ,ثـ تطور دوره لمحاربة الفقر في العالـ كمو .ويمكف تعريؼ البنؾ الدولي بأنو "المؤسسة االقتصادية
العالمية المسئولة عف إدارة النظاـ المالي الدولي واالىتماـ بتطبيؽ السياسات االقتصادية الكفيمة بتحقيؽ
التنمية االقتصادية لمدوؿ األعضاء" (بف شيرة ,2009 ,ص .)83كما عرفو الخضيري ( ,2001ص) 104
بأنو "المؤسسة المتعددة األطراؼ واألىداؼ وأىـ مصدر لمتمويؿ في العالـ ,ويعتبر مؤسسة مف مؤسسات
اتفاقية بريتوف وودز التي وقعت عاـ 1945ـ".
وبالتالي يمكننا القوؿ أ ف البنؾ الدولي مؤسسة تابعة لألمـ المتحدة أنشئت بموجب اتفاقية بريتوف وودز
ويعتبر مكمالً ألىداؼ صندوؽ النقد الدولي.
 .1أىداف البنك الدولي ووظائفو:
بالرغـ مف أف اليدؼ األصمي إلنشاء البنؾ الدولي كما اسمفنا القوؿ ىو إعادة إعمار أوروبا ,إال أنو
يسعى أيضا إلى تحقيؽ األىداؼ التالية /www.worldbank.org( :اتفاقية التأسيس)
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أ  .إرساؿ بعثات إلى الدوؿ األعضاء لتقديـ المساعدة الفنية الختيار المشروعات التنموية وكيفية إعدادىا
ووسائؿ تنفيذىا مف خالؿ االستعانة بصندوؽ النقد الدولي ومنظمات أخرى‘ كمنظمة الصحة العالمية,
ومنظمة األغذية والزراعة وغيرىا.
ب .تدريب وتأىيؿ موظفي الدوؿ األعضاء عمى اإلدارة االقتصادية الحديثة مف خالؿ دورات متخصصة‘
وليذا السبب أنشيء معيد التنمية االقتصادية.
ت .االىتماـ بالبحث العممي وتشجيع االستثمار الخاص بما يضمف نمو القطاع الخاص‘ كما يعمؿ عمى
تشغيؿ المدخرات في العممية اإلنتاجية ,وجذب رؤوس األمواؿ لعممية التنمية.
ث.إجراء بحوث اقتصادية عامة مثؿ البيئة والفقر والتجارة لمدوؿ األعضاء.
 .2الييكل التنظيمي لمبنك الدولي:
يقوـ بإدارة البنؾ الدولي ثالثة أجيزة رئيسية ىي(http://www.albankaldawli.org/ar/about/leadership(:
.2.1

مجمس المحافظين:

يتـ تعييف محافظ ونائب لو لمدة خمس سنوات مف كؿ دولة مف الدوؿ األعضاء ,لتمثيؿ الدولة في
مجمس المحافظيف الذي يجتمع سنويا خالؿ شير سبتمبر في مقر البنؾ الرئيسي في واشنطف‘ ويرسـ مجمس
المحافظيف السياسة العامة لمبنؾ والمياـ التالية:
 تحديد شروط العضوية وقبوؿ األعضاء الجدد ,وكذلؾ وقؼ العضوية. زيادة أو تخفيض رأس ماؿ البنؾ ,وتوزيع الدخؿ الصافي لمبنؾ ,وابراـ االتفاقيات مع المنظمات الدولية..2.2

مجمس اإلدارة:

مدير تنفيذياً ,منيـ خمسة يمثموف الدوؿ تمتمؾ أكبر عدد مف األسيـ‘ وىي أمريكا
ويتكوف مف 20
اً
وبريطانيا وفرنسا والياباف وألمانيا ,وينتخب باقي األعضاء عمى أساس جغرافي ,ويجتمع ىذا المجمس مرة
واحدة شيريا في واشنطف :وقد فوض المحافظوف العديد مف صالحياتيـ لمجمس اإلدارة.
.2.3

المجنة االستشارية:

تضـ مجموعة خبراء يختارىـ مجمس المحافظيف لدراسة الممفات وطمبات القروض وأوضاع الدوؿ
المتقدمة لمقروض ,وتتوسط ىذه المجنة في حؿ الخالفات بيف المحافظيف ومجمس اإلدارة .يبمغ عدد أعضاء
المجنة سبعة أعضاء‘ يتـ اختيارىـ مف أصحاب الخبرة والكفاءة في المجاؿ النقدي والمالي.
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 .3رأسمال البنك الدولي وموارده المالية( :الميدي ,2004 ,ص)126
يتكوف رأسماؿ البنؾ مف رأس الماؿ المدفوع مف الدوؿ األعضاء‘ وكذلؾ يمجأ البنؾ لالقتراض مف
أسواؽ الماؿ العالمية بشروط تجارية ,كما يتكوف رأسماؿ البنؾ مف دفعات تسديد القروض التي تدفعيا الدوؿ
التي اقترضت مف البنؾ ,كما يصدر البنؾ سندات بالعمالت الرئيسية .ويمنح البنؾ القروض لمدوؿ األعضاء
بأسعار فائدة جارية ولمدة تصؿ إلى عشريف عاماً‘ وال يمنح البنؾ قرضا لمدولة العضو إال إذا تعذر عمييا
الحصوؿ عمى قرض مف أي مصدر آخر‘ وذلؾ بيدؼ منع المنافسة مع مصادر اإلقراض الخاصة.
 .4المؤسسات التابعة لمبنك الدولي:
لجأ البنؾ إلى إنشاء مؤسسات تابعة لو بسبب توسعو في تقديـ القروض لمييئات العامة والخاصة في
أقاليـ الدوؿ األعضاء ,لتمبية احتياجات التنمية ,وىذه المؤسسات ىي( :حمالوي ,2014 ,ص)25
 .4.1البنك الدولي لإلنشاء والتعمير :وىو أوؿ مؤسسة أنشئت كمؤسسة تابعة لمبنؾ الدولي عاـ 1946ـ,
وىو بنؾ ال ييدؼ لتعظيـ الربح ,ويمنح قروضو لمدوؿ متوسطة ومتدنية الدخؿ والقادرة عمى تسديد ديونيا,
ويتـ التصويت فيو حسب مساىمات الدوؿ األعضاء.
 .4.2مؤسسة التمويل الدولية :أنشأىا البنؾ الدولي لإلنشاء والتعمير عاـ 1956ـ لتشجيع االستثمارات
الخاصة مف خالؿ تمويؿ المشروعات الجديدة والقائمة ذات الطبيعة اإلنتاجية في الدوؿ األقؿ نموا ,كما تقدـ
المؤسسة المساعدة الفنية لمجمع بيف فرص االستثمار ورأس الماؿ المحمي واألجنبي.
 .4.3المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعمقة باالستثمار :أنشيء مف قبؿ البنؾ الدولي عاـ 1966ـ
لتسوية النزاعات المتعمقة باالستثمارات ,بسبب زيادة الخالفات بيف المستثمريف األجانب وحكومات الدوؿ
النامية التي يتـ فييا االستثمار ,كمشكمة الديوف التي لـ تسدد لممستثمريف األجانب ,وكذلؾ مشاكؿ التحويالت
الخارجية لالستثمارات ,ومشاكؿ القوى العاممة وقيود االستيراد والتصدير ,وكذلؾ يقوـ المركز بتقديـ
االستشارات لمتحكيـ بيف المتنازعيف قبؿ المجوء إلى المحاكـ الباىظة التكمفة.
 .4.4الوكالة الدولية لضمان االستثمارات :أنشأ البنؾ الدولي ىذه الوكالة عاـ 1985ـ لتشجيع االستثمار
المباشر في الدوؿ النامية مف خالؿ تقديـ ضمانات ضد المخاطر غير التجارية كاالضطرابات السياسية,
وتقوـ الوكالة بتقديـ خدمة التسويؽ الدولي لمشروعات الدوؿ النامية ,وتضـ الوكالة  141عضواً.
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 .4.5ىيئة التنمية الدولية :أنشأىا البنؾ الدولي عاـ 1960ـ لمنح التمويؿ الرخيص وطويؿ األجؿ لمدوؿ
النامية وبسعر فائدة يقارب  %0.75ولفترات تصؿ إلى أربعيف عاماً ,وفترة سماح تصؿ لعشر سنوات,
وتحصؿ ىذه الييئة عمى مواردىا المالية مف مساىمات الدوؿ الغنية.
وختاماً يرى الباحث أنو وبالرغـ مف أف البنؾ الدولي أكثر ديمقراطية مف صندوؽ النقد الدولي مف خالؿ
النظر إلى تكوينو وأىدافو التنموية وقروضو الميسرة ,إال أنو يعتبر منفذاً لسياسات صندوؽ النقد الدولي
ويعتمد السياسات التقشفية التي يوصى بيا صندوؽ النقد الدولي كأحد شروط إقراض الدوؿ النامية.
رابعاً :منظمة التجارة العالمية
وىي الركف الثالث مف أركاف النظاـ ,فقد شيد العالـ العديد مف التغييرات والمستجدات في النصؼ
الثاني مف القرف الماضي عمى بنية النظاـ االقتصادي العالمي ,ويعتبر عاـ 1995ـ عالمة فارقة عمى طريؽ
تغيير ىيكمية ىذا النظاـ ,ألنو العاـ الذي أُسست فيو أوؿ منظمة ذات طابع دولي تشرؼ عمى النظاـ
التجاري العالمي وىي منظمة التجارة العالمية ,ويعد الوصوؿ إلى تأسيس ىذه المنظمة محصمة لمفاوضات
تجارية استمرت لنصؼ قرف في إطار اتفاقية الجات التي لـ تكتسب صفة العالمية نظ اًر لمحدودية الدوؿ
المشاركة فييا والتي سميت باألطراؼ المتعاقدة ,كما أف االتفاقية العامة لمتعريفات الجمركية لـ تكتسب صفة
المنظمة ألنيا مجرد إطار لمتفاوض حوؿ التجارة الدولية.
 .1تعريف منظمة التجارة العالمية:
إف منظمة التجارة العالمية ىي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانيف الدولية المعنية بالتجارة ما بيف
األمـ ,والتي أُنشأت مف أجؿ ضماف انسياب التجارة بيف الدوؿ بأكبر قدر مف السالسة واليسر والحرية,
والنتيجة المرجوة مف ذلؾ ىي الضماف .فالمستيمؾ والمنتج كالىما يعمـ إمكاف التمتع بضماف اإلمداد
المستمر بالسمع مع ضماف اختيار أوسع مف المنتجات تامة الصنع ومكوناتيا وموادىا الخاـ وكذلؾ بخدمات
إنتاجيا .وبذلؾ يضمف كؿ مف المنتجيف والمصدريف أف األسواؽ الخارجية ستظؿ مفتوحة دائما ليـ"1".
ويمكف مف التعريؼ السابؽ مالحظة أف المجتمع الدولي ىو مف يضع قواعد النظاـ التجاري الدولي
ويحدد السياسات الواجب تبنييا مف قبؿ الدوؿ تجاه تجارتيا الخارجية مف سمع وخدمات مع بقية دوؿ العالـ.
كما يالحظ أف النظاـ التجاري العالمي مبني عمى اتفاقيات ومعاىدات دولية تمزـ الدوؿ الموقعة عمييا ,ويكوف
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ىذا النظاـ التجاري العالمي محتوياً عمى إجراءات توضح كيفية تطبيؽ القواعد المتعمقة بالتبادؿ التجاري
الدولي ,وضرورة االستمرار بعقد االجتماعات بشكؿ دوري لمناقشة ىذه اإلجراءات.
ويعود التفكير في إنشاء مؤسسة دولية تشرؼ عمى التجارة العالمية إلى المفاوضات التي أجريت
أثناء الحرب العالمية الثانية إلصالح النظاـ االقتصادي العالمي ,وقد ترؾ عصر التجارييف بصماتو عمى
حركة التجارة ورؤوس األمواؿ حتى عصرنا الحالي باعتبار أف التجارة الدولية تؤثر عمى اإلنتاج وتخصيص
الموارد ومعدؿ النمو ,وأىمية زيادة الفائض في الميزاف التجاري بخفض الواردات وزيادة الصادرات :ومع
ظيور نظرية النقود لديفيد ىي وـ بداية القرف التاسع عشر وجيت االنتقادات إلى أفكار التجارييف باعتبار
استمرار الفائض في الميزاف التجاري يزيد مف كمية النقود دوف مقابؿ ليا مف اإلنتاج مما يرفع األسعار,
فينخفض التصدير ,لذا تبمورت أفكار الكالسيؾ بحرية العمؿ والمرور في كتاب (آدـ سميث) ثروة األمـ,
والتي استمرت حتى انييار قاعدة الذىب ( .الميدي ,2001 ,ص)28-21
 .2جوالت الجات
يمكف تقسيـ الفترة مف تاريخ التوصؿ إلى اإلطار العاـ التفاقية الجات األصمية عاـ 1947ـ وحتى
التوقيع عمى الوثيقة النيائية لجولة أورجواي لعاـ  1994والتي أسست منظمة التجارة العالمية إلى ثالث
فترات أو مراحؿ عمى النحو التالي( :عابد ,2001 ,ص)447
 .2.1الفترة األولى :1971-1947
وتـ خالؿ ىذه الفترة عقد خمس جوالت لممفاوضات التجارية المتعددة األطراؼ ,في إطار السعي نحو
إزالة الحواجز الجمركية أماـ التجارة الدولية :ويمكف تصنيؼ ىذه الجوالت الخمس في مجموعة واحدة ,ذلؾ
ألنيا دارت كميا في إطار نصوص االتفاقية األصمية ,و تركزت جميعاً في تحقيؽ المزيد مف التخفيضات في
التعريفات الجمركية بيف األطراؼ المتعاقدة فيما يخص التجارة بالسمع.
 .2.2الفترة الثانية :1989-1972
تشمؿ ىذه الفترة في سياقيا الزمني جولتيف مف المفاوضات التجارية المتعددة األطراؼ ,و ىي تبدأ مع
نياية أعماؿ الجولة الخامسة ,و تستمر حتى نياية الجولة السابعة إلى ما قبؿ جولة أورجواي التاريخية.
 .2.3الفترة الثالثة:1993-1979 :
في ىذه الفترة شيدت أعماؿ الجولة الثامنة واألخيرة قبؿ نشوء منظمة التجارة العالمية ,وىي جولة
أورجواي ويمكف تقسيميا إلى مرحمتيف (شافية ,2011 ,ص )17 – 14
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جولة أورجواي األولى :1991 – 1976

أ.

تعد جولة األورجواي الجولة الثامنة مف جوالت الجات ,إال أنيا كانت أكثر الجوالت تعقيداً وتأزماً,
وقد تأخرت أربع سنوات حيث كاف مف المقرر أف تنطمؽ في  1982و لكنيا لـ تبدأ إال في  20سبتمبر
 ,1986وتعد ىذه الجولة أكثر طموحاً وأوسع نطاقاً ,مف سابقاتيا نظ اًر المتدادىا لقطاعات جديدة لـ تكف
مشمولة في جوالت المحادثات السابقة ,وقد جاءت ىذه الدورة في ظروؼ اقتصادية حاسمة ,كما أنيا سعت
لرسـ معالـ القرف الواحد و العشريف ,وكاف الغرض مف ىذه الجولة تحقيؽ بعض األىداؼ األساسية التالية:
(عابد ,2001 ,ص)450
 تخفيض القيود غير الجمركية.
 تحرير تجارة الخدمات ,باإلضافة إلى التجارة السمعية.
 تخفيض القيود عمى الواردات مف المنتجات الزراعية.
وانتيت األربع سنوات األولى مف جولة األورجواي 1990-1987دوف التوصؿ إلى اتفاؽ يتعمؽ
بالتجارة الخارجية.
ب .جولة أورجواي الثانية :1994 – 1991
وكاف مف أبرز نتاج ىذه الجولة ما يمي( :العفوري ,2000 ,ص)61


قياـ منظمة التجارة العالمية كمؤسسة دولية تشرؼ عمى تطبيؽ اتفاقيات الجات ,و تضع األسس
لمتعاوف بينيا وبيف صندوؽ النقد والبنؾ الدولييف ,بيدؼ تنسيؽ السياسات التجارية والمالية واالقتصادية
لمدوؿ األعضاء ,وتحسيف المنظومة القانونية بشأف اإلجراءات المعيقة لمتجارة.

 توضيح وتفصيؿ القواعد واإلجراءات المرتبطة بتحرير التجارة ,سواء في االتفاقية الرئيسية ,أو
االتفاقيات الفرعية ,وخصوصا بالنسبة لممشاكؿ التي كانت غامضة و مثيرة لمتأويالت العديدة واساءة
االستخداـ في السابؽ وايجاد نظاـ متكامؿ لتسوية المنازعات التجارية.
 تعزيز تحرير التجارة مف خالؿ المزيد مف تخفيض الرسوـ الجمركية و إزالة الحواجز غير الجمركية
بيف الدوؿ ,وتوسيع االتفاؽ ليشتمؿ تحرير السمع الزراعية والمنتوجات والمالبس والخدمات والجوانب
التجارية المتعمقة باالستثمار وحقوؽ الممكية الفكرية.
 التأكيد عمى التزاـ دوؿ العالـ المتقدمة بالمعاممة التفضيمية لمدوؿ النامية بصفة عامةً واألقؿ نمواً
خاصةً ,كما ألزمت نتائج جولة أورجواي الدوؿ الصناعية المتقدمة بتقديـ العوف المالي والفني إلى
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الدوؿ النامية ,لتمكينيا مف االستجابة لممتطمبات اإلدارية والفنية ,بغرض الوفاء بالتزاماتيا إزاء تطبيؽ
االتفاقية الجديدة.
 إعطاء الدوؿ النامية واألقؿ نمواً ىامشاً أوسع لممشاركة في النظاـ التجاري العالمي الجديد ,وذلؾ مف
خالؿ الوزف المتساوي ألصوات األعضاء في منظمة التجارة العالمية ,بغض النظر عف أوزانيـ
التجارية واالقتصادية بصورة عامة.
 .3مبادئ منظمة التجارة العالمية:
المبدأ األول :عدـ التمييز بيف الدوؿ األعضاء بحيث تمقى منتجات أي دولة طرؼ في المنظمة نفس
المعاممة التي تمقاىا منتجات أية دولة متعاقدة أخرى ,ويضمف ىذا المبدأ شرط المعاممة التجارية المتساوية
بيف الدوؿ األعضاء في المنظمة ,ويمنع المجوء إلى الحواجز التجارية بصورة انتقائية.
المبدأ الثاني :إزالة كافة القيود عمى التجارة سواء كانت تمؾ القيود جمركية أو غير جمركية ,مثؿ
الحصص والكمية ,ولكف يستثنى مف ذلؾ تجارة السمع الزراعية‘ وتجارة الدوؿ التي تعاني مف عجز جوىري
مستمر في ميزاف المدفوعات ,حيث يحؽ ليا في ىذه الحالة فرض القيود الالزمة عمى تجارتيا.
المبدأ الثالث :المجوء إلى التفاوض لفض المنازعات التجارية الدولية بدال مف المجوء إلى اإلجراءات
االنتقامية التي تتسبب في تقميؿ حجـ التجارة الدولية(.عابد ,2001,ص/446االخضر 2007,ص )17
 .4أىداف وميمات منظمة التجارة العالمية:
يمكف تمخيص أبرز مياـ ىذه المنظمة ووظائفيا في النقاط التالية( :العفوري ,2000 ,ص)64
أ  .تنفيذ اتفاقيات "الجات" متعددة األطراؼ ,باإلضافة إلى االتفاقيات الجماعية األربع ,و التي لـ تتحوؿ
إلى اتفاقيات متعددة األطراؼ ,و لذلؾ فيي اتفاقيات ممزمة لمف وافؽ عمى االنضماـ إلييا فقط ,وتشكؿ
المنظمة اإلطار التفاوضي بيف الدوؿ األعضاء لتنظيـ العالقات التجارية فيما بينيا ,أو لمشروع في
جوالت مستقبمية بيف الدوؿ األعضاء لتحقيؽ المزيد مف تحرير التجارة الدولية .واإلشراؼ عمى االتفاقية
المنشئ ة لجياز تسوية المنازعات و التي تحدد طبيعة عمؿ لجاف التحكيـ و جياز االستئناؼ وحقوؽ
والتزامات الدوؿ.
ب .إد ارة جياز مراجعة السياسات الخارجية لمدوؿ األعضاء و التي يجب أف تتـ وفقا لمفترات الزمنية
المحددة( ,كؿ عاميف لمدوؿ النامية ,و كؿ أربعة أعواـ لمدوؿ المتقدمة) بيدؼ معرفة أي تغيرات تتـ في
ىذا المضمار ,ومدى توافقيا مع أحكاـ المنظمة وتعميـ المعمومات بيذا الشأف عمى جميع الدوؿ
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األعضاء ضماناً لتحقيؽ مبدأ الشفافية واتاحة الفرصة لمدوؿ األعضاء لمتفاوض حوؿ السياسة التجارية
ألي منيا والقدرة عمى التنبؤ بنتائج تمؾ السياسات.
ت .تحقيؽ قدر أكبر مف التناسؽ في وضع السياسة االقتصادية العالمية ,مف خالؿ تعاوف المنظمة عمى
النحو المناسب مع صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي لإلنشاء والتعمير والوكاالت التابعة لو.
 .5ىيكمية منظمة التجارة العالمية:
يشمؿ ىيكؿ المنظمة عمى رئاسة تتكوف مف المجمس الوزاري والمجمس العاـ ,وتتفرع عنيا مجالس
نوعية متخصصة ,ويتألؼ المجمس الوزاري مف ممثمي الدوؿ األعضاء ويجتمع مرة كؿ سنتيف عمى األقؿ,
ويعد أعمى سمطة في المنظمة ,ولو صالحية اتخاذ القرار في جميع القضايا التي تنص عمييا االتفاقيات
التجارية المتعددة األطراؼ ,بما في ذلؾ تعديؿ مواد االتفاقية المنشئة لممنظمة نفسيا .ويعد المجمس العاـ
بمثابة مجمس إدارة المنظمة ,ويضـ ممثميف عف جميع الدوؿ األعضاء ,ويشتغؿ سمطة المجمس الوزاري فيما
بيف دورات انعقاده ,ويتولى وضع القواعد التنظيمية وضع ترتيبات لمتعاوف مع المنظمات الدولية األخرى,
ويشرؼ عمى إدارة جياز تسوية المنازعات وآلية مراجعة السياسات التجارية لألعضاء ,كما يتولى اإلشراؼ
عمى المجالس النوعية والفرعية التابعة لو ,وىي مجمس السمع :ومجمس الخدمات ومجمس حقوؽ الممكية
الفكرية ,وبدوره يشرؼ كؿ مجمس عمى االتفاقيات الخاصة تحت إشراؼ المجمس العاـ الذي لو الحؽ في
تكويف أجيزة نوعية جديدة عند الحاجة( .شافية ,2011 ,ص )25
يرى الباحث أنو مف الناحية الشكمية يبدو وأف ىيكمة منظمة التجارة العالمية تراعي التطور ألالمتكافئ
بيف الدوؿ المتقدمة ونظيرتيا النامية ,إال أف الواقع العممي يشير إلى أف شروط التجارة العالمية عززت تبعية
الثانية لألولى ,حيث أف حماية الممكية الفكرية تعني احتكار براءات االختراع حتى واف كانت لمرحمة مؤقتة
تاريخياً ,إضافة إلى القدرة التنافسية اليائمة لمنتجات الدوؿ األكثر تقدـ جعمتيا تجتاح أسواؽ الدوؿ النامية
بسبب العولمة التجارية ,وبالتالي فإف شروط ىذه المنظمة ال ينجـ عنيا سيادة المنافسة التامة في العالقات
االقتصادية الدولية ,وكخالصة لما سبؽ نستطيع القوؿ أف العولمة المعاصرة بشكميا الميبرالي تقوـ ركائزىا
عمى ثالث مؤسسات دولية ىي صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي ومنظمة التجارة العالمية ,وتشكؿ ىذه
المؤسسات الثالثة الركائز األساسية لمنظاـ االقتصادي العالمي باعتبارىا حصناً منيعاً لحماية الدوؿ األكثر
تقدماً.

97

المبحث الثاني
مدرسة النقديين Monetarism
أدى تعاقب األزمات االقتصادية مطمع سبعينيات القرف الماضي وضعؼ السياسات التدخمية التي
نادى بيا كينز وأنصاره في تفسير تمؾ األزمات ,إضافة إلى زيادة االختالالت الييكمية والبنيوية و عدـ
استقرار النظاـ النقدي العالمي وأزمة التضخـ الركودي " "Stagflationوزيادة الدور غير الفعاؿ لمحكومة
البيروقراطية العالة عمى شعبيا خاصة في دوؿ العالـ الثالث ,كؿ ىذا أدى إلى اضمحالؿ السياسات
االقتصادية التي كانت متبعة آنذاؾ خاصة فيما يتعمؽ بالنماذج الكينزية ونظرية فيمبس حوؿ البطالة
والتضخـ ,مما دفع القطب الرأسمالي إلى البحث عف خيار يمكنو مف إنقاذ نفسو .وفي مستيؿ ىذه األوضاع
الصعبة التي عانت منيا الرأسمالية في سبعينات القرف الماضي ,بدأ تدريجيا إعادة النظر في النماذج
الكينزية‘ كما ذىب بعض االقتصادييف لتفسير ىذه األزمات بأنيا مف اآلثار الثانوية المترتبة عمى الوصفة
الكينزية التي تعطي األولوية لمكافحة البطالة وتسبب التضخـ (بو ودوستالير ,1997/1996 ,ص .)144
في الوقت الذي كاف معظـ االقتصادييف الكالسيؾ قد آمنوا بالتوجو الكينزي‘ ولبسوا ثوبو‘ وتخموا عف
مبادئيـ المتعمقة باألصولية االقتصادية ,إال أنو كاف ىناؾ تيا ار فك اًر ال زاؿ يؤمف بالميبرالية والركائز األساسية
لالقتصاد الكالسيكي ,يمثؿ ىذا التيار مجموعة مف أساتذة االقتصاد في جمعية جبؿ بميراف التي تأسست عاـ
 1947بمبادرة مف عالـ االقتصاد فوف ىايؾ ,1الذي ينتمى إلى المدرسة النمساوية في االقتصاد السياسي,
تمؾ المدرسة التي ظمت مؤمنة بالميبرالية االقتصادية ورفض كؿ صور التخطيط المركزي والتدخؿ الحكومي,
حتى مكنت التطورات االقتصادية العالمية مف عودة ىذا األخير إلى الشكؿ الميبرالي المعتمد عمى االقتصاد
الكالسيكي بالتخمي عف دور الدولة في النشاط االقتصادي والعودة إلى مفاىيـ حرية السوؽ وتطبيؽ سياسات
الخصخصة والتحرير االقتصادي (منصور ,2008 ,ص .)165
أوالً :ميمتون فريدمان والثورة المضادة
كاف مف أبرز االقتصادييف المتمسكيف باقتصاد ما قبؿ كينز ىو البروفسور ميمتوف فريدماف ,2حيث
كاف مف اشد المفكريف االقتصادييف تمسكاً باألصولية االقتصادية والميبرالية ,ويرى أف الحجج التي جاء بيا
1

) (  فردرٌكأوجستفونهاٌك,نمساوياألصلبرٌطانًالجنسٌةمناهمواشهرالمفكرٌناللٌبرالٌٌنانتمىفًبداٌةحٌاتهإلىالمدرسةالنمساوٌة
فًاالقتصادالسٌاسًالتًتعداحدفروعاالقتصادالنٌوكالسٌكً,أسسفًعام 9947جمعٌةبلٌرانالتًضمتفًصفوفهامثقفٌننظرواانفسهم
لدراسةاللٌبرالٌةوالدفاععنها,درسفًمدرسةشٌكاغوخاللالفترة9969– 9959وحصلعلىجائزةنوبلللعلوماالقتصادٌةعام9974وتتلمذ
علىٌدهالمفكراالقتصادياألمرٌكًمٌلتونفرٌدمان(بوودوستالٌر,9997/9996,ص )263
2
) (مٌلتونفرٌدمانٌعتبرابرزشخصٌةاقتصادٌةمنذعام 9973وهواقتصاديامرٌكًدرسفًجامعةشٌكاغوودرسفٌهاوهواحدأعضاء
جمعٌةجبلبلٌرن,وعملمستشاراًاقتصادٌالعددمنرؤساءالوالٌاتالمتحدةاالمرٌكٌةمنهمنٌكسونفًعام9979ورٌجانعام,9989حصل
علىجائزةنوبلفًالعلوماالقتصادٌةعام(.9976بوودوستالٌر,9997/9996,ص)235
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كينز حوؿ أزمة الكساد الكبير في ثالثينيات القرف الماضي حوؿ ضرورة تدخؿ الحكومات لمتحكـ في جانب
الطمب الكمي لمتخفيؼ مف حدة البطالة وزيادة النمو االقتصادي.
يرى فريدماف أف ىذه الحجج مضممة جداً ,حيث اعتبر أف الكساد الكبير مثؿ أي فترة أخرى مف البطالة
الحادة قد ينتج بسبب سوء اإلدارة الحكومية وليس بسبب عدـ االستقرار االقتصادي ,واعتبر أف اإلجراءات
الحكومية تشكؿ عائقاً مف العوائؽ الرئيسية لمنمو االقتصادي ,حيث إف التعريفات الجمركية والقيود المفروضة
عمى التجارة وتحديد األسعار واألجور ,تعطي األفراد حاف اًز إلساءة استعماؿ إدارة المصادر وتشويو استثمار
المدخرات الجديدة ,ويرى ميمتوف فريدماف أنو مف أجؿ تحقيؽ استقرار ونمو اقتصادي يجب تقميؿ التدخؿ
الحكومي ) ,)Friedman, 1962, p 39وفي السنوات التي تضاءلت فييا أىمية الفكر الكالسيكي في
االقتصاد كاف فريدماف وأستاذه فوف ىايؾ يعمالف عمى الدفاع عف الحرية االقتصادية وأجرى فريدماف العديد
مف الدراسات واألبحاث الخاصة بالنقود وتأثيرىا عمى النشاط االقتصادي والمستوى العاـ لألسعار ,وكاف نداً
شرسا لمكينزييف.
 .1االفتراضات الكينزية
مف أجؿ فيـ االختالؼ بيف االقتصاد الكينزي واالقتصاد الكالسيكي ,وكيؼ ىاجـ ميمتوف فريدماف,
السياسات االقتصادية القائمة عمى الوصفة الكينزية ,ال بد مف عرض االفتراضات التي يقوـ عمييا االقتصاد
الكينزي والتي يمكف إجماليا في النقاط التالية (أبو عيده وشعباف ,2009 ,ص )465 - 464
أ .يعتبر كينز االستيالؾ ىو العنصر الرئيسي في نظريتو‘ وحسب ما يعتقد فإف االستيالؾ ىو الذي يحدد
اإل نتاج وليس العكس كما يعتقد الكالسيؾ ,حيث استخدـ كينز فكرة الميؿ الحدي لالستيالؾ الذي اعتبره
متغي اًر مستقالً ,واعتبر كينز أف االستيالؾ يتسبب في نشوء الطمب ,وأف االستيالؾ ىو الذي يؤدي إلى
زيادة اإلنتاج ورأس الماؿ ,ويتوقؼ االستيالؾ عند كينز عمى أمريف ,األوؿ ىو مستوى الدخؿ النقدي
الكمي "مستوى التوظيؼ" ,والثاني الميؿ الحدي لالستيالؾ ,وبالتالي فإف كينز يعتبر اإلنتاج مف
المسممات‘ ووجو اىتمامو نحو االستيالؾ.
ب.إف أي زيادة في اإلنفاؽ يمكف أف تؤدي إلى زيادة في حجـ التوظيؼ دوف زيادة في أسعار الفائدة ,وىو
ما عرؼ بنظرية االستخداـ والبطالة ,وذلؾ بسبب ظروؼ الكساد العظيـ التي كانت سائدة خالؿ فترة
النظرية العامة لكينز.
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افر في المصالح ,وليس توافقيا كما يرى الكالسيؾ :ويقوؿ كينز في ىذا الصدد إنو
ت.يرى كينز أف ىناؾ تن اً
إذا نشأ إفراط في االدخار فإف مصالح المدخريف والمستثمريف سوؼ تتنافر..
ث.يرى كينز أ نو ال بد مف وجود رقابة مركزية لمحكومة والتدخؿ وقت الحاجة عبر السياسات االقتصادية,
وبناء عمى ذلؾ يفترض كينز
مف أجؿ القدرة عمى استعادة أي وضع مرغوب فيو في االقتصاد القومي,
ً
أف الميوؿ لالدخار أكبر مف الميوؿ لالستيالؾ ,وينجـ عف ذلؾ فجوة بيف الدخؿ واإلنفاؽ االستيالكي ال
يمكف لالستثمار مألىا ,وىذا بدوره يؤدي إلى انخفاض الطمب الفعاؿ الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض في
الناتج وحجـ التوظيؼ ,وعمى ذلؾ يرى كينز أف االقتصاد الخاص غير مستقر ,والبد مف التدخؿ
الحكومي لتصحيح مسار االقتصاد القومي.
ج .جعؿ كينز التوظيؼ الكامؿ ىدفاً لإلدارة الناجحة ,واعتبر أنو في ظؿ التوظيؼ الكامؿ فإنو سيتـ القضاء
عمى البطالة غير االختيارية ,واعتبره معيار النجاح لألداء االقتصادي وادارتو ,وبالتالي فإف كينز يعتبر
مستوى معيناً مف البطالة‘ وىي البطالة االختيارية ال بد مف وجوده ,وعند الوصوؿ ليذا
أف ىناؾ
ً
المستوى مف البطالة فإف االقتصاد يعمؿ عند مستوى التوظيؼ الكامؿ.
 .2االنتقادات التي وجييا فريدمان لمنماذج الكينزية
يرى فريدماف أف االقتصاد الكينزي ىو اقتصاد كساد بمعنى أنو بني في ظؿ ظروؼ استثنائية يسمييا
الكالسيؾ الحاالت الشاذة في الدورة االقتصادية ,ويعتبر أف السياسات التدخمية في توجيو الطمب الكمي تضر
أكثر مما تنفع ,ومف أبرز النقاط التي ىاجـ بيا فريدماف الكينزييف ىي( :خميؿ ,1994 ,ص )751
 أف االقتصاد القومي أكثر استق ار اًر عما افترضو كينز. النقود ليا أىمية في االقتصاد أكثر مما اعتقد كينز.وتجمعت أفكار وأبحاث ميمتوف فريدماف مع أبحاث مجموعة مف االقتصادييف الذيف كانوا يعمموف في
مدرسة شيكاغو ,في إطار مدرسة عرفت بمدرسة النقدييف ,وىناؾ مف يطمؽ عمييا اسـ مدرسة شيكاغو.
بالرغـ مف ذلؾ فإف الباحث يرى أف الفترة الواقعة بيف  1945إلى  1971والتي سميت "بدولة الرفاه
الرأسمالية" التي وجدت تأصيميا النظري في كتابات كينز ,تعتبر فترة االزدىار واالنتعاش االقتصادي لمدوؿ
الرأسمالية ,وىي مف أكثر مراحؿ الرأسمالية استق ار اًر ,بحكـ الدور التدخمي لمدولة في إعادة االستقرار لالقتصاد
الكمي ,وعميو فإف الباحث يرى أف النماذج الكالسيكية التي يتبناىا فريدماف يمكف أف تصمح لالقتصاديات
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المتقدمة والمتينة التي ال تعاني تشوىات ىيكمية ,حيث يستطيع القطاع الخاص قيادة السوؽ بأكبر قدر مف
الكفاءة لتحقيؽ مصالحو ,التي بالكاد سوؼ تنعكس عمى الجودة والنمو واالنتعاش االقتصادي ,بينما في حالة
الدوؿ المتخمفة اقتصادياً فإف التدخؿ الحكومي مطموب وبشدة مف اجؿ تصحيح التشوىات الييكمية التي ال
تمكف القطاع الخاص مف العمؿ بالكفاءة المطموبة ,حيث ال يمكف توفير االستثمارات المناسبة وفتح األسواؽ
الجديدة واعداد برامج تنموية ناجحة في ظؿ وجود اختالالت في البنية االقتصادية ,خاصة في ظؿ تدني
جودة البنى التحتية ليذه الدوؿ ,واضطراب البيئة االستثمارية ,لذا فإف الباحث يؤيد رؤية كينز فيما يتعمؽ
بضرورة تدخؿ الدوؿ لتصحيح المسار االقتصادية ,خاصة في حالة الدوؿ المتخمفة اقتصادياً.
ثانياً :مدرسة النقديين Monetarism
تعتبر مدرسة النقديي ف مف المدارس االقتصادية المتشددة التي ال تعترؼ بالتدخؿ الحكومي في
النشاط االقتصادي وىي امتداد لمفكر الكالسيكي الذي أسسو آدـ سميث ,حيث ينادي أنصار ىذه المدرسة
بترؾ االقتصاد يتحدد مف خالؿ آليات السوؽ الحر وفقا لقانوف ساي "العرض يخمؽ الطمب المقابؿ لو",
وتعود تسمية النقدية " "Monetarismنسبة إلى وجية نظرىـ القائمة بأف عرض النقود ىو المحدد الرئيسي
لمستويات الناتج الكمي والعمالة والتوظيؼ في األجؿ القصير والمستوى العاـ لألسعار "التضخـ" في األجؿ
الطويؿ (ابدجماف ,1988/1983 ,ص  ,)330وقد بدأ الفكر النقدي عندما طور فريدماف نظرية جديد
لمطمب عمى النقود وبالرغـ مف أنو أشار إلى فيشر ونظريتو الكمية إال أف تحميمو كاف أقرب مف كينز ونظرية
التفضيؿ النقدي (صبرة ,2015 ,ص )104
 .1النظرية النقدية الحديثة في الطمب عمى النقود
يعتبر دور فريدماف في إحياء النظرية النقدية مف جديد أساس فكر النقدييف ,ففي مقاؿ شيير نشر
عاـ  1956حمؿ اسـ "النظرية الكمية لمنقود" أكد فريدماف أف الطمب عمى النقود يتأثر بنفس العوامؿ التي
تؤثر في الطمب عمى أي أصؿ وبالتالي فإف العوامؿ التي تؤثر في الطمب عمى األصوؿ تؤثر في الطمب
عمى النقود ,وعبر فريدماف عف معادلة الطمب عمى النقود كما يمي (صبرة ,2015 ,ص )104 - 103
حيث أف:

= الطمب عمى النقود,

= العائد عمى السمع المعمرة,

= العائد عمى السندات,

= الدخؿ الدائـ,

= المستوى العاـ لألسعار
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= العائد عمى األسيـ

يمكن تفسير دالة الطمب عمى النقود ىذه عمى النحو التالي(أبو عيده وشعباف ,2009 ,ص )580 - 579
أ .يرتبط الطمب عمى النقود بعالقة طردية مع الدخؿ الدائـ ,بمعنى أف الزيادة في الدخؿ تؤدي إلى الزيادة
في الطمب عمى النقود.
ب.يرتبط الطمب عمى النقود بعالقة عكسية مع ٍ
كؿ مف العائد عمى السندات والعائد عمى األسيـ ,فزيادة
أسعار الفائدة عمى السندات وعوائد األسيـ تدفع األشخاص لمتخمي عف النقود مقابؿ االحتفاظ باألسيـ
والسندات مف أجؿ تحقيؽ األرباح.
ت.معدؿ العائد عمى السندات والعائد عمى األسيـ يمثؿ تكمفة الفرصة البديمة لالحتفاظ بالنقود.
ث.يشير فريدماف إلى أف الدخؿ الدائـ يمثؿ متوسط الدخوؿ أو معدليا المتوقع في المدى الطويؿ ,لذلؾ فأف
التقمبات العرضية التي تحدث في الدخؿ ال تؤثر في الدخؿ الدائـ ,وىذا يقودنا إلى أنو ال يمكف أف نتوقع
أف يتغير الطمب عمى النقود بمستويات مرتفعة خالؿ الدورة االقتصادية الواحدة.
ج .افترض فريدماف أف المستثمر يقوـ باالحتفاظ بالسمع المعمرة ويكوف عمى استعداد إلبداليا بالنقود اذا توقع
تحقيؽ مكاسب رأسمالية ,و يتحدد ىذا بناء عمى المعدؿ المتوقع لمنقود ,وىذا ىو جوىر التحوؿ الذي
أدخمو النقديوف عمى النظريات السابقة.
وبالتالي فإف النظرية الكمية الحديثة في الطمب عمى النقود تعد متفوقة عمى نظرية تفضيؿ
السيولة عند كينز  ,حيث تحدد النظرية الكمية الحديثة إضافة إلى الدخؿ الدائـ ثالثة أنواع مف األصوؿ
المحددة لمطمب عمى النقود وىي " السندات ,األسيـ والسمع المعمرة " ,بدالً مف السندات وحدىا كما افترض
كينز ,كما أف النظرية الكمية الحديثة ال تفترض أف العائد عمى الماؿ صف اًر أو أنو ثابت ,كما تفترض النظرية
الكمية الحديثة ثبات سرعة دوراف النقود خاصة في األجؿ القصير ,وامكانية التنبؤ بيا خالؿ الدورة
االقتصادية ,وحثت النظرية الكمية الحديثة إلى التوسع في الكتمة النقدية خالؿ فترات االزدىار والنمو بمعدؿ
ثابت ,وتخفيض الكتمة النقدية خالؿ فترات الركود ,وتفترض النظرية الكمية الحديثة بأف التغيرات في أسعار
الفائ دة تؤثر في الطمب عمى النقود ,ألف فريدماف يرى أف زيادة العائدة عمى األصوؿ األخرى والسمع المعمرة
يخفض كمية الطمب عمى النقود.
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 .2األثار التضخمية لمسياسات التدخمية( :خميل ,1994 ,ص )754
يولي النقديوف اىتماماً بالغاً باألثار التضخمية التي تنشأ نتيجة محاولة خاطئة الستمالة االقتصاد القومي أو
تصحيح األوضاع الشاذة التي تصاحب الدورات االقتصادية حيث يرى النقديوف أف السياسات التدخمية
لمحاولة تحريؾ الطمب الكمي غير فعالة ,ويالحظ أف منحنى الطمب الكمي والعرض الكمي مف وجية نظر
النقديوف أكثر انحدا اًر مف المنحنيات الخاصة بالكنزييف ,ذلؾ ألف النقدييف يروف بأف االقتصاد القومي يعمؿ
بالقرب مف ناتج التوظيؼ الكامؿ ,وبالتالي فإف السياسات اليادفة لزيادة الناتج إنما يكوف ليا أثر أكبر عمى
ارتفاع األسعار مف األثر عمى الناتج .ويمكف توضيح سيناريو النقدييف مف خالؿ الرسـ البياني التالي

شكؿ ( )1.1سيناريو المدرسة النقدية
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AS1

P

C
P2
P1

A

P
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AD
Y

Y* Y1
المصدر( :خميؿ ,1994 ,ص )754

مف خالؿ الشكؿ السابؽ يفترض النقديوف أنو لو قاـ البنؾ المركزي بزيادة عرض النقود أو اتباع
سياسة توسعية لمتأثير عمى الطمب الكمي وزيادة اإلنتاج ,فأف زيادة عرض النقود سوؼ تؤدي إلى انتقاؿ
منحنى الطمب الكمي  ADنحو اليميف إلى  AD1وبالتالي فإف الناتج سوؼ يزداد عند  ‘Y1وينتقؿ
االقتصاد مف النقطة  Eإلى النقطة  ‘Aوىذه الزيادة في الناتج سوؼ تكوف زيادة محدودة نظ اًر لشدة انحدار
منحنى  ,ASكما ستؤدي ىذه الزيادة إلى ارتفاع المستوى العاـ لألسعار مف  Pإلى  ,P1ونظ اًر لمتوقعات
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الم وائمة التي يبني النقديوف عمييا أفكارىـ ,فإف األسعار واألجور ستتواءـ مع الزيادة في الطمب واإلنتاج
األمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليؼ اإلنتاج ويعمؿ عمى انتقاؿ منحني  ASإلى اليسار عند  ,AS1وينخفض
اإلنتاج في الزمف الطويؿ ويعود عند ناتج التوظيؼ الكامؿ * ,Yوينتقؿ االقتصاد مف النقطة  Aإلى النقطة
 ,Cوبناء عميو ترتفع األسعار مف  P1إلى  ,P2وىنا يعتقد النقدييف أف المجتمع سيتحمؿ تكمفة ارتفاع
األسعار في الزمف الطويؿ ,ومف الممكف أف ينخفض اإلنتاج عند نقطة أقؿ مف * Yكنتيجة لمظروؼ التي
ستصاحب التضخـ ,وبالتالي سوؼ تعمؿ األسواؽ بدرجة أقؿ كفاءة.
مف خالؿ العرض السابؽ يرى الباحث أف النقدييف يبنوف تحميميـ عمى الزمف الطويؿ ,وال ييتموف
باألثار اإليجابية لمسياسات التدخمية التي تساىـ في استقرار المسار االقتصادي خاصة في الزمف القصير.
 .3السياسة المالية وجية نظر النقديين
إف سياسة التدخؿ الحكومي مف خالؿ السياسة المالية لمتأثير عمى الطمب الكمي تعتبر النقطة
األكثر خالفاً بيف النقدييف والكنزييف ,حيث ينتقد النقديوف كينز في القوؿ أف السياسة المالية وبخاصة العجز
في الموازنة ,يمكف أف تواجو مشاكؿ البطالة والكساد ,فالنقديوف يروف أنو إذا لـ يرتبط بعجز الموازنة زيادة في
عرض النقود فإف زيادة اإلنفاؽ الحكومي سيقابميا نقص في اإلنفاؽ الخاص ,وبذلؾ تزاحـ النفقات العامة
والنفقات الخاصة ,وال يحدث أي أثر إضافي عمى الطمب الكمي ما لـ يزد عرض النقود ,ولذلؾ يركز النقديوف
وينتيوف إلى أف العبرة ىي دائما بزيادة عرض النقود (البيالوي ,1995 ,ص .)158
في ىذا الصدد يقوؿ ميمتوف فريدماف في كتابو الرأسمالية والحرية ) (1962, p 73إف االستنتاجات
التي توصؿ إلييا كينز حوؿ فعالية السياسة المالية وبغض النظر عف أنو تـ تأييدىا مف عدد مف
االقتصادييف إال أنيا تتعارض مع مجموعة مف البراىيف واإلثباتات ,وانو ال يرى فييا أي نقاط متماسكة
تبرىنيا ,واعتبرىا مجرد منيجية اقتصادية قائمة عمى تحميؿ شخصي تستند إلى ظروؼ استثنائية ,وال تستند
إلى تحميؿ اقتصادي سميـ أو تحميؿ كمي ,مشي اًر إلى أنو أجرى العديد مف الدراسات مع عدد مف طالبو في
جامعة شيكاغو حوؿ اإلنفاؽ الحكومي في الواليات المتحدة وعدد مف الدوؿ األخرى حتى يستطيع الحصوؿ
عمى دالئؿ مقبولة حوؿ فعالية السياسة المالية إال إنو وجد نتائج ممفتة لمنظر ,حيث وجد أف النفقات الخاصة
ال تتغير بالزيادة في النفقات العامة .وبما أف األسعار ممكف أف ترتفع نتيجة الزيادة في النفقات العامة فإنو
مف المنتظر أف ينخفض الدخؿ الحقيقي وبالتالي تنخفض النفقات الخاصة.
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 3.1فعالية السياسة المالية:
أما بالنسبة لمنحنى  ,LMفكينز يرى بأف منحنى  LMتاـ المرونة بالنسبة لسعر الفائدة وعميو يكوف
منحنى  LMأفقياً ,وىذا المجاؿ يمثؿ بما يسمى مصيدة السيولة عند كينز ,بحيث يكوف الحد األدنى مف
سعر الفائدة ,مما يشجع األفراد عمى االحتفاظ بالنقود بدالً مف االحتفاظ بالسندات ,أما الطمب عمى النقود
بغرض المضاربة فيقترب مف ما ال نياية عند ىذا السعر مف الفائدة ,وىنا يقترح كينز أف تعمؿ السمطات
النقدية عمى تثبيت سعر الفائدة عند سعر معيف عف طريؽ بيع وشراء السندات ,وزيادة عرض النقود لمنع أي
حركات لسعر الفائدة ,أي أننا في ىذا التحميؿ ال نفترض حالة مصيدة السيولة وبالتالي فإف عرض النقود ىو
الذي يصبح مرف مرونة ال نيائية بالنسبة لسعر الفائدة( .صخري ,2005 ,ص )261-260
أما بالنسبة لالقتصادييف الكالسيكييف فإنيـ يروف أف مرونة منحنى  LMبالنسبة لسعر الفائدة تكوف
مقتربة مف الصفر ,وينعدـ بذلؾ الطمب عمى النقود بغرض المضاربة ,وعميو تستخدـ كؿ النقود لدافع
الصفقات واالحتياط ,ويتبقى المرحمة الوسطى مف المنحنى وىي المرحمة التي تظير مرونة موجبة‘ وتتميز
ىذه المرحمة بوجود الطمب عمى النقود مف أجؿ الصفقات واالحتياط والمضارة حسب التحرؾ في سعر الفائدة
صعوداً وىبوطاً ,وبالتالي ووفقاً لمرونات منحنى  ISو LMتتحد فعالية السياسة المالية ,ولتوضيح النموذج
الكينزي والنموذج النقدي ووجية نظر كالىما فيما يخص السياسة المالية سوؼ نعرض الرسـ البياني التالي
شكؿ ( )1.2أثر السياسة المالية باستخداـ نموذج  IS – LMفي المجاليف الكينزي والكالسيكي
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Y1

i3
i2
i1

نالحظ في الشكؿ ( )1.2السابؽ في الجزء المستوي مف منحنى  LMوىو الجزء الذي يمثؿ المجاؿ
الكينزي حيث إف منحنى  LMمرف مرونة ال نيائية بالنسبة لسعر الفائدة‘ وفي ىذه الحالة افترضنا أف عرض
النقود ثابت ,وأف الطمب عمى النقود بغرض المضاربة مرف مرونة النيائية ,فمو أرادت السمطات إجراء سياسة
مالية توسعية عف طريؽ زيادة اإلنفاؽ الحكومي ,فإنيا سوؼ تمجأ إلى الجميور لالقتراض ,وفي ىذه الحالة
فإف األفراد ال يمانعوا أف يقرضوا الحكومة األمواؿ العاطمة حيث إف االقتصاد يقع في مصيدة السيولة في ىذه
الحالة ,وبالتالي نالحظ أف أثر زيادة اإلنفاؽ الحكومي سوؼ ينقؿ منحنى  ISمف  IS1إلى  ,IS2وكنتيجة
لذلؾ سوؼ ينتقؿ الدخؿ مف  Y1إلى  ,Y2وينتقؿ االقتصاد مف النقطة  aإلى النقطة  ,bومف ثـ نالحظ أف
ثر عمى معدؿ الفائدة.
كبير عمى زيادة الناتج في المجاؿ الكينزي دوف أف تترؾ ىذه السياسة أ اً
ثر اً
ىناؾ أ اً
في المجاؿ األوسط مف منحى  LMكما ذكرنا سابقاً فإف طمب النقود بغرض المعامالت واالحتياط
والمضاربة يكوف مرناً بالنسبة لسعر الفائدة ,ونالحظ في ىذه الحالة أف زيادة اإلنفاؽ الحكومي التي أدت إلى
انتقاؿ منحنى ISمف  IS3إلى  IS4سوؼ يترتب عمييا زيادة في الدخؿ مف  Y3إلى  ,Y4ولكنيا زيادة أقؿ
مف الزيادة في المجاؿ الكينزي حيث إف طمب النقود مرف بالنسبة لسعر الفائدة ونتيجة لزيادة الدخؿ فإف
الطب عمى النقود بغرض المعامالت سوؼ يرتفع ,مما ينعكس عمى سعر الفائدة ويدفعو إلى أعمى فتنخفض
االستثمارات وينتقؿ االقتصاد مف النقطة  cإلى النقطة  ,dوبالتالي فإف األثر اإليجابي لمسياسة المالية عمى
الدخؿ في ىذا المجاؿ يكوف أقؿ منو في المجاؿ الكينزي( .خميؿ ,1994 ,ص (815
في حالة النقدييف فيـ ال يفترضوف أف منحنى  LMيكوف رأسياً مطمقاً وانما يعتقد النقديوف أنو شديد
االنحدار وال ينكر النقديوف أف السياسة المالية ممكف أف تعمؿ عمى زيادة طفيفة في الدخؿ ,إال أف ىذه
الزيادة سوؼ تمغى بسبب اآلثار الثانوية لمسياسة المالية عمى سعر الفائدة ,ففي الرسـ البياني السابؽ فإف
منحنى  LMmىو شكؿ منحنى  LMكما يراه النقديوف ,وفي ىذه الحالة نالحظ أنو عندما تقوـ الحكومة بزيادة
اإلنفاؽ الحكومي فاف ذلؾ يؤدي إلى انتقاؿ منحنى  IS5إلى اليميف ليصبح المنحنى الجديد  ,IS6وعميو
سوؼ يزداد الدخؿ مف  Y5إلى  ,Y6وىي زيادة طفيفة كما يعتقد النقدييف ,وىنا يعتقد النقديوف أنو مع بقاء
عرض النقود ثابتاً وحدوث زيادة في الطمب عمى النقود بغرض المعامالت نتيجة لزيادة الدخؿ ,فإنو سوؼ
يحدث ضغط عمى أسعار الفائدة لترتفع حتى يتحقؽ التوازف بيف طمب النقود وعرضيا ,واذا كاف طمب النقود
غير مرف بالنسبة ألسعار الفائدة فإف زيادة كبيرة في أسعار الفائدة مطموبة لتحقيؽ ىذا التوازف ,كما أف
منحنى  ISعند النقدييف يكوف مستوياً بدرجة كبيرة حيث يعكس مرونة عالية لالستثمار تجاه أسعار الفائدة,
األمر الذي يؤدي إلى انخفاض حاد في االستثمارات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ,وينخفض الطمب الكمي مما
26

يؤدي إلى انخفاض الدخؿ ,وتمغى الزيادة التي حدثت في الدخؿ نتيجة انتقاؿ منحنى  ,ISوىذه الحالة التي
تعرؼ "اثر المزاحمة( .صخري ,2005 ,ص (Dwivedi, 2010, P 364-365 /264
يرى الباحث أف الحالة األقرب إلى الواقع االقتصادي في ىذا التحميؿ ىي الحالة الوسط لمنحنى LM
حيث يكوف طمب النقود مرناَ تجاه أسعار الفائدة وىي الحالة التي عادة ما يكوف عمييا االقتصاد ,أما بالنسبة
لمتحميؿ الكينزي فيو يعكس حالة ما إذا كاف ىناؾ اضطراب في البيئة االقتصادية ,حيث يكوف االقتصاد في
حالة مصيدة السيولة والكثير مف النقود العاطمة متوفرة ,وفي ىذه الحالة يجب أف تعمؿ السمطات عمى اتباع
سياسات مف شأنيا التأثير عمى الطمب الكمي مف أجؿ عودة االستقرار لمبيئة االقتصادية ,وفي ىذه الحالة
يكوف األثر ممموساً ألي سياسة توسعية تتخذىا الحكومات نتيجة لوجود البطالة وأمواؿ عاطمة تبحث عف
توظيؼ ,أما في الحالة الكالسيكية أو النقدية فيي حسب ما يعنوف بو الزمف الطويؿ في تحميميـ فإنو قد
يكوف تحميالً منطقياً ,فإذا ما كاف االقتصاد يعمؿ في الزمف الطويؿ عند مستوى التشغيؿ الكامؿ ,فإف أي
سياسات توسعية قد تؤثر عمى االستقرار االقتصادي.
 .4السياسة النقدية من وجية نظر النقديين
إف الكينزييف الجدد بدأوا يقروف بموقؼ النقدييف فيما يتعمؽ بالسياسة النقدية ,حيث إف الكينزييف الجدد
تحققوا مف أف النقود تأثر بطرؽ شتى في النشاط االقتصادي ,وليس فقط مف خالؿ سعر الفائدة واالستثمار
كما اعتقد الكينزيوف األوائؿ ,وايقنوا بأف الزيادة السريعة في عرض النقود تتسبب في ارتفاع أسعار الفائدة إذا
كثير مف الكينزييف
غير الناس توقعاتيـ حوؿ التضخـ ,وبما أف أسعار الفائدة قد تزيد بزيادة عرض النقود فإف اً
مؤشر ضئيالً القيمة لمسياسة النقدية ,وعميو فإف الموقؼ الكينزي
يؤكدوف عمى أف أسعار الفائدة تعتبر
اً
المعاصر يصبح قريباً مف موقؼ النقدييف حوؿ اآلثار المترتبة عمى الزيادة السريعة في عرض النقود ,إال أف
الفجوة بيف الكينزييف والنقدييف حوؿ سياسات االستق ارر مازالت كبيرة ,حيث يعتقد النقديوف أف االقتصاد يحقؽ
توازنو ذاتياً وأف السياسة النقدية المرنة تيدد االستق ارر االقتصادي ,في حيف يرى الكينزيوف أف السياسة النقدية
المرنة جوىرية لموصوؿ لمتشغيؿ الكامؿ واالستقرار االقتصادي (ابدجماف ,1988/1983 ,ص ,)337
 4.1فعالية السياسة النقدية
تجدر اإلشارة ىنا إلى أف الخالؼ بيف النقدييف والكنزييف األوائؿ كانت في مدى فعالية السياسة
النقدية ,بينما االختالؼ بيف النقدييف والكنزييف المحدثيف ال يكمف في مدى فعالية السياسة النقدية ,فكالىما
يرى أف السياسة النقدية ذات فعالية قوية في شتى مجاالت النشاط االقتصادي ,إال أف جوىر الخالؼ بينيـ
يكمف في كيفية استخداـ السياسة النقدية لتحقيؽ التوازف االقتصادي ,وفي ىذا المضمار يرى النقديوف أف
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زيادة سريعة في عرض النقود قد تؤدي إلى اختالؿ التوازف االقتصادي ,حيث أكد  )1968( Friedmanفي
نياية د ارستو حوؿ دور السياسة النقدية ,أنو لكي تضع السمطات النقدية نفسيا عمى المسار الصحيح وتساىـ
في تعزيز االستقرار االقتصادي ,يجب أف تعمؿ عمى تثبيت معدؿ نمو ثابت مف عرض الكتمة النقدية
يتناسب مع الزيادة في نمو الدخؿ ,وأوضح أف ذلؾ يساىـ بشكؿ كبير في تجنب ارتفاع معدالت التضخـ
والركود االقتصادي ,مشي اًر إلى أف أي انحراؼ عف ىذا المعدؿ بزيادة سريعة في عرض النقود عمى سبيؿ
المثؿ أو انكماشيا بشكؿ سريع ,سيؤدي إلى تعكير البيئة المستقرة لالقتصاد ,لكف النمو النقدي الثابت سيوفر
كتمة نقدية وسرعة دوراف مواتية لمتشغيؿ الفعاؿ ,ويؤدي إلى زيادة حجـ االدخار الذي يدفع النمو االقتصادي
بقوة ,واعتبر فريدماف أف ىذا اقصى ما نسألو مف السياسة النقدية ,ويعتبره كثي اًر وأيضاً ,فكما ذكرنا سابقا فإف
منحنى  ISمف وجية نظر النقدييف يكوف شبو مستو عاكساً مرونة كبيرة في الطمب عمى االستثمارات اتجاه
وبناء عمى
أسعار الفائدة ومنحنى  LMيكوف شبو عمودي نتيجة لعدـ مرونة طمب النقود تجاه أسعار الفائدة,
ً
ذلؾ فإف السياسة النقدية التي تعمؿ عمى انتقاؿ منحنى  LMسوؼ تحدث آثا ار كبيرة عمى الدخؿ والتوظيؼ
في الزمف القصير مف وجية نظر النقدييف ذلؾ ألف األسعار ال تتواءـ بسرعة مع التغيرات في الناتج
والتوظيؼ.
4.2

السياسة النقدية ونظرية المعدل الطبيعي
إف النقدييف يفترضوف أف زيادة عرض النقود في الزمف الطويؿ يكوف أساساً عمى المستوى العاـ

لألسعار ,أما المتغيرات الحقيقية األخرى مثؿ الناتج الحقيقي والتوظيؼ يتحدداف بواسطة عوامؿ أخرى حقيقية
وليست نقدية ,واألساس النظري ليذا االفتراض ىو نظرية المعدؿ الطبيعي لمبطالة والناتج التي صاغيا
فريدماف والتي تقضي بأنو لكؿ اقتصاد قومي يوجد مستوى ناتج متوازف يقابمو معدؿ بطالة محدد بواسطة
عوامؿ اإلنتاج والتكنولوجيا والمؤسسات االقتصادية (خميؿ ,1994 ,ص  ,)831ويرى النقديوف أف السياسة
النقدية التوسعية واف كاف ليا آثا اًر إيجابية عمى الناتج والتوظيؼ في الزمف القصير ,بمعنى أنيا تستطيع أف
تزيد الناتج عف معدلو الطبيعي وتضع البطالة عند معدؿ أدنى مف المعدؿ الطبيعي ,إال أف ىذه السياسة ال
يمكنيا في الزمف الطويؿ أف تبقى أثرىا اإليجابي عمى ىذيف المتغيريف حيث وبسب الزيادة في األسعار التي
ستتواءـ في الزمف الطويؿ مع التغيرات في الناتج والتوظيؼ وتنعكس عمى األجور الحقيقة سيعود الناتج
والبطالة إلى معدليما الطبيعي ,وىنا ينحصر االختيار بيف أمريف (ابدجماف ,1988/1982 ,ص)429
 معدؿ بطالة أقؿ مف المعدؿ الطبيعي حالياً ,وزيادة معدؿ التضخـ في المستقبؿ إخماد التضخـ وارتفاع معدؿ البطالة لمعودة لممعدؿ الطبيعي28

ىنا يرى الباحث أف وجية نظر النقدييف متوافقة مع منحنى فيمبس القاضي بعالقة عكسية بيف البطالة
والتضخـ ,حيث أف فريدماف استخدـ منحنى فيمبس قصير األجؿ وطويؿ األجؿ في تفسير نظريتو حوؿ
المعدؿ الطبيعي لمبطالة والناتج ,لذا فإننا سوؼ نعرض الرسـ التالي الذي يوضح فعالية السياسة النقدية في
الزمف القصير والزمف الطويؿ مستخدميف المعدؿ الطبيعي لمبطالة والناتج مف خالؿ منحنيات فيمبس.
شكؿ ( )1.3السياسة النقدية والمواءمة طويمة األجؿ باستخداـ منحنيات فيمبس
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المصدرSnowdon & Vane, 2005, p 177 :

في الشكؿ السابؽ نفترض أف االقتصاد القومي في حالة توازف عند النقطة  Aعمى طوؿ منحنى
فيمبس قصير األجؿ  SRPC1ومستوى البطالة عند المعدؿ الطبيعي لمبطالة * Uعند معدؿ تضخـ يساوي
صفر,
صفر ونفترض ىنا أف مستوى األسعار يكوف ثابتاً و عميو فإف المعدؿ المتوقع لمتضخـ يساوي
اً
اً
وبناء عمى ذلؾ فأف  ,W=P=P*=0ونفترض أف السمطات
وبالتالي لف يكوف ىناؾ زيادة في األجور النقدية
ً
وبناء عمى زيادة
النقدية قامت بزيادة عرض النقود في محاولة منيا لتخفيض معدؿ البطالة وزيادة الناتج
ً
عرض النقود فإف زيادة في الطمب الكمي تحدث في الزمف القصير و اآلثار األولية ليذه السياسة سوؼ تؤدي

بناء
إلى زيادة الناتج والتوظيؼ بدال مف الزيادة في األسعار ,حيث إف األسعار واألجور أعدت لفترة لزمنية ً
صفر لذلؾ فأنيا تحتاج إلى وقت كي تتالءـ ,ولمالءمة
عمى معدؿ التضخـ المتوقع الذي افترضنا أنو يساوي
اً
الزيادة في الطمب الكمي فإف المنتجيف سوؼ يعمدوف إلى ,زيادة اإلنتاج‘ وبالتالي سوؼ يوظفوف مزيداً مف
العماؿ العاطميف‘ وبذلؾ يزيد اإلنتاج وتنخفض البطالة عمى نفس منحنى فيمبس  SRPC1عند  U1وعند
29

ىذا المعدؿ مف البطالة سوؼ ينتقؿ االقتصاد مف النقطة  Aإلى النقطة  ,Bوعند ىذا الحد مف البطالة
والناتج فإف العماؿ يبدؤوف ببطء عمى التكيؼ مع توقعات أعمى لمتضخـ وسوؼ يطالبوف بزيادة أجورىـ
النقدية ,وعندىا سوؼ يبدأ أرباب العمؿ بزيادة األسعار نتيجة لزيادة التكاليؼ الناجمة عف زيادة األجور
وبالتالي فإف معدؿ التضخـ مع معدؿ الزيادة في األجور سوؼ ينتقؿ عند النقطة ) ,(P1)(W1ونتيجة لذلؾ
فإف منحنى فيمبس قصير األجؿ سوؼ ينتقؿ إلى اليميف ويصبح المنحنى الجديد  ,SRPC2وعندما ترتفع
األجور فإف المنشئات سوؼ تسرح عدداً مف العماؿ وفي ىذه الحالة فإف معدؿ البطالة سوؼ يرتفع وينتقؿ
االقتصاد مف النقطة  Bإلى النقطة  ,Cوعندما نقوـ بإيصاؿ النقطة  Aبالنقطة  Cفإننا نحصؿ عمى منحنى
فميبس طويؿ األجؿ  LRPCوفي ىذه الحالة ال يوجد مفاضمة بيف التضخـ والبطالة حيث يكوف معدؿ
البطالة قد عاد إلى المعدؿ الطبيعي ,ولكف عند مستوى تضخـ أعمى وأجور نقدية أكبر عند النقطة .C
)(Snowdon & Vane, 2005, p 177
بناء عمى التحميؿ السابؽ فإف النقدييف يعتقدوا أف أثر السياسة النقدية الفعاؿ عمى مستوى الناتج
ً
والتوظيؼ في الزمف القصير ال يمكف أف يستمر إلى الزمف الطويؿ ,حيث تعود البطالة والناتج إلى المعدؿ
الطبيعي ,بينما تكوف تكمفة التوسع النقدي في الزمف الطويؿ ىي ارتفاع المستوى العاـ لألسعار ,وكخالصة
لما سبؽ فإف النقدييف يصروف عمى فرضية التوازف التمقائي لعناصر اإلنتاج ,بينما الكينزييف بشكؿ عاـ
فمدييـ شكوؾ حوؿ ذلؾ العتقادىـ بعدـ إمكانية التشغيؿ الكامؿ لكافة عناصر اإلنتاج ,وبالتالي يركزوف عمى
فرضية االختالؿ ,وعميو فإف معالجة مدرسة النقدييف كانت نقطة انطالقيا األساسية أف التضخـ ظاىرة نقدية
وحسب ,بينما يشير الواقع االقتصادي مف وجية نظر الباحث أف التضخـ ظاىرةً اقتصادية بحتة ,وغالباً ما

تكوف كمفة االزدىار االقتصادي ىي ارتفاع المستوى العاـ لألسعار.
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المبحث الثالث
االقتصاد الكمي الكلسيكي الجديد والميبرالية الجديدة
أوالً :االقتصاد الكمي الكلسيكي الجديد
في الوقت الذي اشتدت فيو حدة المنافسة بيف النقدييف والكينزييف في ستينات القرف الماضي ,كاف
ىناؾ فريؽ آخر مف االقتصادييف الكالسيؾ يمثمو روبرت لوكاس 1حيث كاف مدرساً في جامعة شيكاغو,
وبالرغـ مف أف لوكاس كاف يعتبر نفسو كينزياً إال أنو في الفترة الواقعة بيف  1970إلى  1980وبسبب
األزمات التي تعرضت ليا الرأسمالية وضعؼ السياسات الكنزية التدخمية في عالج ىذه األزمات ,أعد لوكاس
مع فريؽ مف االقتصادييف األمريكييف الشباف معالجة ترمي إلى الحموؿ محؿ النظرية الكينزية التي ضعفت
الثقة في قدرتيا عمى مواجية األزمات آنذاؾ ,وأكد لوكاس أف نظرياتو حوؿ الدورات االقتصادية ىي استعماؿ
لما قدمو ىنري سايمونز في الثالثينيات مف القرف الماضي ,وما قدمو فريدماف حوؿ نفس النظرية خالؿ
األربعينيات مف القرف نفسو ,والتي لـ تمؽ قبوالً آنذاؾ في ظؿ مناخ ىيمنت عميو النظريات الكينزية.
كما أكد لوكاس في دراسة ما جاء بو فريدماف حوؿ المعدؿ الطبيعي لمبطالة ,وتوصؿ إلى أف ىناؾ
مستوى عمالة متوازناً في االقتصاد ,وأنو ال توجد بطالة غير إرادية في االقتصاد ,وأف سوؽ العمؿ دائماً
متوازناً وأي سياسة اقتصادية تدخمية ال يمكف أف تغير ذلؾ عمى المدى البعيد‘ كما أنيا تؤدي إلى تغذية
التضخـ ,إال أف لوكاس لـ ينكر صحة بعض ما جاء بو كينز ,وعمؿ عمى تزويد الرؤية النقدية التي قدميا
كينز بأسس نظرية أشد صالبة ,إضافة إلى ما جاء بو فريدماف حوؿ أىمية ترسيخ قواعد ثابتة و قابمة لمتقدير
في كال المجاليف الضريبي والنقدي ,وأصاغ لوكاس بالتعاوف مع فريؽ مف االقتصادييف مجموعة مف
النظريات تجمع بيف السياسات التي قدمتيا الكينزية والنظريات التي قدميا النقديوف ومف ىنا جاءت تسمية
االقتصاد الكمي الكالسيكي الجديد ( بو ودوستالير ,1997/1996 ,ص .)307 – 306
ىذه المدرسة الجديدة تيدؼ إلى معالجة جديدة لالقتصاد الكمي مف خالؿ توازف التوقعات الرشيدة
المستندة إلى نظرية التوقعات العقالنية ,واالقتصاد الكمي الكالسيكي الجديد الذي يفترض أف التوقعات غالباً
ما تكوف رشيدة و مبنية عمى جميع المعمومات االقتصادية.

1

روبرتلوكاسأستاذفًجامعةشٌكاغومنذعام  9974مناشهرمنظرياالقتصادالكلًالكالسٌكًالجدٌد,أولمناستخدمنظرٌةاالستباقات
العقالنٌةالتًصاغهاجونموثعام9969فًدراسةعنالتقلباتالدورٌةللنشاطاالقتصادي(بوودوستالٌر,9997/9996,ص)336-335
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 .1نظرية التوقعات الرشيدة
تفترض ىذه النظرية أف التوقعات المبنية عمى أحداث الماضي والمعمومات المتوفرة ال بد أف تكوف
ما يسموه بالتوقعات الرشيدة ,أي أف صانعي القرار يتعمموف مف أحداث الماضي ,ويستخدموف جميع
المعمومات المتوفرة ليـ لتحديد وجية نظرىـ حوؿ المستقبؿ ,أي أف األفراد سوؼ يقوموف باستخداـ كؿ ما

يتوفر لدييـ مف معمومات وأحداث سابقة ,بما في ذلؾ المعمومات المتاحة عف اآلثار المحتممة لمسياسة

االقتصادية الحالية وال مستقبمية عند صياغة توقعاتيـ عف أحداث المستقبؿ ,ويزعـ أنصار ىذه النظرية أف
وجو نظرىـ تتفؽ مع السموؾ االقتصادي ,كما ال ينفوف أنو قد تحدث أخطاء في عممية التوقع ولكف‘ القائميف
عمى التوقع لف يستمروا في ىذه األخطاء بشكؿ مستمر ,فمثالً قد يبالغ أصحاب القرار في تقدير الزيادة التي

قد تحدث في معدؿ التضخـ نتيجة زيادة النمو النقدي ,وأحيانا قد يقدرونو بأقؿ مف معدلو ,وألف التوقعات

تكوف مبنية عمى أحداث الماضي فمف يستمر الناس في الوقوع بنفس األخطاء بشكؿ منتظـ (جوراتيني
وستروب ,1988/1982 ,ص .)464
1.1

دور التوقعات في النشاط االقتصادي
إف التوقعات تمعب دو اًر ىاماً في العديد مف المجاالت االقتصادية ,ويمكف إيضاح دور التوقعات في

النشاط االقتصادي مف خالؿ النقاط التالية( .خميؿ ,1994 ,ص )895 – 892
أ .الطمب عمى األصول وتحديد أسعار الفائدة :إف توقعات األفراد بشأف العائد الذي يمكف أف يحصموا عميو
مف اقتناء أصؿ ما يعتبر أم اًر ىاماً في تحديد الكمية التي يطمبيا األفراد مف ىذا األصؿ ,لذلؾ فإف
التوقعات ىي األساس في التغير في أسعار األصوؿ في األسواؽ.
ب.إدارة أصول وخصوم البنوك :إف البنوؾ ال بد أف يتوفر لدييا قدر كبير مف السيولة ,لذلؾ فإف توقعاتيـ
بخصوص تدفؽ الودائع خارج البنوؾ و المخاطر والسيولة ,ستؤثر عمى ق ارراتيـ باالحتفاظ بقدر أقؿ أو
أكبر مف األصوؿ السائمة واألصوؿ األخرى ,كذلؾ فإف ق ارراتيـ فيما يتعمؽ بأي خصوـ تُحتفظ ,تتأثر
بتوقعاتيـ حوؿ التكاليؼ المستقبمية إلصدار خصوـ مختمفة.
ت.األدوات المالية :تيتـ المؤسسات المالية عادةً باألرباح المستقبمية لألدوات المالية الجديدة التي
يصدرونيا ,لذلؾ فإف توقعاتيـ فيما يتعمؽ بأسعار الفائدة تؤثر عمى األدوات المالية الجديدة.

ث.خطوات عرض النقود :تتعمؽ خطوات عرض النقود بشكؿ كبير بسموؾ المودعيف والبنوؾ ,فق اررات
المودعيف باالحتفاظ بالنقود مقابؿ الودائع تحت الطمب أو الودائع ألجؿ إنما يتوقع عمى توقعاتيـ بالعائد
النسبي لكؿ ىذه األصوؿ ,كما تتعمؽ ق اررات البنوؾ فيما يتعمؽ بفائض االحتياطي وفيما يتعمؽ
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باالقتراض مف البنؾ المركزي بتوقعاتيـ حوؿ العائد الذي سيحصموف عميو مف القروض ,كما تتعمؽ
ق ارراتيـ بمقدار فائض االحتياطي بتوقعاتيـ حوؿ تدفؽ الودائع خارج البنوؾ.
ج .السياسة النقدية :إف توقعات البنؾ المركزي حوؿ التضخـ و أوضاع االقتصاد القومي تؤثر عمى
األىداؼ التي يضعيا في ما يتعمؽ بالسياسة النقدية ,كما أف توقعات البنؾ المركزي حوؿ أسعار الفائدة
قصيرة األجؿ تؤثر في تحديد الطريقة التي يستخدميا إلدارة عرض النقود.
ح  .الطمب الكمي :إف اإلنفاؽ االستيالكي يتوقؼ عمى توقعات المستيمكيف عف الموارد المتاحة في
المستقبؿ ,كما أف اإلنفاؽ االستثماري يتوقؼ عمى توقعات منشآت األعماؿ عف األرباح المستقبمية مف
مشروعات االستثمار و تكاليؼ تمويؿ ىذه المشروعات ,لذلؾ فإف التوقعات تمعب دو اًر ىاماً في تحديد
الطمب الكمي.
خ .التضخم والعرض الكمي :إف توقعات العماؿ عف التضخـ و االستجابة المنتظرة لسياسة الحكومة فيما
يتعمؽ بالحد مف البطالة تؤثر عمى موضع منحنى العرض الكمي ,مف خالؿ ضغط العماؿ عمى المنشآت
مف أجؿ رفع األجور ,وىذه التوقعات تؤدي دو اًر ىاماً في تضخـ التكاليؼ مما يدفع منحنى العرض
الكمي لمتحرؾ عند مستويات أعمى لمتضخـ.
مف خالؿ عرض النقاط السابقة يالحظ أف التوقعات تمعب دو ًار ىاماً في ُجؿ المجاالت االقتصادية,

لذلؾ فإف منظري االقتصاد الكمي الكالسيكي الجديد اعتمدوا عمى تحميؿ توازف التوقعات الرشيدة في صياغة
النموذج ا القتصادي الكمي الكالسيكي الجديد ,كما يرى الباحث أف مدرسة التوقعات الرشيدة التي تستند إلى
فرضيات التوازف واالستقرار االقتصادي التمقائي والتداوؿ الحر والمجاني لممعمومات ,تفتقر إلى الدقة ,حيث
أف عدـ االستقرار ىي السمة الغالبة ,إضافة إلى أف المعمومات الدقيقة غير مجانية خاصة فيما يتعمؽ بتكمفة
الفرصة البديمة.
 .2النموذج االقتصادي الكمي الكلسيكي الجديد
إف تحميؿ آ ثار السياسات االقتصادية الكمية المبني عمى فروض نظرية التوقعات الرشيدة ,ىو النموذج
االقتصادي الكمي الكالسيكي الجديد الذي وضعو روبرت لوكاس وتوماس سرجنت ,وقد تـ تطبيؽ ىذا
النموذج االقتصادي عمى عدة فروض منيا ما يمي )(Mishkin, 2005, p 660 – 665
الفرض األول :عندما تكوف السياسة االقتصادية متوقعة وفي ىذه الحالة فإف توقعاً بارتفاع المستوى العاـ
لألسعار يحث ويدفع معو األسعار واألجوار إلى الزيادة‘ مما يدفع منحنى العرض الكمي لميميف‘ وتمغى أي
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زيادة في الناتج والتوظيؼ ,وعميو فإنو في النموذج الكمي الكالسيكي الجديد ,وفقاً ليذا الفرض فإف السياسات
االقتصادية تكوف عديمة الفعالية وغير مؤثرة عمى الناتج والتوظؼ إال إنيا تؤثر في المستوى العاـ لألسعار.
الفرض الثاني :عندما تكوف السياسة االقتصادية غير متوقعة ,وفي ىذه الحالة يرى الكالسيكييف الجدد أف
السياسة االقتصادية غير المتوقعة يكوف ليا آثار إيجابية لتحقيؽ أىدافيا عمى الناتج والتوظيؼ خاصةً في
الزمف القصير ,أما في الزمف الطويؿ فيـ يظنوف أنو عندما تتواءـ األسعار واألجور ببطء نتيجة عدـ التوقع
فإف االقتصاد سوؼ يعود لممعدؿ الطبيعي لمناتج والتوظيؼ.
الفرض الثالث :عندما تكوف السياسة االقتصادية أقؿ توسعاً عما ىو متوقع وفي ىذه الحالة إذا ما توقع
األفراد سياسة توسعية ينجـ عنيا ارتفاع حاد في المستوى العاـ لألسعار ,بينما كانت السياسة المطبقة أقؿ
مما كاف متوقع ,فإف الكالسيكييف الجدد يعتقدوف في ىذه الحالة أف انتقاؿ منحنى العرض الكمي نتيجة التوقع
بارتفاع حاد في المستوى العاـ لألسعار وزيادة كبيرة في األجور النقدية فإنو سوؼ ينتقؿ لميسار بشكؿ أكبر
مما انتقؿ عميو الطمب الكمي لميميف‘ وفي ىذه الحالة فانو عندما تتواءـ األسعار واألجور فإف الناتج
والتوظيؼ سوؼ ينخفض إلى مستوى أقؿ مما كاف عميو قبؿ تطبيؽ السياسة تاركاً بيئة اقتصادية مضطربة,
وفي ىذه الحالة يعتقد الكالسيكيوف الجدد بظيور ٍ
آثار عكسية لمسياسة االقتصادية التوسعية أقؿ مما ىو
متوقع.
ويرى الباحث أف الكالسيكييف الجدد ال يحبذوف أي سياسات تدخمية مف جانب السمطات النقدية والمالية
ويدعوف إلى ترؾ آليات السوؽ الحر ىي التي تحدد األسعار واألجور كما يدعوف إلى تفادي اآلثار
التضخمية الناجمة عف السياسات التوسعية الستمالة االقتصاد القومي ,لذلؾ فإف كثي اًر مف الكالسيكييف الجدد
يطالبوف كما يطالب النقديوف بتحديد معدؿ ثابت لمنمو النقدي يتسـ مع النمو في الناتج.
 .3نظرية التوقعات الرشيدة واالقتصاد الكمي
لقد افترض روبرت لوكاس العديد مف التطبيقات باستخداـ التوقعات الرشيدة عمى االقتصاد الكمي
وتوصؿ إلى ما يمكف حصره في ثالث تطبيقات ىامة (ابدجماف ,1988/1983 ,ص )338
 3.1النماذج القياسية:
يعتقد الكالسيكيوف الجدد أف النماذج القياسية ليست ذات نفع كبير في تقويـ السياسات االقتصادية
البديمة ,وبالرغـ مف أف كثير مف ىذه النماذج تحتوي عمى تفاصيؿ كثيرة وتقدر معالميا باستخداـ فف
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إحصائي متقدـ ,إال أف أنصار االقتصاد الكالسيكي الجديد يروف أف نفع ىذه النماذج يكوف محدوداً ,ألف
معممات النماذج تتغير عند طرح سياسات جديدة ,ويعتبروف أف تصرفات األفراد و المنشآت تقوـ جزئياً عمى
السياسات االقتصادية المؤثرة في الفترة التي نحف بصددىا ,واذا طبقت سياسات جديدة فإف األفراد والمنشآت
سوؼ يتصرفوف بطريقة مختمفة‘ وعميو سوؼ تتغير معممات النموذج ,وبما أف تقدير آثار السياسة الجديدة
يكوف معتمداً عمى المعممات األصمية المقدرة فإف اآلثار الفعمية قد تكوف مختمفة ,وعميو فإف النماذج القياسية
ال تساعد كثي اًر في اختيار السياسة المناسبة.
3.2

البطالة والتضخم:
لقد ساد االعتقاد طويالً بأف ىناؾ تبادالً بيف البطالة و التضخـ‘ بحيث لو أرادت السمطات الوصوؿ

إلى مستوى بطالة منخفض فعمييا أف تضحي بمستوى أعمى مف التضخـ ,وفي أواخر الستينات طورت ىذه
النظرية إلى أف وصمت إلى أف التبادؿ بيف البطالة والتضخـ يحدث في الزمف القصير وليس الطويؿ ,إال أف
الكالسيكييف الجدد يذىبوف إلى أبعد مف ذلؾ ويعتقدوف أنو ليس ىناؾ تبادؿ حتى في الزمف القصير,
وتحميميـ ليذا التطبيؽ ىو لو أف السمطات النقدية طبقت سياسة نقدية تستدعي زيادة سريعة في عرض
وبناء عمى التوقعات الرشيدة فإف العماؿ والمنشآت يتوقعوف معدؿ تضخـ مرتفعاً في المستقبؿ,
النقود,
ً
وبالتالي فإف األجور واألسعار سوؼ تتعدؿ سريعا ,وبافتراض العمالة الكاممة ,فإف األجور النقدية واألسعار
سوؼ تزداد تاركة األجور الحقيقية دوف تغيير ,وعميو فإف معدؿ البطالة يبقى دوف تغيير بالرغـ مف ارتفاع
معدؿ التضخـ ,ومف ثـ ال يوجد تبادؿ بيف البطالة والتضخـ حتى في الزمف القصير.
3.3

االستقرار االقتصادي:
يعتقد الكالسيكيوف الجدد أ ف السياسات المالية والنقدية والسياسات التدخمية تضر بالتوازف االقتصادي‘

وال يمكف أف تستخد ـ لتحقيؽ االستقرار االقتصادي ,وأف اآلثار السمبية الستخداميا أكبر مف آثارىا اإليجابية
قصيرة المدى.
يرى الباحث أ ف االقتصادي الكمي الكالسيكي الجديد والذي يبني فروضو عمى نظرية التوقعات
الرشيدة وبالرغـ مف أنو يبدو مف الناحية النظرية سميماً ومشوقاً مف الناحية التحميمية إال أنو يبدو بعيداً جداً
عف الواقع والسموؾ االقتصادي الذي عرفو العالـ منذ عقود طويمة ,فإذا كاف افتراضيـ النظري قريباً مف الواقع
االقتصادي فبماذا يفسر انييار بورصة ووؿ ستريت عاـ 1929ـ وبماذا تفسر األزمات االقتصادية والمالية
في سبعينيات القرف الماضي وأزمة النمور األسيوية في تسعينيات القرف الماضي واألزمة المالية االقتصادية
عاـ  ,2007وىنا يجوز االعتقاد بأف المعمومات المتوفرة ال تكوف كاممة وأحيانا كثيرة تكوف مظممة في العديد
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مف األسواؽ العالمية حتى تتحقؽ أىداؼ المضاربيف ,كما أف النماذج االقتصادية الكمية المبنية عمى تحميؿ
توازف التوقعات الرشيدة ,ال تستطيع أف تأخذ في الحسباف الشائعات والمعمومات غير المتوفرة أو المظممة.
ثانيا :الميبرالية االقتصادية الجديدة
كما ذكرنا سابقا في مقدمة ىذا الفصؿ أف األزمات المالية واالقتصادية التي عصفت باالقتصاد
العالمي في العقود األخيرة مف القرف الماضي وضعؼ السياسات التدخمية في الحد مف ىذه األزمات وتفسيرىا
أدى إلى اضمحالؿ النماذج الكينزية ,وظيور تيار فكري اقتصادي يعتمد عمى النماذج االقتصادية األصولية
لمفكر الكالسيكي ,وشكؿ ىذا التيار ثورة مضادة ضد النظرية الكينزية قادىا المفكر االقتصادي األمريكي
ميمتوف فريدماف وأستاذه فوف ىايؾ ,ونجحت ىذه الثورة المضادة إلى حد ما في الييمنة عمى النماذج
االقتصادية الكمية في الدوؿ الرأسمالية بداية األمر ,ومف ثـ ُشكؿ ىذا التيار الجديد مف خالؿ مدرستيف
اقتصاديتيف السابؽ شرحيما ,حيث ال تختمؼ المدرستاف مف حيث المضموف في النظرية ,فكالىما يعتقد بأف
االقتصاد أساساً مستقر وأف السياسات التدخمية إنما تؤثر عمى استقرار االقتصاد.
كما أف تطبيؽ نماذج ىاتيف المدرستيف نجح إلى حد بعيد في الحد مف األزمات التي توالت بداية
السبعينيات خاصة في ما يتعمؽ بأزمة الركود التضخمي ,حيث نجح الحد مف المعروض النقدي في تخفيض
كبير في عمميات
دور
اً
معدؿ التضخـ بشكؿ كبير ,ونجحت سياسات الخصخصة واعطاء القطاع الخاص اً
التنمية خاصة في بريطانيا والواليات المتحدة في تخفيض معدالت البطالة ورفع أعباء كبيرة كانت تتحمميا
حكومات ىذه الدوؿ مما خفض مديونياتيا وتحسيف موازيف مدفوعاتيا ,وبالتالي فإف اعتماد نماذج النقدييف مع
نماذج االقتصاد الكمي الكالسيكي الحديث شكال معا تيا اًر أو مدرسة فكرية اقتصادية واحدة عرفت بالميبرالية
الجديدة التي تزعميا فوف ىايؾ وتمميذه فريدماف وبدءا البحث عف مجاالت يمكف مف خالليا تعميـ نظريات
ىذه المدرسة عمى االقتصاديات العالمية خاصة وأنو بالرغـ مف ضعؼ النماذج الكينزية آنذاؾ إال أنو كاف
ىناؾ فكر اشتراكي شمولي يناقض ىذه المدرسة يمثمو االتحاد السوفيتي ودوؿ شرؽ أوروبا والصيف ومعظـ
الدوؿ النامية التي كانت أنظمة اقتصادية شبو مخططة مركزياً ,ويرى فريدماف وىايؾ أف ىذه األنظمة
الشمولية تنظـ عقبة أماـ نجاح المدرسة الميبرالية الجديدة ,ذلؾ ألف النشاط االقتصادي واألسواؽ أصبحت
تعتمد اعتماداً كبي اًر عمى الشركات متعددة الجنسيات واألسواؽ الخارجية وحرية انتقاؿ رأس الماؿ عبر الحدود,
لذلؾ فإف المؤسسات الدولية ىي السبيؿ الوحيد لفرض ىذه النماذج التحررية عمى الدوؿ غير ال أرسمالية.
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 .1مفيوم الميبرالية االقتصادية
كبير مف الحرية ألفراد
قدر
اً
الميب ارلية االقتصادية ىي التي تقر بأف الممكية الخاصة لوسائؿ اإلنتاج يوفر اً
المجتمع ,ويضمف ليـ المساواة بفعؿ آليات السوؽ عبر توازف العرض والطمب ومرونة األسعار ,وعميو فإف
الميبرالية االقتصادية تعني أنو إذا ما تركوا األفراد لشأنيـ وأعطتيـ الدولة حرية اإلنتاج والبيع والشراء ,سوؼ
تتعاظـ ثروة المجتمع ,وينعكس ىذا التعاظـ عمى جميع أفراد المجتمع بما فييـ الفقراء ,وبالتالي فإف الميبرالية
االقتصادية تتصور أنو كي تتحسف أحواؿ الفقراء فإنو يجب أف يرتفع مستوى معيشة المجتمع كمو ,بمعنى
ترتفع إنتاجية المجتمع ,وىذا يعني ضمنياً أف الميبرالية االقتصادية تدافع عف حؽ األفراد في االمتالؾ
الالمحدود و االستحواذ الالنيائي عمى كؿ ما يمكف أف يتحصموا عميو مف ممكية وثروة ,وتنادي بحرية السوؽ
وبناء عمى ىذا المفيوـ فإف ىناؾ
وحرية التجارة وقدرة السوؽ عمى أف ينظـ نفسو ذاتيا دوف تدخؿ الدولة,
ً
العديد مف المسممات التي يتبناىا الفكر الميبرالي( .منصور ,2008 ,ص )16
 .2المسممات األساسية لمفكر الميبرالي( :منصور ,2008 ,ص )162
 ينشأ المجتمع بكؿ نظمو نتيجة اتفاؽ ذاتي بيف األفراد.
 إف ما يدفع األفراد لمدخوؿ في مجتمع الرغبة في الحفاظ عمى حقوقيـ الطبيعية وممتمكاتيـ التي تتعرض
لمخطر إذا لـ يكف ىناؾ نظاـ يحمييا.
 يتحقؽ النظاـ في المجتمع بطريقة ذاتية تمقائية دوف تخطيط مقصود ,ذلؾ ألف المجتمع ما ىو إال
مجموعة أفراده المكونيف لو ,وبالتالي يرتفع مستوى المعيشة العاـ بسعي كؿ فرد نحو مصمحتو
الشخصية.
 المصمحة العامة ىي مجموع مصالح الناس وىي بطبيعتيا مصمحة شخصية معممة عمى المجتمع كمو.
 الطريقة التي تحقؽ التوازف العاـ التمقائي في المجتمع تشيو في عمميا طريقة عمؿ اقتصاد السوؽ.
 .3نشأة الميبرالية االقتصادية الجديدة
عندما ظير كينز بكتابو النظرية العامة لمشغؿ والفائدة والنقود‘ وفسر األزمة االقتصادية التي كانت
سائدة ,حظيت النماذج الكينزية بتأييد كبير ,وبدأت معظـ دوؿ العالـ بتأميـ الشركات واتباع سياسات مالية
ونقدية وتجارية مف أجؿ استمالة االقتصاد‘ وأصبحت الدولة تتدخؿ في النشاط االقتصادي بشكؿ جمي ,وفي
ظؿ ىذا المناخ االقتصادي الذي سيطرت عميو النظرية االقتصادية الكينزية ,غابت النظريات الكالسيكية
الميبرالية عف الساحة االقتصادية ,حتى اعتقد البعض أنيا اندثرت والى األبد بسبب قبوؿ النظريات الكينزية
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وبقوة ,إال أنو كاف ىناؾ مف االقتصادييف المذيف لـ يقبموا بأطروحات كينز ومف بينيـ ىايؾ و فريدماف
واالقتصاديوف الذيف كانوا أعضاء في جمعية جبؿ بميراف ,وظؿ ىؤالء مؤمنيف بالمبادئ الميبرالية الكالسيكية,
وأنيا السبيؿ الوحيد لرفع مستويات المعيشة والتقدـ والرقي عمى أساس افتراض توافؽ المصالح ,وفي
سبعينيات القرف الماضي بدأ تدريجيا إعادة النظر في التركيب الكينزي ,فقد زعزع تعايش البطالة والتضخـ
معاً في أف واحد ,التيقنات الخاصة بمنحنى فيمبس ,وبات ىذا التعايش رم اًز لفشؿ السياسات الكينزية ,وعجزت
دولة الرفاه التي وجدت تأصيميا النظري في كتابات كينز عف الوفاء بالتزاماتيا ,حيث فسرت ىذه األزمة عمى
أنيا مف نتائج الوصفة الكينزية( .بو ودوستالير ,1997/1996 ,ص )144
عند ىذه المحظة لـ يجد العالـ الرأسمالي سوى فوف ىايؾ كآخر مف بقي عمى قيد الحياة مف الجيؿ
الميبرالي القديـ والمدرسة النيوكالسيكية ىو وتمميذه ميمتوف فريدماف ,باعتبارىما األساس الفكري الذي يمكف
لمرأسمالية االعتماد عميو في ترويج أفكارىا ,كتبرير لمتحوؿ مف جديد نحو الشكؿ التقميدي لميبرالية االقتصادية
وحرية السوؽ ,وألف ىايؾ وفريدماف كانا نشيطيف حتى في ظؿ ىيمنة دولة الرفاه ,فقد ظمت أفكارىما مسيطرة
منذ سبعينات القرف الماضي حتى اليوـ (منصور .)165 ,2008,ومنذ ذلؾ الوقت بدأت تتشكؿ مالمح
مدرسة ليبرالية اقتصادية جديدة ومييمنة عمى النشاط االقتصادي في معظـ الدوؿ الرأسمالية ,وارتكزت ىذه
المدرسة عمى مبادئ وأسس الفكر االقتصادي الكالسيكي التي تعود إلى آدـ سميث.
 .4المبادئ التي ترتكز عمييا الميبرالية االقتصادية الجديدة (عمي ,2009 ,ص )10-9
 وضع حد لمتدخؿ الحكومي في النشاط االقتصادي
 يبقى االقتصاد محكوماً في نشاطو بقانوف العرض والطمب وجياز األسعار
 تصفية المشاريع الممموكة مف قبؿ الدولة ونقؿ ممكيتيا إلى القطاع الخاص "االتجاه نحو الخصخصة"
 تحويؿ كؿ نشاط أو جيد إنساني إلى سمعة سوقية ,حتى في مجاالت الصحة والتعميـ
 الحرية التامة لحركة السمع والخدمات ,خاصة رأس الماؿ ,وازالة جميع العقبات التي تحد مف حركتو
 القطاع الخاص ىو خير مف يخدـ االقتصاد وأف تدخؿ الدولة ليس في مصمحة االستقرار االقتصادي
 إف أي خمؿ في التوازف االقتصادي سوؼ يزوؿ في المدى الطويؿ ,بمعنى أف المواءمة التمقائية وتوافؽ
مصالح األفراد سوؼ يعمالف عمى إعادة االقتصاد نحو التشغيؿ الكامؿ.
 حرية حركة رأس الماؿ والمؤسسات اإلنتاجية في االنتقاؿ مف نشاط إنتاجي إلى آخر ومف استثمار إلى
آخر ومف مكاف إلى آخر ,حتى عبر الحدود الوطنية.
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وبالفعؿ بدأت الدوؿ الرأسمالية بتطبيؽ ىذه المبادئ والتحوؿ نحو اقتصاد تحكمو أليات السوؽ دوف
أي دور تدخمي لمدولة في النشاط االقتصادي ,وكانت البداية مف بريطانيا عندما دعت السيدة مرجريت تاتشر
عاـ  1979وكانت رئيسة وزراء بريطانيا آنذاؾ ,دعت إلى العودة إلى اقتصاد السوؽ والتخمي عف التدخؿ
المباشر لمدولة في اإلنتاج ,وبدأت ببيع صناعات وشركات القطاع العاـ إلى القطاع الخاص ورفعت القيود
المفروضة عمى حركة رأس الماؿ واالستثمارات ,وعندىا استخدمت الكممة العكسية لمتأميـ وىي الخصخصة
أي تنازؿ الدولة عف ممكيتيا العامة ,وىنا ظير عمى الساحة االقتصادية تعبير جديد ىو الخصخصة
الستعادة دور اقتصاد السوؽ ,وفي الواليات المتحدة األمريكية انتخب الرئيس ريجاف ,وجاء مدافعاً عف فكرة
تقميص دور الدولة واطمؽ سياسة كؼ اليد والتخفيؼ مف القيود االقتصادية(.الببالوي ,1995 ,ص )191
ثالثاً :اتفاقية توافق واشنطن عام "The Washington Consensus" :1989
منذ أف تفجرت أزمة الديوف الخارجية عاـ  1982في دوؿ أمريكا الجنوبية وامتدت إلى معظـ دوؿ
العالـ بات األمر ممحاً لصياغة نظاـ اقتصادي دولي ترعاه المؤسسات المالية والنقدية الدولية بصفتيا المالذ
األخير ألي دولة تواجو أزمات داخمية أو خارجية ،وكاف البد مف رد فعؿ لعالج ما أصاب دوؿ العالـ النامي
مف تراكـ االختالالت في االقتصاد الكمي وغيرىا مف المشكالت التي صاحبت استراتيجيات النمو التي
تصمميا الدولة ,اتفؽ معظـ االقتصادييف الغربييف بشأف ما ىو المطموب عممو إلنعاش النمو في دوؿ
الجنوب ,وبعد انتياء الحرب الباردة اجتمع ممثمو البنؾ الدولي وصندوؽ النقد الدولي مع و ازرة الخزانة
األمريكية عاـ  1989في واشنطف وصاغوا وثقة تضمنت عشرة بنود وأُطمؽ عمى ىذه الوثيقة اسـ " إجماع
واشنطف " ،وتحمؿ ىذه البنود في مضمونيا عالجاً لالختالالت التي أصابت دوؿ العالـ الثالث وتساعدىا في
عممية التحوؿ الييكمي والتحوؿ مف االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوؽ ورفع القدرة التنافسية لالقتصاد
واعطاء دور كبير لمقطاع الخاص (دالور ,2012,ص .)15- 9
 بنواد وثيقة توافق واشنطن
لقد خرج إجماع واشنطف بوثيقة تضمنت عشرة بنود ,كميا تشكمت عمى أُسس ونظريات الميبرالية
االقتصادية الجديدة المستندة إلى نماذج المدرسة النقدية ونماذج مدرسة االقتصاد الكمي الكالسيكي الجديد,
وتضمنت ىذه الوثيقة البنود التالية(Birdsall,2010, p 8).
 .1االنضباط المالي :ويقصد بو خفض عجز الموازنة العامة لمدولة ,مف خالؿ تخفيض اإلنفاؽ العاـ
خاصة اإلنفاؽ العاـ االجتماعي متضمنا الدعـ الحكومي ,وزيادة إيرادات الدولة ,بفرض ضرائب عمى
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الخدمات العامة التي كانت تقدـ بدوف مقابؿ ,ورفع الدعـ الحكومي عف السمع األساسية والخدمات
والمرافؽ العامة مثؿ التعميـ و الكيرباء والصحة و الوقود.
 .2ترتيب أولويات اإلنفاؽ العاـ :بمعنى أف يتحرؾ اإلنفاؽ العاـ بعيداً عف المشاريع الشكمية التي ال مبرر
اقتصادي ليا ,وأف تكوف أولويات اإلنفاؽ نحو النشاطات االستثمارية التي تدر عائداً مادياً واقتصادياً مثؿ
الصحة والتعميـ والتي ال غنى عنيا.
 .3إصالح النظاـ الضريبي :ييدؼ ىذا البند إلى توسيع القاعدة الضريبة ,وتخفيض معدالت الضرائب
لتشجيع االستثمار واإلنتاج ,والعمؿ عمى الحد مف التيرب الضريبي.
 .4تعويـ أسعار الفائدة :أي ترؾ أسعار الفائدة تتحدد مف خالؿ عوامؿ العرض و الطمب ,واستقاللية البنؾ
المركزي ,و الوصوؿ إلى سعر فائدة حقيقي موجب.
 .5أسعار صرؼ تنافسية :ويقصد بو العمؿ عمى تخفيض أسعار الصرؼ ,واصالح سعر الصرؼ لموصوؿ
إلى أسعار صرؼ تنافسية تتحدد مف خالؿ قوى العرض والطمب.
 .6تحرير التجارة :تخفيض التعرفة الجمركية عمى الواردات والغاء القيود عمى الصادرات والواردات.
 .7االستثمار األجنبي المباشر :إلغاء القيود التي تفرض عمى االستثمارات األجنبية والمستثمريف األجانب
كالقيود التي تفرض عمى تحويؿ األرباح والقيود المفروضة عمى تعامالت األجانب في األسواؽ المالية
 .8الخصخصة :بيع الشركات والمنشئات الممموكة لمقطاع العاـ إلى القطاع الخاص.
 .9القيود والموائح الحكومية :بمعنى رفع القيود والموائح اإلدارية الخاصة بتحديد األسعار ,واألنظمة التي
تحدد اإلنتاج وتحديد سقوؼ االئتماف وغيرىا مف القيود التي تعيؽ عمؿ السوؽ.
.10

حقوؽ الممكية :بمعنى أف يوفر القانوف حقوؽ ممكية آمنة ودوف تكاليؼ باىظة ,وتسيير إجراءات نقؿ

الممكية حتى لمقطاع غير الرسمي.
ىذه البنود العشرة تعد وصفة لعالج االختالالت الييكمية واالقتصادية في الدوؿ التي عانت في
سبعينيات وثمانينيات القرف الماضي مف اختالالت حادة نتيجة األزمات المتتالية خاصة أزمة المديونية
الخارجية ,كما أ نو بعد انتياء الحرب الباردة ,وانييار االتحاد السوفيتي وانييار منظومة التخطيط المركزي
معو ,بدأت دوؿ التخطيط بالمجوء إلى المؤسسات المالية والدولية لمساعدتيا ودعميا مادياً وفنياً في عممية
التحوؿ نحو اقتصاد السوؽ ,وىي ما عرفت باالقتصاديات االنتقالية آنذاؾ ,وأطمؽ عمى ىذه البنود اسـ برامج
التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي والتي سوؼ نتطرؽ إلييا في الفصؿ القادـ ,ويرى معد الدراسة أف ىذه
البنود العشرة المستندة إلى ثالثية فريدماف القائمة عمى أساس الخصخصة والتكيؼ الييكمي والميبرالية
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االقتصادية ,أصبحت نافذة المفعوؿ عمى اثر سياسات تاتشر وريغاف االقتصادية ,وباألحرى بعد اإلعالف عف
توافؽ واشنطف ,كما ترى الدراسة أف ىذه السياسات وباعتبارىا سياسات مالية ونقدية انكماشية سوؼ يتحمؿ
كمفتيا محدودو الدخؿ والطبقات الفقيرة ,بالرغـ مف إمكانية نجاحيا في تحسيف مؤشرات األداء االقتصادي
العاـ.
الخلصة:
مف خالؿ ىذا الفصؿ عرض الباحث المنظمات الدولية التي تعد الركائز األساسية لالقتصاد العالمي
ودور كؿ منظمة مف ىذه المنظمات ,ومف ثـ تـ عرض بشيء مف التفصيؿ الرؤى األكثر ىيمنة عمى
االقتصاد العالمي الممثمة في النظريات الكينزية والكالسيكية "النقديوف والكالسيكيوف الجدد" ,كما تـ عرض
الدوافع واألسباب التي أدت إلى انعقاد مؤتمر واشنطف الذي تـ فيو تبني نماذج المدرسة النيوكالسيكية,
والخروج بعدد مف البنود التي اطمؽ عمييا برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي ,التي تبنتيا المؤسسات
ا لمالية والنقدية الدولية وبدأت تفرضيا عمى الدوؿ النامية التي تمجأ لالقتراض وتصحيح االختالالت الييكمية,
ويرى الباحث مف خالؿ الدراسة المعمقة ليذه الرؤى انو ظاىرياً يتـ حجـ التدخؿ الحكومي في النشاط
االقتصادي في اطار ىذه البرنامج ,وانما عممياً تسمح لممؤسسات الدولية بالتدخؿ في اقتصاديات الدوؿ
النامية وفرض سياسات اقتصادية تيدؼ إلى فتح أسواؽ ىذه الدوؿ أماـ الشركات العابرة لمقرات وخمؽ أسواؽ
جديدة في ىذه الدوؿ مف اجؿ زيادة الحصة السوقية العالمية ليذه الشركات ,األمر الذي ينعكس سمباً عمى
العديد مف القطاعات االقتصادية ف ي الدوؿ النامية التي ال تستطيع أف تنافس المنتجات الغربية األكثر جودة,
وعميو يرى الباحث أف الرؤى الكينزية في ما يتعمؽ بتدخؿ الدولة مف اجؿ رسـ سياسات اقتصادية مف شانيا
حماية القطاعات االقتصادية المحمية وتصحيح االختالالت التي تتسـ بيا االقتصاديات النامية ,يعتبر مف
اكثر الرؤى االقتصادية مالءمة لالختالالت الييكمية في ىذه الدوؿ.
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الفصل الثاني
االطار العام لبرامج التثبيت االقتصادي والتكيف الييكمي

المبحث األول :الييكؿ االقتصادي والتحوؿ الييكمي ,المفيوـ والنظريات

المبحث الثاني :مفيوـ اإلصالح االقتصادي واإلطار العاـ لبرامج التثبيت االقتصادي

المبحث الثالث :اإلطار العاـ لبرامج التكيؼ الييكمي



تقديم
يعد موضوع برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي ,وشروط المؤسسات المالية الدولية
المفروضة عمى العديد مف الدوؿ النامية ,مف أبرز المواضيع إثارة لمجدؿ بيف أوساط االقتصادييف عمى
اختالؼ انتماءاتيـ الفكرية ,ألف ىذه البرامج تعد المشروع التاريخي الذي أعاد الفكر االقتصادي العالمي إلى
األسس الفكرية لو ,واألصولية العممية ألتي بدأىا أدـ سميث ومف تبعو مف االقتصادييف الكالسيكييف ,وكأف
الزمف يعيد نفسو ,فكما تحوؿ الفك ر االقتصادي نتيجة ألزمة الكساد العظيـ مف اقتصاد حر تحكمو آليات
السوؽ ,إلى اقتصاد تدخمي تمعب فيو الحكومات دو اًر بار اًز ,فإف حقبة السبعينيات مف القرف الماضي شيدت
أيضا ثورة مضادة وتحوؿ الفكر االقتصادي العالمي مف اقتصاد تمعب فيو الدولة دو اًر بار اًز ,إلى اقتصاد
كالسيكي أصولي  ,تحكمو آليات السوؽ الحر ,كما أف برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي لـ تكف
وليدة األزمات االقتصادية العالمية أو نتيجة لمتشوىات البنيوية في االقتصاد العالمي فقط ,بؿ كانت نتيجة
طبيعية لتطور الفكر االقتصادي ,وتطور النظريات التنموية منذ انتياء الحرب العالمية الثانية ,تمؾ النظريات
التي حاولت أف تسيـ في تحقيؽ تنمية اقتصادية شاممة ,خاصة لمدوؿ النامية التي برزت الحاجة لتنميتيا
نتيجة جالءىا مف االستعمار وحاجة الدوؿ الرأسمالية لمنتجاتيا األولية واالعتماد عمى أسواقيا في ترويج
منتجات الشركات متعددة الجنسيات.
لذلؾ سوؼ نتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى أبرز وأىـ نظريات التنمية االقتصادية الحديثة التي ظيرت
أباف الحرب العالمية الثانية ,كما سنتعرؼ عمى اإلطار العاـ واألسس النظرية لبرامج التثبيت االقتصادي التي
يتبناىا ويشرؼ عمى تنفيذىا صندوؽ النقد الدولي ,ومف ثـ سيتـ عرض األسس النظرية واإلطار العاـ لبرامج
التكيؼ الييكمي التي ىي مف اختصاص واشراؼ البنؾ الدولي.
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المبحث األول
الييكل االقتصادي والتحول الييكمي ,المفيوم والنظريات
تتطمب عممية التنمية في أي دولة تحقيؽ معدالت نمو مطردة ومستمرة إضافة إلى تحسيف
مستويات اإلنتاج واالدخار واالستثمار كذلؾ تحسيف الخدمات الصحية والتعميمية واألمف والحماية واالستقرار
االجتماعي ,كؿ ىذه المتغيرات يجب أف ينطوي عمييا أي برنامج تنموي يعده راسمو السياسات االقتصادية,
وعادة ما تتطمب عممية التنمية تغيير ىياكؿ اإلنتاج لمقضاء عمى التشوىات البنيوية في االقتصاد ,واجراء
سياسات مف شأنيا تثبيت االقتصاد وزيادة مرونتو وتنافسيتو ,وقد عرفت األدبيات االقتصادية العديد مف
النظريات التنموية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية التي خمفت دمار لحؽ بجؿ دوؿ العالـ المتقدمة والنامية
منيا ,ألف النظريات التي سبقت الحرب العالمية الثانية ىي نظريات تستيدؼ تحقيؽ معدالت نمو اقتصادي
فقط ,وليس نظريات تنموية تشمؿ كؿ الجوانب االجتماعية واالقتصادية ,بينما النظريات التي عرفتيا األدبيات
االقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية ,تفسر وتسعى إلى تحقيؽ التنمية المستدامة مف خالؿ تغيير ىياكؿ
اإلنتاج وتحقيؽ معدالت نمو اقتصادي وادخار واستثمار مرتفعة وتخفيؼ حدة البطالة والقضاء عمى الفقر
والعمؿ عمى تحضر الريؼ وغيرىا مف األىداؼ التنموية ,وفي ىذا المبحث ستنصب المحاولة عمى عرض
وتحميؿ نظريات التنمية االقتصادية الحديثة ,وخاصة تمؾ المتعمقة بالتغير والتحوؿ الييكمي بدءاً مف نظرية
الدفعة القوية ونظرية النمو المتوازف وصوالً إلى النظرية النيوكالسيكية الحديثة.
أوالً :مفيوم الييكل االقتصادي واالختلل الييكمي
مف اجؿ فيـ النظريات التنموية ومدى مالئمتيا لالختالالت الييكمية ,البد مف التعرؼ عمى مفيوـ
الييكؿ االقتصادي وكيؼ تحدث االختالالت الييكمية في ىذا الييكؿ ,ويمكف عرض مفيوـ الييكؿ
االقتصادي ومفيوـ االختالؿ الييكمي عمى النحو التالي( :قنوع وعباس واليقة ,2013 ,ص )153
 .1الييكل االقتصادي
ىو مجموعة العالقات والنسب التي تشكؿ الكياف االقتصادي بخصائص معينة تربط بيف عناصره
األساسية في زماف ومكاف معينيف ,وعادة ما يتكوف الييكؿ االقتصادي األساسي لمدولة مف عدد مف اليياكؿ
الثانوية التي يمكف مف خالليا االستدالؿ عمى مسار التطور في إحدى جوانب االقتصاد القومي ,والتعرؼ
عمى أوجو الخمؿ فيو ,مف ىذه اليياكؿ نذكر ىيكؿ اإلنتاج ,ىيكؿ القوى العاممة ,ىيكؿ التجارة الخارجية,
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الييكؿ النقدي .ويساعد تحديد مفيوـ الييكؿ االقتصادي في عممية التحميؿ الييكمي لالقتصاد لتحديد التغيرات
ا لتي تنتج عف عممية النمو والتنمية في شتى جوانب االقتصاد الكمي ,إضافة إلى تحميؿ السياسة االقتصادية
الكمية المتبعة ومدى جدواىا التنموية.
 .2االختلل الييكمي
إف حالة التوازف العاـ ىي الحالة المثمى لالقتصاد ,حيث يتسـ االقتصاد في ظؿ حالة التوازف
باستقرار العالقات بيف العناصر والمتغيرات االقتصادية ,كما تفترضيا النظريات االقتصادية ,وىذه الحالة
تقضي باستمرار النمو والتطور ,حيث إف التوازف ال يعني السكوف والثبات عند نقطة معينة وانما يعني
استقرار النسب والتأثيرات المتبادلة بيف المتغيرات االقتصادية حتى لو كانت في حالة تغير مستمر ,وفي
ضوء ىذه الحالة المثمى فإف اختالؿ الييكؿ االقتصادي يعني اختالالً في عالقات التوازف العاـ ,باختالؿ
العالقات التناسبية بيف عناصر الييكؿ االقتصادي ومكوناتو ,مما يؤدي إلى اختالالت ىيكمية تؤثر في
االستقرار االقتصادي والتوازنات العامة لمقطاعات االقتصادية.
ثانياً :مفيوم التعديل الييكمي
أظيرت األبحاث العممية العديد مف المفاىيـ الخاصة بالتعديؿ الييكمي واإلصالح االقتصادي إال
أنيا جميعاً تنطوي عمى أف التحوؿ الييكمي عممية تيدؼ إلى زيادة تراكـ رأس الماؿ المادي والبشري واحداث
تغييرات جذرية في ىيكؿ اإلنتاج والطمب والتجارة ,واستخداـ عناصر اإلنتاج ,باإلضافة إلى العمؿ عمى زيادة
مستويات ا لتمدف ومعدالت التعميـ والعمر المتوقع عند الميالد ,وزيادة دخوؿ األفراد لمقضاء عمى الفقر
وتحقيؽ مستويات معيشة مرتفعة (نصر ,2008 ,ص  ,)3أيضاً عرفيا العباس ( )2004عمى أنيا مجموعة
مف السياسات واإلجراءات اليادفة إلى رفع الطاقة اإلنتاجية وزيادة درجة مرونة االقتصاد ,ويشار إلى ىذه
السياسات أيضاً عمى أنيا السياسات االقتصادية الجزئية ألف ىدفيا األساسي تحسيف كفاءة تخصيص الموارد
بتقميص مختمؼ التشوىات التي تعيؽ عمؿ األسواؽ ,كما أنيا تؤثر أيضا عمى بعض المتغيرات الكمية مثؿ
أسعار الفائدة ,عجز الموازنة ,والميزاف الجاري ,لذلؾ فإف وضع قيود عمى أسعار الفائدة مثالً يولد أسعار
فائدة حقيقية سالبة تؤثر عمى العائد عمى االستثمار واالدخار مما ينعكس عمى النمو االقتصادي ,وبالتالي
فإف التحوؿ الييكمي ييدؼ إلى تغيير أو تحوؿ طويؿ األجؿ في البنية األساسية لالقتصاد القومي نتيجة
اضطراب البيئة ا القتصادية وفشؿ برامج التنمية االقتصادية التي كانت تتبعيا الحكومة في تحسيف مستويات
المعيشة وتحقيؽ التوازنات االقتصادية في شتى مجاالت االقتصاد.
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ثالثاً :نظريات التنمية االقتصادية والتحول الييكمي
قدمت األدبيات االقتصادية العديد مف النظريات المفسرة لمنمو والتنمية ,إال أف معظـ النظريات
االقتصادية التي سبقت الحرب العالمية الثانية ,كانت تركز عمى عممية النمو االقتصادي بتحقيؽ معدالت
مرتفعة في حجـ اإلنتاج وزيادة الدخؿ القومي ,إال أنو وبعد انتياء الحرب العالمية الثانية وما خمفتو مف دمار
في معظـ دوؿ العالـ ,إضاف ة إلى إعالف العديد مف الدوؿ النامية استقالليا وانقساـ العالـ الى دوؿ متقدمة
وأٌخرى نامية ,برزت الحاجة إلى استحداث نظريات اقتصادية جديدة لتحقيؽ التنمية المستدامة تطاؿ شتى
المجاالت االقتصادية واالجتماعية عمى حد السواء لمساعدة الدوؿ النامية المضطربة اقتصادياً عمى إعادة
ىيكمة االقتصاد القومي لموصوؿ إلى مستويات معيشة راقية.
مف ىذا المنطمؽ أصبحت التنمية ليست ظاىرة اقتصادية فقط ,بؿ أصبحت تتضمف إحداث
تغييرات جذرية في اليياكؿ االقتصادية واالجتماعية واإلدارية والسياسية ,حتى أصبحت تطاؿ العادات
والتقاليد ,وبالتالي بدأ الفكر االقتصادي يحتوي عمى مجموعتيف مف النظريات (القريشي ,2007 ,ص )87
 النظريات التي تيدؼ إلى تحقيؽ النمو واالستقرار االقتصادي خاصةً في الدوؿ المتقدمة. النظريات التي تبحث في تحقيؽ التنمية االقتصادية والتحوؿ الييكمي خاصة في البمداف المتخمفةاقتصادياً ,وفي ىذا المجاؿ ظيرت العديد مف النظريات التي تعالج قضايا التنمية وتعديؿ اليياكؿ
االقتصادية في ىذه البمداف.
وىذه الدراسة معنية بالتركيز عمى تقييـ برامج التثبيت االقتصادي والتحوؿ الييكمي في الدوؿ العربية
باعتبارىا دوالً متخمفة اقتصادياً ,لذلؾ سوؼ نركز عمى المجموعة الثانية مف النظريات التنموية في الفكر
االقتصادي ,والتي يركز معظميا عمى عمميات التحوؿ الييكمي في اليياكؿ االقتصادية ,والتي يمكف عرضيا
عمى النحو التالي:
 .1نظرية الدفعة القوية )Big Push Theory (Rosentien Rodan
يؤكد  Rodanأف التنمية في الدوؿ المتخمفة اقتصادياً يعوقيا بعض القيود ,أىميا صغر حجـ
السوؽ ,ويعتقد أف التقدـ في عممية التنمية لف تؤدي إلى توسعاً في حجـ السوؽ ما لـ يتوفر حد أدنى مف
الجيد اإلنمائي ,ليتمكف االقتصاد مف االنطالؽ مف مرحمة الركود إلى مرحمة النمو الذاتي ,واعتبر أف ىذا
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يتطمب حد أدنى مف االستثمارات التي أسماىا الدفعة القوية ,وقدرىا ب  %13.2مف الدخؿ القومي خالؿ
أوؿ خمس سنوات مف التنمية ,ثـ تبدأ في االرتفاع تدريجيا (أحمد ,2013 ,ص .)62
وينطمؽ  Rodanفي تبريره لمدفعة القوية مف فرضيو أساسية مفادىا أف التصنيع ىو الحؿ الوحيد
لمتنمية في الدوؿ المتخمفة ,وىو مجاؿ الستيعاب فائض العمالة المتعطمة في القطاع الزراعي ,عمى أف تبدء
عممية التصنيع عمى شكؿ دفعة قوية مف خالؿ توظيؼ استثمارات ضخمة في بناء مرافؽ رأس الماؿ
االجتماعي مف طرؽ ووسائؿ نقؿ وتدريب قوى العمالة ,كما يبرر تبني الدفعة القوية مف خالؿ تحقيؽ
الوفورات الخارجية الناجمة عف االستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية ومشروعات رأس الماؿ
اإلنتاجي ,واعتبر Rodanأف ىذه الوفورات تنتج عف ظاىرة عدـ التجزئة التي تعني أف رأس الماؿ غير قابؿ
لمتجزئة ,وعميو فإف اإلنتاج كبير الحجـ مف شأنو أف يستغؿ ويستثمر رأس الماؿ بشكؿ أكثر كفاءة مف
اإلنتاج صغير الحجـ ,وفرؽ  Rodanبيف ثالثة أنواع مف عدـ التجزئة التي ينجـ عنيا وفورات خارجية يمكف
تصنيفيا عمى النحو التالي (القريشي ,2007 ,ص .)89
أ .عدم التجزئة في دالة اإل نتاج
تمثؿ عدـ تجزئة مستمزمات اإلنتاج أو عمميات التصنيع التي اعتبرىا السبب المباشر في زيادة
العوائد ,واعتبر أف رأس الماؿ االجتماعي الذي يشتمؿ عمى الصناعات األساسية مثؿ الطاقة والنقؿ
والمواصالت ,يتطمب فترة إنجاز طويمة المدى ,وبالتالي فإف تجزئتو تخفض العوائد.
ب .عدم التجزئة في الطمب
أي أف ظاىرة عدـ تجزئة الطمب المكمؿ ,تتطمب إقامة صناعات معتمدة عمى بعضيا البعض في
الدوؿ المتخمفة ,األمر الذي يساعد عمى تأميف الطمب لكؿ ىذه الصناعات.
ت .عدم التجزئة في جانب العرض لممدخرات
بمعنى أف الحجـ الكبير مف االستثمارات يتطمب حجماً كبي اًر مف المدخرات ,األمر الذي تفتقده الدوؿ
المتخمفة بسبب ضعؼ الدخؿ الفردي ,واعتبر  Rodanأنو لمتغمب عمى ىذه المشكمة يجب جعؿ الميؿ
الحدي لالدخار أعمى مف الميؿ المتوسط لالدخار.

47

 .1.1االنتقادات التي وجيت ليذه النظرية
ليس ىناؾ أي نظرية إال وليا مؤيديف ومعارضيف خاصةً فيما يتعمؽ بالنظريات االقتصادية التي
يوجد بيا العديد مف التيارات والمدارس الفكرية ,لذا فإف نظرية  Rodanتعرضت لعدد مف االنتقادات يمكف
إجماليا في النقاط التالية( .أحمد ,2013 ,ص )63
 إف مشكمة الدوؿ المتخمفة ىي عدـ قدرتيا عمى توفير موارد مالية ضخمة إلقامة القاعدة الصناعية
الضرورية.
 نظرية الدفعة القوية تتطمب كوادر كبيرة ومتنوعة اقتصادياً ومحاسبياً وىندسياً ,األمر الذي تفتقر إليو
الدوؿ المتخمفة.
 ركزت ىذه النظرية عمى تنمية وتطوير القطاع الصناعي وأىممت قطاع الزراعة الذي يمثؿ سمة مف
سمات دوؿ الجنوب النامي وىي مف أىـ النشاطات االقتصادية ليذه الدوؿ.
 تفترض ىذه النظرية ضيؽ السوؽ لمدوؿ المتخمفة ,في حيف أف تأكيدىا عمى الصناعات المنتجة لمسمع
االستيالكية لمسوؽ المحمي ال يمكف أف يحؿ مشكمة ضيؽ السوؽ.
 توزيع االستثمارات عمى جبية عريضة مف الصناعات االستيالكية يؤدي إلى صغر حجـ الوحدات
اإلنتاجية ,وبالتالي يصعب عمييا االستفادة مف الوفورات الناجمة عف مزايا اإلنتاج الكبير.
 يفترض البعض أف ىذه النظرية تستيدؼ زيادة الطمب عمى العديد مف السمع و الموارد اإلنتاجية ,وىذا
سيؤدي إلى ضغوط تضخمية في االقتصاد الوطني.
 .2نظرية النمو المتوازن Balanced Growth Theory
إف فكرة الدفعة القوية السابؽ عرضيا ,قدميا  Nurkseفي صيغة حديثة أخذت تسمية نظرية النمو
المتوازف ,حيث ركز  Nurkseعمى مشكمة الحمقة المفرغة لمفقر الناجمة عف تدني مستوى الدخؿ في الدوؿ
المتخمفة اقتصادياً ,وبالتالي صغر حجـ السوؽ ,مؤكداً أف إنياء ىذه الحمقة يتـ مف خالؿ توسيع حجـ السوؽ
الذي يتحقؽ مف خالؿ توجيو استثمارات ضخمة في الصناعات االستيالكية وتطوير جميع القطاعات في آف
واحد ( القريشي ,2007 ,ص .)91
وتقوـ ىذه النظرية عمى عدة فروض أىميا (األىدف ,1994 ,ص )50
أ .التخمؼ االقتصادي يعني وجود اختالؿ بيف مجموعة النسب التي يتألؼ منيا البنياف االقتصادي لمدولة,
ىذه النسب تسمى بالمعممات  Coefficientsوتيدؼ ىذه المعممات إلى قياس العالقات النسبية بيف
المتغيرات االقتصادية الكمية.
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ب.نوعية ودرجة ىذا االختالؿ في الييكؿ االقتصادي تختمؼ مف دولة إلى أخرى ,وأيضا مف فترة إلى
أخرى ,مما يجعؿ حجـ الجيد المطموب لتحقيؽ النمو والتوازف مختمفاً ,ولعؿ ىذا ما يجعؿ بعض
االقتصادييف يعتقدوف أف مفيوـ النمو يكوف مناسباً لمدوؿ المتقدمة ,كما أف مفيوـ التنمية أكثر مالءمة
لمدوؿ المتخمفة.
ت.ىناؾ عوامؿ كثيرة ومتشعبة تسبب ىذا االختالؿ في الييكؿ االقتصادي لمدوؿ المتخمفة ,منيا عوامؿ
اقتصادية مثؿ "التخصص في إنتاج وتصدير مادة أولية زراعية ,ندرة رؤوس األمواؿ ,تخمؼ الفف
اإلنتاجي والمستوى التكنولوجي ,انخفاض الدخؿ القومي ,وتدىور مستوى اإلنتاجية" ,كما ىناؾ عوامؿ
أخرى غير اقتصادية مثؿ "العادات والتقاليد ,العقائد والديانات ,المستوى الصحي واالجتماعي"
ث.إف ىذه العوامؿ يرتبط بعضيا ببعض بعالقات تبادلية مما يجعميا السبب والنتيجة في وقت واحد ,مف
ىنا توصؿ  Nurkseإلى ما أسماه بالدائرة المفرغة أو الجينمية لمفقر.
وعمى ضوء ىذه الفروض فإف التنمية الشاممة وفقاً ليذه النظرية تتطمب تعديالت جذرية في البنية
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأيضاً السياسية والعادات والتقاليد ,كما تحتاج إلى رؤوس أمواؿ مالية
واجتماعية ضخمة يتـ حقنيا في القطاعات االقتصادية المختمفة ,لزيادة حجـ السوؽ والدخؿ الفردي مما
ينعكس عمى المدخرات الوطنية وزيادة حجـ االستثمارات.
 .2.1االنتقادات التي وجيت ليذه النظرية (القريشي ,2007 ,ص )93
 إقامة الصناعات جميعيا في وقت واحد يؤدي إلى زيادة تكاليؼ اإلنتاج مما ينعكس عمى ربحيتيا في
غياب القدر الكافي مف المعدات الرأسمالية.
 تفترض النظرية بأف العالقة بيف الصناعات في معظميا متكاممة ,وبالتالي فإف محدودية عرض عوامؿ
اإلنتاج تجعؿ ىذه العالقة في معظميا تنافسية.
 تفترض النظرية توفر موارد ضخمة لتنفيذ برامج التنمية وىذا غير متوفر في الدوؿ المتخمفة.
 يرى البعض أف مفيوـ النمو المتوازف ينطبؽ أكثر عمى الدوؿ المتقدمة مف انطباقو عمى الدوؿ المتخمفة.
 يرى بعض االقتصادييف أف فكرة النمو المتوازف ليست خاطئة ولكنيا غير ناضجة ,ألنيا قابمة لمتطبيؽ
في مراحؿ الحقة مف النمو المستداـ باعتبارىا غير مالئمة لكسر الجمود الذي تتميز بو الدوؿ المتخمفة.
 .3نظرية النمو غير المتوازن Unbalanced Growth Theory
تعد ىذه النظرية فكرة مغايرة لنظرية النمو المتوازف ،ألف ىذه النظرية تفترض أف االستثمارات
تخصص لقطاعات معينة بدالً مف توزيعيا بالتزامف عمى جميع قطاعات االقتصاد الوطني ،ومف أبرز روادىا
49

االقتصادي  Hirshmanالذي يعتقد أف إقامة مشروعات جديدة يعتمد عمى ما حققتو مشاريع أخرى مف
وفورات خارجية ،حيث يرى أنو البد مف التركيز عمى الصناعات الرائدة التي ليا القدرة عمى حث االستثمارات
في الصناعات األخرى ,أي إحداث خمؿ مقصود في توازف االقتصاد عف طريؽ توجيو االستثمارات إلى عدد
محدود مف الصناعات الرائدة (بايو ,2009 ,ص .)52
ويمكف عرض التسمسؿ المنطقي الستراتيجية النمو والتنمية االقتصادية كما تفترضو ىذه النظرية مف
خالؿ النقاط التالية( :األىدف ,1994 ,ص )54
أ .تفترض النظرية أف تبدأ عممية التنمية مف خالؿ توجيو االستثمارات إلى قطاع رأس ماؿ اجتماعي أو
رأس ماؿ إنتاجي محدد ,شريطة أف يكوف ىذا القطاع قاد اًر سواء بأسموب مباشر أو غير مباشر عمى
زيادة الطمب عمى بقية السمع والخدمات التي ستنتجيا قطاعات أخرى ,حيث تفترض النظرية أف عدـ
التوازف بيف القطاعات االقتصادية ىو سمة مف سمات الدوؿ المتخمفة.
ب .مف خالؿ توجيو ىذه االستثمارات إلى ىذا القطاع ,فأنو في وقت قصير أو طويؿ سوؼ يبدأ في النمو
والتكاثر ويزداد الطمب عمى منتجات وخدمات القطاعات األخرى فتتحقؽ أرباحاً تجارية واجتماعية
ت .سوؼ تغري األرباح التجارية المنظميف واألفراد ,كما تغري األرباح االجتماعية الدولة ,إلى الدخوؿ
باستثمارات جديدة ,وتبدأ القطاعات األخرى بتحقيؽ أرباح تجارية واجتماعية نتيجة الطمب المتزايد عمى
منتجاتيا أو خدماتيا ,وىكذا حتى تتحقؽ التنمية الشاممة في المجاالت االقتصادية ككؿ.
وبالتالي فإف ىذه النظرية تقوـ ,ليس عمى خمؽ حالة مف التوازف االقتصادي ,بؿ العكس ,فإنيا
تيدؼ إلى خمؽ حالة مف عدـ التوازف بيف القطاع الذي تـ اختياره والقطاعات األخرى مما يخمؽ جو مف
التحدي يدفع إلى تدرج االىتماـ ببقية القطاعات االقتصادية ,وأيضا إعطاء قدر نسبي مناسب مف حرية
النشاط االقتصادي واالعتماد عمى آلية السوؽ لتحقيؽ التوازنات االقتصادية.
مف االنتقادات التي وجيت ليذه النظرية أنيا افترضت تماثؿ الظروؼ االقتصادية واالجتماعية
والسياسية بيف البمداف المتخمفة ,كما أنيا أىممت األخطاء التخطيطية في دراسة العالقات التبادلية بيف
القطاعات ,التي يمكف أف تقود إلى اتجاه سمبي في تطور القطاعات أو باقي القطاعات التابعة ليا ,بمعنى
أف حالة عدـ التوازف قد تؤدي إلى تدىور قطاعات أخرى تـ إىماليا ,وليس كما افترضت النظرية بأف تطور
قطاع بعينو سوؼ ينعكس عمى القطاعات األخرى (احمد ,2013 ,ص .)70
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 .4نظرية مراحل النموStage Theory of Growth )W.W. Rostow ( :
ىذه النظرية عبارة عف مجموعة مف المراحؿ االقتصادية المستنبطة مف المسيرة التنموية لمدوؿ المتقدمة،
حيث حاوؿ  Rostowعاـ  1960أف يضع الخطوات التي يجب عمى الدوؿ النامية أف تسير عمييا لموصوؿ
إلى التقدـ ،ولخصيا في خمس مراحؿ في كتابو "مراحؿ النمو االقتصادي (بايو ,2009 ,ص .)72
أ .مرحمة المجتمع التقميدي:
يعتمد المجتمع التقميدي عمى وظائؼ إنتاجية محدودة .حيث يعمؿ أغمب سكانو في الزراعة
والصناعات األولية ,ويكوف متوسط دخؿ الفرد عند درجة تقترب مف الكفاؼ ,وادخار ضئيؿ ,وأىـ السمات
التي يمتاز بيا المجتمع التقميدي ما يمي:
 تفشي النظـ اإلقطاعية.
 انخفاض مستوى اإلنتاجية.
 سيادة الطابع الزراعي التقميدي والصيد.
الخرفات.
 تمسؾ المجتمع بالتقاليد و ا
 انخفاض متوسط نصيب الفرد مف الناتج القومي.
مف سمات ىذه المرحمة أنيا عادة ما تكوف طويمة نسبيا ،كما أف ىناؾ بعض المناطؽ في العالـ في
العصر الحالي مازالت تعيش ىذه المرحمة مثؿ :بعض مجتمعات جنوب أفريقيا ،وبعض مناطؽ أمريكا
الالتينية.
ب .مرحمة التييؤ لل نطلق :
في ىذه المرحمة يرى  Rostowأنو البد مف مرور بعض الوقت لتحويؿ المجتمع التقميدي إلى مجتمع
تظير فيو النخب العممية التي تطالب بالتغيير واالستفادة مف ثمرات العمـ الحديثة ,ويعتبر  Rostowىذه
المرحمة مرحمة انتقالية ,حيث يتـ في ىذه المرحمة ترجمة االكتشافات العممية إلى وسائؿ ووظائؼ إنتاجية في
الصناعة والزراعة.
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ت .مرحمة االنطلق:
ىي المرحمة الثالثة والحاسمة في عممية النمو ,ويتـ تصنيؼ الدولة فييا عمى أنيا ناىضة ,وتسعى فييا
الدوؿ لمقضاء عمى تخمفيا ,ومف أبرز مالمح ىذه المرحمة ما يمي (ليندة ,2010 ,ص )94
 ظيور أساليب إنتاج وتوزيع متطورة نسبياً وانشاء الصناعات الثقيمة.
 تطور قطاعات الزراعة والتجارة ووسائؿ النقؿ.
 ارتفاع معدؿ االستثمار الصافي مف  5بالمائة أو أقؿ إلى أكثر مف  10بالمائة.
 ظيور صناعات جديدة تنمو بمعدالت مرتفعة.
 ظيور إطارات سياسية واجتماعية مواتية إلى حد كبير ودافعة لمنمو المطرد ذاتياً.
ويرى  Rostowأف مدة ىذه المرحمة قصيرة نسبياً ،وتتراوح ما بيف  20و 30سنة.
ث .مرحمة النضج:
في ىذه المرحمة تعتبر الدولة متقدمة اقتصادياً ،ومف مظاىرىا (ليندة ,2010 ,ص )95


استمرار نمو جميع القطاعات االقتصادية ( الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات) بشكؿ متو ٍاز.

 تطور التكنولوجيا وانتشارىا عمى شكؿ واسع.
 ارتفاع مستويات التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
 تطور المجتمع وتقدمو فكرياً وفنياً.
ويرى  Rostowأف اإلنتاج في ىذه المرحة ينمو بشكؿ أسرع مف النمو السكاني وترتفع مستويات
الدخوؿ ,كما تنخفض نسبة العامميف في القطاع الزراعي.
ج .مرحمة االستيلك الوفير:
ىي آخر مراحؿ النمو التي تصورىاٌ  ،Rostowحيث تكوف الدولة قد بمغت شوطاً كبي اًر في التقدـ
واالزدىار وارتفاع مستويات المعيشة ورفاىية األفراد ,ومف مظاىرىا:
 يتمتع سكاف الدولة بمستويات معيشة راقية.
 دخوؿ األفراد تكوف مرتفعة جداً ,مما ينعكس عمى االستيالؾ واالدخار معاً.
 ال تعتبر السمع والخدمات الضرورية متؿ :الغذاء ،السكف ،الكساء ,األىداؼ الرئيسة لمفرد ألنيا تكوف
متوفرة ومؤمنو.
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 ارتفاع مستويات اإلنتاج الفكري واألدبي والعممي لممجتمع.
.4.1

االنتقادات التي وجيت إلى نظرية مراحل النمو (القريشي ,2007 ,ص )113-112
وجيت العديد مف االنتقادات إلى ىذه النظرية ,وفي النقاط التالية نوجز اىـ ىذه االنتقادات:

أ .إف الخصائص المتعمقة بكؿ مرحمة ليست متشابية وبالتالي فإف التفريؽ بيف ىذه المراحؿ في ىذه
النظرية ليس واضحاً.
ب.يعتقد بعض االقتصادييف أف الشروط التي افترضيا  Rostowقبؿ االنطالؽ ,ليس بالضرورة أف
تتوافر قبؿ ىذه المرحمة في كؿ المجتمعات.
ت.صعوبة إخضاع ىذه النظرية إلى اختبارات توضح مدى مالءمتيا.
ث.إف المرور بمرحمة المجتمع التقميدي ليس ضروريا لمتنمية ,فكندا والواليات المتحدة وأستراليا ,ولدت
حرة ولـ تمر بيذه المرحمة ,وبالتالي فإف المرور بيذه المرحمة ليس حتمياً.
ج .يرى بعض االقتصادييف أف ىذه النظرية يكتسييا بعض الغموض ,والتحميؿ العممي السميـ.
 .5نظريات التحول الييكمي Structural Change Theories
تركز ىذه النظريات عمى األلية التي تحوؿ بيا االقتصاديات المتخمفة ىياكميا االقتصادية التقميدية
التي تعيش عمى حد الكفاؼ ,إلى المزيد مف التحضر والتنوع الصناعي مف خالؿ التوسع في القطاعيف
الصناعي والخدمي ,وىناؾ نظريتاف شييرتاف تمثؿ ىذه النماذج (تودارو ,2006/2003 ,ص .)131
 .5.1نظرية لويس في التنمية The Lewis Theory of Development
ىي مف أىـ النظريات الحديثة في التنمية ،وركزت ىذه النظرية عمى التغيير الييكمي لالقتصاد
التقميدي الذي يعيش عمى حد الكفاؼ ،والذي حصؿ بموجبو آرثر لويس عمى جائزة نوبؿ في منتصؼ
الخمسينات ،وقد عدلت ىذه النظرية بعد ذلؾ مف طرؼ كؿ مف Gustave ranis :و .John Fei
إ ف نموذج آرثر لويس أصبح نظرية عامة في عممية التنمية القائمة عمى فائض العمالة في دوؿ العالـ
الثالث خالؿ الستينات والسبعينات ،والذي مازاؿ التمسؾ بو مستم اًر حتى يومنا ىذا في العديد مف الدوؿ ,وفي
ضوء ىذه النظرية ،يتكوف االقتصاد مف قطاعيف ىما :الزراعي التقميدي الذي يتسـ باإلنتاجية الصفرية
لعنصر العمؿ ،والصناعي الحضري الذي تتحوؿ العمالة إليو تدريجيا مف القطاع التقميدي إذف يفترض لويس
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أنو باإلمكاف سحب ىذا الفائض مف القطاع الزراعي بدوف أية خسائر في الناتج ،مع تحقيؽ إنتاجية عالية.
أ ما عف السرعة التي يتـ بيا ىذا التحوؿ فإنيا تتحدد بمعدؿ النمو في االستثمار الصناعي وتراكـ رأس الماؿ
في القطاع الصناعي ،فاالستثمار يسمح بزيادة أرباح القطاع باالعتماد عمى الفرض القائؿ بإعادة المستثمريف
استثمار أرباحيـ يحدث التوسع في ىذا القطاع باإلضافة إلى زيادة تحوؿ العمالة وىجرتيا مف القطاع
التقميدي إلى القطاع الحديث .ويمكف توضيح نموذج لويس مف خالؿ الشكؿ (:)1-2
شكؿ ( ) 1-2نموذج لويس لنمو القطاع الحديث في ظؿ نموذج القطاعيف واالقتصاد وفير العمالة في الريؼ

المصدر :تودارو ,)2006/2003( ,ص 133

في الشكؿ ( )1-2وضع لويس فرضيف خاصيف بالقطاع التقميدي الذي رسـ في الجانب األيمف مف
الشكؿ ,والفرضاف ىما:
أ .ىناؾ فائض عمالة في القطاع الريفي ,وبالتالي فإف اإلنتاجية الحدية لعنصر العمؿ صفر.
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ب.جميع العماؿ الزراعييف يشاركوف بالتساوي في الناتج ,لذلؾ فإف األجر الريفي الحقيقي يتحدد
باإلنتاجية المتوسطة لعنصر العمؿ وليس باإلنتاجية الحدية.
وكما نرى في الجانب األيمف حيث يمثؿ الشكؿ العموي دالة اإلنتاج الزراعي ,ويتحدد ىذا الناتج
الكمي بالتغيير في مقدار واحد مف مدخالت اإلنتاج ,عنصر العمؿ ) (LAوكمية ثابتة مف رأس الماؿ ),(KA
وثبات التكنولوجيا التقميدية ) ,(TAوالجزء األسفؿ مف الجانب األيمف في الشكؿ السابؽ يوضح منحنيات
الناتج المتوسط ) ,(APLAوالناتج الحدي ) (MPLAلعنصر العمؿ ,وكما يصؼ لويس فإف الدوؿ المتخمفة
يعمؿ فييا حوالي  80إلى  %90مف قوة العمؿ في القطاع الريفي.
الجانب األيسر مف الشكؿ يمثؿ القطاع الصناعي الحديث ,حيث في الجزء العموي مف الجانب
األيسر مف الشكؿ السابؽ يوضح منحنيات الناتج الكمي أو دالة اإلنتاج الكمي لمقطاع الصناعي ,وىي دالة
في العنصر المتغير وىو العمؿ  LMورأس الماؿ  KMوالتكنولوجيا الثابتة  ,TMو المحور األفقي مف الشكؿ
العموي يوضح كمية العمؿ الموظفة ,وفي الشكؿ األسفؿ مف الجانب األيسر حيث افترض لويس أف األجر
الحضري  WMأعمى مف األجر الريفي  ,WAو بالتالي فإنو عند األجر الحضري فإف عرض العمالة الريفية
النيائي المرونة ,الممثؿ بالمنحنى  ,WMSLوبالتالي فإف الرأسمالييف يستطيعوف أف يستأجروا كميات كبيرة
مف العمالة المتوفرة في الريؼ دوف أي خوؼ مف ارتفاع األجور ,كما أنو في الجزء األسفؿ مف الشكؿ
األيسر نجد أف منحنى الطمب عمى العماؿ يتحدد باالنخفاض في اإلنتاجية الحدية لعنصر العمؿ ,وىو
االنحدار السالب الذي مثمو المنحنى ) ,D1(KM1وتعظيـ األرباح يفترض انو يتحقؽ عندما يتـ توظيؼ
العماؿ عند النقطة التي يتساوى فييا األجر الحقيقي مع الناتج الحدي المادي ,عند النقطة " Fنقطة تقاطع
منحنى طمب العماؿ مع منحنى عرض العماؿ ,والعمالة الموظفة تساوي  L1والناتج الكمي  TPM1يمثؿ
بالمنطقة  ,O D1 F L1واجمالي األجور يكوف  ,O WM F L1وبالتالي فإف األرباح التي يحققيا
الرأسماليوف تمثؿ بالمساحة  ,WM D1 Fوىذه النظرية تفترض أف الرأسمالييف يعيدوف استثمار أرباحيـ في
القطاع نفسو ,وليذا فإف رصيد رأس الماؿ في ىذا القطاع سوؼ يرتفع إلى  KM2مما يؤدي إلى ارتفاع
منحنى الناتج الكمي إلى  ,TPM2وىذا يؤدي إلى ارتفاع منحنى الناتج الحدي لعنصر العمؿ ليصبح المنحنى
الجديد ىو ) ,D2(KM2وىنا يحدث توازف جديد عف النقطة  Gعند مستوى عمالة موظفة أكبر قدرىا ,L2
ويرتفع الناتج الكمي الذي أصبح يحدد بالمنطقة  ,O D2 G L2كما ترتفع األجور إلى ,O WM G L2
وتصبح األرباح  ,WM D2 Gوىكذا يفترض لويس تكرار العممية واعادة استثمار األرباح المحققة حتي
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يمتص فائض العمالة مف القطاع الريفي إلى القطاع الحديث ,وعميو ينتقؿ المجتمع مف اقتصاد زراعي إلى
اقتصاد صناعي حديث ومتطور.
 .5.1.1االنتقادات التي وجيت إلى نظرية لويس (القريشي ,2007 ,ص )106
أ .تفترض النظرية أف معدؿ نمو العمؿ والتشغيؿ في القطاع الحديث يتناسب مع معدؿ تراكـ رأس
الماؿ ,ولكف ىناؾ إمكانية أف يقوـ الرأسماليوف باستثمار أرباحيـ في معدات تقنية موفرة لمعمالة,
أيضا مف الممكف أف يقوـ الرأسماليوف باستثمار أرباحيـ في الخارج.
ب .معظـ البحوث الحديثة أثبتت عكس ما افترضتو نظرية لويس فيما يخص وفرة العمالة في الريؼ,
واستخداميا التاـ في الحضر ,حيث أثبتت العديد مف البحوث أف القطاعات الحديثة تشيد معدالت
بطالة مرتفعة نسبياً عنيا في الريؼ.
ت .أثبتت أيضا التجارب العممية أف األجور في المناطؽ الحضرية ترتفع بمرور الزمف ,عمى عكس ما
افترضو لويس.
ث .يرى بعض االقتصادييف أف إمكانية تطبيؽ أي نظرية يكوف مرىوناً بفرضياتيا ,وأف الفرضيات التي
اعتمد عمييا لويس ال تتطابؽ مع الواقع.
 .5.2نظرية أنماط التنمية ل ( Hollis Cheneryتودارو ,2006/2003 ,ص )140
يعتبر نموذج  Cheneryمف أفضؿ نماذج التغيير الييكمي المعروفة عمى نطاؽ واسع في دوؿ العالـ
حيث درس ىذا النموذج في العديد مف دوؿ العالـ في الفترة التي تمت الحرب العالمية الثانية ,اعتمد ىذا
النموذج عمى مجموعة مف البحوث التجريبية التي قاـ بيا  Cheneryعمى شكؿ سالسؿ زمنية وبيانات
مقطعة حوؿ أنماط التنمية لعدد مف الدوؿ عند مستويات مختمفة مف الدخؿ المتوسط ,مما ساعده عمى
استخالص مجموعة مف العوامؿ المؤثرة في عمميات التنمية أىميا "حجـ الدولة ,مصادرىا الطبيعية ,سياساتيا
الحكومية ,أىدافيا ,المستوى التكنولوجي ,رأس الماؿ الخارجي المتاح وبيئة التجارة الدولية .والفرضية التي
تقوـ عمييا نظرية  Cheneryىي أف التنمية عممية مميزة لمنمو ،تكوف المالمح األساسية لمتغيير فييا
متشابية في كؿ الدوؿ ،ويحاوؿ النموذج التعرؼ عمى االختالفات التي مف الممكف أف تنشأ بيف الدوؿ فيما
يتعمؽ بخطوات ونموذج التنمية ،باالعتماد عمى مجموعة الظروؼ الخاصة بيا.
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إف الدراسات التحميمية والتجريبية التي قاـ بيا  Cheneryتقودنا إلى نتيجة مفادىا ,أف خطوات ونماذج
التنمية مف الممكف أف تتغير وفقا لكؿ مف العوامؿ المحمية والعوامؿ الدولية ,حيث يفوؽ العديد منيا قدرة
الدولة بمفردىا عمى التحكـ فييا.
ترى الدراسة أف نظريات التحوؿ الييكمي تفترض دعـ القطاع الحديث في حيف أنيا تيمش القطاع
التقميدي الذي يعتبر السمة األساسية لالقتصاديات النامية ,إضافة إلى اف ىذه النظرية تحتاج إلى رؤوس
أمواؿ كبيرة ,إضافة إلى أف الدالئؿ العممية اثبت تاف فائض العمالة في القطاع الحضري اكبر منو في
القطاع التقميدي خاصةً في الدوؿ األقؿ نمواً.
 .6نظرية التبعية الدولية International Dependence Theory
ظيرت ىذه النظرية في أمريكا الالتينية وفرنسا وتعود جذورىا إلى الفكر الماركسي ,وبدأت ىذه النظرية
في سبعينيات القراف الماضي تكتسب دعما متزايداً خاصة مف مثقفي الدوؿ النامية" ," 1حيث تنظر ىذه
النظرية إلى البمداف النام ية عمى أنيا تعيش حالة مف الجمود في النواحي السياسية والمؤسسية واالقتصادية
محمياً ودولياً ,وأف ىذه الدوؿ أسيرة التبعية وعالقات الييمنة مع الدوؿ الغنية (القريشي ,2007 ,ص .)113
وعرؼ  Dos Santosالتبعية عمى أنيا الحالة التي يكوف فييا اقتصاد البمد التابع محكوماً
بالتطور والتوسع الحاصؿ في االقتصاد المييمف ,حيث يكوف نمو ىذا الخير ذاتياً ,إال أف نمو األوؿ يكوف
نتيجة لمتوسع والنمو الحاصؿ في األخير ,وبالتالي فإف وجود حالة التخمؼ في البمداف النامية يرجع بشكؿ
رئيسي إلى التطور التاريخي غير المتكافئ لمنظاـ ال أرسمالي العالمي وعالقتو مع الدوؿ النامية ,مما يجعؿ
محاوالت الدوؿ الفقيرة لتحقيؽ االعتماد عمى الذات أم اًر صعباً ,وتتضمف نظرية ثورة التبعية الدولية ثالثة
تيارات فكرية ىي( :أحمد ,2013 ,ص )79
 نموذج التبعية االستعمارية الجديد
 نموذج المثاؿ الكاذب
 نموذج فرضية التنمية الثنائية
وبالرغـ مف تعدد التيارات الفكرية في نظرية ثورة التبعية الدولية إال أف االختالؼ بينيـ غير جوىري
ومعظـ روادىا يعتبر أف التخمؼ في الدوؿ النامية ىو نتيجة طبيعية لمنظاـ الرأسمالي العالمي ,ألف التنمية

1

أمثال",Dos Santos, Paul Baran, Gunder Frank, Emanuelواالقتصاديالمصريسمٌرأمٌن
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في الدوؿ الرأسمالية تعني بالضرورة التنمية المشوىة والتخمؼ لألخريف ,وىناؾ مف أطمؽ عمى برامج التنمية
التي تعدىا الدوؿ الرأسمالية لمدوؿ الفقيرة اسـ تنمية التخمؼ" ," 1وتفسر ىذه النظرية استمرار الفجوة بيف
الدوؿ الرأسمالية والدوؿ النامية بجممة مف العوامؿ أىميا (القريشي ,2007 ,ص .)114
أ .اعتماد الدوؿ النامية عمى رأس الماؿ األجنبي وتصدير الفائض إلى دوؿ المركز الرأسمالي.
ب.االعتماد عمى التكنولوجيا األجنبية
ت.انخفاض مستويات األجور الحقيقية في الدوؿ النامية دوف المستوى المطموب.
ث.تدىور معدالت التبادؿ التجاري لمبمداف النامية.
ج .التبعية االقتصادية لمدوؿ الرأسمالية التي تعيؽ مسيرة التنمية والسير نحو االستقالؿ االقتصادي
واالعتماد عمى الذات لمدوؿ النامية.
ح .تفترض ىذه النظرية أف التخمؼ ظاىرة مفروضة مف الخارج ,عكس ما اقترضتو النظريات السابقة
التي تؤكد عمى القيود الداخمية الخاصة بمحدودية االدخارات واالستثمارات أو ندرة الكفاءات العممية.
أبرز االنتقادات التي وجيت إلى ىذه النظرية ىو عدـ إمكانية اختبارىا تجريبياً بالرغـ مف أنيا تقدـ
إطا اًر فكرياً يحتوي عمى الجوانب العديدة لوظائؼ وعمؿ االقتصاد الرأسمالي وأنواع الييمنة والتبعية ,ويضيؼ
الباحث أف ىذه النظرية الؽ الموـ كمو عمى دوؿ المركز الرأسمالي فيما تشير الدالئؿ التاريخية أف دوؿ
الجنوب المتخمؼ عانت وتعاني مف حكـ الحكومات البيروقراطية العالة عمى شعبيا إضافة إلى الفساد
السياسي واإلدارة الذي يتغمؿ في ُجؿ أجيزة ىذه الدوؿ
 .7نظرية الثورة النيوكلسكية الجديدة (تودارو ,2006/2003 ,ص )146
لقد ظيرت ىذه النظرية في الواليات المتحدة األمريكية وكندا وبريطانيا وألمانيا الغربية ,حيف صعد
المحافظوف الميبراليوف إلى سدة الحكـ في ىذه الدوؿ ،وقد تركزت دراسات ىذه النظرية عمى سياسات
االقتصاد الكمي الذي يركز عمى جانب العرض وعمى نظريات التوقعات الرشيدة وعمى عمميات الخصخصة،
أما عمى صعيد الدوؿ النامية فقد كاف ذلؾ عمى شكؿ تحرير األسواؽ ،والتخمص مف القطاع العاـ ,ومف
المالحظ أف أنصار المذىب النيوكالسيكي يسيطروف عمى أقوى مؤسستيف ماليتيف في العالـ ىما :البنؾ
الدولي وصندوؽ النقد الدولي.

1

تنمٌةالتخلفDevelopment of Underdevelopmentهكذااسمهااالقتصادي,Gunder Frankحٌثاعتبرأنالتخلفٌعودإلى
الكولونٌالٌه,التًبدأتكشكلمنأشكالاالستغاللاالقتصادي,حٌثأجبرتالدولالنامٌةعلىتجهٌزالموادالخاموتصدٌرهاإلىالدولالغنٌةمما
شوهالهٌكلاالقتصاديللعالمالثالث .
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تفترض ىذه النظرية أ ف حالة التخمؼ االقتصادي تنتج عف سوء تخصيص الموارد بسبب السياسات
السعرية الخاطئة والتدخؿ الحكومي المفرط في النشاط االقتصادي مف جانب حكومات دوؿ العالـ الثالث،
ويقوؿ رواد مدرسة الثورة النيوكالسيكية أمثاؿ  Bella Balassaو  Harry Johnsonو Peter Bawer
و  Milton Friedmanأف التدخؿ الحكومي في النشاط االقتصادي ىو الذي يؤدي إلى إبطاء عممية النمو
االقتصادي ,كما يرى ىؤالء الميبراليوف الجدد أف السماح بتطور األسواؽ الحرة وخصخصة المشروعات
الممموكة لمدولة وتشجيع حرية التجارة والتصدير والترحيب بالمستثمريف األجانب مف الدوؿ المتقدمة ،وتقميؿ
صور التدخؿ الحكومي واالختالالت السعرية سواء أكاف ذلؾ في أسواؽ عوامؿ اإلنتاج أو السمع أو أسواؽ
الماؿ مف شانو أف يؤدي إلى زيادة الكفاءة االقتصادية وتحفيز النمو االقتصادي.
ىنا يظير وجو االختالؼ حوؿ أسباب التخمؼ لمدوؿ النامية مع ما يدعيو أنصار نظرية التبعية،
حيث يعتقد مفكرو النظرية النيوكالسكية أف سبب تخمؼ دوؿ العالـ الثالث ليس نتيجة التصرفات التي تقوـ
بيا دوؿ العالـ األوؿ أي الدوؿ المتقدمة والوكاالت الدولية التي تسيطر عمييا ،وانما بسبب التدخؿ المفرط
مف جانب الدولة وانتشار الفساد وعدـ الكفاءة وغياب الحوافز االقتصادية ,وقد قدمت ىذه النظرية ثالث
مناىج لتفسير التنمية الشاممة وىي( :أحمد ,2013 ,ص )82
 .7.1منيج السوق الحر
يعتمد ىذا المنيج عمى فرضية أف األسواؽ تتسـ بالكفاءة ودوف تدخؿ الدولة ,فأسواؽ السمع تعطي
أفضؿ اإلشارات لالستثمار في األنشطة الجديدة ,وأسواؽ العمؿ تستجيب وتنيض لنشأة الصناعات الجديدة,
وبالتالي يعرؼ المنتجوف ماذا ينتجوف بالكفاءة المناسبة ,حيث تكوف أسعار السمع وأسعار عوامؿ اإلنتاج
خاضعة لقانوف الندرة ,وعميو تكوف المنافسة فعالة حتى لو لـ تكف كاممة ,وتكوف شبكة المعمومات متوفرة
بشكؿ شبو مجاني نتيجة توافر التكنولوجيا ,وتتصؼ األسواؽ في ىذه الحالة بالكفاءة ,وأي شكؿ مف أشكاؿ
عدـ كماؿ السوؽ يكوف ذات تأثير محدود ,األمر الذي يجعؿ تدخؿ الحكومة فييا مصد اًر لعدـ االستقرار
وعائقاً لمنمو واإلنتاج.
 .7.2منيج االقتصاد السياسي الجديد
يعرؼ ىذا المنيج أيضاً بمنيج االختيار العاـ ,وىو يعتمد عمى فكرة أف الحكومات ال تفعؿ أي شيء
بشكؿ سميـ ,حيث يعتقد أنصار ىذا المنيج أف السياسييف والموظفيف البيروقراطييف يعمؿ كؿ منيـ لمصمحتو
الخاصة بشكؿ منفرد ,ويستغؿ ما يتمتع بو مف نفوذ لتحقيؽ أىدافو الخاصة ,ومثاالً عمى ذلؾ ,يستخدـ
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السياسيوف موارد الحكومة في تعزيز ما يتمتعوف بو مف قوة ونفوذ وسمطة ,ويستخدـ الموظفوف الحكوميوف
وظائفيـ لمحصوؿ عمى الرشاوي مف المواطنيف الباحثيف عف العوائد الريعية ,أو الذيف يرغبوف أف تكوف
مشاريعيـ محمية بأي طريقة مثؿ الحصوؿ عمى رخص االستيراد والتصدير ,أما الحكومات فإنيا تستخدـ
سمطتيا لمصادرة الممتمكات الخاصة ,وعمى ذلؾ تكوف النتيجة لمثؿ ىذه الممارسات ىي سوء تخصيص
الموارد وانخفاض في الحريات الشخصية.
 7.3منيج السوق غير التمييزي
يعد ىذا المنيج مف أحدث مناىج الثورة النيوكالسيكية المضادة ,ويستند ىذا المنيج إلى إرشادات
البنؾ الدولي وصندوؽ النقد الدولي ,حيث يعترؼ ىذا المنيج بوجود حالة عدـ كماؿ أسواؽ عوامؿ اإلنتاج
وأسواؽ السمع ,ويرى أنصار ىذا المنيج أف الحكومة تستطيع أف تمعب دو اًر رئيسياً لتيسير عمميا مف خالؿ
تدخميا التمييزي ,كقياميا باالستثمارات في البنية األساسية المادية واالجتماعية ,وعمؿ تسييالت لمرعاية
الصحية ,وانشاء مؤسسات تعميمية ,وتوفير قاعدة قانونية ومناخ مالئـ لعمؿ المشروعات الخاصة.
إف نظرية الثورة النيوكالسيكية المضادة أو المعاكسة تمثؿ في مضمونيا فكر النيوليبرالييف ومدرسة
النقدييف ومدرسة االقتصاد الكمي الكالسيكي الجديد السابؽ شرحيما في الفصؿ األوؿ ,وتشتمؿ فروض ىذه
النظرية عمى بنود وبرامج التثبيت االقتصادي والتكييؼ الييكمي التي تبنتيا المؤسسات المالية والنقدية الدولية,
وتحث الدوؿ النامية عمى تبنييا كأفضؿ خيار لتحقيؽ التنمية المستدامة ,وأفضؿ منيج لمتحوؿ الييكمي في
البنياف االقتصادي ,وفي المبحث التالي سوؼ نقوـ بعرض اإلطار العاـ واألسس النظرية والمقاربات العممية
التي تقوـ عمييا ىذه البرامج والسياسات االقتصادية المشتممة عمييا.
كتعقيب عمى ىذا المبحث فإف الباحث يرى أف معظـ النظريات المتعمقة بالتحوؿ الييكمي واف كاف
بعضاً منيا سجؿ نجاحاً في الدوؿ الرأسمالية ,إال أنيا حممت أعباء الفشؿ فيما يتعمؽ بتطبيقيا في دوؿ
الجنوب ,وا ف نجاح أي برنامج تنموي مرده األساسي ىو توفير الظروؼ الدولية والبيئة الداخمية المالئمة لو,
إضافة إلى أف معظـ ىذه النظريات تحتاج إلى رؤوس أمواؿ كبيرة ومدخرات كبيرة تمبي متطمبات التنمية ,لذا
فإف الباحث يرى وفي ظؿ ضعؼ المدخرات الوطنية لمدوؿ النامية فإنو يتوجب عمييا ,أوالً أف تعطي حوافز
مادية وبيئة أمنية واقتصادية مالءمة لمنع ىجرة رؤوس أمواليا المحمية ,وثانياً تسييؿ ميمة تدفؽ االستثمارات
األجنبية المباشرة ورفع القيود التي تعيؽ دخوليا ليذه الدوؿ ,مف أجؿ تغطية فجوة الموارد المحمية وتمبية
متطمبات التنمية التي تعجز المدخرات ا لوطنية عف تمويميا ,ومف ثـ تطبيؽ نظرية النمو المتوازف بدعـ جميع
القطاعات االقتصادية مف خالؿ إنشاء مشاريع متوازنة تخدـ ىذه القطاعات بعالقات مترابطة.
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المبحث الثاني
مفيوم اإلصلح االقتصادي واإلطار العام لبرامج التثبيت االقتصادي
أوالً :مفيوم اإلصلح االقتصادي
يشير المفيوـ العاـ لإلصالح االقتصادي إلى التغيرات المنظمة التي تحدثيا الدولة في السياسات
االقتصادية المتبعة ,بيدؼ إزالة وتصحيح التشوىات في بنيتيا االقتصادية ,كما يشير ىذا المفيوـ إلى
مجموعة اإلجراءات التي تتخذىا الدولة والسمطات االقتصادية ,بيدؼ التخفيؼ مف أو إزالة التشوىات في
الييكؿ أو األداء االقتصادي ,وتحقيؽ زيادة مطردة في معدالت النمو االقتصادي.
أيضا يعرؼ اإلصالح االقتصادي بأنو تمؾ اإلجراءات والسياسات التي تحقؽ أفضؿ تعبئة ممكنة
لمموارد ولمفائض االقتصادي ,وتوجيييا نحو المجاالت االقتصادية األكثر فعالية ,واألكثر تحقيقاً لمتطمبات
األمف القومي واالجتماعي(.النسور ,2013 ,ص )378 – 377
أما المفيوـ الحديث لإلصالح االقتصادي فيشير إلى ترؾ إدارة النشاط االقتصادي إلى قوى السوؽ,
وتقميؿ نطاؽ التدخؿ الحكومي ,بما يكفؿ تحسيف الكفاءة التخصصية لموارد المجتمع ,والتغمب عمى
االختالالت الحاصمة في الييكؿ االقتصادي التي يأتي قدر كبير منيا مف سوء إداء مؤسسات القطاع العاـ
التي اعتمدت أىدافاً اجتماعية واسعة في إقامتيا ,إلى جانب األىداؼ االقتصادية ,و إعادة ىيكمة قطاع
اإلنتاج مف أجؿ توفير الحاجات األساسية مف السمع والخدمات لجميع أفراد الشعب خاصة الفقراء منيـ,
وخمؽ فرص عمؿ تستوعب الزيادة المستمرة في قوى العمؿ الناتجة عف النمو السكاني ,وتحسيف وضع ميزاف
المدفوعات ,والميزانية العامة عف طريؽ تحقيؽ التوازف بيف اإليرادات والنفقات العامة ,والسيطرة عمى التضخـ
والقضاء عميو تدريجياً ,ويتطمب ذلؾ المزيد مف االعتماد عمى آلية السوؽ  ,وتحفيز القطاع الخاص ,لمقياـ
بالتمويؿ وادارة االستثمار ,لتحقيؽ االستخداـ األمثؿ لالستثمارات المتاحة ,وتعويض اىتالؾ الطاقات
اإلنتاجية ,واضافة طاقات إنتاجية جديدة لالقتصاد القومي (النسور ,2013 ,ص .)378
بينما يشير مفيوـ اإلصالح االقتصادي في إطار برامج التثبيت االقتصادي والتكييؼ الييكمي أنو
م جموعة مف السياسات االقتصادية المقترحة مف قبؿ صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي المستيدؼ تطبيقيا
في البمداف النامية ,التي تعاني معظـ متغيراتيا االقتصادية انحرافاً في قيميا التوازنية ,مثؿ العجز في
الحساب الجاري ,ميزاف المدفوعات ,عجز الموازنة العامة وتضخـ حجـ المديونية (سمطاف,2011 ,ص ,)27
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بينما عرفيا بغداد ( )2005بأنيا جممة مف اإلجراءات والترتيبات التصحيحية الواجب إدخاليا عمى
االقتصاديات التي تعاني مف أزمات ىيكمية مف أجؿ إزالة تمؾ التشوىات الداخمية والخارجية أو تقميميا ,بغية
تحقيؽ النمو االقتصادي واالجتماعي .وتيدؼ ىذه البرامج إلى استعادة التوازف المالي الداخمي والخارجي,
وذلؾ لمحد مف التضخـ وتحسيف ميزاف المدفوعات ورفع القدرة التنافسية لالقتصاد ,كما تعرؼ بأنيا حزمة مف
السياسات واإلصالحات االقتصادية التي ترعاىا المؤسسات المالية والنقدية الدولية بغرض تصحيح
االختالالت الييكمية في االقتصاد الناجـ عف ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة إضافة إلى أزمة التضخـ
الركودي في سبعينات القرف الماضي ,وبعد أزمة الديوف الخارجية عاـ 1982ـ أصبحت ىذه البرامج أكثر
انتشا اًر ).(Glassman & Carmody, 2001, p 78
ويمكف لمدراسة تعريفيا عمى أنيا جممة مف اإلجراءات والسياسات المشروطة وغير المشروطة التي
تدعميا المؤسسات المالية والنقدية الدولية مف أجؿ تصحيح االختالالت والتشوىات البنيوية في االقتصاديات
النامية لتحقيؽ التوزاف بيف اإليرادات والنفقات ,واالستثمار واالدخار ,والعرض الكمي والطمب الكمي ,وزيادة
تنافسية االقتصاد ورفع مرونتو ,مف أجؿ امتصاص الصدمات الخارجية والداخمية.
ونقصد بالبرامج المشروطة تمؾ البرامج التي تشترط المؤسسات المالية والنقدية الدولية تنفيذىا قبؿ
تقديـ القروض واإلعانات لمدوؿ النامية المختمفة أو إعادة جدولة الديوف السابقة ,وذلؾ مف أجؿ ضماف قدرة
ىذه الدوؿ عمى الوفاء بخدمة الديوف ,مع العمـ أف ىذه البرامج يتـ تطبيقيا عبر اتفاقيات توقع مع المؤسسات
الدولية الداعمة ,مف أجؿ توفير غالؼ مالي يفي بقدرة الدولة عمى تحمؿ مخاطر التحوالت االقتصادية.
أما البرامج غير المشروطة فيي تمؾ البرامج التي طبقتيا الدوؿ النامية ذات الفوائض المالية ,والتي
لجأت إلى تطبيقيا مف أجؿ تنويع اإلنتاج والصادرات ,واعادة ىيكمة االقتصاد كمحاكاة لمتغيرات االقتصادية
العالمية واالنخراط في منظومة االقتصاد العالمي.
ثانياً :أىداف برامج التثبيت االقتصادي والتكييف الييكمي
تسعى برامج اإلصالح االقتصادي إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ االقتصادية والتنموية ,التي يمكف

حصرىا في النقاط التالية( :النسور ,2013 ,ص )379 – 378

أ .تحقيؽ التوازف في عممية التنافس بيف القطاع العاـ والقطاع الخاص ,بما يضمف تحفيز القطاع الخاص
لالشتراؾ في عممية التنمية الشاممة.
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ب.تخفيؼ األعباء التي تتحمميا موازنة الدولة نتيجة االستمرار في دعـ المشاريع التي أثبتت التجارب عدـ
جدواىا االقتصادية ,وتوجيو اإلنفاؽ العاـ نحو دعـ البنى األساسية والمنشآت االقتصادية االستراتيجية,
وتخفيض الدعـ الحكومي المقدـ لمسمع األساسية.
ت.تطوير األسواؽ المالية وتشجيع االستثمار بيا بما يضمف تشجيع وجذب االستثمارات األجنبية والغاء
القوانيف الخاصة بسقوؼ االستثمارات األجنبية في األسواؽ المحمية.
ث.خمؽ مناخ استثماري مناسب ومشجع لجذب االستثمارات المحمية واألجنبية لالنخراط في القطاعات
االقتصادية األكثر جدوى.
ج .إتباع إجراءات تقشفية وانكماشية صارمة خاصة في النفقات الحكومية ,مف أجؿ زيادة اإليرادات العامة.
ح .إصالح القطاع المالي والمصرفي ,وىو اليدؼ الذي يمثؿ جوىر برامج اإلصالح االقتصادي ,ألنو ييدؼ
إلى إيجاد أنظمة مالية ومصرفية تنافسية وسميمة ,مف أجؿ تعزيز االستقرار االقتصادي الكمي ,وتحقيؽ
معدالت نمو مطردة ,وزيادة مرونة االقتصاد لمتكيؼ مع الصدمات الخارجية,
ثالثا :مكونات برامج التثبيت االقتصادي والتكيف الييكمي
تتألؼ برامج التثبيت والتكيؼ االقتصادي مف برنامجيف )(Glassman & Carmody, 2001, p 78
 برامج التثبيت االقتصادي :تيدؼ إلى تصحيح وضع االقتصاد مف خالؿ عالج الخمؿ في الموازنةالعامة وتخميص الدولة مف أعبائيا عف طريؽ خفض اإلنفاؽ الحكومي ,زيادة سعر الضرائب ,بيع
المنشآت العامة التي تحقؽ خسائر ,رفع الدعـ الحكومي عف السمع األساسية ورفع أسعار الخدمات
الحكومية .وىذه الحزمة مف السياسات مف اختصاص واشراؼ صندوؽ النقد الدولي.
 برامج التكييف الييكمي :تيدؼ إلى إعادة ىيكمة االقتصاد والتحوؿ نحو اقتصاد السوؽ واعطاء دور أكبرلمقطاع الخاص عف طرؽ خصخصة وسائؿ اإلنتاج ,ورفع القيود الجمركية وتحرير التجارة الخارجية,
ورفع القيود عف االستثمارات األجنبية المباشرة ,وتعد ىذه الحزمة مف اختصاص البنؾ الدولي.
وخصصت الدراسة المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ لعرض األسس الفكرية واإلطار النظري ليا.
رابعاً :االطار العام لبرامج التثبيت االقتصادي
تيدؼ ىذه السياسات إلى تخفيؼ العجز في ميزاف المدفوعات ,والموازنة العامة لمدولة ,وتخفيض
معدالت التضخـ ,مف خالؿ إجراءات إدارة الطمب الكمي وامتصاصو ,حيث تشتمؿ مرحمة التثبيت االقتصادي
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عمى تخفيض اإلنفاؽ الحكومي ,وتقييد عرض النقود ,وتحديد سقوؼ األتماف المحمي ,وتخفيض مستويات
األجور الحقيقية في القطاع العاـ ,ويقوـ صندوؽ النقد الدولي باإلشراؼ ومتابعة تنفيذ ىذه البرامج التي
يستيدؼ تنفيذىا في فترات قصيرة المدى ,وتعرؼ سياسات التثبيت االقتصادي بأنيا جممة مف اإلجراءات
والسياسات قصيرة المدة ,غالباً تكوف لمدة سنة ,يرعاىا صندوؽ النقد الدولي ,وتيدؼ إلى إعادة االستقرار
االقتصادي الكمي ,مف خالؿ تخفيض العجز في ميزاف المدفوعات والموازنة العامة ,وتخفيض معدالت
التضخـ ,وذلؾ بإتباع سياسات مالية ونقدية انكماشية وسياسة سعر الصرؼ لكبح نمو الطمب المحمي,
وتخفيض معدالت التضخـ المرتفعة (النسور ,2013 ,ص ,)380-379
في الوقت نفسو تيدؼ برامج التثبيت االقتصادي إلى تنمية الموارد مف النقد األجنبي عف طريؽ
تخفيض سعر صرؼ العممة المحمية ,الذي بدوره يزيد مف حجـ الصادرات وبالتالي ترتفع قدرة الدولة عمى
تحصيؿ النقد األجنبي ,كما أنيا تؤدي إلى تخفيض حجـ الواردات ,كما تيدؼ ىذه البرامج إلى معالجة
االختالالت االقتصادية التي أصابت الدوؿ النامية نتيجة لألزمات االقتصادية التي أضرت بالبيئة االقتصادية
العالمية منذ العقود الثالثة الماضية ,ومحاولة تنويع الييكؿ اإلنتاجية في الدوؿ النامية ,وعدـ االعتماد عمى
إنتاج وتصدير سمعة أو خدمة واحدة ) .(Nwabugo, 2011, p 30-31وتشتمؿ برامج التثبيت
االقتصادي عمى السياسات التالية:
 .1السياسة المالية
تيدؼ ىذه السياسة تخفيض عجز الميزانية العامة لمدولة مف خالؿ زيػادة اإليػرادات أو تخفيض النفقات
أو األثنيف معا ,وتعد سياسة اإلنفاؽ العاـ ىي إحدى السياسات األساسية المؤثرة فػي الطػمب الفعاؿ وبالتالي
ليا تأثير مباشر عمى مستويات التشغيؿ والدخؿ القومي ومعدالت التضخـ ،ومػف المالحظ أف ىذه السياسة
تيدؼ إلى تخفيض نسبة العجز في الميزانية العامة لمدولة مقارنة بالناتج الداخمي اإلجمالي ,ومف اإلجراءات
التي يوصي بيا صندوؽ النقد الدولي في إطار السياسة المالية ما يمي( .حفيظ ,2012 ,ص )85
.1.1

تخفيض العجز في الميزانية العامة لمدولة
يعتبر تخفيض العجز في الميزانية العامة لمدوؿ النامية مف أىـ األىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا

صندوؽ النقد الدولي ,مف أجؿ تحقيؽ وضع قابؿ لنمو ميزاف المدفوعات ,ألف العجز في ميزاف المدفوعات
يرجع إلى معدالت التضخـ المرتفعة في ىذه الدوؿ الذي يرجع أساساً إلى ارتفاع حجـ اإلنفاؽ العاـ عف
اإليرادات العامة ,والذي كانت تمولو الحكومات بزيادة عرض النقود ,األمر الذي أدى إلى ارتفاع معدالت
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التضخـ في ىذه الدوؿ ,كما يعتقد النقديوف ,لذلؾ فأف صندوؽ النقد الدولي يوصي ىذه الدوؿ بتخفيض ىذا
العجز أو القضاء عميو مف خالؿ اتخاذ اإلجراءات التالية (حمزة وفاتح ,2014 ,ص )51
 1.1.1تخفيض النفقات العامة
يوصي صندوؽ النقد الدولي الدوؿ التي تعاني مف عجز في الميزانية العامة ,بتخفيض النفقات
الحكومية إلى مستوى يناسب اإليرادات مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات أىميا( :زكي ,1986 ,ص )223
أ .التخمص مف الدعـ المادي الذي تتحممو موازنة الدولة مف جراء وجود منشآت إنتاجية في القطاع العاـ
تمنى بخسارة كبيرة ,وذلؾ عف طريؽ تصفية ىذه المنشئات وبيعيا لمقطاع الخاص.
ب.إجراء تخفيضات كبيرة في النفقات التحويمية ذات الطابع االجتماعي ,خاصةً فيما يتعمؽ بالدعـ المقدـ
لمسمع األساسية ,مثؿ السمع التموينية الضرورية ,إضافة إلى ذلؾ يوصي الصندوؽ برفع أسعار الطاقة
إلى مستوى األسعار العالمية ,وتخفيض أجور ورواتب العامميف في القطاع العاـ.
ت.كذلؾ يوصي الصندوؽ بأف تكؼ الحكومات عف االستثمار في المجاالت التي يستطيع االستثمار
الخاص "سواء األجنبي أو المحمي" القياـ بيا.
ث .تخفيض الدعـ الحكومي عمى السمع التي يستيمكيا القطاع العاـ مثؿ الو ازرات والييئات الحكومية
والعسكرية.
ج .تغيير سياسة التشغيؿ والتوظيؼ وذلؾ بالحد مف توظيؼ الخريجيف مف الجامعات والمعاىد الذيف يتطمب
توظيفيـ صرؼ رواتب مرتفعة نسبياً.
ح .ترشيد اإلنفاؽ العاـ عف طريؽ تخفيضو في المؤسسات والمشروعات اإلنتاجية العمومية وزيادتو في
مشروعات البنية األساسية التي تتكامؿ وال تنافس أو تزاحـ مشروعات القطاع الخاص.
وعميو يرى الباحث أف توصيات صندوؽ النقد الدولي فيما يتعمؽ بتخفيض اإلنفاؽ العاـ كميا تيدؼ
إلى أف تكؼ الحكومات عف دعـ السمع الضرورية ,وتجميد سياسات التشغيؿ ,والغاء دعـ المشروعات العامة
التي قد يكوف بعضيا مشروعات استراتيجية اجتماعياً واقتصادياً بالرغـ مف تحقيقيا خسائر ,وبالرغـ مف أف
صندوؽ النقد الدولي ومنظري المدرسة النقدية يفترضوف أف ىذه اإلجراءات قد تؤدي إلى زيادة معدالت
العاطميف في العمؿ وتدىور مستويات المعيشة لمحدودي الدخؿ ,إال أنيـ يعتقدوف بأف القطاع الخاص وجياز
السوؽ ,وفي فترة قصيرة ,سوؼ يقود عممية التنمية ويكوف ىناؾ مناخ استثماري مالئـ في ظؿ غياب التدخؿ
الحكومي المفرط ,مما يشجع عمى االستثمارات الضخمة التي ستؤدي إلى زيادة الطمب عمى العمالة وتحقيؽ
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معدالت نمو مرتفعة ,ولكف مف وجية نظر الباحث أف ىذا االفتراض ال يمكف أف يالءـ االقتصاديات
الضعيفة التي تعاني أساساً مف ضعؼ القطاعات االقتصادية ,وعميو فاف سياسة التدخؿ الحكومي وترشيد
النفقات بما يخدـ النمو االقتصادي ,ىو ضرورة ممحة عمى ىذه الدوؿ مف اجؿ حماية اقتصاداتيا الوطنية.
 1.1.2زيادة اإليرادات العامة
ولزيادة إيرادات الدولة فإف الصندوؽ يوصي بضرورة إصالح النظاـ الضريبي في ىذه الدوؿ ورفع
كفاءة التحصيؿ عف طريؽ توسيع نطاؽ العبء الضريبي والحد مف المبالغة في درجات التصعد الضريبي
عمى رؤوس األمواؿ ,مف أجؿ تدعيـ وتحفيز العمؿ واالدخار واالستثمار ,مما يؤدي إلى رفع الطاقة اإلنتاجية
وبالتالي رفع قيمة الحصيمة الضريبية الفعمية في األجؿ الطويؿ (أب ,2004 ,ص .)22
وتتضمف سياسات زيادة اإليرادات العامة عمى العديد مف اإلجراءات التي يوصي بيا صندوؽ النقد
الدولي ,ومف أىـ ىذه اإلجراءات ما يمي (المقبمي ,2008 ,ص )68
أ .رفع أسعار الطاقة ,خاصة المواد المستخدمة في االستيالؾ العائمي ,وذلؾ برفعيا إلى المستوى الذي
يمكف أف تتقارب عنده األسعار المحمية مع األسعار الدولية ,أيضا رفع أسعار السمع والخدمات الضرورية
المدعومة ,وفرض رسوـ عمى الخدمات التي تقدـ مجاناً ,بحيث تصؿ أسعار ىذه السمع إلى مستوى
األسعار الحقيقية ليا ,وىنا يفترض صندوؽ النقد الدولي أف استمرار انخفاض أسعار ىذه السمع يؤدي
إلى زيادة الطمب عمييا وبالتالي زيادة اإلنفاؽ العاـ ,كذلؾ يؤدي ذلؾ إلى تقميؿ اإليرادات العامة األمر
الذي يؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة.
ب .إصلح النظام الضريبي :عادةً ما يوصي صندوؽ النقد الدولي في إطار برامج التثبيت االقتصادي
مستمر في ميزانيتيا العامة ,ومف اإلصالحات التي
عجز
بإصالح النظاـ الضريبي في الدوؿ التي تشيد
اً
اً
يقترحيا الصندوؽ في مجاؿ اإلصالح الضريبي ما يمي (حمزة وفاتح ,2014 ,ص :)51
 االنتقاؿ مف الضرائب النوعية عمى الدخؿ إلى الضرائب الشاممة ,بمعنى تطبيؽ الضريبة عمى الدخؿ
اإلجمالي مع فرضيا عمى األجور والزيادات في االشتراكات الموجية إلى الضماف االجتماعي.
 زيادة معدالت الضرائب عمى دخوؿ المؤسسات االقتصادية العمومية وتغيير سعر الضرائب عمى األرباح
بما يتناسب واإلصالحات العامة.
 رفع قيمة الضرائب العقارية واألمالؾ المدنية.
 فرض ضرائب مبيعات عامة.
 االنتقاؿ مف الضرائب الجمركية المتعددة األسعار إلى ضرائب جمركية موحدة ومنخفضة.
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 تخفيؼ رسوـ االستيراد ومف ثـ حذفيا.
 إلغاء اإلعفاءات الجمركية ,ألف ىذه اإلعفاءات تشوه جياز األسعار في السوؽ.
وبالتالي فإف اإلجراءات األساسية لمييكؿ الضريبي لمدوؿ التي تخضع لتنفيذ توصيات الصندوؽ في
مجاؿ اإلصالح الضريبي يمكف إيجازىا في النقاط التالية:
 تخفيض االعتماد عمى ضرائب التجارة الخارجية. زيادة االعتماد عمى الضرائب غير المباشرة. زيادة سعر الضريبة لمدخوؿ الشخصية. تخفيض عبء الضريبة عمى القطاع الخاص واألجنبي. .1.2تمويل عجز الموازنة (العباس ,2004 ,ص )6
تيدؼ برامج التثبيت االقتصادي إلى تمويؿ عجز الموازنة العامة عف طريؽ موارد حقيقية مف
خالؿ إصدار أذونات الخزانة العامة بأسعار فائدة تحدد وفقاً لقانوف العرض والطمب ,التي بالطبع تزيد مف
الفائدة التجارية ,وذلؾ مف أجؿ تخفيض االقتراض الخارجي ,أو المجوء إلى إصدار نقد جديد مف شأنو أف
يزيد مف معدالت التضخـ ,وبالتالي فإف توصيات صندوؽ النقد الدولي فيما يخص تمويؿ عجز الموازنة
تستبعد الوسائؿ األخرى لتمويؿ عجز الموازنة كاالقتراض مف البنوؾ المحمية التجارية أو البنؾ المركزي ,أو
االعتماد عمى االقتراض الخارجي ,وركزت سياسات الصندوؽ عمى التمويؿ عف طريؽ إصدار أذونات
الخزانة العامة ,ذلؾ ألف وسائؿ التمويؿ األولى تؤدي إلى زيادة الكتمة النقدية األمر الذي يؤدي إلى توسع في
الطمب المحمي وارتفاع معدالت التضخـ ,إال أف التمويؿ عف طريؽ إصدار أذونات الخزانة يؤدي إلى
تخفيض الكتمة النقدية األمر الذي يتماشى مع السياسات االنكماشية التي ييدؼ ليا صندوؽ النقد.
مف خالؿ العرض السابؽ يالحظ أف اإلصالحات االقتصادية في جانب السياسة المالية تركز
عمى تخفيض العجز المالي عف طريؽ تخفيض وتقييد النفقات الجارية ,سواء ما يتعمؽ منيا بالتوظيؼ أو
النفقات اإلدارية أو مشاريع القطاع العاـ ،مع اعتماد تغييرات في النظاـ الضريبي بيدؼ زيادة حصيمة
الضرائب ،وبتمؾ الطريقة يتـ خفض االستيالؾ الخاص والعاـ ،وزيادة موارد القطاع العاـ لتمويؿ العجز
المالي.
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 .2السياسة النقدية
كما سبؽ وأشرنا في الفصؿ األوؿ أف برامج التثبيت االقتصادي تستمد أسسيا العممية مف التيار النقدي
والتيار الكالسيكي الجديد ,وبالتالي فإف برامج الصندوؽ فيما يخص السياسة النقدية يعتمد عمى نظرية
فريدماف "نظرية كمية النقود الحديثة" التي ترى أف ارتفاع معدالت التضخـ يعود بشكؿ أساسي إلى األفراط
في عرض الكتمة النقدية وأنو يجب أف يتحدد معدؿ نمو ثابت لمكتمة النقدية يتناسب مع معدؿ النمو
االقتصادي ,وبالتالي فإف توصيات صندوؽ النقد الدولي فيما يخص معالجة معدالت التضخـ وكبح نمو
الطمب الكمي في الدوؿ النامية يتطمب تخفيض الكتمة النقدية وتخفيض سقوؼ االئتماف .وعميو فإف توصيات
الصندوؽ فيما يخص السياسة النقدية ,تشتمؿ عمى اإلجراءات التالية (حفيظ ,2012 ,ص .)87
 .2.1تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة
وذلؾ مف أجؿ أف تزيد أسعار الفائدة الدائنة عف معدؿ التضخـ ,بيدؼ تشجيع االدخار وزيادة
االستثمار ,كما ترتفع أسعار الفائدة المدينة ,األمر الذي يخفض االقتراض مف أجؿ االستيالؾ ,مما يؤدي
إلى تخفيض الكتمة النقدية ,وينعكس انخفاض االستيالؾ عمى حجـ السمع المستوردة ,كما يؤدي إلى انخفاض
معدالت التضخـ نتيجة انخفاض الكتمة النقدية ,كما أف ارتفاع أسعار الفائدة يشجع المستثمريف ويجذب
رؤوس األمواؿ ويحد مف ىجرة رؤوس األمواؿ الوطنية ,مما يخفض العجز في ميزاف المدفوعات.
 .2.2وضع سقوف ائتمانية منخفضة
ويشترط الصندوؽ في إطار برامج التثبيت االقتصادي أف يتـ تحديد سقوؼ ائتماف منخفضة مف أجؿ
تخفيض الكتمة النقدية وتخفيض االستيالؾ والحد مف السيولة المحمية ,خاصة في المرحمة األولى مف تطبيؽ
ىذه البرامج ,حيث يرى الصندوؽ أنو ال يجوز تعديؿ ىذه السقوؼ طوؿ فترة تطبيؽ برامج التثبيت
االقتصادي ,خاصة االئتماف الممنوح لمحكومة والقطاع العاـ.
 .2.3وضع إجراءات لتحسين إطار السياسة النقدية ,وتتضمن ىذه اإلجراءات:
ت.إعطاء دور إشرافي قوي لمبنؾ المركزي كبديؿ عف التدخؿ الحكومي في النشاط االقتصادي ,وذلؾ مف
أجؿ تفعيؿ أدوات غير مباشرة لمسياسة النقدية.
ث.تشجيع المنافسة في القطاع المالي ,واعادة ىيكمة البنوؾ العامة في المرحمة األولى ,ومف ثـ خصخصتيا
في مرحمة ثانية.
ج .العمؿ عمى تطوير األسواؽ المالية والسماح لممستثمريف األجانب االستثمار فييا دوف أي قيود.
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 .3سياسة سعر الصرف
يعتبر فقداف التنافسية االقتصادية أحد أسباب تفاقـ عجز ميزاف المدفوعات الناجـ عف اختالؿ
مستوى سعر الصرؼ الحقيقي ,أو تحديد أسعار صرؼ أعمى مف قيمتيا الحقيقية ,وتعتبر ىذه السياسة مف
أكثر السياسات جدالً ,حيث يرى البعض أف تخفيض سعر الصرؼ مف شأنو أف يخفض العجز في ميزاف
المدفوعات ,إال أنيا تزيد مف الركود ومعدالت البطالة ,في حيف يرى أخروف أف سياسة سعر الصرؼ أكثر
تكمفة مف السياسات البديمة (العباس ,2004 ,ص  ,)8إال أنو وبالرغـ مف االنتقادات الموجية إلى استخداـ
سياسات سعر الصرؼ إال أف صندوؽ النقد الدولي ,والى جانب السياسة المالية والنقدية االنكماشية يوصي
بسياسة سعر صرؼ مناسبة تقوـ عمى أساس تخفيض أسعار صرؼ العممة المحمية ,وتحرير أسعار الصرؼ
مف القيود الكمية والسعرية ,وتيدؼ سياسة تخفيض سعر الصرؼ إلى معالجة االختالؿ في ميزاف
المدفوعات ,باعتبار أف تخفيض سعر الصرؼ "وفقا لمنظرية الكالسيكية التي تعتبر أحد المصادر الفكرية
لمصندوؽ" تؤدي إلى (المقبمي ,2008 ,ص )70
أ .زيادة الصادرات ,ألف أسعارىا تكوف محفزة في األسواؽ الخارجية
ب.انخفاض الواردات ,ألف أسعارىا تكوف مرتفعة في السوؽ المحمي
ت.زيادة أرباح قطاع التصدير مقارنة بأرباح القطاع الذي يزود السوؽ المحمي بالسمع والخدمات ,األمر
الذي يؤدي إلى إعادة تخصيص الموارد ,كما تزداد حصيمة الدولة مف النقد األجنبي.
ويرى الباحث مف خالؿ العرض السابؽ لإلطار النظري لبرامج التثبيت االقتصادي أف جؿ السياسات
المنطوية تحت ىذه البرامج تركز عمى جانب الطمب ,وأىممت جانب العرض ,وىذا يعود إلى الفكر الكالسيكي
الجديد الذي يرى بأف العرض يحتاج إلى قوى السوؽ مف أجؿ إحداث توازف باعتبار أف العرض يخمؽ الطمب
المقابؿ لو وفقاً لقانوف ساي "قانوف المنافذ" ,وبالتالي فإف الجانب األخر مف ىذه البرامج ,وىي برامج التكيؼ
الييكمي ,تسعى إلى الحد مف تدخؿ الدولة ,وترؾ السوؽ يقود نفسو مف خالؿ آلياتو المتسمة باالستقرار وفقاً
لممنطؽ الكالسيكي.
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المبحث الثالث
اإلطار العام لبرامج التكيف الييكمي
إف برامج التكيؼ الييكمي التي يتبناىا ويشرؼ عمى تنفيذىا البنؾ الدولي ,تعتبر مكممة لبرامج
التثبيت االقتصادي التي يرعاىا صندوؽ النقد الدولي ,ونقصد ىنا بأنيا مكممة ,أي أنيا إحدى مراحؿ
اإلصالح االقتصادي الشامؿ مف وجية نظر البنؾ والصندوؽ ومنظري الفكر الكالسيكي الجديد ,ومف الجدير
كبير بيف وجيات نظر االقتصادييف حوؿ أي البرامج تسبؽ
اً
بالذكر أف نشير ىنا إلى أف ىناؾ اختالفاً
األخرى ,فبعضيـ يرى أف برامج التثبيت واالستقرار االقتصادي يجب أف تسبؽ عممية التحوؿ الييكمي مف
أجؿ خمؽ مناخ استثماري مناسب ومشجع لرؤوس األمواؿ ,وتحسيف الموازيف العامة لمدولة مثؿ الميزاف
التجاري "ميزاف المدفوعات" والميزانية الحكومية وتخفيض معدالت التضخـ ,ومف ثـ تبدأ عمميات التحوؿ
الييكمي والخصخصة وتحرير التجارة ورفع القيود ,في حيف أف ىناؾ وجية نظر مخالفة ترى بأف عمميات
التحوؿ ا لييكمي مف شأنيا أف تخمؽ بيئة اقتصادية مضطربة في البداية ,األمر الذي يخمؽ تخوؼ لدى
المستثمريف ورؤوس األمواؿ ,مما يدفعيـ لمبحث عف خيارات بديمة أكثر استق ار اًر ,وىنا يرى ىذا الفريؽ أنو
يجب أف تتـ عممية التحوؿ الييكمي في بداية اإلصالحات "في فترة الصدمة" ومف ثـ تبدأ عممية التثبيت
واالستقرار االقتصادي لتشجيع المستثمريف ,كما حدث في إنجمت ار زمف رئيسة الوزراء تاتشر عندما بدأت
عمميات الخصخصة والتحوؿ مف القطاع العاـ إلى القطاع الخاص ,واٌطمؽ عمى ىذه العممية "العالج
بالصدمة" ,ومف ثـ يتـ اتخاذ إجراءات االستقرار االقتصادي لخمؽ مناخ استثماري محفز وبيئة اقتصادية
مالئمة ,تقودىا قوى السوؽ بعيداً عف أي تدخؿ حكومي ,في حيف أف ىناؾ مف يرى أف البرنامجيف يجب أف
يتالزما سوياً في التنفيذ ,بسبب العالقات التبادلية بيف المتغيرات االقتصادية التي تستجيب تبادلياً لمتغيرات
الحاصمة فييا.
لذلؾ فإف عرض الدراسة لبرامج التثبيت االقتصادي أوالً ,ال يعني بالضرورة أنيا المرحمة التي يجب
أف تسبؽ مرحمة التكيؼ الييكمي ,ولكف عرضناىا أوالً وفقا لرؤية البنؾ والصندوؽ المذيف يوصياف بالبدء
بتنفيذ برامج التثبيت االقتصادي ومف ثـ برامج التكيؼ الييكمي.
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أوالً :مفيوم برامج التكيف الييكمي
تعرؼ برامج التكيؼ الييكمي عمى أنيا حزمة مف البرامج متوسطة وطويمة األجؿ يشرؼ عمى
تنفيذىا البنؾ الدولي ,وتيدؼ ىذه البرامج إلى إدارة جانب العرض وتكييؼ البنياف االقتصادي مف أجؿ ازالة
كؿ التشوىات الييكمية في االقتصاد ,مف خالؿ إحداث تحوالت ىيكمية ومؤسسية القتصاديات الدوؿ النامية,
واإلنفاؽ عمى المجاالت التي تسيـ في زيادة النمو االقتصادي ,كما تيدؼ ىذه البرامج إلى زيادة حجـ السمع
والخدمات مف خالؿ تحرير القطاعات االقتصادية وتحرير األسعار وزيادة القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني
واصالح األنظمة والقوانيف المتعمقة بالسياسة االقتصادية العامة ,وبالتالي يكوف النظاـ االقتصادي القائـ عمى
المحؾ ,إما أف تكوف التغيرات الييكمية محدودة واما أف تكوف تغيرات شاممة تستدعي استبداؿ النظاـ
االقتصاد القائـ بنظاـ أخر (الشمري وجبار ,2006 ,ص .)97
مف خالؿ التعريؼ السابؽ نستنتج أف برامج التكيؼ الييكمي تيدؼ إلى نزع ممكية الدولة وترؾ
التوازنات االقتصادية تحدث مف خالؿ قوى السوؽ والقطاع الخاص مع إعطاء دور لمقطاع العاـ في سف
القوانيف المالئمة القتصاد تحكمو آليات السوؽ ,وتوفير بيئة سياسية وأمنية محفزة اقتصاديا ,ويعتمد البنؾ
الدولي في ىذا المجاؿ عمى القانوف األصولي لمكالسيؾ "اتركو يعمؿ ,اتركو يمر" باعتبار أف خير مف يقود
عممية التنمية والتطور االقتصادي ىو القطاع الخاص والحرية الفردية ,إال أف نجاح ىذه األىداؼ والبرامج
مرىوف بتوافر بيئة استثمارية مالئمة ,وجدية مف قبؿ الحكومات في تطبيؽ ىذه البرامج ,وعدـ المماطمة في
تنفيذىا بالكيفية المالئمة ).(Nwabugo, 2011, p 31
ثانياً :االطار العام لبرامج التكيف الييكمي
يمكف إيجاز أىـ اإلجراءات والسياسات التي يوصي بيا البنؾ الدولي في إطار برامج التكيؼ الييكمي
في النقاط التالية.
 .1تحرير األسعار
يعتقد البنؾ الدولي أف تدخؿ الدولة في تحديد األسعار واألجور مف شأنو أف يؤدي إلى تشويو
األسعار الحقيقية ,وتقميص حوافز زيادة اإلنتاجية ,والتخصيص األمثؿ لمموارد ,وتوزيع الدخؿ ,ويرى البنؾ أف
العديد مف الدوؿ النامية قد تدخمت حكوماتيا بشكؿ مفرط في تحديد األسعار ,كما يشير البنؾ إلى أف التدخؿ
الذي مارستو حكومات ىذه الدوؿ في تحديد األسعار كاف لو آثا اًر سمبية عمى اقتصاداتيا ,ويرى البنؾ الدولي
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أف صور التدخؿ الحكومي في ىذه الدوؿ كاف يتخذ شكميف إحداىما مباشر واألخر غير مباشر ,ومف أبرز
صور التدخؿ الحكومي الذي مارستو حكومات ىذه الدوؿ في تحديد األسعار يمكف إيجازه في النقاط التالية
(المقبمي ,2008 ,ص )71
أ  .دعـ العديد مف السمع والخدمات األساسية ,ودعـ العديد مف مؤسسات القطاع العاـ التي كانت تمنى
أسيميا بخسائر في العديد مف األنشطة غير المنتجة وغير المدرة لمربح ,واىدار موارد كبيرة كاف يمكف
استغالليا في مجاالت أكثر إنتاجية وربحية.
ب.فرض رسوـ جمركية مرتفعة ونظاـ حصص ,وغيرىا مف المعوقات عمى الواردات بيدؼ حماية
المنتجات الوطنية مف منافسة المنتجات األجنبية ,األمر الذي شجع عمى اإلنتاج في قطاعات غير مدرة
لمربح ,وال تتمتع تمؾ الدوؿ بأي ميزة نسبية فييا ,وعميو فإف الدوؿ استنفذت موارد كاف يمكف أف تحقيؽ
عوائد أعمى لو تـ استثمارىا في قطاعات إنتاجية موجية لمتصدير.
ت .تقييـ أسعار الصرؼ بأكبر مف قيمتيا الحقيقية ,والذي أدى إلى تدىور الصادرات وارتفاع فاتورة
الواردات.
ث.تحديد وتعدد أسعار الفائدة وعدـ تركيا تتحدد وفقاً لقوى السوؽ ,وىو مف األسباب األساسية التي
أسيمت في انخفاض معدالت االدخار واالستثمار في ىذه الدوؿ ,خاصة وأف سعر الفائدة الحقيقي الذي
تـ تحديده في معظـ ىذه الدوؿ كاف سالباً.
وعميو فإف ىذه التدخالت قد أسيمت بشكؿ كبير في خمؽ تشوىات واختالالت داخمية وخارجية ,لذلؾ
فإف برامج التكيؼ الييكمي تولي أىمية بالغة إلى سياسة تحرير األسعار التي يوصي بيا ويركز عمى تنفيذىا
البنؾ الدولي .وفي إطار ىذه السياسة "سياسة تحرير األسعار" يوصى البنؾ الدولي الدوؿ النامية باتخاذ
اإلجراءات األتية (المقبمي ,2008 ,ص .)72-71
-1

إلغاء أي قيود مؤسسية أو قانونية أو إجرائية مفروضة عمى األسعار المحمية والعالمية ,وبالتالي
إعطاء فرصة لجياز األسعار لتحفيز النمو االقتصادي حتى يمكف زيادة العرض السمعي والخدمي,
في ضوء نمط الطمب الكمي الذي تحدده آليات السوؽ مف خالؿ تأثيرىا في تخصيص الموارد بيف
االستخدامات المختمفة.

-2

 تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة ,وترؾ قوى العرض والطمب تحدد سعر الفائدة السائد ,لموصوؿ
قدر اإلمكاف إلى أسعار فائدة حقيقية موجبة.
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-3

تحرير أسعار الصرؼ ,مع اإلشارة إلى أف برامج البنؾ الدولي تدعو إلى زيادة عدد الوحدات مف
العممة المحمية مقابؿ الدوالر األمريكي ,بمعنى تخفيض قيمة العممة الوطنية.

-4

إلغاء كافة أشكاؿ الدعـ الحكومي عمى السمع والخدمات ,وبخاصة السمع األساسية والضرورية التي
ال ينخفض الطمب عمييا إذا ما ارتفعت أسعارىا.
ومف الجدير بالذكر أف برامج تحرير األسعار يستثنى منيا تحرير أسواؽ العمؿ ,وغالباً ما تطالب بتثبيت

األجور النقدية ,وىذا يعني أف األجور الحقيقية سوؼ تنخفض بشكؿ تتدىور معو مستويات المعيشة في ظؿ
ارتفاع أسعار السمع األساسية والضرورية نتيجة رفع الدعـ الحكومي عنيا.
 .2الخصخصة Privatization
تعد الخصخصة مف أبرز الجوانب الخالفية في الفكر االقتصادي بيف الفكريف "االشتراكي,
والرأسمالي" حوؿ ممكية وسائؿ اإلنتاج ,فيرى أصحاب الفكر الرأسمالي أف القطاع الخاص والممكية الخاصة
لوسائؿ اإلنتاج مف أىـ االتجاىات لمحصوؿ عمى أفضؿ استغالؿ ليذه الوسائؿ بما يخدـ ىدؼ تحقيؽ
معدالت رفاىية وحرية وتنمية مستدامة "ىذا وفقاً لما يرونو في مبدأ توافؽ المصالح" ,بينما يرى أصحاب
الفكر االشتراكي "المخطط مركزيا" أف الممكية العامة لوسائؿ اإلنتاج ,يعد االستغالؿ األمثؿ ليذه الوسائؿ بما
يخدـ الصالح العاـ "وفقا لمبدأ تعارض المصالح".
ىذا وتعتبر الخصخصة أحد الجوانب األساسية المثيرة لمجدؿ في جميع الدوؿ التي طبقتيا ,باعتبارىا
أحد البنود األساسية في برامج التعديؿ الييكمي واإلصالح االقتصادي ,حيث أصبحت الخصخصة شعا اًر
عالمياً أرساه البنؾ الدولي .وتعتمد عممية الخصخصة عمى محاور ىامة ,أىميا( ,المبادرة ,المخاطرة,
المنافسة) ,لمحصوؿ عمى عائد مرتفع والوصوؿ إلى الرفاىية .وال يوجد نموذج واحد لعممية التحوؿ مف إلى
القطاع الخاص يمكف تطبيقو في جميع البمداف الراغبة لعممية الخصخصة (قاسـ ,1997 ,ص.)70
ويقصد ببرنامج الخصخصة في إطار برامج التكيؼ الييكمي ,عممية إتاحة الفرصة الكاممة لألفراد
والمنشآت الخاصة لتحؿ محؿ الحكومة في تممؾ استثماراتيا في شركات قطاع األعماؿ العاـ ,أيضا شركات
القطاع العاـ في الشركات المشتركة ,فيما عدا ما تقرر االحتفاظ بممكيتو لمقطاع العاـ العتبارات استراتيجية
أو أمنية أو ما شابو ,كما أف الخصخصة ليست ىدفا في حدا ذاتيا ,وانما وسيمة لزيادة كفاءة القطاع
الصناعي واالستغالؿ األمثؿ لعناصر اإلنتاج المتاحة (قاسـ ,1997 ,ص ,)71وبالتالي فإف الخصخصة
ىي مرحمة مف سياسات التحرر االقتصادي تعمؿ عمى تحويؿ المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة,
73

سواء في الممكية أو اإلدارة ,أو أي مف األساليب المالئمة والمتاحة ,فيي وسيمة تساعد عمى زيادة كفاءة
االقتصاد ,وتحقيؽ االستخداـ األمثؿ لمموارد .وعند إجراء عممية الخصخصة يجب أف تراعى بعض
االعتبارات أىميا (نجا ,2005 ,ص :)229
أ .كما ذكرنا سابقاً فإف الدولة عادةً تتجنب خصخصة الشركات االستراتيجية أثناء عممية الخصخصة.

ب .عدـ المجوء إلى طرح الشركات ذات الربحية المنخفضة إال بعد إعادة ىيكمتيا في المدى القصير
والمتوسط.
ت.تجنب طرح الشركات التي تتمتع بإجراءات الحماية أو الشركات االحتكارية كي ال تنفرد بالسوؽ وتضر
بالصالح العاـ.
ث.الحفاظ عمى الماؿ العاـ مف خالؿ إجراء تقييـ دقيؽ لمشركات التي تطرح لمبيع ,وعدـ تقييميا بأقؿ مف
قيميا الحقيقية ,و الحفاظ عمى حقوؽ العامميف بيا.
ج .ال يعد سعر البيع ,أو التخمص مف الممكية العامة لمشركة ىو المعيار الوحيد لعممية التحوؿ ,وانما يجب
أف يؤخذ في الحسباف خطط المالؾ الجدد ,وزيادة اإلنتاج ,وزيادة فرص العمؿ والتصدير.
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أىداف الخصخصة
تتمثؿ أىـ أىداؼ عممية الخصخصة في النقاط التالية (نجا ,2005 ,ص :)228

أ .زيادة درجة المنافسة لموصوؿ إلى أسواؽ حرة تنافسية.
ب.تحسيف األداء االقتصادي لمشركات واألسواؽ المحمية.
ت.تحسيف الكفاءة االقتصادية خاصة لمشروعات قطاع األعماؿ العاـ.
ث.تنشيط وتطوير األسواؽ المالية.
ج .توسيع قاعدة الممكية الخاصة.
ح .زيادة دور القطاع الخاص في عممية التنمية والتطور االقتصادي.
خ .خفض العجز المالي لمحكومة مف خالؿ تخفيؼ األعباء المالية لشركات قطاع األعماؿ العاـ الخاسرة.
د .تشجيع تدفؽ االستثمارات األجنبية بوساطة تييئة المناخ المالئـ لمقطاع الخاص.
ويطالب البنؾ الدولي في إطار برامجو "برامج التعديؿ الييكمي" بخصخصة العديد مف مؤسسات
القطاع العاـ ,كما يوصي البنؾ أف يبتعد القطاع العاـ مف خالؿ عممية الخصخصة عف أي أىداؼ اجتماعية
أو سياسية ,بحيث تكوف عممية الخصخصة والتحوؿ نحو القطاع الخاص عمى أسس تجارية بحتة مف خالؿ
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أليات السوؽ الحر ,كما أف البنؾ يطالب الدوؿ النامية بتشجيع القطاع الخاص وتوفير مناخ مالئـ
لالستثمارات المحمية واألجنبية .ومف اإلجراءات التي تقترحيا برامج التكيؼ االقتصادي مف أجؿ تشجيع
االستثمارات المحمية واألجنبية ما يمي (المقبمي ,2008 ,ص :)74
أ  .الموافقة عمى جميع المشاريع االستثمارية التي يرغب القطاع الخاص "المحمي واألجنبي" القياـ بيا
باستثناء المشاريع التي تتعارض مع األنظمة والموائح.
ب.منح القطاع الخاص الحرية الكاممة لمزاولة نشاطو كإنتاج وتوزيع المنتجات التي يحتكر إنتاجيا
وتوزيعيا القطاع العاـ.
ت.تقديـ الحوافز واإلعفاءات الضريبية والجمركية المناسبة.
ث.توفير الضمانات القانونية الكافية والمناسبة لحماية القطاع الخاص ,أيضاً حماية استثمارات القطاع
الخاص مف أي تأميـ أو مصادرة ,خاصة أثناء األزمات السياسية.
ج .تحديث أداء الجياز المصرفي وتطويره.
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أساليب الخصخصة
إف أساليب التحوؿ مف القطاع العاـ إلى القطاع الخاص يتخذ أشكاالً عدة ,ومنيجيات مختمفة ,وتختمؼ

وجيات النظر حوؿ منيجية التحوؿ مف القطاع العاـ إلى القطاع الخاص ,فالبعض يرى أف عممية التحوؿ
يجب أف تتـ بطريقة سريعة ومتزامنة تشمؿ كافة القطاعات ,بينما يرى البعض اآلخر أف عممية التحوؿ يجب
أف تتـ ببطء وتدرج مف قطاع إلى أخر ,أما فيما يخص أساليب التحوؿ فإف الدولة الراغبة في التحوؿ إلى
القطاع الخاص تجد نفسيا أماـ ثالث استراتيجيات لمتحوؿ وىي (حمالوي ,2014 ,ص :)71
 .2.2.1إنياء ممكية الدولة
ىنا يتـ التحوؿ بإنياء الممكية العامة دفعة واحدة ,حيث تقوـ الدولة برفع يدىا عف بعض الشركات و
األصوؿ الممموكة ليا بشكؿ سريع ومتزامف ,ويشمؿ ىذا التحوؿ المؤسسات واألصوؿ المستمرة في العمؿ
واإلنتاج حتى واف لـ تكف تعاني مف مشاكؿ ,إضافة إلى أنيا تشمؿ األراضي والمباني واألصوؿ األخرى التي
ال تستخدميا ,والممموكة لمؤسسات القطاع العاـ ,فبيعيا يساعدىا عمى تركيز استثماراتيا في أنشطة مباشرة
ليا ,إضافة إلى األصوؿ والشركات الممموكة لمقطاع الخاص والتي تـ تأميميا فإف الدولة تعمؿ عمى إعادتيا
إلى أصحابيا الذيف ليـ القدرة عمى إدارتيا واستغالليا في عممية المنافسة .وىذه االستراتيجية مف عممية
التحوؿ تشتمؿ عمى طريقتيف ىما:
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أ .البيع أو اليبة
تقوـ الدولة ببيع المؤسسات أو تقديميا كيبة إلى موظفيف أو عماؿ أو منشآت قطاع خاص ,ليتمكنوا مف
إدارتيا واستغالليا في عممية اإلنتاج والتنمية ,وفي ىذا الصدد نشير إلى أف المنشآت التي تقدميا الحكومات
كيبة لمقطاع الخاص ,تفرض الحكومة عمى مف يمتمكونيا أف يتحمموا الديوف الرأسمالية السابقة لممؤسسة
والمشاكؿ التي تعاني منيا.
ب .التصفية
عند حدوث خسائر كبيرة وانعداـ الجدوى االقتصادية ألي مشروع فإف الحكومة تقبؿ عمى تصفيتو ,دوف
أف تخصصو لمقطاع الخاص وذلؾ قد يكوف ناجماً عف منافسة شديدة ,أو عدـ قدرة ىذه المشروعات عمى
التالؤـ مع ظروؼ السوؽ المستجدة( .نجا ,2005 ,ص :)229
 .2.2.2التفويض أو التوكيل
وفؽ ىذه االستراتيجية فإف الحكومة تقوـ بالتحوؿ التدريجي ,فتتحكـ في نسبة وسرعة التحوؿ ,حسب
ا لظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية "لممؤسسات ولمدولة" ,فيي توكؿ أو تفوض القطاع الخاص
بالقياـ بكؿ أو جزء مف النشاط المتعمؽ بإنتاج السمع والخدمات ,ويبقى لمدولة الحؽ في الرقابة واإلشراؼ
والمساء لة لمقطاع الخاص فيما يتعمؽ بنتائج مزاولة القطاع الخاص لمثؿ ىذا النشاط أو جزء منو ,وىذا ما
يعكس استم اررية دور الدولة .وىناؾ ثالث طرؽ لمتفويض أو التوكيؿ وىي( :حمالوي ,2014 ,ص )72
أ .عقود اإلدارة
مف خالؿ ىذه االستراتيجية يتـ اإلبقاء عمى المؤسسة كما أنو ال يحدث تغيير في ىيكؿ رأس الماؿ ,أي
أف ىذه االستراتيجية تنصب عمى قياـ الطرؼ الخارجي أو الطرؼ الخاص تقديـ خدمة أو أداء نشاط مقابؿ
أجر يحصؿ عميو( .سعداوي ,2007 ,ص )112
ب .حق االمتياز
ىو حؽ تمنحو الحكومة لمقطاع الخاص ,ويتـ ىذا االمتياز عمى شكميف األوؿ :ىو حؽ االمتياز
الخاص باستخداـ الموارد الطبيعية لمدولة ,كحؽ استغالؿ األراضي لمشركات الزراعية واالستصالح الزراعي,
أو حؽ استغالؿ البحار بالنسبة لمشركات البترولية والنقؿ البحري ,والشكؿ الثاني ىو إيجار الممتمكات المادية
واألصوؿ الممموسة الممموكة لمدولة ,لمقطاع الخاص ,مثؿ إيجار المباني واآلالت ,ويقوـ المستأجر بدفع
قيمة اإليجار ليذه األصوؿ مقابؿ استخداميا( .المقبمي ,2008 ,ص )75
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ح .المنـــــــــح
تقوـ الدولة بتقديـ مساعدة مالية أو منحة لمقطاع الخاص لمدخوؿ واداء األنشطة ,التي كاف يؤدييا
القطاع العاـ ,وبيذا تشجع الدولة القطاع الخاص بالدخوؿ والمشاركة في األنشطة االقتصادية تحت إشرافيا.
 .2.2.3اإلحــــــلل
إف ىذه االستراتيجية لمتحوؿ لمقطاع الخاص تدؿ عمى رغبة الدولة غير الواضحة اتجاه الخصخصة,
وتمجأ الدولة إلى ىذه االستراتيجية نتيجة ضغوط اقتصادية أو سياسية ,فعممية اإلحالؿ تتـ بصورة بطيئة,
وىناؾ ثالث طرؽ يتـ بيا تنفيذ اإلحالؿ التدريجي في عممية الخصخصة وىي:
أ .إىمال الخدمة
غالباً ما تقوـ الدولة بتقديـ خدمات أو منتجات تعكس الوجو الحقيقي الضعيؼ لقدرة القطاع العاـ في
تقديـ ىذه الخدمات أو المنتجات ,بينما تكوف عمى شكؿ أفضؿ وبجودة أعمى في القطاع الخاص ,وفي ىذا
المجاؿ تشجع الدولة القطاع الخاص وتحفزه لالستمرار وتطوير ىذا المجاؿ مف الخدمات والسمع ,مما يجعؿ
األفراد يتجيوف إلى القطاع الخاص باعتباره يقدـ الخدمة نفسيا وبجودة وكفاءة أعمى.
ب .التسوية الثنائية
بموجب ىذه االست راتيجية يتعايش كؿ مف القطاع العاـ والقطاع الخاص ألداء خدمة أفضؿ ,ففي
بعض األحياف تظير حاالت أف الدولة ال تستطيع تقديـ خدمة معينة بجودة عالية ,كما أنيا ال ترغب في
التخمي عف تقديـ مثؿ ىذه الخدمات ,وبالتالي فإف الدولة تعمؿ مع القطاع الخاص وتسمح لو بالمشاركة في
ممارسة تقديـ مثؿ ىذه الخدمات بتعاوف مشترؾ مع الدولة( .سعداوي ,2007 ,ص )111
 .2.2.4التخفيف من القوانين
وىنا تقوـ الدولة بإعادة تنظيـ العالقات والقوانيف بيف الحكومة والمنظمات الخاصة المنفذة لمنشاط
االقتصادي ,وىناؾ ثالث طرؽ إلعادة تنظيـ ىذه القوانيف:
أ .إلغاء القوانيف السابقة التي كانت تعرقؿ العالقة بيف أجيزة الدولة والمؤسسات والعماؿ والمستثمريف.
ب.تخفيؼ أو إلغاء نفوذ المنظمات الحكومية
ت.تخفيؼ أو إلغاء سمطة مسؤولي الحكومة
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 .3تحرير التجارة الخارجية
الكثير مف الدوؿ النامية تفرض تعريفات جمركية عمى الواردات ,ورسوـ وضرائب عمى الصادرات,
وذلؾ مف أجؿ ثني السكاف عف شراء السمع المستوردة ,وأيضا حماية المنتجات المحمية مف المنافسة األجنبية
التي ىي بالطبع أكثر كفاءة ,ويرى الكثير مف االقتصادييف أف مثؿ ىذه القيود عمى حرية التجارة تؤدي إلى
سوء تخصيص الموارد ,وعدـ تطور قطاع اإلنتاج والتصدير لغياب المنافسة ,إضافة إلى أف ىذه القيود تعمؿ
عمى تدني مستويات االستيالؾ المحمي ,إضافة إلى ذلؾ فإف القيود المفروضة عمى التجارة الخارجية تؤدي
إلى ضيؽ السوؽ والمجاؿ الترويجي لممنشآت المحمية ,مما ينعكس عمى النمو في الناتج المحمي اإلجمالي.
لذلؾ فإف النموذج الميبرالي الجديد يرى أنو مف أجؿ جعؿ السوؽ المحمية أكثر كفاءة وقدرة عمى المنافسة,
وتخصيص أمثؿ لمموارد ,وزيادة في اإلنتاج ,وتحقيؽ مستوى استيالؾ أعمى مما كاف ممكنا في مرحمة
االكتفاء الذاتي ,فإنو البد أف تزاؿ جميع القيود والرسوـ والتعريفات الجمركية وحصص االستيراد وفقاً لقانوف
تكمفة اإلنتاج النسبية ,كما أف النموذج الميبرالي الجديد يرى أنو يجبب أف تتوقؼ الحكومات عف سياسة دعـ
الصادرات وذلؾ مف أجؿ تخفيض النفقات العامة ,إضافة إلى أنو يعمؿ عمى رفع الكفاءة مف خالؿ زيادة
المنافسة ,لذا فإف حزـ برامج التكيؼ الييكمي في ىذا المضمار ترى بأنو يتوجب عمى الدوؿ النامية التخمص
مف أو تخفيض القيود المفروضة عمى التجارة الخارجية مف حصص واردات أو إعانات تصدير أو تعريفات
جمركية ,وفتح األسواؽ المحمية لترويج المنتجات األجنبية والسماح بعرض المنتجات المحمية في األسواؽ
األجنبية دوف أية قيود أو عقبات التي مف شأنيا أف تؤدي إلى تدىور قطاعات التصدير ,مما ينعكس عمى
ميزاف المدفوعات واالستيالؾ المحمي والناتج )(Lahdenpera & Humayoun, 2010, p 11- 12
ويرى خبراء البنؾ الدولي أف تحرير التجارة الخارجية يعد مف األمور اليامة لنجاح عممية اإلصالح
االقتصادي ,وفؽ برامج التعديؿ الييكمي ,فالرقابة عمى التجارة الخارجية وبالذات عمى تجارة الواردات "مف
وجية نظر خبراء البنؾ الدولي" مف شأنيا أف تعيؽ المنافسة وزيادة اإلنتاج والتعرؼ عمى التكنولوجيا الحديثة,
كما أنيا تؤدي إلى عزؿ األسواؽ المحمية عف األسواؽ الدولية .وتدعو برامج التكيؼ الييكمي في ىذا
الخصوص إلى اتخاذ اإلجراءات التالية ((حمزة وفاتح ,2014 ,ص :)56
أ  .نتياج سياسة إصالح التعريفات الجمركية وتركيا تمعب دور حماية االقتصاد الوطني ,بحيث يتـ
تخفيضيا حتى تتناسب مع المعدالت الدولية وفؽ اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
ب.إلغاء جميع األشكاؿ التنظيمية والتشريعية التي مف شأنيا أف تعيؽ حرية التجارة الخارجية
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ت .تخفيض قائمة السمع الخاضعة لمحماية الجمركية مع رفع القيود التي مف شأنيا الحد مف حركة سير
الواردات خاصة المواد األولية والسمع الرأسمالية والسمع االستيالكية.
 .4تشجيع االستثمار األجنبي المباشر
ترى المؤسسات المالية الدولية أف تدخؿ الحكومة في النشاط االقتصادي يعيؽ آليات اقتصاد السوؽ,
ويحد مف تدفؽ رؤوس األمواؿ وخاصة رأس الماؿ األجنبي ,وعميو فإف ىذه المؤسسات الدولية ترى بأنو
يتوجب عمى الدولة أف تييئ مناخاً استثمارياً مالئماً يشجع تدفؽ رؤوس األمواؿ األجنبية مف أجؿ حقنيا في
االقتصاد الوطني ,ومف اإلجراءات التي تطالب المؤسسات الدولية بتطبيقيا ضمف سياسة تحرير االستثمار
األجنبي المباشر في الدوؿ النامية ما يمي (حمالوي ,2014 ,ص )75
أ .إزالة جميع القيود (مثؿ الضرائب والرسوـ) التي تحد مف تدفؽ رؤوس األمواؿ األجنبية.
ب.عدـ تقييد االستثمارات االجتماعية ,واعطائيا فرصة االستثمار في جميع األنشطة
ث.تقديـ ضمانات تشجع االستثمار في األسواؽ المحمية
ج .إعطاء ديناميكية جديدة لحرية رؤوس األمواؿ منيا تحويؿ األرباح إلى الخارج.
ح .إجراء تعديالت في المجاؿ التشريعي بما يضمف تطبيؽ قواعد وأليات اقتصاد السوؽ.
وترى المؤسسات الدولية أف ىذه اإلجراءات تجعؿ تدفؽ االستثمار األجنبي يوفر عمالت أجنبية وتكنولوجية
حديثة وخبرات إدارية وعممية تضاؼ إلى االقتصاد الوطني.
 .5إنشاء شبكات األمان أو الصناديق االجتماعية
منذ ظيور بعض اآلثار االجتماعية المرافقة لعممية التكيؼ الييكمي في بعض الدوؿ التي طبقتيا في
ثمانينيات القرف الماضي ,بدأت المؤسسات الدولية االىتماـ بيذه اآلثار ,وعميو تـ إنشاء وحدة األبعاد
االجتماعية لمتكيؼ الييكمي مف قبؿ البنؾ الدولي ,حيث تيتـ ىذه الوحدة بدراسة اآلثار االجتماعية التي
تفرزىا عممية التحوؿ الييكمي وسبؿ مواجيتيا ,ويعد ذلؾ تطو اًر جديداً في سياسة برامج التثبيت االقتصادي
والتكيؼ الييكمي ,باعتبارىا كانت تيمؿ دائماً الجوانب االجتماعية المرافقة لتطبيؽ مثؿ ىذه السياسات ,حيث
قاـ البنؾ الدولي بتصميـ وتنفيذ شبكات األماف أو الصناديؽ االجتماعية وىي آليات تيدؼ إلى الحد مف
اآل ثار السمبية عمى الجوانب االجتماعية عند تطبيؽ برامج التكيؼ الييكمي ,وتمويؿ ىذه الشبكات أو
الصناديؽ مف مصادر دولية ,وتدار بأسموب وفكر يقترب مف القطاع الخاص ,كما يحرص البنؾ الدولي عمى
أف تعمؿ ىذه الشبكات بعيداً عف اإلجراءات البيروقراطية الحكومية (حفيظ ,2012 ,ص .)92
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وختاما نوجز أىـ البرامج المتعمقة ببرامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي في الجدوؿ التالي
جدوؿ ( :)2.1برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي وأىدافيا والمؤسسات الممولة ليا

المؤسسة الدولية
المدة الزمنية

برامج التثبيت االقتصادي

برامج التكيف الييكمي

صندوق النقد الدولي )(IMF

البنك الدولي )(WB

قصيرة األجل

متوسطة األجل

 -تخفيض أسعار الصرف

 -تحرير التجارة الخارجية

 -زيادة الضرائب

 -توحيد الرسوم الجمركية

السياسة االقتصادية  -تخفيض النفقات والغاء  -فتح األسواق
الدعم الحكومي

 -تحرير األسعار واألجور

طويمة األجل
 -تحول نحو القطاع الخاص

 تغيير القوانين واألنظمة التجارية -تشجيع االستثمار األجنبي

 السماح بتحويل األرباح  -معاييرلمخارج

لزيادة

القدرة

عمى

المنافسة في أسواق السمع

 تخفيض االختل ل في  -رفع كفاءة موارد اإلنتاجالميزانية العامة

أىداف البرامج

 -تحفيز القطاع الخاص

 تخفيض اختلل ميزان  -زيادة حجم االستثمارالمدفوعات

 -تخفيض معدل التضخم

 -تحقيق نمو اقتصادي مطرد

 -القضاء أو الحد من االختلالت الييكمية في البنيان االقتصادي

المصدر( :أب ,2006 ,ص  )26مع بعض اإلضافات مف الباحث في ما يتعمؽ ببرامج التكيؼ الييكمي واىدافيا

خاتمة الفصل
مف خالؿ قراءة متأنية لما ورد في ىذا الفصؿ ,نجد أف برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ
الييكمي التي تبنتيا المؤسسات المالية الدولية ,وتوصي الدوؿ النامية بتطبيقيا ,تستمد جذورىا النظرية
والعممية مف الفكر االقتصادي الكالسيكي والذي أشرنا لو في الفصؿ األوؿ ,حيث إف معظـ الشروط الذي
تفرضيا المؤسسات المالية والنقدية الدولية عمى الدوؿ النامية في إطار برمج التثبيت االقتصادي والتكيؼ
الييكمي تستند إلى ما جاء بو فريدماف حوؿ تصفية القطاع العاـ وترؾ المجاؿ أماـ القطاع الخاص ليقود
عممية التنمية في الدوؿ النامية ,خاصة بعد فشؿ كؿ برامج التنمية التي أعدتيا وطبقتيا ىذه الدوؿ فيما سبؽ,
إال أف الباحث يرى ,كما يرى الكثيروف ,أف نجاح أي خطة تنموية ,سواء في بمد ٍ
ناـ أو متقدـ ,مرتبطة بشكؿ
مباشر بالحكـ الرشيد ,وأف أي برنامج تنمية أو نظرية تنموية ميما كانت صحتيا وفعاليتيا ال تستطيع تحقيؽ
أىدافيا في ظؿ وجود الفساد السياسي الذي بالطبع سوؼ ينعكس عمى النشاط االقتصادي مف خالؿ
استغالؿ المناصب والتأثير عمى رؤوس األمواؿ واحتكار بعض الخدمات أو الصناعات األمر الذي ينعكس
عمى حرية التجارة ,وأيضا عمى تخصيص الموارد االقتصادية واستغالليا .ىذا مف ناحية ,ومف ناحية أخرى
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فإف الباحث يرى أف ىذه البرامج والسياسات المعتمدة والمفروضة عممياً عمى الدوؿ النامية مف قبؿ الصندوؽ
والبنؾ الدولييف والمستوحاة مف الفكر الميبرالي الجديد ,تعمؽ تبعية ىذه الدوؿ وسياساتيا االقتصادية
واالجتماعية إلى الدوؿ األكثر تقدماً ,وىذا ما يضع عالمات استفياـ حوؿ ماىية ونتائج برامج التثبيت
والتكيؼ الييكمي ,كما تشير التجارب العممية ليذه البرامج في دوؿ أمريكا الالتينية ودوؿ جنوب أفريقيا.
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الفصل الثالث
االختلالت الييكمية ودوافع تبني برامج التثبيت االقتصادي والتكيف الييكمي

المبحث األول :العوامؿ التي ساىمت في تدىور األوضاع االقتصادية لمدوؿ العربية والنامية

المبحث الثاني :ظروؼ تطبيؽ برامج التكيؼ الييكمي وطبيعة االختالالت في البنية االقتصادية العربية

المبحث الثالث :التجربة العربية في التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي



تقديم
منذ تفجر أزمة الديوف العالمية عاـ 1982ـ برزت الحاجة إلى تعديؿ اليياكؿ االقتصادية في
الدوؿ النامية وتحسيف كفاءتيا اإلنتاجية وتخفيض العجز في الميزانية العامة وميزاف المدفوعات ,إال أف ىذه
األزمة كانت في حقيقة األمر ناتجة عف عدة عوامؿ ساىمت في تفاقميا ,فاالختالالت الييكمية وتفاقـ العجز
في اليياكؿ االقتصادية لمدوؿ النامية ,كاف انعكاساً واضحاً لمجموعة مف األزمات االقتصادية العالمية التي
بدأت منذ أوائؿ سبعينيات القرف الماضي ,وتحديداً منذ التضخـ الركودي الكبير الذي أصاب الدوؿ
الرأسمالية ,تمتيا صدمة نيكسوف عندما أعمف الرئيس األمريكي نيكسوف فؾ االرتباط بيف الدوالر والذىب ,ومف
ثـ صدمة أسعار النفط األولى عاـ  ,1973وأزمة الغذاء ,وارتفاع أسعار الفائدة العالمية ,وتدىور معدالت
التبادؿ التجاري ,إضافة إلى التحوالت االقتصادية التي شيدىا االقتصاد العالمي ,وتدويؿ رأس الماؿ عبر
الشركات متعددة الجنسيات واستحواذىا عمى أكثر مف نصؼ الناتج اإلجمالي العالمي ,كؿ ىذه الالزمات
والتحوالت وغيرىا مف العوامؿ الخارجية ساىمت بشكؿ كبير في تفاقـ االختالالت الييكمية في االقتصاديات
النامية عامة والعربية خاصةً ,كما أف ىناؾ العديد مف العوامؿ الداخمية التي كاف ليا وقعيا في تفجر أزمة
الديوف الخارجية وتفاقـ االختالالت الييكمية في الدوؿ العربية ,كانخفاض معدالت التكويف الرأسمالي,
االنفجار السكاني ,عدـ مالئمة البرامج التنموية التي كانت متبعة ,الفساد السياسي واإلداري ,وعدـ تنوع
الصادرات واعتماد ىذه الدوؿ عمى إنتاج وتصدير السمعة الواحدة أو القطاع الواحد ,كؿ ىذه العوامؿ
واألزمات ساىمت بشكؿ مشترؾ في تدىور األوضاع االقتصادية لمدوؿ العربية والنامية ,مما ساىـ في عدـ
قدرة ىذه الدوؿ عمى سداد أقساط المديونية الخارجية والوفاء بخدمة الديف الخارجي ,مما أدى إلى تفجر أزمة
الديوف الخارجية ,التي دفعت الدوؿ الرأسمالية والييئات التمويمية الدولية ,لفرض شروط عمى عمميات
االقتراض الجديدة وربط أي طمب مقدـ لمنح قرض جديد أو إعادة جدولة القروض القديمة ,بتطبيؽ برامج
التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي.
لذا فإنو تـ تخصيص ىذا الفصؿ لدراسة التطورات االقتصادية العالمية ,واالختالالت االقتصادية
والبنيوية إضافة إلى الظروؼ االقتصادية لمدوؿ العربية في فترة السبعينيات والثمانينيات والحاجة إلى تطبيؽ
برامج التكيؼ الييكمي ,وفي المبحث الثالث سيتـ استعراض التجربة العربية في التكيؼ الييكمي ,وأىـ
التغيرات التي حصمت في المؤشرات االقتصادية الكمية نتيجة لتطبيقيا.
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المبحث األول
العوامل التي ساىمت في تدىور األوضاع االقتصادية لمدول العربية والنامية
بالرغـ مف النمو االقتصادي المطرد واالنتعاش االقتصادي الذي حققتو الدوؿ المتقدمة والنامية عمى
حد سواء في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ,إال أنو ومع بداية السبعينيات مف القرف الماضي بدأت
تتوالى األزمات والصدمات االقتصادية العالمية الواحدة تمو األخرى ,ووقفت النظرية االقتصادية التي كانت
سائدة آنذاؾ عاجزة عف تفسير تمؾ األزمات ,األمر الذي أدى إلى تغيرات وتحوالت في بنية االقتصاد
العالمي ,حيث أف الكثير مف ىذه التحوالت انعكس سمباً عمى حالة االزدىار االقتصادي في الدوؿ النامية
الذي عرفتو بعد انتياء الحرب العالمية الثانية ,وتعد ىذه الصدمات الخارجية إضافة إلى التحوالت في
االقتصاد العالمي مف أ برز العوامؿ التي ساىمت في تدىور األوضاع االقتصادية في الدوؿ النامية ,والتي
يمكف إجماليا في ما يمي:
 .1أزمة التضخم الركودي Stagflation Crisis 1970
تـ رصد أوؿ ظاىرة لمتضخـ الركودي عاـ  ,1968في عدد مف الدوؿ الرأسمالية ,وبمغت ىذه
الظاىرة ذروتيا عاـ  1970عندما سادت معدالت تضخـ مرتفعة في الدوؿ الرأسمالية ,رافقتيا معدالت بطالة
وركود اقتصادي مرتفع ,وىذه الظاىرة تأتي مخالفة لمنظرية االقتصادية التي كانت سائدة والتي كانت تعتقد
باف العالقة بيف التضخـ والبطالة عالقة عكسية وال يمكف ليذيف المعدليف أف يتالزما بمعدالت مرتفعة ,وىنا
بدأ الجدؿ بيف األوساط االقتصادية ,فالنقديوف والكالسيكيوف الجدد اعتبروا أف ىذه الظاىرة ناتجة عف
السياسات النقدية والمالية التوسعية التي دعت إلييا الكينزية ,في حيف اعتبر الكينزيوف الجدد أف ىذه الظاىرة
نتيجة لالستخداـ الخاطئ لمسياسات االقتصادية خصوصا في ما يتعمؽ بالسياسات النقدية التي أدت إلى
ارتفاع األسعار وضعؼ االستثمارات .ومنذ ذلؾ الوقت ساد مؤشر جديد في النظرية االقتصادية ,وىو مؤشر
التضخـ الركودي ,الذي يعبر عف حاصؿ جمع معدؿ التضخـ مع معدؿ البطالة ,واعتبر االقتصاديوف أف
زيادة ىذا المعدؿ عف  %8يعني أ ف البمد يعاني مف ظاىرة التضخـ الركودي ,في حيف اذا كاف ىذا المعدؿ
اقؿ مف ىذه النسبة فيذا يعني أف الدولة عند المعدؿ الطبيعي لمتضخـ الركودي أو أقؿ منو ,بغض النظر
عما إذا كاف ىناؾ معدؿ بطالة مرتفع مع معدؿ تضخـ منخفض أو العكس ِ(.)Awad, 2007, p 16-60
وكثير مف االقتصادييف يعزو ارتفاع أسعار النفط في أوائؿ السبعينيات وأواخرىا إلى التضخـ
الركودي الذي أدى إلى ارتفاع كبير في األسعار ,مما انعكس عمى أسعار النفط باعتبارىا مف أىـ السمع
الدولية .وفي د ارسة أجراىا  Barskyو Kilianعاـ ( )2000وجد أف ىناؾ عالقة بيف ارتفاع مؤشر التضخـ
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الركودي وارتفاع أسعار النفط في السبعينيات مف القرف الماضي ,ووجدا الباحثاف أف استمرار التضخـ
الركودي يؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط ,األمر الذي يزيد مف تكاليؼ إنتاج السمع المصنعة ,الذي بدوره
ينعكس ثانيةً عمى األسعار ,مما يعزز حالة التضخـ وارتفاع األسعار وارتفاع التكاليؼ ,األمر الذي يجعؿ
المنشآت مضطرة إلى تسريح عدد مف العمالة ,وىكذا يتـ تعزيز الركود التضخمي.
مف خالؿ النظر إلى الممحؽ رقـ ( )3.1الذي يوضح مؤشرات الركود التضخمي مقارنةً بأسعار
النفط والنمو االقتصادي ,في عدد مف دوؿ اؿ  "1"OECDلمفترة ( ,)1998 – 1962نالحظ في الجدوؿ أف
جميع الدوؿ المدرجة في الجدوؿ تعرضت إلى ظاىرة التضخـ الركودي ,ففي الواليات المتحدة األمريكية كاف
معدؿ الركود التضخمي في كؿ الفترات أكبر مف  ,%8ولكف الفترة الواقعة بيف  1982 – 1973نجد أنيا
تشيد معدالت مرتفعة في كال المؤشريف (التضخـ والبطالة) في حيف أف باقي الفترات كانت تشيد مؤشرات
تضخـ مرتفعة ,ولكف رافقتيا مؤشرات منخفضة لمبطالة أو العكس ,وفي الياباف نالحظ أف مؤشر التضخـ
الركودي كاف اقؿ مف  %8في كؿ الفت ارت باستثناء الفترة  1982 – 1973حيث شيدت معدالت ركود
تضخمي أكبر مف  ,% 8في المقابؿ نالحظ أف ىذه الدوؿ حققت معدالت نمو منخفضة وأسعار نفط مرتفعة
في نفس الفترات التي شيدت ارتفاع معدالت التضخـ الركودي ,وفي الدوؿ النامية لـ يكف األمر يختمؼ كثي ار
حيث إف الدوؿ الرأس مالية تعتبر أسواؽ لممواد األولية التي تنتجيا الدوؿ النامية ,وحاالت الركود التي شيدتيا
الدوؿ المتقدمة انعكس سمباً عمى موازيف المدفوعات في الدوؿ النامية نتيجة انخفاض الطمب عمى الصادرات,
إضافة إلى أف ارتفاع معدالت التضخـ في الدوؿ الرأسمالية أدى بدوره إلى رفع فاتورة الواردات في الدوؿ
النامية ,كما أف الدوؿ الرأسمالية التي عانت مف ىذه األزمة وارتفاع معدالت التضخـ فييا اتبعت سياسات
نقدية انكماشية متشددة لمسيطرة عمى معدالت التضخـ ,األمر الذي انعكس عمى مستويات اإلنتاج والطمب
المحمي مما أدى إلى حالة مف الركود االقتصادي ).(Bordo & Lane, 2010, p 7-8
ويرى الباحث انو وباعتبار النمو في الدوؿ النامية دالة في النمو في الدوؿ المتقدمة فإف اضطراب البيئة
االقتصادية في الدوؿ المتقدمة في بداية السبعينيات ,انعكس سمباً عمى اقتصاديات الدوؿ النامية ومنيا
العربية ,حيث ارتفاع األسعار في تمؾ الفترة رفع مف تكمفة الواردات مما أدى إلى انتقاؿ التضخـ المستورد
إلى الدوؿ النامية ,أيضاً ارتفاع مستويات البطالة انعكس سمبا عمى العمالة المصدرة مف تمؾ الدوؿ النامية
إلى نظيرتيا المتقدمة ,مما أدى إلى انخفاض الناتج القومي اإلجمالي نتيجة انخفاض تحويالت العامميف في
الخارج
1
منظمةالتعاوناالقتصاديوالتنمٌة,نشأتعام,9948وتضمحالٌاً34دولة,كلهممنالدولالتًتقبلبمبادئالدٌمقراطٌةواقتصادالسوقالحر
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وكما أشرنا في الفصؿ األوؿ فإف أزمة التضخـ الركودي ىي أحد األسباب الرئيسية التي أدت إلى
اضمحالؿ السياسات الكينزية ,واتباع سياسات السوؽ الحر والعودة إلى األصولية االقتصادية ,كما أف
الواليات المتحدة نتيجة ليذه األزمة ,بدأت بتدويؿ رأس الماؿ عبر العالـ مف خالؿ الشركات متعددة الجنسية
التي استحوذت في فترة الحقة عمى كثير مف الموارد االقتصادية العالمية ,وكاف التركيز خالؿ ىذه الفترة عمى
أسواؽ الدوؿ النامية لترويج منتجات ىذه الشركات ,والضغط عمى ىذه الدوؿ لفتح أسواقيا أما ىذه الشركات,
والغاء العقبات التي كانت تفرضيا الدوؿ النامية عمى التجارة الخارجية.
 .2صدمة نيكسون The Nixon Shock 1971
في أواخر عاـ  1960زادت االقتصاديات األلمانية واليابانية مف قدراتيا التنافسية التصديرية ,بسبب
انخفاض سعر الصرؼ الرسمي لعمالتيا ,في حيف كاف االقتصاد األمريكي غارؽ في معدالت تضخـ مزمنة,
ونفقات عامة كبيرة بسبب الحرب عمى فيتناـ ,فمارست الواليات المتحدة األمريكية ضغوطا عمى الياباف
وألمانيا مف اجؿ رفع قيمة عمالتيا ,إال أف ألمانيا خفضتيا ولكف بنسبة قميمة في حيف الياباف لـ تقبؿ
بتخفيض قيمة عمالتيا ,واستمر ميزاف المدفوعات الياباني يحقؽ فائض ,في حيف استمر ميزاف المدفوعات
مستمر ومطرداً ) ,(Kuroda, 2004, p 3وفي ظؿ نظاـ بريتوف وودز النقدي فإف
عجز
األمريكي يحقؽ
اً
اً
أسعار صرؼ الدوالر تكوف ثابتة ,حيث تـ ربط الدوالر بالذىب بمعنى أف الواليات المتحدة األمريكية عمى
استعداد تاـ الستبداؿ أي دوالرات موجودة في الخارج بالذىب ,وكاف معظـ احتياطي دوؿ العالـ في ذلؾ
الوقت بالدوالر نظ اًر إلمكانية استبدالو بالذىب وأيضا لثبات قيمتو ) ,(Zeiler, 2010, p 4وفي عاـ
 1970بمغ احتياطي البنوؾ المركزية األجنبية مف الدوالر حوالي  50مميار دوالر أمريكي ,في حيف كاف
احتياطي الواليات المتحدة األمريكية مف الذىب  10مميار دوالر فقط ,مما يعني أف الواليات المتحدة لف
تستطيع الوفاء بالتزاميا بتبديؿ الدوالرات الموجودة في البنوؾ المركزية األجنبية بالذىب إذا ما طالبت األخيرة
بذلؾ ) ,(Irwin, 2013, p30وفي ظؿ انخفاض عمالت االقتصاديات المنافسة لالقتصاد األمريكي
وتحقيقيا فائضاً في ميزاف المدفوعات ,استمر ميزاف المدفوعات األمريكي بتحقيؽ عجز حتى وصؿ عاـ
 1971ما يقارب  22مميار دوالر ) ,(Zeiler, 2010, p 4مما دفع الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسوف في
 15أغسطس عاـ  1971إلى إعالف فؾ االرتباط بيف الدوالر والذىب وتوقؼ العمؿ بنظاـ بريتوف وودز الذي
استمر لنحو  40عاـ منذ انتياء الحرب العالمية الثانية ,إضافة إلى إعالنو فرض ضريبة إضافية عمى
الواردات بنسبة  %10في محاولة منو إلجبار األخريف عمى رفع قيمة عمالتيـ ),(Irwin, 2013, p 29
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منذ ذلؾ اإلعالف شاع مصطمح صدمة نيكسوف لما لو مف آثار عمى شروط التبادؿ التجاري
وأسعار العمالت األخرى ,وأيضا عمى احتياطي دوؿ العالـ الذي كاف بالدوالر ,ذلؾ ألف أسعار صرؼ
الدوالر انخفضت بعد ذلؾ اإلعالف ,وبدأت أسعار صرؼ عمالت الدوؿ األخرى باالرتفاع مما انعكس سمباً
كثير مف الدوؿ العربية تغيرت أسعار
عمى فاتورة الواردات لمدوؿ النامية ,كما تشير بيانات البنؾ الدولي أف اً
صرؼ عمالتيا وارتفعت قيمتيا ,مما يعني أف ارتفاع قيمة عمالت الدوؿ األخرى ,سوؼ يرفع مف تكمفة
الواردات لمدوؿ العربية والنامية ,وارتفاع قيمة عمالت الدوؿ العربية سوؼ يخفض الطمب عمى صادراتيا
والبحث عف بدائؿ أخرى ,ويشار ىنا إلى أف الدوؿ الرأسمالية دعمت الكثير مف القطاعات التي تنتج المواد
األولية مف اجؿ منافسة صادرات الدوؿ النامية ,وفي الجدوؿ التالي نوضح كيؼ ارتفعت أسعار صرؼ
عمالت بعض الدوؿ التي تعتبر سوقاً استراتيجياً لمدوؿ العربية في تغطية طمبيا المحمي.
جدوؿ ( )3.1تأثير فؾ االرتباط بيف الدوالر والذىب عمى سعر صرؼ بعض العمالت العالمية والعربية

اليف الياباني المارؾ األلماني اليواف الصيني

مصر

الجزائر

المغرب

األردن

1969

360.00

3.94

2.46

0.434

4.937

5.06

0.357

1970

360.00

3.66

2.46

0.434

4.937

5.06

0.357

1971

350.67

3.50

2.46

0.434

4.912

5.04

0.357

1972

303.17

3.18

2.24

0.434

4.481

4.59

0.357

1973

271.70

2.67

1.98

0.397

3.962

4.10

0.328

1974

292.08

2.58

1.96

0.391

4.181

4.36

0.322

1975

296.78

2.46

1.85

0.391

3.949

4.05

0.319

1976

296.55

2.51

1.94

0.391

4.163

4.49

0.331

1977

268.50

2.32

1.85

0.391

4.146

4.50

0.329

1978

210.44

2.00

1.68

0.391

3.965

4.16

0.305

1979

219.13

1.83

1.55

0.700

3.853

3.89

0.300

1980

226.74

1.81

1.49

0.700

3.837

3.93

0.297

المصدر :تجميع الباحث باالعتماد عمى بيانات البنؾ الدولي
World Bank, World Development Indicators, Official exchange rate

يظير الجدوؿ ( )3.1أف أسعار صرؼ عمالت ٍ
كؿ مف الياباف والصيف وألمانيا وأسعار عمالت
بعض الدوؿ العربية كانت مستقرة قبؿ عاـ  ,1971في حيف أف ىذه العمالت ارتفعت قيمتيا مقارنة بالدوالر
األمريكي ,ب ما يعني أف أسعار السمع المستوردة ليذه الدوؿ أصبحت مرتفعة نسبيا ,بمعنى أف الدوؿ التي
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كانت تستورد سمعاً مف ىذه الدوؿ أصبحت تحتاج إلى كمية أكبر مف النقود حتى تستطيع شراء الكمية مف
السمع التي كانت تشترييا سابقاً لتغطية حاجتيا مف ىذه السمع ,وتشير بيانات البنؾ الدولي إلى أف إجمالي
قيمة الواردات لموطف العربي ارتفعت مف  %20مف إجمالي الناتج القومي اإلجمالي سنة  1971إلى %24
مف إجمالي الناتج القومي اإلجمالي العربي سنة  ,1973والى أكثر مف  %30في عاـ  ,1975كما أف
الدوؿ العربية التي ال تنتج السمع المصنعة وال تمتمؾ التكنولوجيا القادرة عمى إنتاج ىذه السمع فأنيا لـ تستطع
إحالؿ الواردات بشكؿ تاـ خالؿ تمؾ الفترة ,وىذا يشير إلى أف قيمة صادرات الدوؿ العربية ارتفعت بشكؿ
أقؿ مما ارتفعت بو فاتورة الواردات مما أدى إلى تفاقـ العجز في ميزاف المدفوعات.
 .3ارتفاع أسعار النفط عام 1973
شيد عقد السبعينيات مف القرف الماضي تطورات كبيرة في أسعار النفط ,حيث كاف مف أبرز نتائج
حرب أكتوبر عاـ  1973ىو ارتفاع في أسعار النفط ,عندما أعمنت الدوؿ العربية وقؼ إمدادىا النفطي إلى
دوؿ العالـ ,األمر الذي أدى إلى انخفاض العرض الدولي مف النفط وارتفاع أسعاره ,وارتفعت أسعار النفط
الر لمبرميؿ كمتوسط عاـ
الخاـ العربي مف  2,29دوالرات لمبرميؿ عاـ  1973إلى حوالي  10.73دو اً
الر لمبرميؿ ,حتى جاءت صدمة
 ,1974واستمرت األسعار في زيادة طفيفة حتى وصمت إلى  17.25دو اً
النفط الثانية في أعقاب الثورة اإلسالمية في ايراف عاـ  1980حيث وصمت أسعار النفط الخاـ العربي إلى
الر لمبرميؿ كمتوسط
الر لمبرميؿ في نفس العاـ ,ثـ قفزت األسعار حتى وصمت إلى  32.51دو اً
 28.64دو اً
ألسعار سنة ( 1981المزيني ,2013 ,ص  ,)320ومما ال شؾ فيو أف ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى
ارتفاع تكاليؼ إنتاج السمعة المصنعة التي تستوردىا الدوؿ النامية مف الدوؿ الرأسمالية ,حتى الدوؿ النامية
المصدرة لمنفط تستورد السمع التي يدخؿ خاـ النفط في إنتاجيا مف الدوؿ الرأسمالية ,وتشير اإلحصائيات إلى
أف حصة الواردات النفطية مف إجمالي واردات الدوؿ النامية ارتفعت مف  %5.9سنة  1973إلى  %20سنة
 , 1982وىذا االرتفاع أدى إلى خمؿ كبير في الموازيف التجارية ليذه الدوؿ ,األمر الذي دفعيا إلى مزيد مف
االستدانة الخارجية لتغطية العجز في الحساب التجاري (حفيظ ,2012 ,ص  ,)28وبالتالي نستطيع القوؿ
بأف الدوؿ النامية تحممت عبء األثر الزوجي الرتفاع أسعار النفط والسمع المصنعة التي تستوردىا الدوؿ
النامية ,كما أف ارتفاع أسعار النفط كاف لو اثر آخر ,وىو تحقيؽ إيرادات كبيرة لمدوؿ المصدرة لمنفط بمغت
 211.8مميار دوالر عاـ  ,1980فيما كانت  8.5مميار دوالر فقط عاـ ( 1975حريتي ,2006 ,ص ,)56
وحققت الدوؿ المصدرة لمنفط فوائض كبيرة ,مما دفعيا إلى إيداع ىذه الفوائض في البنوؾ األجنبية والدولية,
األمر الذي وفر سيولة كبيرة في ىذه البنوؾ وجعؿ عممية االقتراض سيمة وبشروط ميسرة ,وىذا األمر بدوره
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جعؿ الدوؿ النامية تبالغ في عممية االقتراض مف الخارج دوف أف تقدر مدى قدراتيا عمى الوفاء بخدمة ىذه
الديوف.
 .4تدىور شروط التبادل التجاري خلل الفترة 1985 - 1976
حققت الدوؿ النامية ميزة تنافسية في إنتاج وتصدير السمع األولية والزراعية ,نظ اًر لجودتيا وتمايز أسعارىا
نسبيا ,ونجحت ىذه الدوؿ في فتح أسواؽ أجنبية ليا في الدوؿ الرأسمالية خاصةً في الفترة الواقعة بيف
 1950حتى  , 1970إال أف ىناؾ عوامؿ عديدة أدت إلى تدىور شروط التبادؿ التجاري وانخفاض الطمب
عمى صاد ارت الدوؿ النامية ,أبرزىا حالة الركود االقتصادي التي عرفتيا الدوؿ الرأسمالية خالؿ فترتي
السبع ينيات والثمانينيات ,والتي أدت بالطبع إلى انخفاض الدخوؿ في ىذه الدوؿ وبالتالي انخفاض الطمب
عمى ىذه المنتجات ,كما أف ارتفاع أسعار النفط خالؿ ىذه الفترة أدى إلى ارتفاع أسعار السمع المصنعة التي
تستوردىا الدوؿ الرأسمالية في الوقت الذي انخفضت فيو أسعار السمع األولية نتيجة انخفاض مرونة الطمب
السعرية والدخمية عمى ىذه السمع ,وفي ظؿ حالة الركود التي كانت سائدة في الدوؿ الرأسمالية قامت ىذه
الدوؿ بزيادة تدابير فرض الحماية الجمركية عمى صادرات الدوؿ النامية ,األمر الذي أدى إلى تدىور شروط
التبادؿ التجاري ,ويوضح الشكؿ التالي تطور إجمالي واردات الوطف العربي كنسبة مف الناتج المحمي
اإلجمالي العربي خالؿ الفترة  1983 – 1971كنتيجة الرتفاع أسعار السمع المصنعة وتدىور شروط التبادؿ
التجاري.
شكؿ ( )3.1تطور إجمالي الواردات العربية مف السمع والخدمات كنسبة مف الناتج اإلجمالي
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المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات البنؾ الدولي المرفؽ في الممحؽ رقـ ()3.2
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نالحظ مف الشكؿ السابؽ أف إجمالي واردات الوطف العربي مف السمع والخدمات كانت تمثؿ نسبة
 %20مف إجمالي الناتج الكمي العربي عاـ  ,1971إال أف ىذه النسبة ارتفعت إلى اكثر مف  %40عاـ
 1983نتيجة تدىور شروط التبادؿ التجاري وارتفاع أسعار السمع المصنعة التي تستوردىا ىذه الدوؿ ,األمر
الذي زاد مف العجز في ميزاف المدفوعات لمدوؿ العربية والنامية ,كما أف إعالف نيكسوف رفع الضرائب عمى
الواردات بنسبة  ,%10ىذا أدى إلى تقييد صادرات ىذا الدوؿ ,ويوضح الجدوؿ التالي عدد اإلجراءات
الحمائية التي طبقتيا الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ األوروبية عمى صادرات الدوؿ األخرى خالؿ الفترة
:1985 – 1976
جدوؿ ( )3.2اإلجراءات الحمائية الجديدة التي طبقتيا الدوؿ الرأسمالية

المصدر :حريتي ,2006 ,ص 62
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تتمثؿ اىـ ىذه اإلجراءات في فرض التعريفات الجمركية وفرض الحصص العينية عمى الواردات,
تشجيع اإلنتاج الزراعي وانتاج المواد األولية باستخداـ سياسة الحماية الزراعية لصالح الزراعة الوطنية ,فقد
قامت الدوؿ الرأسمالية بتقديـ مبالغ كبيرة لدعـ األسعار كي تعوض المزارعيف عف نسبة كبيرة مف تكاليؼ
المنتجات الزراعية ,كؿ ىذه اإلجراءات أدت إلى تفاقـ مشكمة الدوؿ النامية والعربية التي تعد صادرات السمع
األولية مف أىـ مواردىا الخارجية ,وىذا التدىور في شروط التبادؿ التجاري لمدوؿ العربية والنامية ,الذي
احدث عج اًز كبي اًر في ميزاف المدفوعات ,دفع ىذه الدوؿ إلى االقتراض مف الخارج والبحث عف مصادر تمويؿ
خارجية لدعـ سوؽ الصادرات المحمي وتخفيؼ العجز في ميزاف المدفوعات ليذه البمداف.
 .5ارتفاع أسعار الفائدة العالمية خلل الفترة 1984 - 1966
إف ارتفاع أسعار النفط خالؿ السبعينيات ,وارتفاع أسعار السمع المصنعة التي تنتجيا الدوؿ
وبناء
الرأسمالية ,جعؿ ىذه الدوؿ تغرؽ في معدالت تضخـ مزمنة نتيجة ارتفاع األسعار ,مما دفع ىذه الدوؿ
ً
عمى وصفة مدرسة النقدييف ,باتباع سياسات نقدية انكماشية حيث بدأت ىذه الدوؿ برفع أسعار الفائدة
تدريجياً ,حتى بمغت عاـ  1982أضعاؼ ما كانت عميو بداية عقد السبعينيات ,والشكؿ التالي يوضح تطور
أسعار الفائدة طويمة األجؿ في الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا خالؿ الفترة .1984 – 1966
شكؿ ( )3.2تطور أسعار الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا خالؿ الفترة 1984 –1966
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المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات  OECD Data, Long-term interest ratesالمدرجة في ممحؽ رقـ ()3.3

يوضح الشكؿ السابؽ كيؼ تطورت أسعار الفائدة طويمة األجؿ خاصةً في الواليات المتحدة
األمريكي حيث كانت في حدود  %5عاـ  1966ومف ثـ ارتفعت إلى  %10عاـ  ,1979وبمغت اقصى
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ارتفاع ليا خالؿ ىذه الفترة عاـ  1982حيث وصمت أسعار الفائدة طويمة األجؿ  %13.8في الواليات
المتحدة ,و  %14في ألمانيا عاـ  ,1981وتشير البيانات أف سعر الميبور شيد أعمى مستوى لو عاـ ,1982
حيث وصؿ آنذاؾ إلى حدود  %13.5مقابؿ سعر فائدة حقيقي ( %7.1حفيظ ,2012 ,ص  ,)27ومف
الجدير بالذكر أف الديوف الخارجية لمدوؿ النامية والعربية كانت بالدوالر األمريكي ,مما يعني أف ارتفاع أسعار
الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية انعكس سمباً عمى مدفوعات الديف الخارجي ليذه الدوؿ ,كما يعد عاـ

 1982الذي شيد أعمى مستويات فائدة في ٍ
كؿ مف الواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وباقي الدوؿ الرأسمالية
ىو عاـ تفجر أزمة الديوف الخارجية التي بدأت في المكسيؾ عندما أعمنت ىذه األخيرة توقفيا عف الوفاء
بسداد أقساط الديوف الخارجية نتيجة العجز المزمف في ميزاف المدفوعات والموازنة العامة ,ومف ثـ لحؽ بيا

العديد مف الدوؿ النامية والعربية وأعمنوا توقفيـ عف سداد مستحقات الديوف الخارجية ,ويوضح الجدوؿ التالي
تطور إجمالي الديوف الخارجية لمدوؿ العربية خالؿ الفترة  1972إلى .1985
جدوؿ ( )3.3تطور إجمالي الديف الخارجي لمدوؿ العربية (الديف الحالي والمنصرؼ باألسعار الجارية)

(بالمميوف دوالر)

السودان

لبنان

اليمن

سوريا

موريتانيا

تونس

المغرب

مصر

الجزائر

األردن

1970

385

64

ــــ

278

26

603

984

1,801

939

119

1971

395

68

48

348

38

676

1,127

2,049

1,260

153

1972

452

61

99

425

55

753

1,186

1,952

1,549

180

1973

564

56

258

519

105

881

1,287

1,991

2,991

214

1974

1,136

49

375

613

167

1,008

1,514

2,209

3,365

270

1975

1,598

45

440

810

188

1,115

2,659

4,835

4,632

342

1976

2,087

39

535

1,179

407

1,290

3,360

6,357

6,114

432

1977

2,620

53

723

1,852

522

2,248

5,610

10,598 11,733

796

1978

3,159

184

926

2,064

682

2,954

6,923

15,733 12,857

1,111

1979

4,077

277

1,175

2,384

716

3,410

8,207

18,505 14,905

1,417

1980

5,176

510

1,685

3,617

839

3,533

9,722

19,363 19,130

1,866

1981

6,193

621

2,041

4,868

964

18,370 22,077 10,579 3,611

2,186

1982

7,169

725

2,404

6,268

1,136

17,639 27,323 12,401 3,777

2,648

1983

7,506

920

2,797

8,722

1,277

16,367 30,212 13,037 4,063

3,021

1984

8,480

866

3,003

8,613

1,320

15,890 32,183 13,908 4,097

3,286

1985

8,955

876

3,340

10,864

1,454

18,260 36,113 16,056 4,886

3,943

المصدر :تجميع الباحث باالعتماد عمى بيانات البنؾ الدولي :
World Bank: World Development Indicators External debt stocks, total
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تشير األرقاـ الموجودة في الجوؿ أف الدوؿ العربية ,كانت تسرؼ في االقتراض مف الخارج خالؿ
الفترة الموضحة في الجدوؿ ,حيث نجد أف إجمالي الديوف المستحقة عمى الدوؿ العربي تزداد بشكر مطرد
ومضاعؼ خالؿ تمؾ الفترة ,ففي مصر نجد أف إجمالي الديف المستحؽ والمنصرؼ كاف مميار و 801مميوف
دوالر في عاـ  ,1970وتطور رصيد ىذا الديف حتى وصؿ  27مميار و 323مميوف في عاـ  1982وىو
عاـ تفجر أزمة الديوف الخارجية ومف ثـ تطور حتى وصؿ أكثر مف  36مميار عاـ  ,1985مما يعني أف
الديوف الخارجية المستحقة عمى مصر تضاعفت اكثر مف  36مرة خالؿ  15عاـ ,ولـ تكف الدوؿ العربية
األخرى بأحسف حاالً مف مصر ,حيث نالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف ىذه الديوف تطورت في األردف اكثر مف
 13مرة خالؿ نفس الفترة وفي الجزائر تطورت  18مرة واكثر ,وفي المغرب تطورت أكثر مف  ,16وىنا
تجدر اإلشارة إلى أف إجمالي الديوف المستحقة عمى كؿ الدوؿ العربية المذكورة في الجدوؿ السابؽ بمغ 81
مميار و  491مميوف دوالر عاـ  ,1982في حيف كاف الناتج المحمي اإلجمالي في نفس العاـ ليذه الدوؿ
حوالي  127مميار و  690مميوف دوالر أمريكي ,ىذا يعني أف نسبة إجمالي الديف الخارجي ليذه الدوؿ
 "1"%63.8مف إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي في نفس العاـ ,وىي بالطبع نسبة كبيرة جدا وتشير إلى مدى
اإلفراط في االقتراض الخارجي ,وضعؼ السياسات االقتصادية ليذه الدوؿ في استغالؿ ىذه المبالغ المقترضة
لتطوير وتنمية قطاع اإلنتاج والقطاعات األخرى ,ويعود سبب تزايد ىذه الديوف خالؿ ىذه الفترة ىو الشروط
الميسرة في عممية االقتراض آنذاؾ ,إضافة إلى إعادة تدويؿ فوائض الدوؿ المصدرة لمنفط واقراضيا لمدوؿ
النامية ,وتراكمت الديوف الخارجية وتطورت بشكؿ مبالغ فيو خالؿ ىذا الفترة حتى تفجرت أزمة الديوف
الخارجية في عاـ  ,1982وألقت ىذه األزمة بظالليا عمى االقتصاد العالمي ,بحيث أصبحت إيرادات الدوؿ
الرأسمالية الدائنة ميددة باالنخفاض نتيجة توقؼ سداد الدوؿ النامية لألقساط المستحقة ,كما أف االستدانة
لتمويؿ العجز في الدوؿ النامية لـ يصبح أم اًر ميس اًر كما كاف في السابؽ ,حيث أصبح أي طمب جديد مف
الدوؿ النامية لالستدانة مف المؤسسات المالية والنقدية الدولية مشروطاً بتنفيذ جممة مف السياسات واإلجراءات
"برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي" ).(Haggard & Kaufman, 1989, p264
إف مرحمة السبعينيات عرفيا الكثير مف المفكريف عمى أنيا "مرحمة الفوضى" ,باعتبار أنيا شيدت
تحوالت وأزمات اقتصادية متتالية ,والغاء اتفاقيات وتوقيع اتفاقية أخرى ,وتعد أزمة الديوف الخارجية ىي
محصمة لمعديد مف اإلجراءات التي اتخذتيا الدوؿ الرأسمالية لحماية مصالحيا ,وتحسيف أوضاعيا االقتصادية
في ظؿ منافسة المنتجات األولية التي تصدرىا الدوؿ النامية ,وىذه األزمات واإلجراءات ساىمت بشكؿ كبير
1

 حسبتالمجامٌعوالنسبمنقبلالباحثباالعتمادعلىبٌناتالبنكالدولًوبٌاناتصندوقالنقدالعربً"الحساباتالقومٌةفًالدولالعربٌة
"9992-9982
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في تدىور واختالؿ األوضاع االقتصادية لمدوؿ العربية والنامية ,غير أف ىذه الفترة شيدت إنفاقاً عاماً ضخماً
مف قبؿ حكومات الدوؿ العربية نتيجة حرب أكتوبر عاـ  ,1973والحرب التي سبقتيا عاـ  1967واحتالؿ
إسرائيؿ لقطاع غزة والضفة الغربية و سيناء في مصر والجوالف في سوريا وجنوب لبناف ,وكؿ ىذه المناطؽ
تعد موارد اقتصادية ىامة ليذه الدوؿ ,كما أف ىذه التوترات السياسية أدت إلى ىروب رؤوس أمواؿ وطنية
كاف يمكف أف تساىـ بشكؿ كبير في تحسيف األوضاع االقتصادية ليذه الدوؿ.
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المبحث الثاني
ظروف تطبيق برامج التكيف الييكمي وطبيعة االختلالت في البنية االقتصادية العربية
تظير الحاجة إلى تطبيؽ برامج التثبيت والتكيؼ الييكمي عندما يواجو البمد اختالال ما بيف الطمب
والعرض الكمييف ,الذي ينعكس في تدىور الميزاف الخارجي ,وظروؼ اقتصادية مضطربة ,وتدىور األوضاع
االقتصادية واالجتماعية في الدولة ,ويرى فريؽ مف المحمميف أف تدىور األوضاع االقتصادية قبؿ تطبيؽ
برامج اإلصالح االقتصادي يرجع إلى العوامؿ الخارجية مثؿ تدىور شروط التبادؿ التجاري والطمب عمى
الصادرات أو تدىور األسواؽ المالية الدولية ,في حيف يرى فريؽ ثاف أف التدىور يرجع إلى تطبيؽ سياسات
كمية غير مستدامة .وتشير الدالئؿ إلى انو في اغمب الحاالت تكوف األسباب راجعة إلى مزيج مف العوامؿ
الداخمية والخارجية (العباس ,2004 ,ص  ,)2-1ولكي نقؼ عمى الظروؼ التي أدت بالدوؿ العربية إلى
تطبيؽ ب ارمج التكيؼ الييكمي ,سوؼ نقوـ بعرض أشكاؿ االختالؿ في البنية االقتصادية العربية ,ومدى
الحاجة إلى إصالح الييكؿ االقتصادي العربي في ظؿ ىذه الظروؼ ,والتي كما ذكرنا كانت نتيجة لعوامؿ
كثيرة ساىمت في تفاقميا واختالؿ التوازنات العامة في االقتصاد العربي ,ويمكف تحميؿ أشكاؿ االختالؿ في
البنية االقتصادية العربية في النقاط التالية:
 .1اختلل العلقة بين الموارد المادية والبشرية خلل الفترة 1990 - 1975
ال يكفي أف تحقؽ الدولة معدالت مرتفعة في نمو الناتج المحمي اإلجمالي لتحقيؽ الرفاىية
االقتصادية وتحسيف األوضاع االقتصادية ,فيشير كثير مف االقتصادييف أف معدالت النمو السكاني المرتفعة
في الدوؿ النامية ىي مف أبرز مظاىر التخمؼ واالختالؿ ,فإذا كاف معدؿ النمو السكاني أكبر مف معدؿ
النمو في الناتج المحمي اإلجمالي ,فاف ىذا ينعكس سمباً عمى نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي
ويؤدي إلى تردي األوضاع المعيشية ,لذلؾ نشير ىنا إلى انو يجب استغالؿ الموارد البشرية ,والزيادة السكانية
وحقنيا في العممية اإلنتاجية ,لزيادة الناتج اإلجمالي ورفع مستوى نصيب الفرد مف ىذا الناتج ,والعكس اذا لـ
يستطع بمد ما استغالؿ الموارد البشرية لديو فاف معدالت البطالة سوؼ ترتفع ,وعميو يجب أف تتبع الدولة
سياسات مف شانيا السيطرة عمى معدالت النمو السكاني.
عرفت معدالت النمو السكاني في الدوؿ العربية في فترة الثمانينيات تزايداً مطردًا نتيجة تحسف األوضاع
الصحية وانخفاض نسبة الوفيات ,في حيف أف ىذه الفترة شيدت معدالت نمو في الناتج المحمي اإلجمالي
متذبذبة وغير مستقرة ,حتى بمغت في بعض السنوات معدالت سالبة ,األمر الذي انعكس سمبا عمى نصيب
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الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ليذه الدوؿ ,وىنا برزت الفجوة واالختالؿ بيف الموارد المادية والبشرية,
ويوضح الشكؿ التالي تطور عدد السكاف في الوطف العربي خالؿ الفترة ()1990-1980
(بالمميوف نسمة)

شكؿ ( )3.3تطور عدد السكاف في الوطف العربي
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نالحظ مف الشكؿ السابؽ تطور عدد السكاف في الوطف العربي ,حيث كاف عدد السكاف عاـ  1975يعادؿ
 139مميوف نسمة ,ووصؿ ىذا العدد إلى  221مميوف نسمة عاـ  ,1990مما يعني أف الزيادة في عدد
سكاف الوطف العربي بمغت  82مميوف نسمة خال  15عاما ,وكما نرى في الشكؿ التالي متوسط معدؿ النمو
في الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ نفس الفترة والذي يعكس اختالؿ العالقة بيف الموارد المادية والبشرية.
شكؿ ( )3.4متوسط معدؿ النمو في الناتج المحمي اإلجمالي لمدوؿ العربية

(نسبة مئوية)
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المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ رقـ ()3.4

يوضح الشكؿ السابؽ معدؿ النمو في الناتج المحمي اإلجمالي لمدوؿ العربية خالؿ الفترة – 1976
 ,1990ويتضح مف الشكؿ أف ىذا المعدؿ حقؽ نسباً سالبة خالؿ السنوات  ,86 ,85 ,83 ,1982وىذا
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يشير إلى االختالؿ الكبير في اليياكؿ اإلنتاجي ليذه الدوؿ قبيؿ تطبيؽ برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ
الييكمي ,ومف الجدير بالذكر أف معدالت النمو الكبيرة في الناتج المحمي اإلجمالي العربي خالؿ السنوات مف
عاـ  1976إلى عاـ  ,1981يعود إلى العوائد النفطية الضخمة التي حققتيا الدوؿ العربية المصدرة لمنفط
خالؿ السبعينيات نتيجة ارتفاع أسعار النفط خالؿ تمؾ الفترة.
مف اجؿ توضيح الفجوة بيف الموارد المادية والبشرة واختالؿ العالقة بينيما في الدوؿ العربية
سوؼ نعرض الجدوؿ التالي الذي يوضح تطورات النمو السكاني والناتج المحمي اإلجمالي ونصيب الفرد مف
الناتج المحمي ا إلجمالي لمدوؿ العربية ومقارنتيا مع النمو السكاني ونصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي
لدوؿ الب  OECDخالؿ الفترة .1990 – 1976
جدول()3.4النموالسكانًومتوسطنصٌبالفردمنالناتجالمحلًاإلجمالًفًالدولالعربٌةودولالب OECDللفترة 9976إلى
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السنة

معدل النمو
السكاني
الوطن العربي

متوسط نمو
الناتج المحلي
اإلجمالي
الوطن العربي

متوسط نصيب
الفرد من الناتج
المحلي اإلجمالي
الوطن العربي

معدل النمو
السكاني
OECD

متوسط نمو
الناتج المحلي
اإلجمالي OECD

متوسط نصيب الفرد
من الناتج
المحلي اإلجمالي
OECD

1976

3.17

12.6

997

0.93

4.77

5 963

1977

3.3

8.3

1112

0.913

3.71

6 504

1978

3.37

1.6

1190

0.858

4.42

7 206

1979

3.35

10.2

1553

0.946

3.89

8 030

1980

3.27

9.5

2046

0.912

1.209

8 777

1981

3.19

4.2

2041

0.906

1.93

9 724

1982

3.12

-7

1844

0.854

0.12

10 248

1983

3.05

-3.5

1677

0.813

2.96

10 879

1984

2.98

1.3

1651

0.782

4.61

11 710

1985

2.98

-4.9

1581

0.804

3.84

12 460

1986

2.94

-6.8

1461

0.838

2.98

12 985

1987

2.86

9.3

1536

0.859

3.53

13 693

1988

2.8

0.5

1469

0.853

4.62

14 714

1989

2.72

4.8

1498

0.843

3.84

15 744

1990

3.65

14.2

2000

0.828

2.88

16 681

بناء عمى المصادر التالية:
المصدر :تجميع الباحث ً
بناء عمى بينات World Bank, World Development Indicators
 العمود األوؿ إلى الثالث ًبناء عمى بينات OECD Data
 العمود الرابع والسادس ًبناء عمى بيانات
 -العمود الخامس ً

)UN DESA Statistics Division, National Accounts Main Aggregates Database (UNCTAD
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يوضح الجدوؿ السابؽ معدالت النمو السكاني ومتوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي
لمدوؿ العربية ودوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ,وتشير البيانات في العمود األوؿ إلى حالة االنفجار
السكاني التي يعاني منيا الوطف العربي ,حيث إف معدؿ النمو السكاني في ىذه الدوؿ تقريبا  %3أو قريب
منو في كؿ السنوات الموضحة بالجدوؿ ,بينما معدؿ النمو السكاني في دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي
والتنمية لـ يتعد  % 1في كؿ السنوات ,وبالرغـ مف أف الدوؿ العربية في بعض السنوات تحقؽ معدالت نمو
في الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة أكبر مف تمؾ النسبة التي تحققيا دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية
إال أف ىذا النمو لـ ينعكس بصورة إيجابية عمى متوسط نصيب الفرد مف ىذا الناتج بسبب الزيادة السكانية
المطردة في الدوؿ العربية ,بينما الدوؿ المتقدمة حتى واف كانت معدؿ نموىا االقتصادي منخفضاً إال أنيا
تحقؽ معدالت نمو سكاني اقؿ منو بكثير لذلؾ ,فأف مستوى نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي في
دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية يصؿ إلى أكثر 16000دوالر ,بينما في الوطف العربي لـ يتعدى
متوسط نصيب الفرد مف الناتج أكثر مف  2000في أحسف الحاالت خالؿ المدة المدروسة ,وتتمخص مشكمة
االختالؿ بيف الموارد المادية والبشرية في الوطف العربي مف خالؿ تذبذب وانخفاض معدالت النمو
االقتصادي مف جانب ومف جانب آخر عجزىا عف تجاوز معدالت النمو السكاني.
 .2الفجوة بين االدخار واالستثمار "فجوة الموارد المحمية المادية"
يتطمب المنيج السميـ لعممية التنمية وجود نوع مف التوافؽ النسبي بيف الموارد واستخداماتيا ,بحيث
ال تكوف ندرة الموارد سببا في حدوث اختناقات كبيرة عمى مستوى االقتصاد الكمي ,مثؿ انخفاض معدؿ
النمو في الناتج المحمي اإلجمالي نتيجة انخفاض مستوى االستثمار ,أو زيادة االعتماد عمى الموارد الخارجية
تعبير عف أحد أوجو استغالؿ الموارد
نتيجة لندرة الموارد المحمية ,وتعد الفجوة بيف االدخار واالستثمار
اً
الداخمية ومظي اًر مف مظاىر االختالؿ الداخمي ,فحجـ المدخرات الوطنية وأسموب توظيفيا يحدد تكويف رأس
الماؿ الوطني وتراكمو عمى مستوى االقتصاد القومي ,ويعتبر االدخار ىو المقدار الذي لـ يتـ استيالكو مف
تطر عمى األصوؿ اإلنتاجية والسمع الرأسمالية,
الدخؿ المتاح لإلنفاؽ ,بينما االستثمار ىو مقدار الزيادة التي أ
وبالتالي فاف زيادة معدؿ االدخار عف معدؿ االستثمار يشير إلى حالة مف الركود االقتصادي والمناخ
االستثماري غير المالئـ الذي يتمثؿ بعدـ االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي ,أما اذا زاد معدؿ
االستثمار عف معدؿ االدخار فاف ىذا يشير إلى عجز المدخرات الوطنية عف تمبية االستثمارات ,وبالتالي
تكوف الفجوة بيف الموارد المحمية سالبة ,ويتـ تغطية ىذه الفجوة إما باالستثمارات األجنبية أو عف طريؽ
االقتراض الخارجي (قنوع وأخروف ,2013 ,ص  ,)156وتمتاز الدوؿ العربية باعتمادىا المتزايد عمى
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االستثمارات األجنبية المباشرة واالقتراض الخارجي لتمويؿ االستثمارات المحمية نتيجة لضعؼ مستوى
االدخار في ىذه الدوؿ ,ويعود ذلؾ إلى ارتفاع نسبة االستيالؾ مف الدخؿ القومي وانخفاض نسبة االدخار
منو نتيجة النخفاض الدخوؿ في ىذه الدوؿ ,ويوضح الجدوؿ التالي متوسط االدخار واالستثمار المحمي
لمدوؿ العربية كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي واحتساب الفجوة بيف االدخار واالستثمار خالؿ الفترة التي
سبقت تطبيؽ برامج التكيؼ الييكمي.
جدوؿ ( )3.5االدخار واالستثمار والفجوة بينيما كنسبة مف GDP
السنة

إجمالًالتكوٌن
إجمالًاالدخارالمحلً 
الرأسمالًالثابتكنسبة
كنسبةمنGDP
منGDP

(نسبة مئوية)

الفجوةبٌناالدخار
واالستثمار 
كنسبةمن GDP

1977

38.23

28.09

10.14

1978

32.83

29.71

3.12

1979

37.56

25.79

11.77

1980

42.52

23.17

19.35

1981

39.84

24.35

15.49

1982

31.81

27.41

4.4

1983

29.99

28.05

1.94

1984

27.12

26.17

0.95

1985

22.52

23.98

-1.46

1986

20.54

23.82

-3.28

1987

21.73

22.73

-1

1988

21.72

21.14

0.58

1989

20.86

20.68

0.18

1990

20.95

20.44

0.51

المصدر :تجميع الباحث باالعتماد عمى بيانات World Bank, World Development Indicators
حسبت الفجوة بيف االدخار واالستثمار في العمود الرابع مف قبؿ الباحث

تشير البيانات المدرجة في الجدوؿ السابؽ إلى أف الدوؿ العربية تعاني مف اختالؿ واضح في
مواردىا المحمية ,ففي عاـ  1980وصمت الفجوة بيف االدخار واالستثمار إلى ما يقارب  %20مف الناتج
المحمي اإلجمالي لمدوؿ العربية ,وىذه تعد نسبة كبيرة جداً وتعكس حالة عدـ االستقرار السياسي واالقتصادي
في ىذه الدوؿ خالؿ تمؾ الفترة ,وتشير ىذه النسبة إلى أف اكثر مف  %20مف المدخرات الوطنية لـ يتـ
استغالليا مما يشير إلى سوء استغالؿ المدخرات الوطنية ,كما تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى انخفاض
نسبة االدخار واالستثمار مف الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ الفترة المدروسة ,حيث نالحظ أف المدخرات
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كنسبة مف الناتج انخفضت مف  %38مف الناتج إلى  %20مف الناتج ,كما أف التكويف الرأسمالي الثابت
انخفض مف  %28إلى  % 20مف الناتج المحمي اإلجمالي لمدوؿ العربية ,ىذا يشير إلى معدالت التضخـ
المرتفعة التي انعكست عمى مستوى االستيالؾ مع انخفاض وتباطؤ معدؿ النمو في الدخؿ القومي.
 .3الفجوة بين اإليرادات والنفقات (فجوة الموازنة العامة)
يتحقؽ التعادؿ في الميزانية العامة عندما تتساوى اإليرادات العامة مع النفقات العامة ( ,(G = Tفاذا
كانت النفقات تفوؽ اإليرادات فيذا يعني أف الميزانية العامة تحقؽ عج اًز ,وبالتالي يجب عمى الدولة ترشيد
النفقات ,ويعتبر العجز في الميزانية العامة ,احد السمات المشتركة لمدوؿ المتخمفة ,ألف ىذه الدوؿ عادة ما
تتكبد نفقات كبيرة ,مثؿ دعـ السمع األساسية لتثبيت أسعارىا عند أدنى مستوى حتى يتمكف محدودي الدخؿ
مف شرائيا ,وخالؿ الثمانينيات مف القرف الماضي نفذت الدوؿ العربية برامج انفاؽ ضخمة مقارنة مع
اإليرادات الحكومية المتاحة ليا ,مما قاد إلى تنامي العجز في الموازنات العامة ,حيث قادت ىذه السياسة
المالية التوسعية إلى ارتفاع الطمب المحمي وزيادة ضغوط التضخـ ,ذلؾ ألف زيادة االقتراض الحكومي مف
الجياز المصرفي لتمويؿ العجز في الموازنة العامة أدت إلى زيادة معدالت السيولة المحمية بصورة كبيرة,
وانعكس ذلؾ أيضاً عمى ميزاف المدفوعات حيث ازداد الطمب عمى الواردات ,في الوقت الذي اثر فيو التضخـ
عمى القدرة التنافسية لمصادرات (التقرير االقتصادي العربي الموحد ,1994 ,ص  ,)141ويوضح الشكؿ
التالي تطور النفقات واإليرادات العامة لمدوؿ العربية خالؿ عقد الثمانينيات.
شكؿ ( )3.5تطور النفقات واإليرادات العامة لمدوؿ العربية خالؿ الفترة 1990- 1980
300000
250000
200000
االٌراداتالحكومٌة

150000

النفقاتالحكومٌة
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المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الممحؽ رقـ ()3.4

إف الشكؿ السابؽ يشير إلى ارتفاع منحنى النفقات العامة أعمى منحنى اإليرادات العامة خالؿ
عقد الثمانينيات بالكامؿ وال يوجد ىناؾ تقاطع في المنحنييف إال عاـ  1980والذي ارتفعت فيو اإليرادات
العامة نتيجة الرتفاع أسعار النفط خالؿ عامي  1979و  1980بسبب الثورة اإلسالمية في إيراف ,ومع
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انخفاض أسعار النفط خالؿ بداية الثمانينيات انخفضت معيا إيرادات الدوؿ العربية المصدرة لمنفط ,التي
بالطبع تشكؿ أعمى إيرادات ونفقات في الوطف العربي كما يشير الممحؽ ( ,)3.4إضافة إلى تنامي أعباء
الديوف الخارجية الذي حمؿ الدوؿ العربية المدينة أعباء خدمة ديف كبيرة نتيجة الرتفاع أسعار الفائدة العالمية
واإلفراط في االقتراض الخارجي خالؿ عقد السبعينيات كما اشرنا في السابؽ ,وتشير اإلحصائيات أف جميع
الدوؿ العربية حققت عجز خالؿ عقد الثمانينيات باستثناء األردف والجزائر المتيف حققا فوائض في بعض
السنوات ,إضافة إلى موريتانيا التي حققت ميزانيتيا العامة فائضاً خالؿ النصؼ األخير مف العقد المذكور,
وذلؾ نتيجة التباعي ا برامج التثبيت االقتصادي منتصؼ الثمانينيات ,ويشير التقرير االقتصادي العربي
الموحد ( 1994ص  )141أف أكبر الدوؿ العربية التي حققت عج از في ميزانياتيا ىي اليمف ومصر
والسوداف ,حيث حققت ىذه الدوؿ نسبة متوسط عجز في الموازنة إلى الناتج المحمي اإلجمالي خالؿ الفترة
 1991 - 1981تقدر  %23و  %18و  %11عمى التوالي ,ويوضح الشكؿ التالي متوسط رصيد الميزانية
العامة لمدوؿ العربية خالؿ الفترة .1990 – 1980
شكؿ ( )3.6متوسط العجز والفائض في ميزانية الدوؿ العربية خالؿ الفترة 1990 - 1980
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المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات صندوؽ النقد العربي في الممحؽ رقـ ()3.4

كما نرى مف الشكؿ السابؽ فأف متوسط رصيد الموازنة العامة لمدوؿ العربية حقؽ عج اًز خالؿ عقد
الثمانينيات باستثناء عامي  1980و ,1981وبمغت أكبر نسبة عجز في الموازنة العامة لمدوؿ العربية عاـ
 1986حيث وصؿ العجز فييا إلى ما يقارب مف  50مميار دوالر .والجدير بالذكر ىنا أف الدوؿ العربية
تخصص نسبة كبيرة مف نفقاتيا العامة اتجاه النفقات العسكرية ,حيث بررت طبيعة الصراع الصييوني العربي
ضرورة التسميح العربي لمواجية المد التوسعي لمكياف الصييوني خالؿ عقدي السبعينيات والثمانينيات,
939

فالصراع العربي الصييوني جعؿ مف الدوؿ العربية سوقاً ناجحاً لمدوؿ التي تعتمد عمى إنتاج وتصدير السالح
لترويج إنتاجيا في ىذا السوؽ ,األمر الذي تطمب انفاقاً عسكرياً ضخماً ساىـ في زيادة العجز في الميزانيات
العامة لمدوؿ العربية ,وتشير بيانات صندوؽ النقد الدولي أف نسبة اإلنفاؽ العسكري مف اإلنفاؽ العاـ في
الدوؿ العربية كاف  %4.9خالؿ عاـ  ,1960بينما تطورت ىذه النسبة نتيجة لمحروب والتنازع الصييوني
العربي إلى  %12.1خالؿ عاـ  ,1989فيما كانت ىذه النسبة في الدوؿ الصناعية  %6.3عاـ 1960
وانخفضت إلى  4.9عاـ ( 1989صالح ,2012 ,ص .)120
كما يعتبر اإلنفاؽ العسكري لغرض التجييز ,مف النفقات التي ال تساىـ في تحسيف األوضاع
االقتصادية ,عمى العكس ,مف الممكف أف تؤثر ىذه النفقات عمى النمو االقتصادي ,بعكس اإلنفاؽ عمى إنتاج
المعدات العسكرية وتصديرىا التي مف الممكف أف تساىـ في تخفيض البطالة وزيادة الناتج ,ففي دراسة أجرتيا
 )2015( Korkmazحوؿ أثر اإلنفاؽ العسكري عمى النمو االقتصادي والبطالة لعدد  10دوؿ مف دوؿ
حوض المتوسط ,وجدت أف زيادة اإلنفاؽ العسكري يؤثر سمباً عمى البطالة والنمو حيث أظيرت النتائج لدييا
أف زيادة اإلنفاؽ العسكري بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة البطالة بمقدار  0.013وتخفض الناتج بمقدار
 ,0.009بالتالي نستطيع القوؿ إف النسبة الكبيرة مف النفقات العامة التي خصصتيا الدوؿ العربية لإلنفاؽ
العسكري ساىـ بشكؿ كبير في العجز في ميزانيتيا العامة وأدت إلى استنزاؼ الموارد االقتصادية العربية.
 .4الفجوة بين الصادرات والواردات (فجوة التجارة الخارجية)
كما ذكرنا سابقا فإف عقد السبعينيات تميز بالعديد مف الصدمات والضغوط الخارجية عمى الدوؿ
النامية والعربية ,فقد أثر ارتفاع أسعار النفط عمى أسعار السمع المصنعة ,وارتفاع أسعار السمع المصنعة
إضافة إ لى انخفاض أسعار المواد األولية اثر بشكؿ كبير عمى شروط التبادؿ التجاري لمدوؿ العربية التي
ارتفعت أسعار وارداتيا وانخفضت أسعار صادراتيا .ونشير ىنا إلى أف الدوؿ التي تعتمد عمى تنوع المنتجات
والسمع المعدة لمتصدير تتميز بالقدرة العالية عمى مواجية تقمبات السوؽ الدولية حاؿ الدوؿ المتقدمة ,وىذا ما
ال تتميز بو الدوؿ العربية حيث تعتمد الدوؿ العربية عمى إنتاج وتصدير سمعة واحدة ,حاؿ الدوؿ العربية
المصدرة لسمعة النفط التي عادة ما تتعرض لتقمبات شديدة "ارتفاعا وانخفاضا" ,كما أف أسعارىا وانتاجيا
يخضعاف لتوجيات السياسة الدولية وكثير مف الكتاب يطمؽ عمييا اسـ (سمعة سياسية) ,إضافة إلى ذلؾ فأف
الدوؿ العربية أيضا تعتمد عمى سمع أساسية محددة في وارداتيا مما يجعميا غير قادرة عمى تفادي التقمبات
في أسعار تمؾ السمع ,ومف جانب آخر تتميز الدوؿ المتقدمة بالمرونة العالية في جيازىا اإلنتاجي مما
يجعميا قادرة عمى مواجية تقمبات الطمب في السوؽ الدولية ,بعكس الدوؿ العربية التي يتصؼ جيازىا
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اإلنتاجي بعدـ المرونة مما يجعمو غير قادر عمى التخفيض أو زيادة اإلنتاج وفقاً لتقمبات الطمب في السوؽ
وبناء عمى ما تقدـ نستطيع القوؿ بأف الفجوة في التجارة الخارجية
الدولية عمى السمع التي تنتجيا ىذه الدوؿ,
ً
لمدوؿ العربية يعود أساساً إلى ىيكؿ الصادرات وىيكؿ الواردات المتيف تتصفاف بعدـ التنوع في العرض
والطمب ,ويوضح الجدوؿ التالي ىيكؿ الصادرات والواردات لمدوؿ العربية خالؿ الفترة 1987 – 1976
كنسبة مف إجمالي الواردات
جدوؿ ( )3.6ىيكؿ الصادرات والواردات في الدوؿ العربية خالؿ الفترة 1987- 1976
السنة

كيماويات
ومواد
صيدلية

سلع
صناعية
مختلفة

اآلت
ومعدات
نقل

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

0.8
0.8
1
1
1
0.6
0.8
1.1
1.3
1.6
2.8
3.2

2
1.9
2.4
1.9
1.4
1.6
2.4
3.7
4.5
4.2
4.1
5.1

0.7
0.6
0.8
7
0.7
7
0.9
1.1
0.8
1.1
1.3
1.3

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

5
5
5.1
5.3
5.6
5.5
6.5
6.6
6.4
6.5
6.8
6.6

29.7
31.4
32
33.3
32.2
30.9
31.5
30.4
30.2
32.8
32.7
30.2

39.5
40
39.9
36.7
34.6
36.7
34.7
36.5
36.3
32.5
33.7
33.4

وقود
وزيوت

مواد
خام

أغذية
ومشروبات

(نسبة مئوية)
أخرى

المجموع

هيكل الصادرات
91.6
92.6
91.6
93.5
94.6
94.3
92.1
90.1
88.5
88.2
86.8
84.9
هيكل الواردات
6.8
6.3
5.4
7.2
8.8
7.2
7.1
6.4
6.2
6.4
4.8
5.9

2.8
2.3
2.2
1.5
1.1
1.3
2.1
2.5
2.8
2.7
2.1
2.3

1.9
1.4
1.7
1.2
0.9
0.9
1.2
1.3
1.7
1.9
2.5
2.8

0.2
0.4
0.3
0.2
0.3
0.6
0.5
0.2
0.4
0.3
0.4
0.4

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

3.2
3.4
2.8
2.8
3
2.7
2.9
2.8
2.8
3.5
3.7
4.2

15
13.5
14.4
14.4
15.3
16.6
16.7
16.5
17.3
17.4
17.5
18.8

0.8
0.4
0.4
0.3
0.5
0.4
0.6
0.8
0.8
0.9
0.8
0.9

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

المصدر :تجميع الباحث باالعتماد عمى المصادر التالي:
 النسب مف عاـ  1976إلى عاـ  1981أخذت مف التقرير االقتصادي العربي الموحد 1984 النسب مف عاـ  1982إلى عاـ  1987حسبت مف قبؿ الباحث باالعتماد عمى البيانات الواردة في صندوؽ النقدالعربي :الدوؿ العربية ,مؤشرات اقتصادية ,العدد  10عاـ 1993
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كما ىو واضح في الجدوؿ ( )3.6فإف الدوؿ العربية تعتمد في صادراتيا عمى سمعة وحدة وىي
الوقود والمواد المستخرجة الخاـ ,وىو ما يجعؿ اقتصادنا العربي عرضة ألي تقمبات قد تحدث في أسعار ىذه
السمعة ,فكما نرى في الجدوؿ فإنو عندما كانت أسعار البتروؿ مرتفعة خالؿ السبعينيات ,كانت صاد ارت
الوقود والزيوت تشكؿ معاً اكثر مف  %90مف إجمالي صادرات ىذه الدوؿ ,بينما خالؿ بداية الثمانينيات فإف
ىذه النسبة انخفضت إلى  %84عاـ  1987ذلؾ ألف أسعار النفط تياوت في ىذه الفترة ,واذا نظرنا إلى
ىيكؿ الواردات ,نجد أف الدوؿ العربية تعتمد عمى استيراد السمع األساسية التي ال غنى عنيا في تغطية
احتياجات الطمب المحمي ,فإذا ارتفت أسعار تمؾ السمع فإف فاتورة الواردات سوؼ ترتفع معيا ,ألف إمكانية
تخفيض استيرادىا يعد أم اًر صعباً الف ىذه السمع تعتبر ضرورية لتغطية حاجات المستيمكيف وطمب
الصناعات المحمية ,فمثالً نجد أف واردات السمع الغذائية والمشروبات تشكؿ اكثر مف  %18خالؿ منتصؼ
الثمانينيات ,واآلالت ومعدات النقؿ  %33واحياناً تصؿ إلى  ,%40وبالتالي فإف ارتفاع أسعار الواردات
وانخفاض أسعار الصادرات يؤدي إلى تدىور شروط التبادؿ التجاري ,وزيادة العجز في ميزاف المدفوعات كما
يوضح الجدوؿ التالي مقدار العجز في الحساب التجاري (الصادرات – الواردات) في عدد مف الدوؿ العربية.
جدوؿ ( )3.7العجز والفائض في الحساب التجاري "ميزاف المدفوعات خال الفترة 1990 – 1982
السنة

( بالمميوف دوالر)

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

األردن

-2127

-2120

-1720

-1637

-1426

-1467

-1411

-773

-1236

تونس

-1160

-1073

-1152

-866

-934

-728

-1097

-1208

-1678

سورٌا

-1634

-2106

-1853

-2090

-1326

-869

-638

1192

2094

السودان

-349

-188

-80

-139

-306

-430

-521

-506

-322

لبنان

-2658

-3021

-2516

-1652

-1602

-1307

-1747

-1760

-2041

مصر

-3715

-4558

-6216

-5215

-4538

-4980

-6608

-5933

-6699

المغرب

-1773

-1243

-1408

-1368

-1067

-1069

-752

-1679

-2072

الٌمن

-2573

-2399

-2096

-1651

-1198

-1527

-1376

-1076

-1088

مورٌتانٌا

-186

-62

-8

37

17

43

88

98

17

العراق

-11100

-1767

-438

-74

-1409

2360

454

2415

3914

الدولة
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كما يوضح الجدوؿ( )3.7فإف معظـ الدوؿ العربية سجؿ حسابيا التجاري في ميزاف المدفوعات عج اًز
خالؿ عقد الثمانينيات باستثناء الدوؿ المصدرة لمنفط التي عادةً ما تفوؽ صادراتيا وارداتيا نتيجة ارتفاع
أسعار النفط وارتفاع الطمب عميو ,بينما الدوؿ العربية غير المصدرة لمنفط نجد أنيا عانت مف عجز مزمف
ومستمر في حسابيا الجاري العتمادىا المتزايد عمى الواردات في ظؿ ضعؼ وفقر قطاع التصدير ,وتعتبر
عجز خالؿ تمؾ الفترة خاصة عاـ  ,1982وذلؾ نتيجة لمحروب
العراؽ مف أعمى الدوؿ التي سجمت
اً
واالنقالبات التي عانت منيا خالؿ الثمانينيات والتسعينيات حيث بمغ العجز في الحساب الجاري في العراؽ
حوالي  11مميار دوالر ,ثـ تمتيا مصر بمقدار  6مميار و  600مميوف دوالر خالؿ المدة المدروسة ,بينما
نالحظ موريتانيا التي بدأت تطبيؽ برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي خالؿ فترة مبكرة مف
الثمانينيات ,نجد أف حسابيا التجاري يسجؿ فائضاً منذ عاـ  1984وحتى عاـ  ,1990وىذا يشير إلى أنيا
حققت احد األىداؼ المعمنة ليذه البرامج وىو تحسيف وضع ميزاف المدفوعات مف خالؿ القضاء أو تخفيض
العجز فيو.
وبالنسبة لمحساب الجاري  Current Account Balanceفقد سجؿ الرصيد المتوسط لجميع
األقطار العربية خالؿ عقد الثمانينيات عج اًز طوؿ تمؾ الفترة ,ويعود ذلؾ إلى تحويالت العامميف مف الدوؿ
كثير مف العامميف في قطاع النفط في الخميج ىـ مف بنجالدش واليند
المصدرة لمنفط لمخارج ,وبما أف
اً
باكستاف وغيرىما مف الدوؿ غير العربية ,فإف جزءاً مف ىذه التحويالت يذىب خارج الوطف العربي ,فيما يتـ
تحويؿ جزء منو إلى بعض األقطار العربية التي يعمؿ جزء مف القوة العاممة لدييا في الخارج ,ويوضح الشكؿ
التالي متوسط العجز والفائض في الحساب الجاري لمدوؿ العربية خالؿ عقد الثمانينيات.
شكؿ( )3.7الفائض أو العجز في الحساب الجاري لمدوؿ العربية خالؿ الفترة 1990 – 1982

(بالمميوف دوالر)
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كما يوضح الشكؿ( )3.7فإ ف الدوؿ العربية عانت مف عجز مستمر خالؿ عقد الثمانينيات باستثناء
عامي  1982و  ,1992ووصؿ العجز في ىذه المنطقة إلى اكثر مف  11مميار دوالر خالؿ منتصؼ
الثمانينيات ,ويعتبر ارتفاع أسعار السمع المستوردة وانخفاض أسعار السمع المصدرة ,وارتفاع معدالت التضخـ
المحمي وارتفاع أعباء الديوف الخارجية ,إضافة إلى الشروط الحمائية التي فرضتيا الدوؿ الرأسمالية عمى
صادرات الدوؿ النامية ,كميا مف العوامؿ التي ساىمت في تنامي العجز في موازيف المدفوعات العربية.
إضافة إلى ذلؾ فإف اتجاىات التجارة العربية يمعب دو اًر بار اًز في مستويات أسعار السمع المستوردة التي
تنعكس عمى األسعار المحمية ,وبالرغـ مف إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة ,واقرار الكثير مف التشريعات
تنـ ولـ تتطور (أبو جامع,
والغاء الضرائب الجمركية بيف الدوؿ العربية إال أف التجارة العربية البينية لـ ُ
 ,2010ص  ,)965وبالتالي فإف تركز التجارة الخارجية مع الدوؿ الرأسمالية التي ىي أساساً تعاني مف
ارتفاع معدالت التضخـ األمر الذي يجعؿ مف التجارة الخارجية قناة يسمؾ بيا التضخـ طريقو إلى الدوؿ
العربية.
 .5ارتفاع معدالت البطالة والتضخم خلل الفترة 1990- 1970
إف ارتفاع معدالت البطالة والتضخـ في أي بمد يعد مف اكثر المؤشرات إلحاحاً عمى السمطات
االقتصادية إلجراء تعديالت أو سياسات اقتصادية مف شأنيا تخفيض ىذه المعدالت ,وتتميز الدوؿ النامية
والعربية بارتفاع معدالت البطالة والتضخـ ,والتضخـ المستورد نتيجة اعتمادىا المتزايد عمى الواردات.
أ .ارتفاع معدالت البطالة
عانت الدوؿ العربية خالؿ عقدي السبعينيات والثمانينيات مف ارتفاع معدالت البطالة وخاصة البطالة
المقنعة والتي تعني وجود أعداد مف القوة العاممة تزيد عف حاجة مستوى اإلنتاج في االقتصاد ,مما يعني أف
صفر ,ويعتبر االنفجار السكاني وحالة الركود
اإلنتاجية الحدية لمعامؿ في الدوؿ العربية غير النفطية تساوي
اً
االقتصادي وارتفاع أعباء المديونية الخارجية مف األسباب الرئيسية في تفاقـ مشكمة البطالة في الوطف
العربي .ومنذ منتصؼ الثمانينيات وبعد تفجر أزمة الديوف الخارجية بدأت معدالت البطالة تسجؿ أرقاماً
مرتفعة في الدوؿ العربية حيث وصؿ معدؿ العاطميف عف العمؿ في األردف والجزائر إلى  %19.8مف
إجمالي قوة العمؿ ,وفي المغرب بمغت النسبة  %15.4وتونس  ,%15وتجدر اإلشارة إلى أف نسبة كبيرة مف
المتعطميف عف العمؿ في الدوؿ العربية ىـ مف الشباب دوف  25عاما ,ففي الجزائر نجد أف حوالي %69
مف المتعطميف عف العمؿ ىـ مف الشباب الذيف تقؿ أعمارىـ عف  25سنة ,وفي تونس بمغت ىذه النسبة
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 %47وفي المغرب  ,%41كما تشير األرقاـ أف  %69مف المتعطميف عف العمؿ خالؿ عقد الثمانينيات في
مصر ىـ مف خريجي الثانوية والجامعات وبمغت ىذه النسبة في الجزائر ( %61زكي ,1998 ,ص ,)135
كما أف إحصائيات صندوؽ النقد العربي تشير إلى متوسط النمو في قوة العمؿ خالؿ عقد الثمانينيات كاف
أعمى مف متوسط نمو الناتج المحمي اإلجمالي لمدوؿ العربية ,إضافة إلى ذلؾ فأف انخفاض أسعار النفط
والحرب العراقية اإليرانية وحرب الخميج بداية التسعينيات ,أدت إلى عودة الكثير مف قوة العمؿ العربية التي
كانت تعمؿ في دوؿ الخميج إلى ديارىا األمر الذي زاد مف عدد المتعطميف عف العمؿ في ىذه الدوؿ.
ب .ارتفاع معدالت التضخم
يوضح الشكؿ ( ) 3.8فاف الدوؿ العربية عانت مف ارتفاع مزمف في معدالت التضخـ الذي نتج عف
ارتفاع أسعار النفط وأسعار السمع المصنعة والسمع الغذائية خالؿ عقد السبعينيات ,إضافة إلى ذلؾ السياسات
التوسعية التي اتبعتيا الدوؿ العربية خالؿ السبعينيات التي أدت إلى زيادة اإلنفاؽ العاـ واالقتراض الذي زاد
مف حجـ السيولة المحمية والذي انعكس عمى سعر صرؼ العممة وارتفاع معدالت التضخـ نتيجة زيادة
الطمب الكمي وضعؼ اإلنتاجية في ىذه الدوؿ.
الشكؿ ( )3.8معدؿ التضخـ في الدوؿ العربية

(نسبة مئوية)
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)World Bank, World Development Indicators, Inflation, GDP deflator (annual %

فكما نشاىد في الشكؿ السابؽ فأف معدؿ التضخـ في الدوؿ العربية ونتيجة لمصدمة النفطية األولى
وصؿ إلى اكثر  ,%26ثـ انخفض إلى  %5في العاـ التالي ثـ ارتفع إلى  %10حتى وصؿ عاـ 1980
937

إلى  %20وعاـ  1987انخفض إلى  %10ثـ عاد وارتفع إلى  %15عاـ  ,1990ويعود التذبذب الشديد
في معدالت التضخـ ىذه إلى الصدمات الخارجية الخاصة بأسعار النفط وأسعار السمع المصنعة التي
تستوردىا البمداف العربية ,فالدولة التي تعتمد عمى الواردات بشكؿ كبير في تغطية طمبيا المحمي فإنيا تكوف
عرضة ألي صدمات خارجية أو أي صدمات في السوؽ الدولية.
مف خالؿ استعراض الظروؼ االقتصادية في الدوؿ العربية خالؿ عقدي السبعينيات والثمانينيات
وأىـ المشكالت واالختالالت البنيوية فييا ,نجد أنو كاف ىناؾ تدىور واضح في المؤشرات االقتصادية
واالجتماعية الكمية ,الذي أوضحو العجز في الميزانية العامة وميزاف المدفوعات ,وارتفاع معدالت التضخـ
والبطالة ,وتزايد حجـ السكاف بشكؿ مفرط الذي قابمو جمود في الجياز اإلنتاجي وركود اقتصادي ,إضافة إلى
ارتفاع حجـ الديف الخارجي وارتفاع أعباءه المادية ,نجد أف ىذه الدوؿ كانت بالفعؿ في حاجة إلى التغير
واعادة الييكمة واتباع سياسات اقتصادية وتحوالت جذرية في البنية االقتصادية تمكنيا مف تصحيح الوضع
االقتصادي خاصة في ظؿ عجز السياسات التوسعية التي كانت تتبعيا ىذه الدوؿ في ظؿ النظاـ شبو
المخطط مركزي الذي كانت تنتيجو ىذه الدوؿ ,وفي ظؿ انييار المنظومة االشتراكية أواخر الثمانينيات
وبداية التسعينيات ,وانفراد المنظومة الرأسمالية بالسيطرة عمى العالـ االقتصادي والسياسي ,فاف الدوؿ العربية
مفر مف المحاكاة لمتغيرات االقتصادية الدولية التي طرأت عمى االقتصاد العالمي منذ بداية
لـ تجد ليا اً
السبعينيات ,وانفرد اقتصاد السوؽ بالنظاـ االقتصادي الدولي منذ إعالف توافؽ واشنطف ,الذي أصبح تنفيذ
بنودىا يشكؿ الجدارة االئتمانية ألي بمد يرغب باالقتراض مف المؤسسات المالية والنقدية الدولية أو الدوؿ
الرأسمالية.
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المبحث الثالث
التجربة العربية في التثبيت االقتصادي والتكيف الييكمي
بعد أف تـ في الفصؿ الثاني تحديد أىـ المضاميف واألىداؼ المعمنة مف قبؿ صندوؽ النقد الدولي
والبنؾ الدولي فيما يخص برامج التث بيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي ,وبعد أف استعرضنا اىـ المشكالت
واالختالالت االقتصادية التي عانت منيا الدوؿ العربية خالؿ العقود األخيرة مف القرف السابؽ ,وأظيرنا حاجة
ىذه الدوؿ إلى التعديؿ الييكمي وتغيير النظاـ االقتصادي القائـ ,فبعد فشؿ سياسات تدخؿ الدولة في حؿ
المشكالت االقتصادية لمدوؿ العربية ,وبعد أف أصبح منح القروض الخارجية مشروطاً بتطبيؽ جممة مف
اإلجراءات التصحيحية ,لجأ الكثير مف الدوؿ العربية إلى عقد اتفاقيات مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية
لمبدء في تطبيؽ برامج االستقرار االقتصادي والتكيؼ الييكمي ,واف يتـ تمويؿ ىذه القروض مف قبؿ
المؤسسات الدولية مف خالؿ قروض التصحيح االقتصادي والتكيؼ الييكمي التي يتـ منحيا عمى مراحؿ وفقا
لسير عممية التصحيح التي يتـ تطبيقيا عمى مراحؿ ,فكمما انتيت مرحمة يتـ تقديـ غالؼ مالي عمى شكؿ
قروض جديدة مف أجؿ تمويؿ المرحمة التالية.
أوالً :تطبيق برامج التثبيت االقتصادي والتكيف الييكمي في الدول العربية
بعد ثالثة إلى أربعة عقود مف السياسات التدخمية والحمائية التي كانت تتبعيا الدوؿ العربية ,بدأت
الدوؿ العربية بتحرير االقتصاد وتطبيؽ البرامج المعدة مف قبؿ المؤسسات الدولية ومنظري المدرسة
الكالسيكية والرامية إلى التحوؿ نحو اقتصاد السوؽ ,حيث بدأت جيود التحوؿ نحو اقتصاد السوؽ بصورة
مبكرة في المغرب وموريتانيا ,المتيف شرعتا بتطبيؽ برامج تصحيح شاممة مدعومة مف المؤسسات الدولية منذ
النصؼ األوؿ مف عقد الثمانينيات وبالتحديد عامي  1983و 1985عمى التوالي ,ثـ تمتيما تونس وسوريا
بتطبيؽ ىذه البرامج عاـ  ,1986أما السوداف بدأت أوؿ محاولة لإلصالح االقتصادي عاـ  1979إال أنيا
بدأت فعمياً بتطبيؽ جميع برامج اإلصالح عاـ ( 1989التقرير االقتصادي العربي الموحد ,1994 ,ص
 ,)145ومف ثـ بدأت الجزائر بتطبيؽ ىذه البرامج عاـ ( 1988بغداد ,2005 ,ص  ,)7ثـ األردف عاـ
 1989ثـ مصر عاـ  ,(Dabour, 1999, p 65) 1991ثـ اتبعت دوؿ الخميج العربي سياسات إصالحية
اقتصادية في أوقات متباينة مطمع عاـ 2000ـ بخصخصة المنشآت العامة غير االستراتيجية وتحرير
األسعار واعطاء دور لمقطاع الخاص في عممية التنمية كمحاكاة لمتغيرات االقتصادية الدولية واالنخراط في
منظومة االقتصاد العالمي وذلؾ بسبب التشوىات البنيوية و تراجع إيرادات الدولة نتيجة انخفاض وتذبذب
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أسعار النفط (  ,) Hertog, 2013, p 3-4وجميع ىذه الدوؿ منذ أف تبنت ىذه البرامج بدأت بسف وتشريع
القوان يف التشريعية الخاصة بتطبيؽ برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي ,مثؿ إعالف قوانيف رفع الدعـ
الحكومي عمى السمع األساسية ,تعديؿ الييكؿ الضريبي ,استقاللية بعض المنشآت ,تخفيض التعرفة
الجمركية...الخ.
ثانياً :استعراض التجربة العربية في التعديل الييكمي
شيدت الدوؿ العربية خالؿ السنوات السابقة توترات سياسية وثورات وانقالبات داخمية أثرت سمباً
عمى النشاط االقتصادي ,كنتيجة النخفاض تدفؽ االستثمارات األجنبية في ىذه الدوؿ وتعطؿ الكثير مف
القطاعات عف العمؿ ,ففي تونس انخفض النمو االقتصادي مف  3.7عاـ  2010إلى  %1.3عاـ ,2011
وفي مصر انخفض النمو مف  5.1عاـ  2010إلى  1.3عاـ  ,2011كما انخفض النمو في اليمف مف 8.1
إلى  %3.4وفي سوريا مف  %6عاـ  2009إلى  %3عاـ ( 2011أبو جامع ,2013 ,ص ,)438
وبالتالي فإف ىذه األحداث والتطورات قد تنعكس عمى تحميؿ نتائج اإلصالح االقتصادي في ىذه الدوؿ ,لذلؾ
سنقوـ باستبعاد ىذه الفترة التي شيدت التوترات الداخمية ,مع إمكانية عرضيا في التحميؿ الوصفي إال أننا لف
نبني عمييا نتائج التحميؿ ,وسيتوقؼ تفسيرنا لتطور المؤشرات االقتصادية عند عاـ  ,2010كما سنقوـ
بتحميؿ التجربة العربية في إطار برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي مف خالؿ تحديد األىداؼ المعمنة
ليذه البرامج والتي تشتمؿ عمى االتي:
 .1تخفيض العجز في الميزانية العامة
تيدؼ برامج التثبيت االقتصادي إلى اتباع سياسة مالية انكماشية مف خالؿ ترشيد النفقات العامة عف
طريؽ تخفيض اإلنفاؽ الحكومي ,وزيادة الموارد المالية لمدولة عف طريؽ تعديؿ الييكؿ الضريبي .وكما
شاىدنا في المبحث السابؽ فإ ف الدوؿ العربية عانت مف عجز مزمف في ميزانيتيا العامة خالؿ العقود التي
سبقت تطبيؽ برامج اإلصالح االقتصادي نتيجة اإلفراط في اإلنفاؽ العاـ والتياوف في جمع اإليرادات
الضريبية ,ولعؿ تحسيف وضع الميزانية الحكومية مف أىـ األىداؼ التي تسعى إلييا الحكومات والمؤسسات
الدولية معاً ,فالدولة تسعى إلى التخمص مف عبء االلتزامات الكبيرة عمييا ,والمؤسسات الدولية تسعى إلى
تحسيف الموارد المالية لمدولة حتى تتمكف مف االلتزاـ بسداد أقساط الديوف الخارجية ,وتعد مسألة تخفيض
اإلنفاؽ الحكومي وتحسيف الوضع الضريبي مف أوؿ البرامج التي يتـ تطبيقيا في اطار برامج التثبيت
االقتصادي ,وذلؾ مف أجؿ تحسيف وضع الميزانية العامة ,والوصوؿ إلى استقرار مالي يمكف الدولة مف القدرة
عمى المواصمة في تنفيذ باقي البرامج ,كما أف استمرار العجز في الموازنة العامة يدفع الدولة إلى مزيد مف
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االقتراض وبالتالي مزيد مف األعباء المالية التي قد تودي بانييار النظاـ االقتصادي اذا ما استمر ىذا
الوضع دوف تحسيف ,وفي الشكؿ التالي نوضح التطور الذي حدث عمى متوسط اإليرادات والنفقات العامة
لمدولة العربية قبؿ وبعد تطبيؽ برامج التثبيت االقتصادي حتى نستطيع أف نميز الفروقات بيف المرحمتيف.
شكؿ ( )3.9متوسط اإليرادات والنفقات العامة في الدوؿ العربية خالؿ الفترة 2014 - 1980
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كما ىو موضح في الشكؿ ( )3.9نجد أف الدوؿ العربية كانت تعاني مف عجز في ميزانيتيا العامة
خالؿ عقد الثمانينيات ,حيث نجد أف كالً مف منحنى اإليرادات والنفقات ينخفض خالؿ تمؾ الفترة إال أف
منحنى اإليرادات ينخفض بشكؿ أكبر مف انخفاض منحنى النفقات ,أما خالؿ فترة التسعينيات وبالتحديد بعد
استقر اًر نسبياً في منحنى النفقات حيث نجد أف ىذا
ا
الشروع في تنفيذ برامج التثبيت االقتصادي ,نجد أف ىناؾ
المنحنى اتخذ شكؿ مستو إلى درجة كبيرة بينما نشاىد ارتفاع بسيط في منحنى اإليرادات مما يشير إلى أف
بدا ىناؾ ترشيداً وتحديداً لمنفقات العامة بدأ يظير ,بينما بدأت اإليرادات ترتفع تدريجياً ,وبالرغـ مف أف العجز
في الميزانية اسمر خالؿ فترة التسعينيات إال أننا نجد وعمى المدى البعيد أف برامج التثبيت االقتصادي حققت
ىدفيا في ىذا المضمار حيث نجد أف منحنى اإليرادات ارتفع بشكؿ أكبر مف منحنى النفقات العامة ,وبالتالي
فاف الدوؿ العربية ومنذ عاـ  2002بدأت تحقؽ فائضاً في الموازنة العامة ,وبمغ متوسط الفائض لمموازنات
العامة في الدوؿ العربية حوالي  252مميار دوالر خالؿ عاـ  2008ثـ تراجع ىذا الرقـ وسجمت الدوؿ
العربية عج اًز في ميزانيتيا العامة بمغ حوالي  47مميار دوالر ,بسبب األزمة المالية العالمية إضافة إلى
التوترات السياسية التي شيدتيا المنطقة العربية مع ثورات الربيع العربي واالنقالبات الداخمية ,وانعكاساً
لالرتفاع الجنوني في أسعار النفط خالؿ عامي  2009و 2010عادت الموازنة العامة في الدوؿ العربية
وحققت فائضاً بمغ حوالي  154مميار دوالر عاـ  ,2012ثـ انخفض ىذا الرقـ نتيجة تياوي أسعار النفط
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خالؿ السنوات الثالثة الماضية حيث كاف متوسط الفائض في الميزانيات العامة لمدوؿ العربية حوالي 67
مميار دوالر عاـ ( 2014انظر الممحؽ رقـ  ,)3.4ويوضح الشكؿ التالي متوسط الفائض والعجز في الدوؿ
العربية خالؿ نفس المدة
شكؿ ( )3.10تطور متوسط الفائض والعجز في الدوؿ العربية خالؿ الفترة 2014 - 1980
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نظرة متأنية لمشكؿ ( )3.10تجعمنا نكتشؼ كيؼ نجحت جيود التثبيت االقتصادي في نقؿ الميزانية
العامة لمدوؿ العربية مف عجز مزمف إلى فائض كبير نسبياً ,فكما نرى مف الشكؿ أف الدوؿ العربية سجمت
عج اًز في الميزانية العامة خالؿ عقد الثمانينيات ,وبعد تطبيؽ برامج التثبيت االقتصادي بدأ ىذا العجز
يتالشى تدريجياً خالؿ التسعينيات ,حتى حققت الموازنات العامة لمدوؿ العربية فائضا خالؿ األلفية الجدية
وبالتحديد منذ عاـ  2002وحتى عاـ  2008عندما تفجرت األزمة المالية العالمية.
كثير مف االقتصادييف والباحثيف بحثوا في األثر العكسي لتخفيض عجز الموازنة العامة في الدوؿ
العربية ,حيث تشير الدراسات التي أجراىا Evernsel (2002), Dabour (1999) ,وميمائي ()2009
وجابر ( ,)2011إلى أف التكمفة الخاصة بتخفيض العجز في الموازنة العامة كاف عمى حساب الفقراء
ومحدودي الدخؿ ,ألف تخفيض اإلنفاؽ العاـ في الدوؿ التي طبقت برامج التثبيت االقتصادي جاء عف طريؽ
رفع الدعـ الحكومي عف السمع األساسية ,األمر الذي أدى إلى ارتفاع ىذه األسعار بشكؿ ممفت .ففي الجزائر
مثال ارتفعت أسعار الحميب مف  1.5جنيو جزائري إلى اكثر مف  8جنيو جزائري لمتر الواحد وفي بعض
المناطؽ وصؿ إلى اكثر مف  15جنيو جزائري (ميمائي ,)2009 ,كما توصؿ إلى أف أسعار السمع
األساسية ارتفعت بأكثر مف الضعؼ بعد تطبيؽ برامج التثبيت االقتصادي في الجزائر.
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 .2تخفيض العجز في ميزان المدفوعات
إ ف تحسيف الوضع الخارجي عف طريؽ تخفيض العجز في الميزاف التجاري والجاري لميزاف
المدفوعات ,يعد مف أىـ وأبرز أىداؼ برامج التثبيت االقتصادي ,ويوصي صندوؽ النقد الدولي الدوؿ التي
ترغب في تطبيؽ برامج التثبيت االقتصادي ,بتخفيض سعر صرؼ العممة الوطنية مف أجؿ زيادة تنافسية
الصادرات وتخفيض الطمب عمى الواردات ,إضافة إلى تقميؿ التوسع في السيولة المحمية مف أجؿ ضبط
التضخـ ,وبالفعؿ كما يوضح الجدوؿ ( )3.8فإف معظـ الدوؿ العربية التي طبقت ب ارمج التثبيت االقتصادي,
قامت بتخفيض أسعار الصرؼ الوطنية وفقا لتوصيات صندوؽ النقد الدولي.
جدوؿ ( )3.8تطور أسعار الصرؼ في بعض الدوؿ العربية خالؿ الفترة 2014 - 1980
موريتانيا

األردن

تونس

الجزائر

مصر

المغرب

السنة

سوريا

1980

3.925

45.9

0.2

0.4

3.8

0.7

3.9

1983

3.925

54.8

0.3

0.6

4.7

0.7

7.1

1986

3.925

74.3

0.3

0.7

4.7

0.7

9.1

1987

3.925

73.8

0.3

0.8

4.8

0.7

8.3

1988

11.225

75.2

0.3

0.8

5.9

0.7

8.2

1989

11.225

83

0.5

0.9

7.6

0.8

8.4

1990

11.225

80.6

0.6

0.87

8.9

1.5

8.2

1991

11.225

81.9

0.6

0.9

18.4

3.1

8.7

1992

11.225

87

0.6

0.8

21.8

3.3

8.5

1993

11.225

120.8

0.6

1

23.3

3.3

9.2

1994

11.225

123.5

0.6

1.01

35

3.3

9.2

1995

11.225

129.7

0.7

0.94

47.6

3.3

8.5

1996

11.225

137.2

0.7

0.97

54.7

3.3

8.7

1997

11.225

151.8

0.7

1.1

57.7

3.3

9.5

2001

11.225

255.6

0.7

1.4

77.2

3.9

11.3

2002

11.225

271.7

0.7

1.4

79.6

4.4

11

2003

11.225

263.03

0.7

1.2

77.3

5.8

9.5

2005

11.225

265.5

0.7

1.2

73.2

5.7

8.8

2006

11.225

268.6

0.7

1.3

72.6

5.7

8.7

2010

11.225

275.8

0.71

1.4

74.3

5.6

8.4

2011

11.225

281.1

0.71

1.4

72.9

5.9

8

2012

11.225

296.62

0.71

1.5

77.5

6.05

8.6

2013

11.225

300.6

0.71

1.6

79.3

6.8

8.4

2014

11.225

ــــــ

0.71

1.6

80.5

7.07

8.4

المصدر :مف تجميع الباحث باالعتماد عمى بيانات البنؾ الدولي:
World Bank, World Development Indicators, Official exchange rate
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كما ىو واضح مف الجدوؿ ( )3.8فإف جميع الدوؿ المدرجة في الجدوؿ قامت بتخفيض عدد
الوحدات مف العممة المحمية مقابؿ الدوالر األمريكي ,وبنسب متفاوتة ,حيث نجد سوريا زادت عدد الوحدات
مف عممتيا المحمية مقابؿ الدوالر بأكثر مف ثالث أضعاؼ السعر الذي كاف سائداً بداية الثمانينيات ,بينما
موريتانيا زادت عدد وحداتيا مف العممة الوطنية أكثر مف  6أضعاؼ السعر الذي سبؽ تطبيؽ برامج التثبيت
االقتصادي ,والمغرب أ كثر مف ضعفيف ونصؼ ,بينما تعد الجزائر مف اكثر الدوؿ المدرجة في الجدوؿ قامت
بزيادة عدد وحداتيا مقابؿ الدوؿ ,حيث زادت عدد الوحدات مف عممتيا المحمية مقابؿ الدوالر بما يقارب 20
مرة ,بينما األردف خفضت عممتيا بنسبة بسيطة مقارنة بالدوؿ األخرى ,ىذا ويعد تخفيض سعر الصرؼ مف
السياسات اليامة التي يوصي بيا صندوؽ النقد الدولي مف أجؿ التغمب عمى عجز ميزاف المدفوعات ,مف
خالؿ تخفيض سعر الصادرات ورفع أسعار الواردات ,ويوضح الشكؿ ( )3.11تطور متوسط الواردات
والصادرات في الدوؿ العربية خالؿ الفترة التي سبقت تطبيؽ البرامج والفترة التي تمتيا.
شكؿ ( )3.11تطور متوسط نسبة الصادرات والواردات إلى  GDPفي الدوؿ العربي خالؿ الفترة 2014 - 1980
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مف المالحظ أف نسبة متوسط الصادرات العربية إلى الناتج المحمي اإلجمالي تطورت بشكؿ ممحوظ
خالؿ الفترة التي أعقبت تطبيؽ برامج التثبيت االقتصادي ,فكما نالحظ مف الشكؿ السابؽ أف نسبة الواردات
إلى الناتج المحمي اإلجمالي في الدوؿ العربية كانت أكبر مف نسبة الصادرات خالؿ عقد الثمانينيات وأوائؿ
التسعينيات ,ففي عاـ  1984نجد أف نسبة الصادرات إلى الناتج المحمي اإلجمالي كانت  %33بينما كانت
الواردات  %40في نفس العاـ ,وفي عاـ  1991كانت الصادرات تمثؿ  %31مف الناتج المحمي اإلجمالي
بينما كانت نسبة الواردات تمثؿ ما نسبتو  % 45مف الناتج المحمي اإلجمالي ,وبعد تطبيؽ برامج التثبيت
وتخفيض سعر صرؼ العمالت الوطنية في معظـ الدوؿ العربية أصبحت الصادرات تمثؿ  %35عاـ
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 1996بينما كانت نسبة الواردات  %31في نفس العاـ ,كما أف نسبة الصادرات مف الناتج المحمي اإلجمالي
وصمت إلى  %40عاـ  ,2000في حيف أف الواردات كانت تمثؿ  %27فقط ,وعاـ  2008وصمت نسبة
الصادرات مف الناتج إلى حوالي  ,%58في حيف كانت الواردات تمثؿ  ,%42ولكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو
عند ىذه النقطة ,ىؿ تطور الصادرات العربية يشير إلى نجاح سياسة تخفيض سعر الصرؼ التي اتبعتيا
الكثير مف البمداف العربية؟ ,ومف أجؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ كاف الزماً عمينا أف نتتبع تطور الحساب
التجاري في موازيف مدفوعات الدوؿ التي خفضت قيمة عممتيا ,والمدرجة في الجدوؿ التالي.
(بالمميوف دوالر)

جدوؿ ( )3.9تطور رصيد الحساب التجاري في عدد مف الدوؿ العربية خالؿ الفترة 2013 – 1982
السنة

موريتانيا

اليمن

المغرب

مصر

لبنان

السودان

سوريا

تونس

األردن

1982

-186

-2573

-1773

-3715

-2658

-349

-1634

-1160

-2127

1984

-8

-2096

-1408

-6216

-2516

-80

-1853

-1152

-1720

1986

17

-1198

-1067

-4538

-1602

-306

-1326

-934

-1426

1988

88

-1376

-752

-6608

-1747

-521

-638

-1097

-1411

1990

17

-1088

-2072

-6699

-2041

-322

2094

-1678

-1236

1992

-54

-869

-2463

-5501

-3185

-596

159

-2063

-1779

1994

47

274

-2107

-5889

-4804

-521

-1275

-1567

-1579

1996

14

-30

-2193

-8202

-5926

-719

-337

-1761

-2001

1998

11

-785

-2309

-10214

-5913

-1136

-178

-2151

-1602

2000

15

1312

-3194

-8320

-5080

440

1422

-2252

-2174

2001

-34

767

-2954

-6512

-5919

223

1424

-2399

-2006

2002

-105

779

-3039

-5761

-4956

-203

2210

-2322

-1680

2003

-224

367

-4333

-4334

-5220

6

1332

-2270

-1996

2004

-483

817

-6484

-6621

-6778

191

263

-2320

-3378

2005

-800

1700

-8208

-7883

-6587

-1121

-140

-1966

5015

2006

198

1390

-9738

-8584

-6149

-1448

885

-2516

5056

2007

23

-440

-14077

-15168

-7859

1156

-521

-2879

6451

2008

25

148

-19182

-19758

-11184

3552

-1710

-4014

7171

2009

-115

-1986

-16483

-16817

-11178

-270

-3064

-3701

-6274

2010

126

-824

-14964

-21135

-12500

2564

-3662

-4570

-6803

2011

297

574

-19288

-21572

-13927

1528

-7660

-4798

-8831

2012

-460

-3546

-20097

-29361

-14712

-4056

…..

-6105

-10559

2013

-370

-290

-20399

-23368

-15348

-1641

…..

-5934

-11486

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى المصادر التالية:
 صندوؽ النقد العربي ,الدوؿ العربية مؤشرات اقتصادية ,العدد 1993 ,10 صندوؽ النقد العربي ,الدوؿ العربية مؤشرات اقتصادية ,العدد2003 ,20 , صندوؽ النقد العربي التقرير االقتصادي العربي الموحد لألعواـ ()2015 ,2014 ,2009995

تشير البيانات الموجودة في الجدوؿ ( )3.9إلى أف التطور الذي حدث في متوسط صادرات وواردات
الدوؿ العربية ,ليس لو عالقة بسياسة تخفيض سعر الصرؼ ,أو بمعنى أدؽ إنو لـ يكف ناتج عف تطور
صادرات الدوؿ العربية غير النفطية ,حيث تشير البيانات السابقة إلى أف العجز في الحساب التجاري استمر
في جميع الدوؿ التي قامت بتخفيض قيمة عممتيا الوطنية ,بؿ العكس نالحظ مف بيانات الجدوؿ أف العجز
في الحساب التجاري ازداد في جميع ىذه الدوؿ باستثناء السوداف ,اليمف وموريتانيا ,حيث استطاعت ىذه
الدوؿ مف تقميؿ العجز في حسابيا الجاري ,حتى أنيا حققت فوائض كبيرة في رصيد الحساب الجاري في
بعض السنوات ,مع اإلشارة إلى أننا استبعدنا سنوات ما "يسمى بالربيع العربي" ,فمف خالؿ تتبع ىذه
اإلحصائيات نجد أف السوداف حققت فائضاً في ميزانيا التجاري عاـ  2010بمغ  2مميار و  564مميوف
دوالر في حيف أنيا كانت تعاني مف عجز في ىذا الحساب بمغ  322مميوف دوالر عاـ  ,1990وموريتانيا
حققت فائضاً في الميزاف التجاري في كثير مف السنوات المدروسة.
بينما اليمف وسوريا يبدو وكاف سياسية تخفيض سعر الصرؼ لدييما كانت تحقؽ أىدافيا ,حيث نجد
أف ىاتيف الدولتيف حققتا فوائض في ميزانيما التجاري خالؿ السنوات التي أعقبت تطبيؽ برامج التثبيت
االقتصادي ,حيث وصؿ الفائض في اليمف حوالي مميار و 390مميوف دوالر عاـ  ,2006بينما سوريا حققت
فائض في ميزانيا التجاري بمغ  885مميوف دوالر في نفس العاـ ,كما أف الفائض استمر في ىاتيف الدولتيف
منذ بداية عاـ  2000وحتى عاـ  ,2007ويبدو أف األزمة المالية العالمية كاف ليا وقعيا عمى ىذه الدوؿ بعد
عاـ .2007
أما بالنسبة لمصر واألردف وتونس والمغرب يبدو أف سياسة تخفيض سعر الصرؼ لـ تؤت ثمارىا في
ىذه الدوؿ ,فكما نشاىد في الجدوؿ فإف العجز في الميزاف التجاري ارتفع في مصر مف  6مميار و699
مميوف دوالر عاـ  1990إلى  21مميار و 135مميوف دوالر عاـ  ,2010وفي األردف ارتفع العجز في
الحساب التجاري مف مميار و 236مميوف دوالر إلى اكثر مف  11مميار عاـ  ,2013وفي تونس كاف العجز
عاـ  1990يقدر ب مميار و  678مميوف دوالر وارتفع ىذا العجز حتى وصؿ اكثر مف  4مميار دوالر عاـ
 ,2010ولـ يكف الوضع مختمفاً في المغرب حيث تطور العجز في الميزاف التجاري لممغرب مف حوالي 2
مميار دوالر عاـ  1990إلى اكثر مف  20مميار دوالر عاـ  ,2013كما أف اتجاىات التجارة الخارجية
دور محورياً في تردي قطاع التجارة الخارجية ليذه الدوؿ ,حيث تشير اإلحصاءات إلى أف
العربية تمعب اً
التجارة العربية البينية كانت  9.4عاـ  ,1990وبالرغـ مف جيود اإلصالح االقتصادي وتحرير التجارة
الخارجية في ىذه الدوؿ إال أف تجارتيا البينية ظمت فقيرة في حدود  %10.2عاـ  2007مف إجمالي
تجارتيا الخارجية (أبو جامع ,2010 ,ص.)952
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ىذا التحميؿ الوصفي يشير إلى أف سياسة سعر الصرؼ غير فعالة في معظـ الدوؿ العربية ,إال أف
التحميؿ مف خالؿ الطرؽ الوصفية واالستقرائية أصبح غير كاؼ لمحكـ عمى سياسة ما ,في ظؿ تطور عمـ
االقتصاد القياسي واعتماد الكثير مف المؤسسات الدولية وراسمي السياسات االقتصادية عمى الدراسات الكمية,
لذلؾ قمنا بأجراء دراسة كمية لمحكـ عمى العالقة بيف سعر الصرؼ مع الصادرات والواردات في الدوؿ
العربية ,والعينة تمثمت في مجتمع ىذه الدراسة " 10دوؿ عربية" والبيانات ىي نفس البيانات التي اعتمدتيا
ىذه الدراسة ,انظر الجدوؿ ( ,)4.3وبعد اخذ الموغاريتـ الطبيعي لممتغيرات ,واجراء االنحدار بطريقة 2SLS
ظيرت لنا النتائج الموضحة في المرفؽ رقـ ( )3.5واتضح أف نتائج التحميؿ الكمي جاءت متوافقة مع
التحميؿ الوصفي حيث أظيرت النتائج الكمية أف العالقة بيف سعر الصرؼ والصادرات عالقة عكسية ,أي أف
زيادة عدد الوحدات مف العممة المحمية مقابؿ الدوالر بوحدة واحدة يؤدي إلى انخفاض الصادرات بمقدار 0.1
وحدة ,وجاءت عالقة التضخـ بالصادرات عالقة منطقية وىي عالقة عكسية كما تفترضيا النظرية
االقتصادية ,فيما كانت العالقة مع الواردات أيضا عكسية لكال المتغيريف المستقميف ,كما أف القوة التفسيرية
لمنموذجيف كانت  %65لمصادرات و %37لمواردات.
تعود العالقة العك سية بيف سعر الصرؼ والصادرات إلى جمود الجياز اإلنتاجي في الدوؿ العربية
الذي يعمؿ عند طاقتو القصوى في ظؿ الموارد المستغمة مف قبؿ الدولة ,وبالتالي نستطيع أف نحكـ ىنا أف
سياسة سعر الصرؼ سياسة غير فعالة في تحسيف الوضع في ميزاف المدفوعات في الدوؿ العربية ,ويجب
عمى ىذه الدوؿ تطوير جيازىا اإلنتاجي وتحسيف قدراتو واستغالؿ الموارد المتاحة مف أر ٍ
اض وموارد بشرية
ومادية.
 .3تخفيض االلتزامات الخارجية.
أف تقميص العجز في الموازنة العامة وميزاف المدفوعات في الدوؿ النامية في إطار برامج التثبيت
االقتصادي ,ييدؼ أيضاً إلى تخفيض أعباء واجمالي الديوف الخارجية عمى ىذه الدوؿ مف خالؿ اعتمادىا
عمى الموارد المحمية مف إيرادات عامة وعوائد التجارة الخارجية ,وحصمت الدوؿ العربية عمى تخفيض في
مديونتيا الخارجية وخصومات وىبات ومنح مف أجؿ رفع قدرة ىذه الدوؿ في تنفيذ التعديالت الييكمية التي
يوصي بيا البنؾ الدولي (التقرير االقتصادي العربي الموحد ,1994 ,ص  ,)149وسعت الدوؿ العربية مف
خالؿ توقيعيا اتفاقيات إعادة الييكمة مع البنؾ والصندوؽ الدولييف إلى تخفيض ديونيما الخارجية ,إضافة إلى
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اتباع سياسات مالية ونقدية انكماشية تمكنيما مف زيادة إيراداتيما مف أجؿ سداد وتخفيض االلتزامات المالية
الخارجية ,ويوضح الشكؿ التالي تطور إجمالي رصيد الديوف الخارجية المستحقة عمى الدوؿ العربية المدينة.
شكؿ ( )3.12تطور إجمالي الديوف الخارجية المستحقة عمى الدوؿ العربية المدينة خالؿ الفترة 2014 - 1982
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المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى التقرير االقتصادي العربي الموحد لمسنوات 2015 ,2009 ,1994
إضافة إلى مصدر صندوؽ النقد العربي ,مؤشرات اقتصادية العدد 1993 ,10

يوضح الشكؿ ( )3.12أف الدوؿ العربية نجحت في تخفيض الديوف الخارجية المستحقة عمييا
خالؿ السنوات األوؿ مف تطبيؽ برامج التثبيت االقتصادي وبالتحديد خالؿ الفترة  , 2002 – 1989حيث
كاف إجمالي الديف المستحؽ عمى الدوؿ العربية في عاـ  1989ما يقارب  135مميار و  70مميوف دوالر,
فيما انخفض ىذا الرصيد إلى  119مميار و  709مميوف دوالر عاـ  ,2001ىذا يعني أف الدوؿ العربية
استطاعت أف تخفض ما يعادؿ  15مميار و 361مميوف دوالر خالؿ  12عاـ ,ولكف نجد أف رصيد ىذه
الديوف بدأ يرتفع بشكؿ كبير بعد عاـ  2002حيث وصؿ إجمالي الديف المستحؽ عمى الدوؿ العربية ما
يعادؿ  206مميار و  779مميوف دوالر عاـ  ,2014أي أف الدوؿ العربية زادت مف ديونيا الخارجية بمقدار
 87مميار و 70مميوف دوالر خالؿ  13عاـ ,والجدير بالذكر أف ىناؾ دوؿ عربية نجحت مف خالؿ برامج
دوؿ أخرى مف مديونيتيا الخارجية ,ولـ تفمح في
التثبيت االقتصادي في تخفيض ديونيا الخارجية ,فيما زادت ُ
تخفيض ىذه االلتزامات ,فمثال استطاعت الجزائر أف تخفض ديونيا الخارجية مف  24مميار و 541مميوف
دوالر عاـ  1989إلى  3مميار و 10مميوف دوالر عاـ  ,2014كما أف سوريا خفضت ديونيا الخارجية مف
 15مميار و  704مميوف دوالر عاـ  1989إلى  4مميار و 326مميوف دوالر عاـ  ,2011كما أف مصر
نجحت في تخفيض ديونيا الخارجية مف  44مميار و  403مميوف دوالر عاـ  1988إلى  33مميار و 692
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مميوف دوالر عاـ  ,2011بينما الدوؿ األخرى نجحت في تخفيض ديونيا الخارجية خالؿ السنوت األولى
لتطبيؽ برامج التثبيت االقتصادي ,ولكف خالؿ الفترة المدروسة فاف ديوف بعض الدوؿ العربية ارتفعت بشكؿ
ممفت ,فمثال السوداف ارتفعت ديونيا الخارجية مف  8مميار عاـ  1988إلى  44مميار دوالر عاـ ,2013
باإلضافة إلى تونس التي كاف رصيد ديونيا الخارجية ما يقارب  6مميار عاـ  1988وارتفع ىذا الرصيد إلى
ما يقارب  28مميار دوالر ,فيما بقيت الديوف الخارجية اليمنية في حدود  5إلى  7مميار دوالر خالؿ نفس
الفترة الزمنية ,أما بما يتعمؽ بموريتانيا فقد وصمت ديونيا الخارجية عاـ  2014إلى  3مميار و 406مميوف
دوالر فيما كاف ىذا الرصيد في حدود  2مميار عاـ "1".1989
نستطيع القوؿ ىنا أف مصر والجزائر وسوريا نجحوا في تخفيض ديونيـ الخارجية في إطار برامج
التثبيت االقتصادي ,فيما فشمت الدوؿ األخرى في تخفيض التزاماتيا الخارجية ,مع اإلشارة أف ىذه الدوؿ
نجحت في ذلؾ في المراحؿ األولى مف تطبيؽ برامج التثبيت االقتصادي ,إال أف عدـ االستقرار السياسي
واالجتماعي لـ يجعؿ ىذه السياسة تنجح في الزمف البعيد ,خاصة واف العديد مف الدوؿ العربية شيدت
انتفاضات شعبية خالؿ أوائؿ التسعينيات نتيجة رفع الدعـ الحكومي عف السمع األساسية األمر الذي أدى
إلى ارتفاع أسعارىا ,ومف الممكف أف تكوف ىذه الدوؿ قد تراجعت عف بعض السياسات المتعمقة بالتثبيت
االقتصادي أو انو كاف ىناؾ قصور في تنفيذ بعض البرامج ,األمر الذي انعكس عمى زيادة طمبيا لمقروض
الدولية ومف المصادر المختمفة.
 .4ضبط التضخم
أف سياسة ضبط التضخـ والحفاظ عمى مستوى عاـ مستقر لألسعار مف األولويات بالنسبة لمنظري
المدرسة النقدية والنيوكالسيكية ,بعكس الحاؿ في المدرسة الكينزية التي تولي األىمية األولي لمبطالة ,لذلؾ
نجد أف برامج صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي ييدفاف إلى تخفيض معدالت التضخـ في جميع الدوؿ التي
ترغب بتطبيؽ ىذه البرامج ,كما وجد العديد مف الباحثيف "الشمري ( ,)2007حفيظ ( ,)2012عمي (,)2007
و ) , Mireaux & Mecagni & Schadler (2000وجدوا نجاح سياسات التثبيت االقتصادي والتكيؼ
الييكمي في تخفيض معدالت التضخـ في معظـ الحاالت التي درسوىا ,وكما أوضحنا في المبحث السابؽ أف
الدوؿ العربية عانت مف معدالت تضخـ مرتفعة انعكست سمبا عمى الرفاىية المجتمعية نتيجة ارتفاع أسعار
السمع والخدمات ,لذلؾ فا ف المؤسسات المالية الدولية أوصت ىذه الدوؿ الحفاظ عمى معدؿ مستقر مف
عرض النقود يتوافؽ مع معدؿ النمو في الناتج المحمي اإلجمالي ,مف اجؿ كبح النمو المفرط في الطمب
1
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المحمي والوصوؿ إلى استقرار األسعار ,ويوضح الشكؿ التالي متوسط مستوى عرض النقود كنسبة مف الناتج
المحمي اإلجمالي في الدوؿ العربية خالؿ الفترة 2014 – 1980
شكؿ ( )3.13متوسط نسبة عرض النقود مف  GDPفي الدوؿ العربية خالؿ الفترة 2014 - 1980
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كما ىو واضح مف الشكؿ ( )3.13فإف الدوؿ العربية كاف لدييا نمو كبير وبوتيرة سريعة وكبيرة في
عرض النقود خالؿ عقد الثمانينيات ,بينما نالحظ أف نمو عرض النقود في الدوؿ العربية استقر نسبياً ,ذلؾ
نتيجةً لمسياسات النقدية االنكماشية التي أوصت بيا المؤسسات الدولية في إطار برامج التثبيت االقتصادي
والتكيؼ الييكمي ,ويوضح الشكؿ أف معدؿ نمو عرض النقود في الدوؿ العربية ,وبعد أف كاف ينمو بشكؿ
كبير ,إال أنو أصبح مستق اًر منذ أواخر الثمانينيات وحتى عاـ  ,2008ويبدو أف األزمة المالية العالمية عاـ
 2008دفعت بيذه الدوؿ إلى اتباع سياسات نقدية ومالية توسعية تخوفا مف حالة الركود والكساد التي رافقت
األزمة العالمية ,وكما أشرنا سابقاً فإف كثير مف الدراسات وجدت أف سياسة تخفيض عرض النقود نجحت إلى

ٍ
حد كبير في تخفيض معدالت التضخـ ,إضافة إلى ذلؾ فإف المؤسسات المالية والنقدية الدولية توصي برفع
أسعار الفائدة التي تعمؿ عمى سحب النقد الزائد في األسواؽ ويتـ إيداعو في البنوؾ مف أجؿ االستفادة مف
العائد عمى ىذه الودائع مف جراء ارتفاع أسعار الفائدة ,وكما يوضح الشكؿ ( )3.14متوسط معدؿ التضخـ
في الدوؿ العربية خالؿ الفترة  ,2014 – 1973نجد أف الدوؿ العربية كاف لدييا معدالت تضخـ مرتفعة
خالؿ الفترة  1970إلى  , 1992ومع بدء تطبيؽ برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي بدأ ىذا المعدؿ
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باالنخفاض تدريجياً ,مما يشير إلى نجاح برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي في ضبط التضخـ
والسيطرة عميو مف خالؿ السياسة النقدية االنكماشية التي يدعو ليا صندوؽ النقد الدولي.

شكؿ ( )3.14متوسط معدؿ التضخـ في الدوؿ العربية خالؿ الفترة 2014 - 1973
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تشير بيانات البنؾ الدولي أف معدؿ التضخـ في المنطقة العربية وصؿ عاـ  1977إلى ما يقارب
 %12كمتوسط معدالت التضخـ في جميع الدوؿ العربية ,وفي عاـ  1992وصؿ ىذا المعدؿ إلى ما يقارب
 ,% 10بينما انخفض ىذا المعدؿ بعد تطبيؽ برامج التثبيت والتكيؼ الييكمي واستقر في حدود  2إلى %4
منذ عاـ  1996إلى عاـ .2014
 .5تحقيق نمو اقتصادي مستدام
إف جميع البرامج المنطوية تحت بنود برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي ,وكما ىو معمف مف
قبؿ معدي ىذه البرامج أنيا تسعى إلى تحقيؽ معدالت نمو اقتصادي مطردة ومستدامة مف خالؿ رفع الطاقة
اإلنتاجية واستغالؿ الموارد االقتصادية بشكؿ كفؤ ,وزيادة تنافسية االقتصاد ,وتوصمت الدراسات التي أعدت
في ىذا المضمار إلى نتائج متباينة ,ففي بعض الحاالت وجد أف برامج اإلصالح االقتصادي نجحت في
تحقيؽ معدالت نمو اقتصادي مطردة ومستدامة ,وفي حاالت أخرى وجد أف ىذه البرامج نجحت في تحقيؽ
معدالت نمو اقتصادي ولكف بمعدؿ منخفض نسبياً ,وفي دراسات أخرى أجريت مقارنة بيف مجموعة مف
الدوؿ التي طبقت برامج التثبيت االقتصادي ومجوعة أخرى لـ تطبقيا "مع األخذ باالعتبار تجانس
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المجموعتيف" ووجدوا أف الدوؿ التي لـ تطبيؽ برامج تثبيت اقتصادي نجحت في تحقيؽ معدالت نمو
اقتصادي اعمى مف تمؾ الدوؿ التي طبقتيا ) ,(Goldstein & Montiel,1986كما أجريت دراسات أخرى
مقارنة بيف الدوؿ التي طبقت سياسات استقرار اقتصادي وتكيؼ ىيكمي داخمية وبيف الدوؿ التي طبقت ىذه
السياسات بإمالءات مف المؤسسات الدولية ,ووجدوا أف الدوؿ التي طبقت سياسات داخمية نجحت في تحقيؽ
معدالت نمو اقتصادي أكبر مف الدوؿ التي طبقت سياسات البنؾ والصندوؽ الدولييف ),(Easterly, 2003
ومف أجؿ الوقوؼ عمى تطور النمو االقتصادي في الدوؿ العربية سوؼ نعرض الشكؿ التالي الذي يوضح
متوسط معدالت النمو االقتصادي في الدوؿ العربية خالؿ الفترة .2014 - 1982
شكؿ ( )3.15تطور متوسط معدالت النمو االقتصادي في الدوؿ العربية خالؿ الفترة 2014 - 1982

النمو االقتصادي
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المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات البنؾ الدوليWorld Bank, World Development Indicators:

كما ىو واضح مف الشكؿ ( )3.15فاف الدوؿ العربية سجمت معدالت نمو سالبة خالؿ الثمانينيات
مف القرف الماضي ,ومرت بحالة مف الركود االقتصادي ,األمر الذي دفعيا إلى تبني سياسات تصحيحية,
وكما ذكرنا سابقا فإ ف الدوؿ العربية ومنذ منتصؼ الثمانينيات وبداية التسعينيات بدأت بالفعؿ بتطبيؽ برامج
التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي ,وكما يوضح الشكؿ فإف الدوؿ العربية حققت متوسط نمو اقتصادي
مرتفع نسبياً عف فترة الثمانينيات ,حيث تشير بيانات البنؾ الدولي أف متوسط معدؿ النمو االقتصادي في
الدوؿ العربية وصؿ إلى  %3-عاـ  , 1982فيما حققت ىذه الدوؿ متوسط معدؿ نمو بمغ  %4عاـ 1992
و  %5عاـ  ,2003و %9عاـ  ,2004و %7عاـ  ,2006وبالتالي فأف إعطاء القطاع الخاص دوره
وحريتو في قيادة عممية التنمية واإلنتاج والتصدير والغاء العديد مف القوانيف التي كانت تعرقؿ تدفؽ
االستثمارات األجنبية ,إضافة إلى خصخصة العديد مف المنشآت العامة التي كانت تُمنى بخسائر ,كؿ ىذا
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أدى إلى تحفيز القطاع الخاص وتحفيز االستثمارات المحمية واألجنبية مما قاد إلى تحقيؽ معدالت نمو
اقتصادي مستدامة.

خاتمة
يظير مما جاء في ىذا الفصؿ أف التطورات واألزمات الخارجية التي ال دخؿ لمدوؿ النامية في
نشوئيا ,خمقت اختالالت وتشوىات اقتصادية عالمية ومحمية في معظـ بمداف العالـ ,فالركود الذي حدث بداية
السبعينيات ,وارتفاع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع معدالت التضخـ ,واختالؿ النظاـ النقدي العالمي ,كؿ ىذا
أدى إلى تغيرات اقتصادية عالمية ,إضافة إلى انييار النظاـ االشتراكي الذي كاف الراعي األوؿ لمدوؿ النامية,
وكثير مف ىذه الدوؿ كانت تتبني سياساتو القائمة عمى التدخؿ الحكومي في رسـ السياسات وتوجيو
االستثمارات وغيرىا مف السياسات التدخمية ,كؿ ىذا ساىـ في تغيير البيئة االقتصادية العالمية ,ومف خالؿ
عرض أىـ االختالالت الييكمية والمشاكؿ االقتصادية التي عانت منيا الدوؿ العربية مطمع الثمانينيات,
أ صبح عمى الدوؿ العربية تغيير سياساتيا وتكييؼ اقتصاداتيا لمواكبة التغيرات االقتصادية العالمية,
ولمتخمص مف التشوىات البنيوية ,واألعباء المالية التي أثقمت عبء الموازنة العامة في ىذه الدوؿ ,وبالتالي
اصبح لبرامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي ضرورة موضوعية لتجاوز تمؾ االختالالت ,األمر الذي
يتطمب مجموعة مف السياسات واإلجراءات االقتصادية لموصوؿ إلى المستوى الذي يحقؽ االستقرار
االقتصادي في ىذه الدوؿ مف ناحية ,ومواكبة التغيرات االقتصادية العالمية مف ناحية أخرى ,ومف خالؿ
العرض الوص في لمتجربة العربية في التحوؿ الييكمي وجدنا أف ىذه الدوؿ طبقت معظـ الشروط التي توصي
بيا المؤسسات المالية والنقدية الدولية ,مثؿ تخفيض عرض النقود ,تخفيض النفقات العامة ,زيادة اإليرادات
العامة ,تخفيض أسعار الصرؼ المحمية ,كما يتضح مف العرض الوصفي أف ىذه اإلجراءات أدت إلى تحقيؽ
مستقر ,وتخفيض معدالت التضخـ ,وتخفيؼ العجز في الموازنة العامة ,واستقرار المديونية
معدؿ نمو
اً
الخارجية خالؿ السنوات األولى مف تطبيؽ ىذه البرامج ,غير أنيا لـ تستطع تخفيؼ العجز في الحساب
الجاري ليذه الدوؿ.
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الفصل الرابع
تقييم برامج التثبيت االقتصادي والتكيف الييكمي

المبحث األول :عرض وتحميؿ األدبيات السابقة

المبحث الثاني :تقييـ برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي في الدوؿ العربية
 النتائج االستنتاجات -التوصيات

تقديم
منذ أف بدأت الدوؿ النامية في تطبيؽ برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي ,أصبح ىذا
الموضوع مف أكثر الموضوعات اىتماماً مف قبؿ الباحثيف ,فاليدؼ مف تطبيؽ ىذه البرامج ىو تمبية متطمبات
التنمية المستدامة التي يسعى إلييا الجميع ,كما شغؿ ىذا الموضوع باؿ الكثير مف راسمي السياسات
االقتصادية في الدوؿ النامية ,نظ اًر الختالؼ وجيات النظر حوؿ إمكانية صوابيا ,ومالءمتيا لالختالالت
البنيوية التي تعاني منيا ىذه الدوؿ ,وبدأ الباحثوف بدراسة وتقييـ ىذه البرامج لموقوؼ عمى مدى تأثيرىا عمى
التنمية االقتصادية ,وانعكاسيا عمى المؤشرات االقتصادية الكمية في ىذه الدوؿ ,فقد أجريت العديد مف
الد ارسات الوصفية والكمية لمتحقؽ مف مدى تحقيؽ ىذه البرامج ألىدافيا المعمنة ,وتتجمى أىمية ىذه الدراسة
في تحديد العالقة بيف المتغيرات التي تشتمؿ عمييا السياسات المعدة في إطار ىذه البرامج مثؿ "تخفيض
اإلنفاؽ الحكومي ,تخفيض سعر الصرؼ ,تخفيض عرض النقود ,تحرير االستثمار األجنبي وزيادة االنفتاح
التجاري ,وعالقة ىذه المتغيرات بالمؤشرات االقتصادية الكمية المشتممة عمى "الناتج المحمي اإلجمالي ,معدؿ
التضخـ ,معدؿ البطالة ,سعر الصرؼ وميزاف المدفوعات .وبما أف الدراسات السابقة تعد تقييماً واختبا اًر ليذه
البرامج فإننا رأينا أف موضعيا األنسب ىو في ىذا الفصؿ ,بعكس ما جرت عميو العادة بوضعيا في مقدمة
الدراسة ,ألف ىذه الدراسات اختبرت وقيمت آثار ىذه البرامج ,وبالتالي فإف موضعيا األنسب في الفصؿ الذي
يبحث اآلثار المتعمقة بتطبيؽ ىذه البرامج ,إضافة إلى ذلؾ فإف اشتقاؽ النموذج االقتصادي ,واستخداـ
بناء عمى ما جاءت بو ىذه الدراسات.
منيجية محددة لدراسة ىذه البرامج يتـ ً
بناء عمى ما تقدـ فإننا سنتطرؽ في المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ إلي نقد واستعراض مكثؼ ألىـ
ً
الدراسات التي بحثت في ىذا المضمار ,إضافة إلى عرض ممخص ليذه الدراسات في جدوؿ لتوضيح
الع ينات والفترات الزمنية والنماذج القياسية وأىـ المتغيرات والنتائج التي خمصت إلييا ىذه الدراسات بغرض
اشتقاؽ النموذج القياسي وتحديد اىـ المتغيرات والمنيجيات القياسية المالئمة لموصوؿ إلى ىدؼ ىذه الدراسة,
وفي المبحث الثاني سيتـ اختبار فرضيات الدراسة مف خالؿ تقدير العالقة بيف السياسات والمؤشرات
االقتصادية ومف ثـ الخروج بنتائج الدراسة ومحاولة وضع توصيات تساىـ في إنجاح عمميات التحوؿ الييكمي
في الدوؿ العربية.
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المبحث األول
عرض وتحميل األدبيات السابقة:
 .1العرض النقدي لمدراسات السابقة
تحاوؿ مختمؼ طرؽ تقييـ برامج التثبيت االقتصادي والتكييؼ الييكمي الوصوؿ إلى التأثير
الصافي لمسياسات عمى األىداؼ وذلؾ بعد األخذ بعيف االعتبار مختمؼ العوامؿ األخرى التي ربما كاف ليا
وقع عمى األىداؼ ,ومف المعروؼ أف أي وسيمة لتقييـ برامج التثبيت االقتصادي والتعديؿ الييكمي عادةً ما
تكوف محفوفة بالصعوبات ,نظ اًر ألنو ال يوجد طريقة متفؽ عمييا مف قبؿ الباحثيف ,فمف خالؿ مراجعة

األدبيات السابقة ,وجد أف ىناؾ عدة طرؽ استخدميا الباحثوف في تقييـ ىذه البرامج ,وقد حصرنا ىذه الطرؽ
في النقاط التالية.
1.1

طريقة قبل وبعد "Before – After" :وتقوـ ىذه الطريقة عمى مقارنة المؤشرات االقتصادية
والوضع االقتصادي قبؿ تطبيؽ ىذه البرامج وبعدىا ,فقد وجد ) Evenest (2002أف ىناؾ تحسناً
معنوياً في صافي االحتياطات ومعدؿ التضخـ وصافي الديف المحمي والديف الخارجي ,في حيف انو
وجد أف ىناؾ تحسناً غير معنوي في العجز في الموازنة العامة ,وذلؾ بتقييـ ىذه المؤشرات
االقتصادية ؿ  118دولة نامية قبؿ وبعد تطبيؽ البرامج ,كما وجد عمي ( )2007أف ىناؾ تحسف
معنوي في ٍ
كؿ مف معدؿ التضخـ ,االنفتاح التجاري ,العجز في الموازنة العامة وأسعار الفائدة ,فيما
ط أر تحسف معنوي في بعض الحاالت وتدىور في حاالت أخرى ,أما بالنسبة لمنمو في دخؿ الفرد فقد
شيد تدىو اًر معنوياً في كؿ الحاالت المدروسة ,بينما وجد (النعيمي ومحسف )2012 ,أف أثر ىذه
البرامج كاف سمبياً عمى نمط التغير في نسبة مساىمة الزراعة في الناتج المحمي اإلجمالي في سوريا
وكاف إيجابياً عمى ارتفاع الرقـ القياسي إلنتاج الفرد مف السمع الزراعية ,كما أف أثر ىذه البرامج كاف
سمبياً عمى نمط التغير في قيمة الناتج الزراعي في السعودية وايجابياً عمى تعديؿ الرقـ القياسي
ألسعار السمع الزراعية ,أما في اليمف فمـ يجدوا أي تغير في المؤشرات الخاصة بقطاع الزراعة,
حيث إف معظـ المتغيرات بقيت كما ىي دوف تغيير في كال الفترتيف.

1.2

طريقة "مع ,وبدون" " "With – Withoutوتقوـ ىذه الطريقة عمى أساس تقدير ىذه البرامج في
مجموعتيف متجانستيف مف الدوؿ ,أحداىما طبقت ىذه البرامج واألخرى لـ تطبقيا ومقارنة المؤشرات
االقتصادية في كال المجموعتيف ,حيث وجد ) Goldstein & Montiel (1986أف النمو
االقتصادي في الدوؿ التي لـ تطبؽ برامج التصحيح االقتصادي ظؿ أكبر مف النمو في الدوؿ التي
طبقتيا ,في حيف وجدت حفيظ ( )2012أف معدالت التضخـ والعجز في الموازنة العامة في الدوؿ
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التي طبقت ب ارمج التثبيت االقتصادي تحسف بشكؿ أكبر مف الدوؿ التي لـ تطبؽ ىذه البرامج ,في
حيف أف النمو االقتصادي في الدوؿ التي لـ تطبؽ ىذه البرامج ظؿ أفضؿ مف الدوؿ التي طبقتيا.
1.3

النموذج التطبيقي العام ,وتعد ىذه الطريقة مف أشير الطرؽ المستخدمة في تقييـ برامج التثبيت
االقتصادي ,وتقوـ ىذه الطريقة عمى تقدير العالقة ,بيف المؤشرات المستيدفة في سياسات التثبيت
والتكيؼ الييكمي ,والمؤشرات االقتصادية الكمية مثؿ النمو والبطالة والتضخـ وغيرىا ,كما أف ىذه
الطريقة تحاوؿ تفادي المآخذ التي أخذت عمى الطرؽ السابقة ,مثؿ عدـ تجانس الظروؼ االقتصادية
بيف الفترتيف" فيما يخص طريقة قبؿ وبعد" ,وعدـ تجانس األقطار والدوؿ والعادات والتقاليد
واألوضاع السياسية واالجتماعية "فيما يتعمؽ بطريقة مع وبدوف" ,وقدت أجريت العديد مف الدراسات
الكمية التي استخدمت ىذه الطريقة.
تعد دراسة ) Easterly (2003مف أىـ الدراسات التي طبقت النموذج التطبيقي العاـ لعينة

دولية ,واقتصر المؤشر المستيدؼ في ىذه الدراسة عمى معدؿ نمو دخؿ الفرد ,فيما اشتممت متغيرات برامج
التثبيت والتكيؼ الييكمي عمى معدؿ التضخـ ,الفائض أو العجز في الموازنة العامة ,المغاالة في سعر
الصرؼ الحقيقي ,عالوة سعر الصرؼ في السوؽ السوداء ,العمؽ النقدي واالنفتاح االقتصادي ,وأظيرت
النتائج أف أربعة مف متغيرات التكيؼ الييكمي كاف ليا تأثير إيجابي معنوي عمى نمو دخؿ الفرد ,وىي
االنفتاح التجاري والتضخـ وعالوة سعر الصرؼ في السوؽ السوداء ,والمغاالة في سعر الصرؼ ,في حيف
أف سياسة العمؽ النقدي لـ تحظى بمعنوية إحصائية ,كما أف (المغربي )2014 ,وجد أف لالنفتاح
االقتصادي اثر موجب عمى النمو االقتصادي في األردف ,وعمى النقيض تماماً أظيرت نتائج الدراسة التي
قاـ بيا ( Khan & Nawaz & Hussain )2011حوؿ أثر أربعة برامج ممولة مف صندوؽ النقد والبنؾ
الدولييف وىي "خفض عجز الموازنة وزيادة الضرائب غير المباشرة وتعديؿ سعر الصرؼ وانكماش اإلعانات
الحكومية" ,وآثارىا عمى توزيع الدخؿ والبطالة ونصيب الفرد مف الناتج المحمي والتضخـ في باكستاف لممدة
 ,2001 – 1981وجدوا أف أثر ىذه السياسات عمى المؤشرات االقتصادية كاف سمبياً ,حيث أدت إلى زيادة
البطالة وزيادة عدـ العدالة في توزيع الدخؿ وزيادة التضخـ ,وأوصت الدراسة بتجنب االستمرار في تطبيؽ
البرامج الممولة مف المؤسسات المالية والنقدية الدولية واعداد برامج تنمية وطنية منسجمة مع االختالالت التي
تعاني منيا باكستاف ,وعززت دراسة ) Suleiman & Migiro & Aluko (2014ىذه النتيجة بوجود عالقة
سمبية بيف أ ربع متغيرات مف سياسات التثبيت والتكيؼ االقتصادي وبيف النمو االقتصادي في نيجيريا ,في
حيف وجدوا أف سياسية االنفتاح التجاري كاف ليا أثر موجب عمى النمو ,بينما وجد ( Mireaux, et al,
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 )2000في دراسة قاموا بيا حوؿ أثر برامج اإلصالح المدعومة مف صندوؽ النقد الدولي عمى النمو في
الناتج المحمي اإلجمالي والتضخـ وخدمة الديف العاـ في  74دولة نامية لمفترة  1991 – 1986باستخداـ
منيجية ( General Evaluation Estimator (GEEأف اثر ىذه البرامج كاف إيجابياً ومعنويا وادى إلى
زيادة في النمو االقتصادي والسيطرة عمى التضخـ والقدرة عمى خدمة الديف العاـ.
بالنسبة ألثر برامج التحرير االقتصادي عمى االستثمارات األجنبية المباشرة المتدفقة لمدوؿ النامية
فقد وجد ( )Rasekhi & Seyedi, 2011في دراسة قاما بيا حوؿ أثر سياسة االنفتاح االقتصادي عمى
االستثمارات األجنبية المباشرة لعشر دوؿ نامية في الفترة  2004 – 1995باستخداـ النموذج االقتصادي
“( ”Fixed Effects (FE) and Random Effects (REوجدا أف التحرير االقتصادي كاف لو أثر
إيجابي وساعد عمى تدفؽ أكبر لالستثمارات األجنبية المباشرة لمدوؿ المدروسة ,وأوصت الدراسة حكومات
الدوؿ النامية بالتركيز عمى كفاءة تطبيؽ سياسة التحرير االقتصادي واالنفتاح التجاري .وقد عزز
( )Saadatmand & Chaquette 2012ىذه النتيجة في دراسة قاما بيا حوؿ أثر السياسات الميبرالية
الجدية عمى االستثمارات األجنبية المباشرة في دوؿ أفريقيا باستخداـ بيانات “ ”Panel Dataفي الفترة
 2009 – 1998وذلؾ باعتماد مؤشرات االنفتاح التجاري و مؤشر الحرية  Freedom Indexكمؤشرات
عف السياسات الميبرالية ووجدا أف ىذه المؤشرات كاف ليا اثر معنوي كبير وايجابي في استقطاب االستثمارات
األجنبية المباشرة في دوؿ أفريقيا.
أما بالنسبة ألثر ىذه البرامج عمى معدالت االستثمار واالدخار فقد وجد ( Kerdrain & Wanner,
 Koske & (2010في دراسة حوؿ أثر السياسات الييكمية عمى االدخار واالستثمار والحسابات الجارية
عف طريؽ أخذ عينة مكونة مف  147دولة منيا  30دولة أعضاء في الب  ,OECDعف طريؽ اخذ سمسمة
زمنية امتدت مف  1993إلى  2008لمجموعة مف المتغيرات اشتممت عمى " االدخار واالستثمار والحسابات
الجارية ,متغيرات تابعة" والمتغيرات المستقمة اشتممت عمى "صافي اإلنفاؽ الحكومي ,سعر الفائدة الحقيقي,
معدؿ التبادؿ التجاري ,تكمفة المستخدـ مف رأس الماؿ ,النمو السكاني ,البطالة ,اإلنفاؽ العاـ ,مؤشر
اإلصالح المالي ,قيمة األوراؽ المالية المتداولة في أسواؽ الماؿ .وخمصت الدراسة إلى انخفاض معدالت
االدخار خاصة في الدوؿ األقؿ نمواً بسبب تحرير األسواؽ المالية وزيادة النفقات االجتماعية عمى الرعاية
الصحية األمر الذي أدى إلى أضعاؼ الحساب الجاري ,كما أف تحرير التجارة الخارجية وازالة العقبات
الجمركية أدى إلى استحداث التكنولوجيا المتطورة ,األمر الذي أدى إلى مزيد مف إحالؿ رأس الماؿ مكاف
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العمالة ,وأشار الباحثيف إلى أنو إذا تـ ضبط األوضاع المالية واإلصالحات الييكمية في الدوؿ الكبرى
الرئيسية فيما يخص العالقات الدولية ,يمكف أف يقمؿ إلى حد كبير االختالالت الييكمية في الدوؿ النامية.
أما أثر ىذه البرامج عمى االقتصاديات العربية فقد وجد (الشمري وجابر )2006 ,في دراسة قاما بيا
حوؿ دور ىذه البرامج في تصحيح االختالالت الييكمية في اليمف ووجدا أف اثر ىذه البرامج كاف إيجابياً
وكبي اًر عمى تخفيض قيمة العممة وتخفيض حدة التضخـ وتخفيض العجز في الموازنة العامة وبمغت قوتيا
التفسيرية  %94و  %50و %71عمى التوالي ,كما كاف أثر ىذه البرامج إيجابياً ولكنو ضعيؼ في تفسير
النمو في الناتج المحمي اإلجمالي بمغت قوتو  ,%24وكاف أثر ىذه البرامج عمى نسبة العجز في الحساب
الجاري موجبة ,وىو ما ال يتفؽ مع أىداؼ ىذه البرامج ,كما انو لـ يثبت أي اثر معنوي ليذه البرامج عمى
البطالة في الجزائر مف خالؿ النتائج التي استخمصتيا دراسة (وردة ,)2014 ,كما وجد (سمماف
وغيداف )2011,وبالرغـ مف مرور  9سنوات عمى تطبيؽ ىذه البرامج إال أنيا لـ تعط إال نتائج محدودة حيث
أتت نتائج التحميؿ اإلحصائي غير منسجمة مع أىداؼ اإلصالحات االقتصادية وذلؾ مف خالؿ قياس أثر
المتغيرات التي استيدفتيا ىذه البرامج والتي اشتممت عمى "اإليرادات الكمية ,النفقات العامة ,عرض النقود,
التضخـ ,سعر الصرؼ ,الصادرات" كمتغيرات مستقمة وأثرىا عمى الناتج المحمي اإلجمالي العراقي ,عمى
النقيض تماماً وجد (العذاري و ظاىر )2013 ,أف االنفتاح االقتصادي كاف لو دور كبير في تفسير النمو في
الناتج المحمي اإلجمالي الماليزي الذي بمغ معدؿ نموه المركب  ,%8وقاما بتقدير عالقة قياسية بيف الناتج
المحمي اإلجمالي كمتغير تابع واالنفتاح االقتصادي والزمف كمتغيرات مستقمة ووجد العالقة موجبة ومعنوية
إحصائياً وبمغت قيمة معممة االنفتاح االقتصادي  1.1أي أف تغيير وحدة واحدة في االنفتاح االقتصادي
يؤدي إلى تغيير  1.1وحدة في الناتج المحمي اإلجمالي وأوضحا أف ىذه العالقة القوية تعزز النمو المركب
في الناتج المحمي اإلجمالي سالؼ الذكر.
بين ما كاف اثر االنفتاح االقتصادي سمبي عمى حجـ الديوف الخارجية حيث استنتج الشيري ومحمد
( )2012أف زيادة االنفتاح االقتصادي يؤدي إلى زيادة المديونية الخارجية ,فيما كاف اثر ىذا االنفتاح إيجابي
عمى النمو في الناتج المحمي اإلجمالي في الدراسة التي قاـ بيا غطاس وأخروف ( )2015وعمى الرغـ مف
أف العديد مف الدراسات واألدبيات السابقة في مجاؿ تقييـ برامج اإلصالح االقتصادي لـ تعطي نتائج مبشرة
بتحقيؽ األىداؼ المعمنة ليذه البرامج وتحفيز معدالت النمو ,إال أف المؤسسات المالية والنقدية الدولية
الداعمة ليذه البرامج ظمت تبشر بما سيترتب عمى تطبيؽ مثؿ ىذه السياسات وما ليا مف أثر في تحفيز
معدالت النمو وتحقيؽ استقرار اقتصادي عمى المدى الزمني البعيد( ,عمي ,2007 ,ص .)3
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 .2ممخص الدراسات السابقة
اعتمدت الدراسات السابقة منيجيات كثيرة وفي أقطار مختمفة وفترات متباينة ,لذلؾ ارتأيت تصنيفيا
في جدوليف ,األوؿ خاص بالدراسات التي أجريت بالمغة العربية ,والثاني خاص بالدراسات األجنبية ,وفي ما
يمي عرض مختصر لمدراسات السابقة والتي سينجـ عنيا تحديد أىـ المتغيرات اشتقاؽ النموذج االقتصادي.
جدوؿ ( )4.1ممخص الدراسات العربية
الدراسة

العينة والمدة

النموذج القياسي

المتغير التابع

المتغير المستقل

معدؿ النمو في

دالة شرائحية تعبر

الناتج المحمي

الشمري
وجبار

()2006

اليمف
1986-2003

OLS

عف السياسات SP

اإلجمالي

الزمف T

نسبة عجز

SP

+

الموازنة إلى الناتج

T

+

نسبة عجز الحساب

SP

+

الجاري إلى الناتج

T

-

SP

-

T

+

سعر صرؼ العممة

SP

+

مقابؿ الدوالر

T

+

مجموع النفقات العامة

+

الرقـ القياسي ألسعار
سممان وغيدان
()2014

2011-1996

المستيمؾ

OLS

الناتج المحمي اإلجمالي

سعر صرؼ العممة
الصادرات متضمنة
الصادرات النفطية

وردة
( )2014

الجزائر

2011-1980

+
-

معدؿ التضخـ

العراؽ

العلقة

معدؿ البطالة

OLS

+
+

الصادرات غير النفطية

غير معنوي

الناتج المحمي اإلجمالي

-

معدؿ التضخـ

-

األجور

+

عدد السكاف

+

معدؿ االستثمار

-

متغير صوري يعبر عف
برامج اإلصالح
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+

-

الدراسة

العينة والمدة

النموذج
القياسي

المتغٌرالتابع

نسبة مساىـ

اليمف

الزراعة

2010 - 1970

في GDP

المتغير المستقؿ
قبؿ

بعد

سعر الصرؼ

+

+

األسعار المزرعية

-

-

+

-

-

+

معدؿ التراكـ الرأسمالي

+

+

التكنولوجيا الميكانيكية

+

-

+

+

نسبة الصادرات إلىGDP
نصيب الفرد مف GDP

الواردات الزراعية إلى

النعيمي

الناتج اإلجمالي

OLS

ومحسن

()2012

نسبة مساىـ

سوريا

الزراعة

2010 - 1970

في GDP

سعر الصرؼ

+

+

األسعار المزرعية

-

-

نصيب الفرد مف GDP

+

+

الضرائب غير المباشرة

-

+

التكنولوجيا الميكانيكية

+

+

درجة االنفتاح االقتصادي

-

+

-

+

الرقـ القياسي العاـ ألسعار
المواد الغذائية

العذاري
وظاىر

()2013

ماليزيا

2011 - 1980

OLS

الناتج المحمي
اإلجمالي

درجة االنفتاح االقتصادي

+

الزمف T

+

مؤشر االنفتاح االقتصادي

+

إجمالي االستثمارات
الكمية الثابتة

المغربي
()2014

األردف

2012 - 1990

OLS

الناتج المحمي
اإلجمالي

معدؿ التضخـ
متغير صوري يأخذ قيمة  1في
سنوات االنفتاح
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العالقة

+
+

+

الدراسة

عمران ومراد
()2011

العينة والمدة

مجموعة دوؿ
عربية

2011 - 1990

النموذج القياسي

المتغير التابع

Unrelated

اإلنفاؽ العاـ GDP /

-

معدؿ النمو السنوي

Panel Data
Seemingly

المتغير المستقل

العلقة

معدؿ البطالة

Regressions

-

لنصيب الفرد مف الناتج
الحقيقي

معدؿ النمو

+

السكاني السنوي
االنفتاح التجاري

الشيري
ومحمد

( )2012

غطاس

وآخرون

()2015

عمي

()2007

مصر

2011 - 1980

الجزائر

2011 - 1980

مجموعة مف الدوؿ
العربية

1985-1975

مجموعة دوؿ
حفيظ

()2012

طبقت

ومجموعة لـ تطبؽ
2000-1960

OLS

OLS

منيجية قبؿ وبعد
متوسط الفترات

منيجية "مع
وبدوف"

باستخداـ متوسط
الفترات

إجمالي رصيد الديف الخارجي
باألسعار الثابتة

النمو في الناتج

المحمي اإلجمالي

+

الصادرات  +الواردات
عمى الناتج

عدد السكاف باأللؼ نسمة

-

الناتج المحمي اإلجمالي

+

االنفتاح التجاري

+

رأس الماؿ K

+

العمؿ L

+

معدلنمودخلالفرد

تدهور

معدلاالستثمار

تحسنفًبعض
الدول

االنفتاحالتجاري

تحسنمعنوي

العجزفًالموازنةالعامة

تحسن

سعرالفائدة

تحسن

عرضالنقود

تحسن

معدلالتضخم

تحسن
مع
البرامج

بدون
برامج

معدلالتضخم

افضل

اقل

العجزفًالموازنةالعامة

افضل

اقل

النموفًالناتج 
المحلًاإلجمالً

اقل

افضل

المصدر :مف إعداد الباحث
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) ممخص الدراسات األجنبية4.2( جدوؿ
Reference

Period

econometric model

dependent v.

Real GDP growth
rate

independent v.

result

GDP growth rate

-

Inflation rate

+

external debt

+

fiscal balance

-

net domestic asset
growth

exchange rate

-

Terms of trade

+

export

+

dummy

+

GDP growth rate

Mireaux &

Mecagni &
Schadler
(2000)

61 Developing
Countries

(1986-1991)

General Evaluation
Estimator (GEE)

Inflation rate

models with panel

External debt/
service ratio
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-

Inflation rate

-

external debt

+

fiscal balance

-

net domestic asset
growth

data

+

-

exchange rate

+

Terms of trade

-

export

+

dummy

-

GDP growth rate

+

Inflation rate

+

external debt

-

fiscal balance

+

net domestic asset
growth

-

exchange rate

+

Terms of trade

-

export

-

dummy

-

Reference

Period

econometric model

dependent v.

independent v.

result

trade openness

+

macroeconomic
stability

-

degree of

environmental

friendliness of a

+

country

market size

-

an expanding

Saadatmand

& Choquette
(2012)

Africa

Countries

(1998-2009)

(FDI) is

measured

panel-data

as net inflows

regression

as a percentage
of GDP

domestic

market and

profitable

investment

opportunities
for FDI
health

measurements
the quality of human
capital

foreign direct
investment

the composite
index

of freedom

Trade openness
(openness)

Zakaria &

Naqvi & Fida
& Hussain

Pakistan

(1972-2010)

the GMM estimation
technique

Foreign direct
investment

+
+

+

+
+

Physical capital

+

domestic inflation
rate

Capital returns
development
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-

Human capital

Infrastructure

(2014)

+

+
+

Foreign debt

-

Terms of trade

+

Urbanization

+

Reference

Period

econometric model

dependent v.
investment

saving
Kerdrain &
Koske

& Wanner
(2010)

117 OECD

error correction

non-OECD

(ECMs)

and

countries

models

independent v.
User cost of capital

-

Productivity growth

+

Change in population
aged 15-64

+

Productivity growth

+

Change in terms of trade

+

Real interest rate

-

Old-age dependency ratio

-

Youth dependency ratio

+

Government net lending

+

User cost of capital

-

Productivity growth

-

Change in population
current account

Unemployment
Rate

Gini Coefficient

Khan &
Nawaz
& Hussain
(2011)

Pakistan

(1981-2001)

OLS
GDP Per Capita
growth

Inflation Rate
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result

aged 15-64

-

Change in terms of trade

+

Real interest rate

+

Old-age dependency ratio

-

Youth dependency ratio

+

Government net lending

+

Budget Deficit

-

Indirect Tax

+

Exchange Rate

-

Subsidies

-

Budget Deficit

-

Indirect Tax

+

Exchange Rate

-

Subsidies

-

Budget Deficit

+

Indirect Tax

-

Exchange Rate

+

Subsidies

+

Budget Deficit

-

Indirect Tax

+

Exchange Rate

-

Subsidies

-

Reference

Period

econometric model

dependent v.

independent v.
Non-oil Exports

result

+

Inflation
Suleiman &
Migiro

& Aluko
(2001)

(Consumer Price Index)

Nigeria

(1986 - 2012)

Error Correction
Mechanism
(ECM)

Gross

Domestic
Product

Total Government
Expenditure

Exchange Rate
Balance of Trade
Dummy (SAPs)
Inflation Rate

"Consumer Price Index"
Government

Budget Balance / GDP
Broad Money
"M2 / GDP"

Developing
Easterly
(2003)

Countries

Africa - Latin
America

(1960 - 2000)

OLS

Panel of Five Years
Averages

GDP Per

Capita Growth

Overvaluation Index
Black Market Foreign
Exchange Rate

Trade Openness

(Import + Export) / GDP
Government

Consumption / GDP
Private Sector

Credit / Total Credit
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+

+
+
+
-

+

+

-

-

+

-

+

Reference

Period

econometric model

dependent v.

result
Difference

Reserves

Domestic Credit
Evrensel
(2002)

118

Developing
Countries

Before - After

Inflation Rate

(1971 - 1997)
Budget Deficit

Net Domestic Debt

Net Foreign debt

The Overall
Balance of

Payments / GNP
Goldstein &

58 Developing

(1986)

(1974 - 1981)

Montiel

Countries

Current Account
/GNP

With - Without

Consumer Price
Index

(Inflation Rate)
Growth on Real
Gross

Domestic Product

Significantly
Improved

Significantly
Improved

Significantly
Improved

Insignificantly
Improved

Significantly
Improved

Significantly
Improved

Program

Non-program

Less than

More than

Less than

More than

Less than

More than

Less than
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 .3التعقيب عمى الدراسات السابقة
مف خالؿ العرض النقدي لألدبيات والدراسات حوؿ تقييـ آثار برامج التثبيت االقتصادي والتكييؼ الييكمي
يتضح أف نتائج التقييـ جاءت متباينة إلى حد ما مف حالة إلى حالة ,ومف أسموب قياسي إلى آخر ,ومف
مؤشر إلى آخر ,كما نجد أف معظـ الحاالت المدروسة توصمت إلى أثر إيجابي لتطبيؽ ىذه السياسات في
الحد مف آفة التضخـ ,بينما شيدت تبايناً في أثرىا عمى معدالت النمو وعجز الموازنة وميزاف المدفوعات,
كما كانت اآلثار سمبية عند تطبيؽ ىذه البرامج عمى معدالت البطالة ,ومف الواضح أف معظـ الدراسات
السابقة ربطت عالقة ىذه البرامج بمؤشر اقتصادي واحد أو أثر برنامج معيف مف ىذه البرامج عمى المؤشرات
االقتصادية ,إضافة إلى ذلؾ فإف المكتبات العربية وخاصة الفمسطينية تعاني حالة فقر واضح مف الدراسات
المتعمقة ببرامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي عمى حد عمـ الباحث ,ومعظـ الدراسات التي وجدت ىي
دراسات وصفية استقرائية نظ اًر لصعوبة تقدير العالقة بيف السياسات واألىداؼ ,وىذا ما ستضيفو ىذه
الدراسة ,حيث سنقوـ بتقييـ أثر معظـ البرامج المندرجة في إطار برامج التثبيت والتكيؼ الييكمي عمى
المؤشرات االقتصادية الكمية في مجموعة مف الدوؿ العربية ,أيضاً تعد ىذه الدراسة األولى فمسطينياً التي
تبحث وتقيـ أثر برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي عمى مجموعة دوؿ كبيرة مف الدوؿ العربية,
اضؼ إلى ذلؾ أف ىذه الدراسة األوؿ التي سوؼ تستخدـ طريقتيف لمقياس وبأساليب ومنيجيات قياسية
متطورة مثؿ طريقة  Two stage Least Squareوطريقة  ,Dynamic Panel Dataوبالتالي نطمح إلى
تقييـ األثر الكمي ليذه البرامج عمى المؤشرات االقتصادية الكمية لدوؿ العينة ,وسد النقص الواضح في ىذا
المجاؿ في المكتبات الفمسطينية.

938

المبحث الثاني
تقييم برامج التثبيت االقتصادي في دول العينة
إف اليدؼ الرئيسي ليذه الدراسة يتمخص في تقييـ أثر برامج التكييؼ الييكمي عمى المؤشرات
االقتصادية الكمية لمجموعة مف الدوؿ العربية ,وتعتمد معظـ طرؽ تقييـ ىذه البرامج عمى تقدير عالقة
سببية بيف السياسات المدرجة تحت ىذه البرامج والممثمة في السياسة المالية ” “Fiscal Policyوالسياسة
النقدية ” “ Monetary Policyوسياسة سعر الصرؼ ” ,“Exchange Rate Policyمع األىداؼ المعمنة
ليذه البرامج والممثمة في تحسيف ميزاف المدفوعات ,الحساب الجاري ,معدؿ النمو االقتصادي ,ومعدؿ
التضخـ ,والموازنة العامة ,إضافة إلى تحسيف قطاع اإلنتاج ,وزيادة تدفؽ االستثمار األجنبي  ......الخ,
 .1منيجية الدراسة ""Methodology
قدمت األدبيات االقتصادية العديد مف المنيجيات المستخدمة في تقييـ برامج التثبيت والتكيؼ
الييكمي ,ولكف العديد مف ىذه المنيجيات ليا عيوبيا ,فمثال منيجية قبؿ وبعد مف عيوبيا عدـ تماثؿ الظروؼ
االقتصادية وا الجتماعية والسياسة في كال الفترتيف ,أما منيجية مع وبدوف فيعاب عمييا عدـ تجانس
المجموعتيف مف الدوؿ التي طبقت البرامج والتي لـ تطبؽ ,فالدوؿ التي طبقت ىذه البرامج عانت مف ظروؼ
اقتصادية صعبة واختالالت بنيوية ,بينما الدوؿ التي لـ تطبؽ ىذه الدوؿ فيي تحظى باستق ارر اقتصادي
نسبياً ,لذا فأف المنيجية األفضؿ مف وجية نظر الباحث ىي النموذج التطبيقي العاـ الذي يقيـ عالقة

المتغيرات التي تشتمؿ عمييا برامج التثبيت والتكيؼ بالمؤشرات االقتصادية الكمية ,ويمكف اعتبار دراسة ٍ
كؿ
مف ) Mireaus et al(2000), Khan et al(2011), Suliman et al (2001نموذجاً ليذه الدراسة
بمعنى أننا سنبني التحميؿ الكمي ليذه الدراسة وفقاً لـ جاءت بو ىذه الدراسات ,أي أننا سوؼ نعتمد منيجية
النموذج التطبيقي العاـ باستخداـ طريقتي القياس:
)- Two Stage least Square (2SLS

- Dynamic Panel Data (DPD).

لتقييـ األثر الكمي ليذه البرامج عمى المؤشرات االقتصادية الكمية باعتماد نموذج قياسي لكؿ مؤشر وتقييـ
اثر ىذه السياسات عمى ىذه المؤشرات باستخداـ البرنامج اإلحصائي  Stata 13عف طريؽ تقدير معممات
ىذه النماذج والقوة التفسيرية ليا ,وما تبقى مف آثار يتـ إيعازه إلى العوامؿ األخرى.
1.1

النموذج القياسي "اشتقاق وبناء النموذج":
مف اجؿ اشتقاؽ النموذج القياسي الذي سيتـ اعتماده في ىذه الدراسة ,البد مف مراجعة وعرض اىـ

المتغيرات االقتصادية التي استخدمتيا الدراسات السابقة في تقييـ اثر ىذه البرامج عمى المؤشرات االقتصادية,
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لموق وؼ عمى أىمية كؿ متغير وعالقتو ببرامج التثبيت والتكيؼ الييكمي ,لذلؾ سيتـ تقسيـ ىذه النقطة إلى
جزئييف األوؿ يتعمؽ بوصؼ متغيرات الدراسة مع اإلشارة لمدراسات السابقة التي استخدمت كؿ متغير ومنيا
يتـ اشتقاؽ النموذج القياسي ,والثانية سيتـ فييا بناء النموذج القياسي وفقاً ليذه المتغيرات.
أ .اشتقاق النموذج القياسي
استخدمت الدراسات التطبيقية السابقة باختالؼ منياجياتيا ,العديد مف المتغيرات والمؤشرات
االقتصادية التي ليا عالقة ببرامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي ,وذلؾ مف أجؿ تقييـ األثر الكمي ليذه
البرامج عمى المؤشرات االقتصادية العامة ,ويمكف إيجاز اىـ ىذه المتغيرات عمى النحو التالي:
 الناتج المحمي اإلجماليGross Domestic Product (GDP) .
يمكف وصؼ الناتج المحمي اإلجمالي عمى انو مف اىـ المؤشرات االقتصادية التي تفسر النمو في
العرض والطمب الكمييف إضافة إلى أنو يوحى إلى مدى قدرة الدولة عمى التخصيص األمثؿ لمواردىا
االقتصادية , (Sabra, 2011, p 98) ,ويعد ىذه المؤشر مف اكثر واىـ المؤشرات االقتصادية الكمية التي
تعد وكيؿ لمتعبير عف معدؿ النمو االقتصادي في بمد ما ,ويمكف التعبير عف ىذا المؤشر بنصيب الفرد مف
الناتج المحمي اإلجمالي ,كما أف تحقيؽ معدؿ نمو مرتفع ومستداـ في الناتج المحمي اإلجمالي يعد اىـ
أىداؼ برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي(,المغربي  ,2014وردة  ,2014العذاري وظاىر ,2013
الشمري وجابر Goldstein & Montiel 1986, Khan et al 2011, Suleiman et al 2006
)2001, Easterly 2003
 سعر الصرف )Exchange Rate (OXR
يعرؼ سعر الصرؼ بأنو عدد الوحدات مف العممة المحمية مقابؿ دوالر أمريكي واحد ,ويمثؿ سعر
الصرؼ اىـ السياسات االقتصادية التي تؤثر في العالقات التجارية الدولية ,فانخفاض عدد الوحدات مف
العممة المحمية يعد مف السياسات التي تحفز عمى زيادة الصادرات وتخفيض الواردات والعكس صحيح ,كما
يعتبر تخفيض سعر صرؼ العممة الوطنية مقابؿ الدوالر مف أىـ اإلجراءات التي توصي بيا المؤسسات
المالية والنقدية الدولية(,النعيمي ومحسف  ,2012سمماف وغيداف  ,2014الشمري وجبار Easterly ,2006
Suleiman et al 2001, Khan et al 2011, Mireaux et al 2000) 2003
 معدل التضخم )Inflation Rate (INF
تسعى دائما السياسات االقتصادية لمسيطرة عمى تضخـ األسعار والحفاظ عمى مستوى مستقر لألسعار,
ألف ارتفاع المستوى العاـ لألسعار يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لمنقود ,مما ينعكس سمبا عمى محدودي
الدخؿ نتيجة ارتفاع نفقات المعيشة ,كما أف ارتفاع معدالت التضخـ تؤدي إلى انخفاض الطمب عمى
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الصادرات األمر الذي يؤدي إلى عجز في الميزاف التجاري ,لذا فإف برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ
الييكمي تسعى إلى السيطرة عمى التضخـ ,وتخفيض ىذا المعدؿ في الدوؿ النامية مف اجؿ الوصوؿ إلى
االستقرار المالي واالقتصادي (عمي ,2007 ,حفيظ  ,2012وردة Goldstein & Montiel 1986 ,2014
)Evrensel 2002, Easterly 2003
 معدل البطالة )Unemployment Rate (UNE
تعد البطالة مف ابرز المشكالت االقتصادية التي تواجييا البمداف النامية ,حيث أف ضعؼ السوؽ المحمي
وجمود الجياز اإلنتاجي وعدـ التخصيص األمثؿ لمموارد االقتصادية يؤدي إلى عدـ قدرة االقتصاد عمى
امتصاص الداخميف الجدد إلى سوؽ العمؿ ,ورغـ أف برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي لـ تولي
أىمية بالغة ليذه المشكمة وفقا لممنطؽ الكالسيكي الذي يسعى دائما لمسيطرة عمى التضخـ ,في حيف يعتبر
أف فائض العمالة سيتـ استيعابو تمقائيا مف خالؿ أليات السوؽ المستقرة ,إال أننا سنحاوؿ الوقوؼ عمى األثر
الذي أحدثتو ىذه البرامج عمى ىذا المتغير باعتباره مف اىـ المؤشرات االقتصادية واالجتماعية التي تعبر عف
قدرة الدولة عمى تخصيص الموارد البشرية (وردة  ,2014عمراف ومراد )Khan et all 2011 ,2011
 الحساب الجاري )Current Account (BOP
ىو المؤشر الذي يقيس الفرؽ بيف الصادرات والواردات مف السمع والخدمات ,باإلضافة إلى الفرؽ بيف
التحويالت المالية الداخمة والخارجة "التدفقات المالية مف والى االقتصاد القومي" ,وبالتالي فإف العجز في ىذا
الحساب يعني ضمناً أف الواردات مف السمع والخدمات اكبر مف الصادرات منيا ,أو أف األمواؿ المتسربة مف
االقتصاد القومي اكثر مف تمؾ التي الواردة إليو ,أو كالىما معاً ,وتعاني معظـ الدوؿ العربية خاصة غير
النفطية مف عجز مستمر في حسابيا الجاري ,لذا فاف برامج التثبيت والتكيؼ الييكمي تسعى إلى تخفيؼ ىذا
العجز والوصوؿ إلى االستقرار المالي ,واستقرار التجارة الخارجية ليذه الدوؿ (الشمري وجبار ,2006
)Suleiman et al 2001, Kerdrain et al 2010
 عرض النقود )Broad Money (M2
يعرؼ عرض النقود بمعناه الواسع " "M2عمى انو مجموع النقود المتداولة في االقتصاد ,وتشمؿ النقود
خارج البنوؾ والودائع الجارية وطويمة ومتوسطة األجؿ داخؿ البنوؾ ,ويعتبر عرض النقود مف اىـ أدوات
السياسة النقدية التي يمجأ ليا راسمي السياسات االقتصادية مف اجؿ السيطرة عمى التضخـ وخفض الطمب
المحمي أو لزيادة الطمب وتخفيض معدالت البطالة ,ويعتبر منظري الميبرالية االقتصادية أف ارتفاع معدالت
التضخـ والطمب المحمي في الدوؿ النامية يعود أساساً إلى النمو المفرط عرض النقود حيث زيادة عرض
النقود تؤدي إلى تدىور القوة ال شرائية لمنقود والتي ينجـ عنيا ارتفاع المستوى العاـ لألسعار ,لذلؾ يعتبر
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تخفيض عرض النقود مف اىـ وصايا المؤسسات المالية والنقدية الدولية لمسيطرة عمى التضخـ والطمب
المحمي ,وتـ إدراج ىذا المتغير في النموذج القياسي الخاص بيذه الدراسة لمتعبير عف السياسة النقدية
االنكماشية التي تتضمنيا برامج التثبيت والتكيؼ الييكمي (عمي .(Evrensel 2002, Easterly ,2007
2003
 االنفتاح التجاري )Openness (TOG
االنفتاح التجاري أو االقتصادي ىو مجموع الصادرات والواردات إلى الناتج المحمي اإلجمالي ,GDP
ويفترض أف تقضي زيادة االنفتاح التجاري إلى زيادة حجـ السوؽ أضافة إلى تسييؿ تدفؽ االستثمارات
األجنبية المباشرة وبالتالي يتعكس ذلؾ عمى اثر قوي عمى النمو االقتصادي ) ,(Sabra, 2011, P 99وفي
ىذا المضمار توصي المؤسسات الدولية برفع القيود الجمركية أو تخفيفيا عف الصادرات والواردات مف اجؿ
وبناء عمى متقدـ نتوقع اثر إيجابي ومعنوي عمى
زيادة االنفتاح التجاري واالقتصادي عمى العالـ الخارجي,
ً
النمو في الناتج المحمي اإلجمالي ,بينما قد يكوف ىذا األثر سمبي عمى التضخـ وسعر الصرؼ نتيجة
التضخـ المستورد ,الذي ينتقؿ إلى ىذه الدوؿ نتيجة ارتفاع الميؿ المتوسط لالستيراد واعتمادىا بشكؿ كبير
عمى الواردات في تغطية الطمب المحمي (عمي ,2007 ,غطاس وأخروف  ,2015الشيري ومحمد ,2012
المغربي  ,2014العذاري وظاىر .( Easterly 2003, Zakaria et al 2014, 2013
 اإلنفاق الحكومي )Government expenditure (GOV
تمثؿ النفقات العامة مع اإليرادات العامة اىـ أدوات السياسة المالية التي تمجأ إلييا الدولة في تصحيح المسار
االقتصادي سواء في الفجوات التضخمية أو االنكماشية ,وتتميز الدوؿ النامية باإلنفاؽ العاـ المبالغ فيو نتيجة
لتدىور األوضاع المعيشية ,إضافة إلى التوترات السياسية التي تتطمب نفقات عسكرية وأمنية ضخمة ,وعادة
ما يتـ تمويؿ ىذه النفقات إما عف طريؽ إصدار نقود جديدة األمر الذي يؤدي إلى زيادة عرض النقود
واضعاؼ القوة الشرائية ليا مما ينعكس سمباً عمى معدالت التضخـ ,أو عف طريؽ االقتراض الخارجي األمر
الذي يؤدي إلى عدـ االستقرار المالي نتيجة ارتفاع حجـ الديوف العامة ,لذا فإف تخفيض النفقات العامة اىـ
إجراءات التثبيت االقتصادي (سمماف وغيداف .)Easterly 2003, Khan et al 2011 ,2014
 السكان )Population (POP
يمثؿ عدد السكاف إجمالي الموارد البشرية التي تمتمكيا الدولة ,إال أف عدـ توظيؼ ىذه الموارد بالشكؿ
ال سميـ قد يؤدي إلى عرقمة مسار التصحيح االقتصادي ,وتمتاز الدوؿ النامية بظاىرة االنفجار السكاف
العتبارات ثقافية ودينية ,ولكف يتوقع الباحث أف الزيادة في عدد السكاف تؤدي إلى زيادة الداخميف الجدد إلى
سوؽ العمؿ ,وبالتالي فاف جزء مف ىؤالء الداخميف يتـ توظيفيـ مما ينعكس عمى إيجاباً عمى الناتج ,والجزء
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األخر يتجو صوب العاطميف الباحثيف عف العمؿ,
وبناء عمى ذلؾ أتوقع ليذا المتغير عالقة موجبة مع كالً
ً
مف الناتج المحمي اإلجمالي والبطالة (وردة .)Kerdrain et al 2010, Zakaria et al 2014 ,2014
 االستثمار األجنبي المباشر )Foreign Direct Investment (FDI
لالستثمار األجنبي المباشر تأثير عمى البمداف المصدرة والبمداف المضيفة ,فيما يتعمؽ بالعمالة والتبادالت
التجارية والنمو االقتصادي ,حيث يغطي االستثمار األجنبي المباشر عجز المدخرات المحمية في تمبية تمويؿ
حاجات القطاعات االقتصادية المختمفة ,واذا ما تـ توجيو ىذه االستثمارات صوب مشروعات ذات إنتاجية
حقيقية فيي بالتأكيد تؤدي إلى تخفيؼ معدالت البطالة وزيادة الناتج المحمي اإلجمالي ,وسوؼ نستخدـ رصيد
االستثمارات األجنبية المباشرة لتفادي االرتباط الخطي مع المتغيرات الخرى مثؿ التكويف الرأسمالي الثابت
والمتغيرات األخرى ذات العالقة ).(Zakaria et al 2014, Saadatmand et al 2012
 التكوين الرأسمالي الثابت )Gross Fixed Capital (GFC
يعبر ىذا المتغير عف إجمالي االستثمارات المحمية الكمية الثابتة ,التي يتـ تمويميا مف المدخرات
المحمية ,والفارؽ بيف ىذا المتغير واالدخار المحمي ,عف فجوة الموارد المحمية ,وبالتالي فانو مف الطبيعي أف
تكوف العالقة بينو وبيف النمو االقتصادي عالقة طردية( ,وردة  ,2014المغربي .)2014
 فترات إبطاء المؤشرات )Lagged Variables (Lag
تـ اعتماد متغير فترات اإلبطاء لسنة واحدة لممتغيرات التابعة ,مف اجؿ إبراز العالقة بيف رصيد المتغير
التابع في السنة  t -1عمى المتغير نفسو في السنة  ,tألف الكثير مف المتغيرات والمؤشرات تحتاج فترة زمنية
لمتكيؼ مع التغيرات التي تط أر عمى البيئة االقتصادية (.)Sabra, 2011, p 97
 المتغير الوىمي )Dummy Variable (SAP
اعتمدت معظـ الدراسات السابقة عمى إدراج متغير وىمي ضمف المتغيرات المستقمة لمتعبير عف السنوات
التي تـ فييا تطبيؽ ىذه البرامج وتوضيح اثر ىذه الفترة التي تـ فييا تطبيؽ ىذه البرامج عمى المتغيرات
المستيدفة ,بحيث يأخذ قيمة  1في السنوات التي تـ فييا تطبيؽ ىذه البرامج ,وصفر دوف ذلؾ ,ونتوقع أف
يكوف اثر ىذا المتغير موجب ومعنوي عمى الناتج المحمي اإلجمالي والحساب الجاري والتضخـ ,فيما نتوقع
أف يكوف األثر سمبي عمى البطالة وسعر الصرؼ (الشمري وجبار  ,2006المغربي  ,2014وردة ,2014
.(Suleiman et al 2001, Mireaux et al 2000
مف خالؿ العرض السابؽ وباالعتماد عمى الدراسات السابقة تـ اشتقاؽ النموذج االقتصادي واىـ
المتغيرات االقتصادية التابعة والمستقمة التي سوؼ نعتمد عمييا في تقدير العالقة بيف برامج التثبيت والتكيؼ
الييكمي والمؤشرات االقتصادية المدروسة.
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ب .بناء النموذج االقتصادي
إ ف النموذج التطبيقي العاـ الذي عادة ما يستخدـ لتقييـ األثر الكمي لبرامج التكييؼ الييكمي عمى
المؤشرات االقتصادية الكمية والذي يقدر عالقة سببية بيف السياسات المتبعة وأىداؼ ىذه السياسات عادة ما
يكتب في صيغتو العامة عمى النحو التالي (عمي ,2007 ,ص :)4
حيث أفY :ىو المتغير المستيدؼ "المتغير التابع" والذي يشتمؿ عادة عمى مؤشرات االقتصاد الكمي.
والمتغيرات المستقمة تشتمؿ عمى:
 MP .1السياسة النقدية MONETARY POLICY
 FP .2السياسة المالية FISCAL POLICY
 TP .3السياسة التجارية TRADE POLICY
وصفر دوف ذلؾ.
 DIMF .4ىو متغير صوري يأخذ قيمة  1في السنوات التي طبقت فييا ىذه السياسات
اً
مما سبؽ يمكف اشتقاؽ النموذج الذي سوؼ تعتمده ىذه الدراسة في تقييـ العالقة بيف السياسات
والمؤشرات ,ويمكف صياغتو عمى النحو التالي:

حيث  Yىي المؤشر االقتصادي المستيدؼ والذي سوؼ يشتمؿ في ىذه الدراسة عمى ( الناتج المحمي
اإلجمالي ,سعر الصرؼ ,التضخـ ,البطالة والحساب الجاري في ميزاف المدفوعات).
والمتغيرات المستقمة تشتمؿ عمى:
  GOVاإلنفاؽ الحكومي والذي يعبر عف السياسة المالية-

M2

نمو عرض النقود بمعناه الواسع ويتضمف النقود وأشباه النقود ,ويعبر عف السياسة النقدية

  OXRسعر صرؼ الدوالر األمريكي بالعممة المحمية ,ويعبر عف سياسة سعر الصرؼ.  TOGاالنفتاح التجاري ,ويعبر عف سياسة االنفتاح التجاري "حجـ التجارة الخارجية إلى الناتج"  GFCإجمالي التكويف الرأسمالي الثابت ,ويعبر عف مدى مساىمة االستثمارات الكمية الثابتة في تفسيرالتغيرات في المؤشرات المستيدفة
  POPحجـ السكاف وذلؾ لمتعبير عف حجـ السوؽ المحمي وأثره عمى المؤشرات المستيدفة GDP -الناتج المحمي اإلجمالي

 FDI -االستثمار األجنبي المباشر

 UNE -معدؿ البطالة

  INFمعدؿ التضخـ944

  SAPىو متغير صوري يأخذ قيمة  1في السنوات التي تـ تطبيؽ برامج التكييؼ الييكمي فييا ويأخذقيمة صفر دوف ذلؾ ,و  Ueىو الخطأ العشوائي
1.2

البيانات وفترة الدراسة
تـ تجميع بيانات السالسؿ الزمنية المقطعية " "Panel Dataالخاصة بمجتمع الدراسة لمفترة

 , 2013 – 1980ألف ىذه البرامج بدأ تطبيقيا في الدوؿ العربية منذ بداية الثمانينيات ,وتـ الحصوؿ عمى
بيانات الدراسة مف مصادر مختمفة ,ويوضح الجدوؿ ( )4.3بيانات الدراسة ,تعريفيا ,رموزىا ومصادر
الحصوؿ عمييا.
جدوؿ ( )4.3ممخص بيانات الدراسة
م

المتغير

1

النمو االقتصادي

2

معدل التضخم

3

معدل البطالة

4

الحساب الجاري

5

السياسة النقدية

إجمالي عرض النقود بمعناه الواسع

6

السياسة المالية

إجمالي اإلنفاؽ الحكومي

GOV

سعر الصرؼ الرسمي

OXR

7

سياسة سعر
الصرف

االنفتاح

الوكيل
الناتج المحمي اإلجمالي

النمو في الناتج المحمي اإلجمالي
مؤشر أسعار المستيمؾ
نسبة العاطميف عف العمؿ مف
إجمالي قوة العمؿ

رصيد الحساب الجاري في
ميزاف المدفوعات

رمز المتغير

وحدة القياس

مصدر البيانات

GDP

باألسعار الجارية لمدوالر

WB

INF

نسبة مئوية

WB & IMF

UNE

نسبة مئوية

BOP

نسبة مئوية إلى GDP

WB

M2

نسبة النمو في عرض النقود

WB & IMF

باألسعار الجارية لمدوالر

WB

عدد الوحدات مف العممة
المحمية مقابؿ الدوالر

& WB & IMF
& AMF

WB

)الصادرات  +الواردات( GDP /

TOG

نسبة مئوية

WB

إجمالي الواردات مف السمع والخدمات

IMP

باألسعار الجارية لمدوالر

WB

رصيد االستثمار األجنبي المباشر

FDI

باألسعار الجارية لمدوالر

UNCTAD

11

السكان

إجمالي عدد السكاف

POP

إجمالي عدد السكاف

WB

12

التكوين الرأسمالي

إجمالي لتكويف الرأسمالي الثابت

GFC

باألسعار الجارية لمدوالر

WB

13

متغير وىمي

متغير وىمي يعبر عف برامج SAPs

SAP

8

االقتصادي

9

إجمالي الواردات

10

االستثمار األجنبي
المباشر

يأخذ قيمة  1في سنوات
تطبيؽ البراـ

مف إعداد الباحث

المصدر :مف إعداد الباحث

مع اإلشارة إلى أنو تـ أخذ الموغاريتـ الطبيعي لجميع المتغيرات لضماف العالقة الخطية بيف المتغيرات
وتجنب االزدواج الخطي فيما بينيا.
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1.3

عينة الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقييـ األثر الكمي لسياسات التكييؼ الييكمي لمجموعة مف الدوؿ العربية

التي تبنت تطبيؽ ىذه السياسات باتفاقيات مع صندوؽ النقد والبنؾ الدولييف و تشتمؿ ىذه المجموعة عمى
ٍ
كؿ مف "مصر ,المغرب ,الجزائر ,تونس ,موريتانيا ,األردف".
إضافة إلى مجموعة الدوؿ العربية التي طبقت ىذه السياسات محاكاة لمتطورات االقتصادية العالمية
وإلعادة ىيكمة قطاعاتيا االقتصادية وتشتمؿ ىذه المجموعة عمى "السعودية ,الكويت ,البحريف ,وعماف".
كما سيتـ تقييـ ىذه البرامج خالؿ الفترة  2014 – 1980مف خالؿ سالسؿ زمنية مقطعية Panel
 Dataلمدوؿ العشر سالفة الذكر ,وعميو تكوف طوؿ السمسمة  35سنة وعدد المشاىدات  350مشاىدة.
1.4

األسموب القياسي

إف الظواىر االقتصادية غالباً ما ال تكوف مف البساطة بحيث يمكف تحميمييا مف خالؿ معادلة انحدار واحدة,
ففي حاالت كثيرة تتصؼ الظواىر االقتصادية بكونيا مركبة وتنطوي عمى عديد مف العالقات المتشابكة,
لذلؾ فإف النماذج ذات المعادالت المتعددة تكوف أكثر مالءمة لوصؼ وتحميؿ ىذا النوع مف الظواىر
والعالقات االقتصادية ,ألف النماذج متعددة المعادالت تأخذ في الحسباف العالقات بيف المتغيرات التفسيرية
بعضيا ببعض وما قد يحدثو ذلؾ مف تأثير عمى المتغيرات التابعة (عطية ,2004 ,ص  ,)563حيث إنو
في نماذج االنحدار ذات المعادلة الواحدة تكوف العالقة السببية ىي بيف المتغير أو المتغيرات المستقمة إلى
المتغير التابع ,أما في نماذج المعادالت اآلنية فإف العالقة السببية تكوف مف المتغير أو المتغيرات المستقمة
إلى المتغير التابع ,وكذلؾ مف المتغير التابع إلى المتغيرات المستقمة (الشوربجي ,1992 ,ص .)149
وبما أننا بصدد تقييـ سياسات اقتصادية ليا وقعيا عمى العديد مف المتغيرات والمؤشرات االقتصادية
التي ترتبط ديناميكياً بعضيا البعض بنسب متفاوتة فإف نموذج المعادالت األنية

“Simultaneous

” Equations Modelىي الطريقة األنسب لتقدير وتحميؿ مثؿ ىذه السياسات ذلؾ بسبب وجود أكثر مف
معادلة قياسية بمتغيرات مترابطة ومتشابكة.
أ .أسموب المعادالت اآلنية:
بناء عمى ما تقدـ فإف الباحث سيقوـ في ىذه الدراسة بتقدير المعادالت بإجراء انحدار واحد لكؿ
ً
المعادالت باالعتماد عمى نماذج المعادالت اآلنية وذلؾ باستخداـ طريقة Two Stage Least Squares
) .(2SLSووفقاً ليذه الطريقة سيتـ بناء النماذج االقتصادية عمى النحو التالي:
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ب .األسموب الديناميكي
مف أجؿ الوصوؿ إلى أفضؿ تقييـ ممكف سوؼ نعتمد طريقة أخرى لمقياس وىي الطريقة األكثر دقة
في تحميؿ البيانات التجميعية ألقطار مختمفة وىي طريقة ") , "Dynamic Panel Data (DPDحيث سيتـ
بموجب ىذه الطريقة إجراء تقدير لكؿ نموذج عمى حدى مف خالؿ معادلة منفصمة عف المؤشرات األخرى,
لذا فإف نموذج المعادالت التي سيتـ تقديرىا بموجب ىذه الطريقة سوؼ تكوف عمى النحو التالي.
 -معادلة الناتج المحمي اإلجمالي:

 -معادلة سعر صرؼ العممة الوطنية

 -معادلة معدؿ التضخـ:

 -معادلة معدؿ البطالة:

 -معادلة الحساب الجاري في ميزاف المدفوعات:
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 .2النتائج
2.1

التقييم بطريقة )Two Stage Least Squares (2SLS

بعػػد أف تػػـ تقػػدير المعػػادالت اآلنيػػة بطريقػػة  2SLSظيػػرت لنػػا نتػػائج التقػػدير الموضػػحة فػػي الجػػدوؿ أدنػػاه
والمدرجة في الممحؽ رقـ (.)4.1
جدوؿ ( )4.4نتائج تقدير المعادالت األنية باستخداـ طريقة (.)2SLS
Dependent V

LBOP

LUNE

LINF

LOXR

LGDP

*- 25.241

*11.978

*5.761

*14.445

* 4.563

)(7.42

)(11.41

)(2.77

)(4.72

( )11.79

Constant

*3.922

*- 0.486

___

___

___ 

GDP

*- 2.527

- 0.135

*- 0.247

- 0.167

*0.380

)(7.21

)(1.25

)(3.63

)(1.59

)(12.29

GOV

*- 0.181

*0.219

*0.119

)(2.99

)(11.75

)(2.94

___

*- 0.021

OXR

___

___

___

*0.273

Independent V.

)(10.51

)(4.23

)(2.59

**0.020

)(2.94

)(1.97

INF

___

___

___

___

*- 0.135

UNE

*1.911

*- 0.713

*- 0.641

*- 2.136

*- 0.343

)(5.70

)(6.89

)(3.07

)(7.27

TOG

*- 0.640

- 0.078

***0.259

*- 1.021

**- 0.055

)(2.87

)(1.13

 )(1.74

)(4.67

)(2.32

M2

___

___

___

___

*0.521

GFC

*- 0.864

*0.371

*0.146

***0.127

*0.053

)(12.38

)(17.24

)(3.39

FDI

*1.341

- 0.049

*- 0.771

*0.121

)(5.25

)(0.62

)(4.51

SAP

0.50

0.77

0.18

0.98

R-Square

)(1.92

*0.746



)(2.82

0.39

)(6.59

)(9.80

)(17.08
)(5.24
)(4.27

المصدر/مخرجاتبرنامجStata 13باستخدامطرٌقة) (2SLS
مالحظة*:معنويعند**,%9عند***,%5عند %93
االرقامبٌناألقواسهًقٌمةTالمحسوبة 
جمٌعالمتغٌراتاخذتباللوغارٌتمالطبٌعًلتفادياالزدواجالخطًوضمانالعالقةالخطٌةبٌنالمتغٌرات 
Exogenous variables: LGDP LGOV LOXR LINF LUNE LTOG LM2 LGFC LFDI SAP LBOP
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 .2.1.1تفسير النتائج
أ.

األثر عمى الناتج المحمي اإلجمالي ):(GDP

بمغػػت القػػوة التفسػػيرية لمعادلػػة النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي  %98بمعنػػى أف المتغي ػرات المسػػتقمة تفسػػر مػػا
نسػبتو  %98مػف التغيػرات التػي تحػدث فػي المتغيػر التػابع والبػاقي يعػود إلػى متغيػرات آخػرى غيػر مدرجػة فػي
النموذج ,كما أف قيمة  Fالمحسوبة بمغت  2018.31وىي اكبر مف قيمة  Fالجدوليػة ممػا يشػير إلػى معنويػة
النموذج ككؿ ,أيضا ظيرت معنوية جميع المعممات عند مستوى معنوية  %1باستثناء التضخـ وعرض النقود
التػي ظيػرت معنويتيػا عنػد  ,%5كمػا تبػيف أف عالقػػة اإلنفػاؽ الحكػومي بػالمتغير التػابع عالقػة طرديػة بمعنػػي
زيادة اإلنفاؽ بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار  0.38وحدة وىذا يشير إلػى
أف سياسة تخفيض اإلنفاؽ العاـ تؤثر سمبا عمى الناتج المحمي اإلجمالي.
أيضػػا أظيػػرت النتػػائج عالقػػة عكسػػية بػػيف سػػعر الصػػرؼ الرسػػمي والمتغيػػر التػػابع ,حيػػث أف زيػػادة فػػي
عدد الوحدات مف العممة المحمية بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى انخفاض في الناتج بمقدار  0.012وحدة وىو
ما يشػير أيضػا إلػى أف سياسػة تخفػيض قيمػة العممػة الوطنيػة تػؤثر سػمبا عمػى النػاتج المحمػي اإلجمػالي ,وفيمػا
يخػػص االنفتػػاح التجػػاري أظيػػرت النتػػائج عالقػػة عكسػػية بػػيف االنفتػػاح والنػػاتج وقػػدرت العالقػػة العكسػػية بينيمػػا
بمقدار  ,0.34وىذا يشير أيضا إلى أف سياسة التحرر االقتصادي تػؤثر سػمبا عمػى النػاتج المحمػي اإلجمػالي,
بينما أظيرت النتائج عالقة عكسية بيف عرض النقود والمتغير التابع ,وكما تبيف لنا أف تخفيض عرض النقود
بمقػػدار وحػػدة واحػػدة يػػؤدي إلػػى زيػػادة فػػي النػػاتج بمقػػدار  0.055وحػػدة ,وىػػذا يشػػير إلػػى أف سياسػػة تخفػػيض
عرض النقود تؤثر بشكؿ إيجابي عمى الناتج.
كمػػا أظيػػرت النتػػائج أف ىنػػاؾ عالقػػة طرديػػة بػػيف التضػػخـ والمتغيػػر التػػابع ,وىػػذا يشػػير إلػػى أف سياسػػة
تخفيض معالت التضخـ تؤثر بشكؿ إيجابي عمى الناتج ,كما اظير النتائج عالقة منطقية لممتغيػرات األخػرى
مػػع المتغيػػر الت ػػابع ,حيػػث كانػػت العالق ػػة طرديػػة بػػيف المتغي ػػر التػػابع وكػ ٍػؿ م ػػف االسػػتثمار األجنبػػي المباش ػػر
والتكػػويف ال أرسػػمالي الثابػػت وعكسػػية مػػع البطالػػة ,أيضػػا أظيػػرت النتػػائج أف المتغيػػر الػػوىمي الػػذي يعبػػر عػػف
السنوات التي تـ فييا تطبيؽ ىذه السياسات كانت موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية .%1
مػػف خػػالؿ النتػػائج السػػابقة يتضػػح أف سياسػػة تخفػػيض اإلنفػػاؽ العػػاـ وزيػػادة االنفتػػاح التجػػاري وتخفػػيض سػػعر
الصػرؼ ذات اثػػر سػػمبي عمػػى النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي ,وىػػذا يعػود إلػػى أىميػػة النفقػػات العامػػة فػػي دعػػـ السػػمع
األساسػػية واسػػتحداث المشػػروعات الجديػػدة إضػػافة إلػػى أف سياسػػة تخفػػيض سػػعر الصػػرؼ أدت إلػػى انخفػػاض
ال ػواردات أو ارتفػػاع أسػػعارىا ممػػا أدى إلػػى تعطػػؿ العديػػد مػػف القطاعػػات اإلنتاجيػػة ,كمػػا أف سياسػػة االنفتػػاح
التجػػاري سػػمحت بػػدخوؿ منتجػػات كثيػػر حمػػت محػػؿ السػػمع المحميػػة نظ ػ اًر لجودتيػػا وزيػػادة الطمػػب عمييػػا ,فيمػػا
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كانت سياسة تخفيض عرض النقود وتحرير االستثمار األجنبي المباشر وتخفيض معػدالت التضػخـ ذات اثػر
إيجػػابي ومعنػػوي عمػػى النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي ,وىػػذا يعػػود إلػػى أف عػػدـ اسػػتقاللية البنػػوؾ المركزيػػة فػػي ىػػذه
الدوؿ نجـ عنو إفراط في عػرض النقػود األمػر الػذي انعكػس سػمبا عمػى القػوة الشػرائية لمنقػود وفجػوة طمػب أدت
إلى زيادة الطمب عمى الواردات.
ب .األثر عمى سعر صرف العممة الوطنية ):(Official Exchange Rate

بمغػػت القػػوة التفسػػيرية  R-Squareلمعادلػػة سػػعر الصػػرؼ الرسػػمي  %39بمعنػػى أف المتغي ػرات
المسػػتقمة تفسػػر مػػا نسػػبتو  %39مػػف التغي ػرات التػػي ط ػرأت عمػػى المتغيػػر التػػابع خػػالؿ فت ػرة الد ارسػػة و بػػاقي
التغيرات تعزى إلى عوامؿ أخرى ,كما بمغت قيمة  Fالمحسوبة  27.65وىي أكبر مػف  Fالجدوليػة ممػا يعنػي
معنوية النموذج ككؿ ,إضافة إلى أف جميع المتغيرات معنويػة عنػد  %1باسػتثناء االسػتثمار األجنبػي المباشػر
الذي ظيرت معنويتو عند مستوى معنوية .%10
كم ػػا أظي ػػرت النت ػػائج أف معظ ػػـ العالق ػػات ج ػػاءت متماش ػػية م ػػع أى ػػداؼ تم ػػؾ البػ ػرامج باس ػػتثناء سياس ػػية
االنفتاح التجاري التي أظيرت النتائج أف ىنػاؾ عالقػة عكسػية فيمػا بينيػا وبػيف سػعر الصػرؼ العممػة الوطنيػة
بمعنى أنو كمما زادت نسبة التجارة الخارجية إلػى النػاتج المحمػي اإلجمػالي بمقػدار وحػدة واحػدة يػؤدي ىػذا إلػى
انخفاض عدد الوحدات مف العممة الوطنية مقابؿ الدوالر األمريكي بمقدار  2.136وحدة ,وىذا ال يتماشى مع
أىداؼ برامج التكييؼ الييكمي التي تسعى إلى تخفيض سعر صرؼ العممػة الوطنيػة .أمػا بػاقي المؤشػرات فقػد
أظيرت النتائج أنيا تتوافؽ مع ىذا اليدؼ حيث تظير النتائج أف ىناؾ عالقػة عكسػية بػيف عػرض النقػود مػع
سعر الصػرؼ الرسػمي ,وبمػا أف بػرامج التثبيػت والتكييػؼ الييكمػي تيػدؼ إلػى تخفػيض عػرض النقػود فػأف ىػذا
يػػؤدي إلػػى زيػػادة عػػدد الوحػػدات مػػف العممػػة المحمي ػة مقابػػؿ الػػدوالر األمريكػػي ,وىػػذا يتماشػػى مػػع أىػػداؼ تمػػؾ
ػر معنوي ػاً موجب ػاً لب ػرامج التثبيػػت والتكييػػؼ الييكمػػي عمػػى سػػعر
الب ػرامج ,كمػػا أف النتػػائج أظيػػرت أف ىنػػاؾ أثػ اً
الصػػرؼ الرسػػمي وبمغػػت قػػوة العالقػػة  ,0.746أي أف السػػنوات التػػي طبقػػت فييػػا ىػػذا البػرامج تفسػػر التغي ػرات
الحاصمة في سعر الصرؼ الرسمي بمقدار تمؾ العالقة ,وىذا يتماشى مع أىداؼ تمػؾ البػرامج إضػافة إلػى أنػو
يثبت صحة الفرضية األولى بوجود اثر معنوي ليذه البرامج عمى تخفيض سعر صرؼ العممة الوطنية.
أف أثر المتغيرات المستقمة األخرى جاءت متوافقة مع النظرية االقتصادية حيث أظيرت النتػائج عالقػة
طرديػة بػيف االسػتثمارات األجنبيػػة المباشػرة وسػعر الصػػرؼ الرسػمي وأيضػاً عالقػة طرديػػة بػيف التضػخـ وسػػعر
الصػػرؼ الرسػػمي وىػػذا يتوافػػؽ مػػع النظريػػة االقتصػػادية ,حيػػث إف ارتفػػاع معػػدؿ التضػػخـ يػػؤدي إلػػى انخفػػاض
القػػوة الش ػرائية لمنقػػود وبالتػػالي انخفػػاض قيمػػة العممػػة الوطنيػػة وزي ػادة عػػدد الوحػػدات مػػف العممػػة الوطنيػػة مقابػػؿ
الدوالر األمريكي ,إال أف النتائج لـ تظير معنوية اإلنفاؽ العاـ كمؤثر عمى سعر صرؼ العممة الوطنية.
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ت .األثر عمى التضخم ):(Inflation

بمغت القوة التفسيرية  R-Squareلمعادلة التضخـ  %18.31بمعنى أف المتغيػرات المسػتقمة تفسػر
ما نسبتو  %18.31مف التغيرات التي طرأت عمى المتغير التػابع خػالؿ فتػرة الد ارسػة ,وبػاقي التغيػرات تعػزى
إلػػى عوامػػؿ أخػػرى .ويعػػود انخفػػاض القػػوة التفسػػيرية فػػي معادلػػة التضػػخـ إلػػى أف نسػػبة كبيػرة مػػف التضػػخـ فػػي
دوؿ العينة ىو تضخـ مستورد ,بمعنى أف ىناؾ عوامؿ أخرى خارجية غير مدرجة ضػمف المتغيػرات المسػتقمة
فػػي المعادلػػة مثػػؿ ال ػواردات ومعػػدؿ النمػػو فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة ومعػػدالت التضػػخـ العالميػػة ,وتبػػيف أف جميػػع
المتغيرات معنوية إحصائياً عند مستوى معنوية  %1باستثناء عرض النقود الذي ظيرت معنويتو عند ,%10
كما بمغت قيمة  Fالمحسوبة  9.64وىي أكبر مف  Fالجدولية مما يعني معنوية النموذج ككؿ.
أظيرت نتائج التقدير أف برامج التثبيت والتكيؼ الييكمي نجحت إلػى ح ٍػد مػا فػي السػيطرة عمػى معػدالت
التضخـ خالؿ فترة الدراسة وذلؾ نتيجة لتخفيض عػرض النقػود حيػث أظيػرت النتػائج أف ىنػاؾ عالقػة طرديػة
بيف نمو عرض النقػود ومعػدؿ التضػخـ بحيػث انػو كممػا زاد عػرض النقػود بمقػدار وحػدة واحػدة يػؤدي ذلػؾ إلػى
زيػػادة التضػػخـ بمقػػدار  0.259وحػػدة وتيػػدؼ ب ػرامج التثبيػػت والتكيػػؼ الييكمػػي إلػػى تخفػػيض عػػرض النقػػود
خػػالؿ فتػرة تطبيػػؽ البػرامج األمػػر الػػذي يفسػػر انخفػػاض معػػدالت التضػػخـ خػػالؿ فتػرة الد ارسػػة ,كمػػا أف النتػػائج
ثر معنوياً سػالباً لبػرامج التثبيػت والتكيػؼ الييكمػي عمػى معػدؿ التضػخـ ,وتشػير النتػائج إلػى أف بػرامج
أظيرت أ اً
التثبيت والتكيؼ الييكمي تفسر ما مقداره  %77مف التغير في معدؿ التضخـ خالؿ السنوات التي طبقت فييا
ىذه البرامج.
أما بالنسبة لسياسة تخفيض سعر الصرؼ وسياسة تخفيض اإلنفاؽ العػاـ وآثارىػا عمػى التضػخـ فإنيػا ال
تتماشى مع أىداؼ تمػؾ البػرامج فػي القضػاء عمػى التضػخـ حيػث أظيػرت النتػائج أف ىنػاؾ عالقػة طرديػة بػيف
سعر صرؼ العممػة الوطنيػة ومعػدؿ التضػخـ ,أي أف زيػادة بمقػدار وحػدة واحػدة فػي عػدد الوحػدات مػف العممػة
المحمي ػػة مقاب ػػؿ ال ػػدوالر ي ػػؤدي إل ػػى زي ػػادة مع ػػدؿ التض ػػخـ بمق ػػدار  0.119وح ػػدة وى ػػذا يتواف ػػؽ م ػػع النظري ػػة
االقتصادية ,حيث أف انخفاض سػعر صػرؼ العممػة الوطنيػة يػؤدي إلػى ضػعؼ قوتيػا الشػرائية ممػا يػؤدي إلػى
ارتفػػاع األسػػعار ,وىػػذا ال يتماشػػى مػػع أىػػداؼ بػرامج التثبيػػت و التكيػػؼ الييكمػػي التػػي تسػػعى إلػػى خفػػض قيمػػة
العممػة الوطنيػة وخفػػض معػدالت التضػخـ فػػي آف واحػد ,كمػا أف النتػػائج أظيػرت أف ىنػاؾ عالقػػة عكسػية بػػيف
اإلنفاؽ العػاـ ومعػدؿ التضػخـ وأف أي زيػادة بمقػدار وحػدة واحػدة فػي اإلنفػاؽ العػاـ يػؤدي إلػى انخفػاض معػدؿ
التضػػخـ بمقػػدار  0.247وحػػدة ,إال أف ب ػرامج التكيػػؼ الييكمػػي تسػػعى إلػػى تخفػػيض اإلنفػػاؽ العػػاـ ال زيادتػػو
وبالتالي فإف األثر عمى التضخـ يكوف سػمبياً وفػؽ النتػائج المقػدرة ,وبػالرغـ مػف ىػذا فػإف النتػائج تشػير إلػى أف
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سياسة تخفيض عرض النقود في إطار برامج التثبيت نجحت إلى حدا ما في تخفيض معدالت التضخـ خالؿ
فترة الدراسة.
ث .األثر عمى البطالة ):(Unemployment
بمغت القوة التفسيرية  R-Squareلمعادلة البطالة  %77.8بمعنى أف المتغيرات المسػتقمة تفسػر
ما نسبتو  %77.8مف التغيرات التي طرأت عمى المتغير التابع خالؿ فترة الدراسة وباقي التغيرات تعزى إلى
عوامؿ أخرى ,كما بمغت قيمػة  Fالمحسػوبة  128.84وىػي أكبػر مػف  Fالجدوليػة ممػا يعنػي معنويػة النمػوذج
ككؿ.
وم ػػف خ ػػالؿ النت ػػائج المق ػػدرة اتض ػػح ص ػػحة الفرض ػػية الثالث ػػة ب ػػأف سياس ػػات التثبي ػػت والتكي ػػؼ الييكم ػػي
سػػاىمت بشػػكؿ كبيػػر فػػي تفػػاقـ وارتفػػاع معػػدالت البطالػػة فػػي الػػدوؿ العربيػػة ,وىػػذا امػػر م ػرتبط بعمميػػة التحػػوؿ
والخصخص ػػة الت ػػي تم ػػت ف ػػي إط ػػار تم ػػؾ السياس ػػات ,فعن ػػدما قام ػػت الحكوم ػػات بخصخص ػػة المنش ػػآت العام ػػة
وتحويؿ ممكية وسائؿ اإلنتاج إلى القطاع الخاص ,اتجو القطػاع الخػاص إلػى تصػريؼ عػدد كبيػر مػف العمالػة
في تمؾ المنشآت مف أجؿ توظيػؼ العمالػة المػاىرة واسػتحداث التكنولوجيػا المػوفرة لتكمفػة اإلنتػاج ,فقػد أظيػرت
النتائج أف ىناؾ عالقة طردية بيف سعر الصرؼ الرسمي ومعدؿ البطالة بمعنى تخفيض قيمة العممة الوطنيػة
(زيػػادة عػػدد الوحػػدات مػػف العممػػة المحميػػة مقابػػؿ الػػدوالر األمريكػػي) بمقػػدار وحػػدة واحػػدة يسػػاىـ بزيػػادة معػػدؿ
البطالة بمقدار  0.181وحدة ,ذلؾ ألف انخفاض قيمة العممة يعني انخفاض قوتيا الشرائية وبالتػالي انخفػاض
األجور الحقيقية إضافة إلى انخفاض األرباح الحقيقية التي تحققيا الشركات ,وبالتالي تتجو ىذه الشركات إلى
زيػػادة األسػػعار أو تخفػػيض التكػػاليؼ عػػف طريػػؽ تصػريؼ عػػدد مػػف العمالػػة غيػػر المػػاىرة لرفػػع أعبػػاء التكػػاليؼ
اإلضافية المتولدة مف انخفاض قيمة العممة الناتجة عف ارتفاع فاتورة مدخالت اإلنتاج المستوردة مف الخارج.
عكس ذلؾ أظيرت النتائج أف زيادة االنفتاح التجػاري إلػى النػاتج المحمػي اإلجمػالي بوحػدة واحػدة زيػادة
يؤدي إلى تخفيض معدؿ البطالة بمقدار  0.713وحدة ,وىػذا نػاتج عػف زيػادة اإلنتػاج لتغطيػة الطمػب العػالمي
عمػى صػػادرات ىػذه الػػدوؿ ,كمػا أظيػػرت النتػائج أف االسػػتثمارات األجنبيػة المباشػرة تعػزز البطالػػة وترفػع معػػدؿ
البطالة في ىذه الػدوؿ وسػبب ذلػؾ أف تمػؾ االسػتثمارات يػتـ توجيييػا صػوب المشػروعات األقػؿ إنتاجيػة والتػي
تعتمد عمى التكنولوجيا الموفرة لمعمالة ,بينما أظيرت النتائج عدـ معنوية ٍ
كؿ مف المتغير الصوري الػذي يعبػر
عف السنوات التػي تػـ تطبيػؽ سياسػات التثبيػت والتكيػؼ الييكمػي فييػا ,إضػافة إلػى عػدـ معنويػة عػرض النقػود
واإلنفاؽ الحكػومي ,وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع (عمػراف ومػراد ,)2011 ,حيػث وجػد أف اإلنفػاؽ العػاـ لػيس ذا أثػر
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معنوي عمى معدؿ البطالة في دراسة أجرىا عمػى نفػس عينػة الد ارسػة تقريبػا ,وتشػير النتػائج أيضػا إلػى منطقيػة
العالقة العكسية بيف الناتج المحمي اإلجمالي ومعدؿ البطالة.
ج .األثر عمى الحساب الجاري في ميزان المدفوعات ):(Current Account, Balance of Payment

بمغت القوة التفسيرية  R-Squareلمعادلة الحساب الجاري "ميزاف المدفوعات"  %51بمعنى أف
المتغيرات المستقمة تفسر ما نسبتو  %51مف التغيرات التي طرأت عمى المتغير التابع خالؿ فترة الدراسة و
باقي التغيرات تعزى إلى عوامؿ أخرى غير مدرجة في المعادلة ,كما بمغت قيمة  Fالمحسوبة  38.15وىي
اكبر مف  Fالجدولية مما يعني معنوية النموذج ككؿ.
يعد توازف ميزاف المدفوعات مف األىداؼ التي تسعى ليا أي دولة كما أف توازف ىذا الميزاف يعتبر مف
أىـ األىداؼ المعمنة مف قبؿ المؤسسات المالية والنقدية الدولية الراعية و الممولة لبرامج التثبيت و التكيؼ
الييكمي في الدوؿ النامية وذلؾ مف اجؿ تخفيؼ العجز في موازيف المدفوعات في الدوؿ النامية وزيادة
إيرادات ىذه الدوؿ لمواجية أعباء وخدمة الديوف الخارجية وتحسيف تنافسية االقتصاد الوطني.
أظيرت النتائج أف سياسة االنفتاح التجاري تؤدي إلى تحسيف العجز في الحساب الجاري في ميزاف
المدفوعات بحيث أف زيادة حجـ التجارة إلى الناتج المحمي اإلجمالي بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة
رصيد الحساب الجاري بمقدار  1.910وحدة وىذا ناتج عف رفع القيود الجمركية وتخفيؼ شروط التبادؿ
التجاري التي تسمح بتدفؽ أكبر مف الصادرات إلى األسواؽ الخارجية ,كما أظيرت النتائج أف سياسة تخفيض
سعر الصرؼ الرسمي لمعممة الوطنية ليا أثر سالب عمى رصيد الحساب الجاري بمعنى أف زيادة عدد
الوحدات مف العممة المحمية مقابؿ الدوالر األمريكي بوحدة واحدة يؤدي إلى تخفيض رصيد الحساب الجاري
بمقدار  0.18وحدة ,وىذا يعود إلى أف تخفيض العممة الوطنية مقابؿ الدوالر يؤدي إلى رفع فاتورة الواردات
بشكؿ اكبر مف زيادة حجـ الصادرات إلى الخارج بسبب عدـ مرونة الجياز اإلنتاجي في الدوؿ النامية
والعربية ,بمعنى أف الجياز اإلنتاجي ال يستجيب إلى التغيرات في األسعار وفي الطمب عمى السمع المحمية
لعدـ قدرتو عمى زيادة طاقتو اإلنتاجية.
كما أظيرت النتائج نجاعة سياسة تخفيض اإلنفاؽ العاـ في تحسيف رصيد الحساب الجاري ,حيث
تشير النتائج أف ىناؾ عالقة عكسية بيف اإلنفاؽ العاـ والحساب الجاري ,بمعنى تخفيض اإلنفاؽ العاـ بوحدة
واحدة يؤدي إلى زيادة رصيد الحساب الجاري بمقدار  2.53وحدة ,ويعتبر ىذا أثر كبير ومعنوي إحصائياً
ويتماشى مع أىداؼ ىذه السياسيات ,ويعود ذلؾ إلى أف اإلنفاؽ العاـ في الدوؿ العربية جزء كبير منو بالعممة
األجنبية ,وبالتالي فإ ف تخفيض ىذا اإلنفاؽ يعزز إيرادات الدولة ويقمؿ مف نفقاتيا مما ينعكس عمى رصيد
953

الحساب الجاري باإليجاب ,وتشير النتائج أيضا إلى أف سياسية تخفيض عرض النقود ذات أثر إيجابي عمى
الحساب الجاري ,ف تخفيض وحدة واحدة في عرض النقود يؤدي إلى زيادة رصيد الحساب الجاري بمقدار
 0.64وحدة ,ويرجع ذلؾ إلى أف تخفيض عرض النقود يؤدي إلى تخفيض معدؿ التضخـ وبالتالي تحسيف
القوة الشرائية لمنقود وتخفيض عدد الوحدات مف العممة المحمية مقابؿ الدوالر األمريكي ,األمر الذي يعكس
العالقة التي أظيرتيا النتائج بيف سعر الصرؼ والحساب الجاري المذكورة سمفا ,وما يعزز ىذه النتائج معنوية
المتغير الصوري الذي يعبر عف السنوات التي تـ تطبيؽ ىذه السياسات فييا ,حيث أظيرت النتائج أف القوة
التفسيرية لممتغير الصوري بمغت  1.341بمعنى أف ىذه البرامج كاف ليا أثر إيجابي كبير ومعنوي.
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 .2.2التقييم بطريقة "Dynamic Panel Data "DPD
بعد إجراء انحدار المعادالت سالفة الذكر باستخداـ طريقة " ,"DPDظيرت لنا النتائج التاليػة والمدرجػة
في الممحؽ رقـ (:)4.2
جدوؿ ( )4.5نتائج التقدير بطريقة DPD
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المصدر :مخرجات برنامج  Stata 13مف خالؿ التقدير بطريقة DPD

مالحظة * :معنوي عند  ** ,%1عند  *** ,%5عند %10

 :االرقاـ بيف األقواس ىي قيمة  Tالمحسوبة

جميع البيانات اخذت بالموغاريتـ الطبيعي لتجنب االزدواج الخطي بيف المتغيرات.
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 .2.2.1تفسير النتائج.
أ .األثر عمى الناتج المحمي اإلجمالي.
ظيػرت معنويػػة جميػػع معممػػات النمػػوذج عنػػد مسػػتوى معنػػوي  ,%1باسػػتثناء التضػػخـ واالسػػتثمار األجنبػػي
المباشػػر التػػي لمػػا تظيػػر ليمػػا معنويػػة ذات داللػػة إحصػػائية ,وقػػد يعػػود ذلػػؾ إلػػى عػػدـ توجيػػو ىػػذه االسػػتثمارات
صوب المشروعات األكثر إنتاجية ,والكثير مف ىذه االستثمارات يتـ استثمارىا فػي قطاعػات غيػر منتجػة مثػؿ
أسواؽ الماؿ ,أيضاً ظير االختالؼ بيف الطريقتيف عمى صػعيد العالقػة بػيف االنفتػاح التجػاري والنػاتج المحمػي
اإلجمالي ,حيث أظيرت النتائج المعطاة باستخداـ طريقة المعادالت اآلنية عالقة عكسية بيف المتغيػريف ,فيمػا
أظيػػرت النتػػائج بطريقػػة التقػػدير الػػديناميكي عالقػػة موجػػب ,وىػػذا يشػػير إلػػى أف سياسػػة االنفتػػاح التجػػاري تػػؤثر
بشػػكؿ إيجػػابي عمػػى المتغيػػر التػػابع ,أمػػا عمػػى صػػعيد بػػاقي العالقػػات لػػـ نشػػيد أي تغييػػر فػػي النتػػائج المعطػػاة
بالطريقتيف ,وىذا يشير إلى أف النتائج بالمجمؿ متشابية ولـ نشيد أي فروؽ جوىرية.
ب .األثر عمى سعر الصرف.
بالنسػػبة لمنتػػائج التػػي ظيػػرت فػػي معادلػػة سػػعر الصػػرؼ باسػػتخداـ طريقػػة  DPDوجػػدنا اختالف ػاً فيمػػا
يخص العالقة بيف عرض النقود  MOGوسعر الصرؼ  OXRحيث كانت العالقة بينيـ عكسية في النموذج
األوؿ ,بينمػػا ظيػػرت لنػػا عالقػػة طرديػػة باسػػتخداـ ىػػذه الطريقػػة ,وتعتبػػر ىػػذه النتيجػػة أكثػػر منطقيػػة مػػف النتيجػػة
األولى ,ذلؾ ألف زيادة عرض النقود يؤدى إلى انخفاض القػوة الشػرائية ليػا وبالتػالي زيػادة معػدؿ التضػخـ ممػا
ينعكس عمى سعر صرؼ العممة بحيث تزداد عػدد الوحػدات مػف العممػة المحميػة مقابػؿ الػدوالر األمريكػي ,كمػا
أف العالقة بيف الناتج المحمي اإلجمالي  GDPوجػدنا أنيػا عكسػية وىػي تعتبػر نتيجػة منطقيػة اقتصػادياً حيػث
إف زيادة النمو االقتصادي يعكس حالة االنتعػاش االقتصػادي ,وبالتػالي يػنعكس ىػذا عمػى العممػة الوطنيػة ممػا
يزيػػدىا قػػوة وثباتػاً ,وفيمػػا يخػػص بػػاقي المتغيػرات وجػػدنا أف ليػػا نفػػس األثػػار المعنويػػة عمػػى سػػعر الصػػرؼ كمػػا
كانػػت فػػي النمػػوذج األوؿ باسػػتثناء المتغيػػر الػػوىمي ,فقػػد ثبػػت أف المتغيػػر الصػػوري الػػذي يعبػػر عػػف سياسػػات
التثبيت والتكيؼ االقتصادي لـ يكف لو أثر معنوي عمى سعر الصرؼ كما كاف الحاؿ فػي النمػوذج األوؿ ,إال
أف ىػػذه النتيجػػة ال تعتبػػر منطقيػػة ,حيػػث أف سياسػػية تخفػػيض سػػعر الصػػرؼ كانػػت سياسػػة ممنيجػػة مػػف قبػػؿ
البنؾ المركزي بتخفيض عدد الوحدات مف العممة الوطنية مقابؿ الدوالر األمريكي ,وبالتػالي شػيدت ىػذه الفتػرة
تخفيض العديد مف العمالت في الدوؿ العربية في اطار سياسات التثبيت والتكيؼ االقتصادي.
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ت .األثر عمى معدل التضخم.
فيما يخص النتائج المتعمقػة بمعػدؿ التضػخـ فقػد أضػفنا الػواردات كمتغيػر تفسػيري كمػا أوضػحنا سػابقاً,
ووجدنا أف الواردات ليا أثر معنوي كبير عمى معدؿ التضخـ ,حيث تشير النتائج إلى وجود عالقة طردية بيف
المتغيريف بحيث أف زيادة قيمة الواردات بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة معدؿ التضخـ بمقدار  1.568وىو يعد
أث اًر كبي اًر بما يفسر أف جؿ التضخـ الموجود في دوؿ العينة ىو تضخـ مستوردة يسػمؾ طريقػو إلػى ىػذه الػدوؿ
عبر قناة االستيرادات ,كما أف باقي النتائج أظيرت تبايناً مع النتائج التي ظيرت في النموذج األوؿ ,بحيث لـ
يثبػػت أي أثػػر معنػػوي لمتغيػػر سػػعر الصػػرؼ عمػػى معػػدؿ التضػػخـ ,كمػػا أف االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر أثػػر
بشكؿ طردي عمى التضخـ ,إال أف العالقة في ىذا النموذج تبيف أنيا عكسية ,وباقي المتغيرات كاف ليػا نفػس
اآلثار والمعنويات كما كانت في النموذج األوؿ.
ث .األثر عمى معدل البطالة.
فيمػػا يتعمػػؽ بالتػػأثير عمػػى معػػدؿ البطالػػة فقػػد أظيػػرت النتػػائج أث ػ اًر عكسػػياً معنوي ػاً لإلنفػػاؽ العػػاـ عمػػى
معدؿ البطالة بعكس ما ظير لنا في النموذج األوؿ ,حيث لـ يثبت معنوية ىذا المتغير ,فقد تبػيف لنػا فػي ىػذا
النموذج أف زيػادة اإلنفػاؽ العػاـ بوحػدة واحػدة يسػاىـ فػي خفػض معػدؿ البطالػة بمقػدار  0.234وحػدة ,كمػا أف
النتائج التي ظيرت في ىذا النموذج لـ تثبػت أثػ اًر معنويػاً إحصػائياً لسػعر الصػرؼ عمػى معػدؿ البطالػة بعكػس
ما كاف في النموذج األوؿ ,كما أف المتغير الوىمي لـ تثبت معنويتو في النموذج األوؿ ,بينما ثبػت أف لػو أثػ اًر
معنوياً عكسياً عمى معدؿ البطالة بما يفسر مساىمة برامج التثبيت االقتصػادي والتكيػؼ الييكمػي فػي تخفػيض
معدؿ البطالة ,األمر الذي يتناقض مع الفرضية الثالثة ليذه الدراسة ,فيما أظيرت النتائج أف العالقة بيف عػدد
السكاف ومعدؿ البطالة ىي عالقة طردية بما يفسر أف جزءاً مف الزيادة السكانية ال يتـ توظيفيا ,وبالتالي تزيد
مف معدؿ البطالة.
ج .األثر عمى الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.
فيما يخص الحساب الجاري فقد تطابقت النتائج بيف النموذجيف األوؿ والثػاني فيمػا يخػص المعنويػات
والعالقات مع كؿ المتغيرات التفسيرية والمتغير التابع "الحساب الجاري" ولـ نجد أي اختالؼ بػيف النمػوذجيف,
وتػـ إضػافة معػدؿ التضػخـ كمتغيػػر تفسػيري ليػذا النمػوذج ووجػدنا أف العالقػػة بينيمػا عالقػة عكسػية ,حيػػث إف
تخفيض معدؿ التضخـ بوحدة واحدة يساىـ بزيادة رصيد الحساب الجاري بمقدار  0.20وحدة.
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 .3الخلصة واالستنتاجات
 .3.1نتائج الدراسة الكمية
بعد استخالص نتائج تقييـ برامج التثبيت والتكيؼ الييكمي وأثارىا عمى المؤشػرات االقتصػادية الكميػة
فػي مجتمػع الد ارسػة بطػريقتيف لمقيػاس " ,"DPD & 2SLSلػـ نجػد فروقػات جوىريػة فػي نتػائج التقيػيـ ,حيػث
أظيرت نتائج التقييـ بطريقة المعادالت األنية النتائج التالية:
 .1سياسة تخفيض اإلنفاؽ العاـ تؤدي إلى تخفيض الناتج المحمي اإلجمالي وزيادة معدؿ التضخـ ,إال
أنيا تساىـ في تخفيؼ العجز في ميزاف المدفوعات ,في حيف لـ تثبت معنويتيا عمى البطالة وسعر
الصرؼ.
 .2سياسية تخفيض سعر صرؼ العممة الوطنية تؤدي إلى تخفيض الناتج المحمي اإلجمالي وتخفيض
معدؿ التضخـ ,وزيادة معدؿ البطالة وزيادة العجز في ميزاف المدفوعات.
 .3سياسة تخفيض المعروض النقدي تؤدي إلى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي وتخفيض معدؿ التضخـ
وتخفيؼ العجز في ميزاف المدفوعات ,إال أنيا تؤدي إلى تخفيض سعر صرؼ العممة الوطنية.
 .4سياسة االنفتاح التجاري تؤدي إلى تخفيض الناتج المحمي اإلجمالي ,بينما تؤدي إلى تخفيض معدؿ
البطالة والتضخـ وتخفض العجز في الحساب الجاري.
 .5برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي ذات اثر إيجابي معنوي عمى ٍ
كؿ مف الناتج المحمي
اإلجمالي ,الحساب الجاري ,التضخـ ,وسعر الصرؼ ,في حيف لـ تثبت ليا أثر معنوي عمى البطالة.
 .6سياسة تحرير االستثمار األجنبي المباشر تؤدي إلى زيادة في الناتج المحمي اإلجمالي ,بينما تؤدي
إلى زيادة البطالة والتضخـ والعجز في الحساب الجاري.
أما نتائج التقييم بطريقة  DPDفيمكن تمخيص نتائجيا في النقاط التالية
 .1سياسة تخفيض اإلنفاؽ الحكومي تؤدي إلى تخفيض الناتج المحمي اإلجمالي وزيادة التضخـ وزيادة
العجز في الحساب الجاري ,في حيف لـ يثبت ليا أثر معنوي عمى البطالة وسعر الصرؼ ,وتتفؽ
ىذه النتيجة مع النتائج التي توصؿ إلييا (Khan et al 2001, Easterly 2003, Suleiman
 et al 2001,وعمي )2007
 .2سياسة تخفيض سعر الصرؼ تؤدي إلى تخفيض الناتج المحمي اإلجمالي وزيادة العجز في الحساب
الجاري ,كما أنيا تؤدي إلى زيادة معدؿ التضخـ وزيادة معدؿ البطالة .وتتفؽ ىذه النتائج مع
(الشمري وجبار )Mireaux et al 2000, Easterly 2003, ,2006
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 .3سياسة االنفتاح التجاري تؤدي إلى تخفيض التضخـ وتخفيض معدؿ البطالة وتخفيض العجز في
الحساب الجاري ,وزيادة النمو في الناتج المحمي اإلجمالي ,والقوة الشرائية لمعممة الوطنية .وتتفؽ ىو
النتائج مع (المغربي  ,2014العذاري وظاىر  ,2013غطاس وأخروف Saadatmand & ,2015
)Chequette 2012, Zakaria et al 2014, Easterly 2003
 .4سياسة تخفيض المعروض النقدي تؤدي إلى زيادة في الناتج المحمي اإلجمالي ,وتخفيض معدؿ
التضخـ  ,وتخفيض العجز في الحساب الجاري ,بينما تؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لمعممة
الوطنية في حيف لـ يثبت ليا أثر معنوي عمى البطالة .وتعارضت ىذه النتيجة مع النتيجة التي
توصؿ إلييا Easterly 2003

ويعزى ذلؾ إلى اختالؼ الحالة بيف ىذه الدراسة ودراسة إستيرلي

التي ا قتصرت دراستو عمى الدوؿ النامية في أفريقيا وأمريكا الالتينية إضافة إلى اختالؼ الفترة
الزمنية حيث اجرى إستيرلي دراستو لمفترة .2000 – 1960
 .5برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي ليا أثر موجب عمى النمو االقتصادي والتضخـ والحساب
الجاري ,وأثر سالب عمى سعر الصرؼ ,في حيف لـ يثبت ليا أثر معنوي عمى البطالة .وتتفؽ ىذه
النتيجة مع (الشمري وجبار  ,2006وردة  )Mireaux et al 2000 ,2014فيما تعارضت ىذه
النتيجة مع Suleiman et al 2001
 .6سياسة تحرير االستثمار األجنبي المباشر وبالرغـ مف عدـ معنويتيا إحصائياً إال أنيا تؤدي إلى
ال نمو في الناتج المحمي اإلجمالي مف خالؿ تخفيض معدؿ التضخـ ورفع قيمة العممة الوطنية ,في
حيف أنيا تؤدي إلى زيادة البطالة والعجز في الحساب الجاري .وتتفؽ ىذه النتيجة مع
()Saadatmand & Choquette 2012, Zakaria et al 2014
مف خالؿ العرض المختصر لمنتائج السابقة بكال الطريقتيف نجد أف الفروقات ليست كبيرة في
النتائج ,كما أننا سنعتمد نتائج التقدير بطريقة  DPDألنيا الطريقة األكثر تطو اًر ,وتحمؿ العالقات بطريقة
ديناميكية بحيث تكوف أكثر دقة مف التقدير بطريقة المعادالت األنية ,كما تبدو نتائجيا اكثر منطقية مف
حيث التوافؽ مع النظرية االقتصادية.
 .3.2نتائج الدراسة الوصفية
مف خالؿ العرض الوصفي في الفصوؿ الثالثة األولى فيما يتعمؽ ببرامج التثبيت والتكيؼ الييكمي ,وجذورىا
الفكرية ومكوناتيا وأبعادىا االقتصادية ,إضافة إلى النظريات الخاصة بالتعديؿ الييكمي والركائز األساسية
لالقتصاد العالمي ,استخمص الباحث النتائج التالية:
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أ .التحوؿ مف االقتصاد الكينزي والعودة إلى االقتصاد الكالسيكي األصولي (اقتصاد السوؽ) ىو
انعكاس واضح لعمؽ األزمة التي عانت منيا الدوؿ الرأسمالية خالؿ حقبة السبعينيات مف القرف
الماضي.
ب.المؤسسات المالية والنقدية الدولية إضافة منظمة التجارة العالمية كميا تعمؿ مف اجؿ محاباة القطاع
الخاص في مواجية القطاع العاـ ,ونزع السيادة العامة لمدولة وتحرير التجارة العالمية مف اجؿ
ضماف حرية تنقؿ رؤوس األمواؿ وفتح أسواؽ جديدة لمشركات المتعددة الجنسية.
ت.بالرغـ مف الجوالت المتعددة عبر العقود الماضية لضماف اطار قانوني وىيكمي لمنظمة التجارة
العالمية يراعي التطور الالمتكافئ بيف الدوؿ المتقدمة ونظيرتيا النامية ,إال أنيا الزالت في مضمونيا
تعمؽ تبعية الدوؿ النامية لمدوؿ المتقدمة.
ث.استنتجت الدراسة انو ليس ىناؾ نظرية تنموية تصمح لكؿ زماف ومكاف ,وعميو يتوجب عمى الدوؿ
العربية اخذ بعض الجوانب مف مجموعة مف النظريات التي تتالءـ مع االختالالت البنيوية التي
تعاني منيا ,بما ال تمميو الدوؿ المتقدمة ,مع اإلشارة إلى نظريات النمو المتوازف ,والنمو غير
المتوازف ,ونظرية مراحؿ النمو لرستو إضافة إلى بعض سياسات نظرية الثورة النيوكالسيكية
المعاكسة التي أثبتت الدراسة الكمية فعاليتيا في الحد مف تشوىات المؤشرات االقتصادية الكمية
خاصةً فيما يتعمؽ بالسياسة النقدية االنكماشية.
ج  .تشير نتائج الدراسة الوصفية أف جؿ االختالالت الييكمية التي أصابت الدوؿ النامية قبيؿ تطبيؽ
برامج التثبيت والتكيؼ الييكمي ,ناجمة عف ظروؼ خارجية ال لمدوؿ النامية عالقة في نشوئيا.
ح .أف المجوء لتبني برامج التثبيت والتكيؼ الييكمي كاف انعكاساً واضحا لعمؽ االختالالت الييكمية التي
عانت منيا الدوؿ العربية.
خ .تشير نتائج الدراسة الوصفية أف تطبيؽ برامج التثبيت والتكيؼ الييكمي نجح إلى حد بعيد في تخفيؼ
معدالت التضخـ ,والعجز في الموازنة العامة ,وتحقيؽ معدؿ نمو اقتصادي مستقر واف كاف اقؿ مف
المأموؿ ,بينما لـ تفمح ىذه البرامج في تخفيؼ العجز في الحساب الجاري في ميزاف المدفوعات
خاصة في الدوؿ العربية غير المصدرة لمنفط.
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 .4التوصيات
مف خالؿ النتائج التي استنتجتيا الدراسة في شقييا النظري والكمي وخاصة فيما يتعمؽ بنتائج التحميؿ
الكمي بطريقة  DPDفإننا نوصي أوالً ,الدوؿ العربية وراسمي السياسات االقتصادية في ىذه الدوؿ ,وثانياً,
المؤسسات المالية والنقدية الدولية ,بما يمي:
 .1ضرورة التوقؼ عف سياسة تخفيض ,لما أثبت أنيا تؤثر سمباً عمى جميع المؤشرات المدروسة,
إضافة إلى عدـ االستمرار في تقميص النفقات العامة ,وضرورة دعـ السمع األساسية والصناعات
المنتجة ,وتوفير بيئة صناعية مالئمة لتطوير القطاع اإلنتاج ,مثؿ تحديث وتطوير البنية التحتية,
واستصالح األراضي ,إضافة إلى ضرورة تخفيض النفقات غير المنتجة.
 .2ضرورة التنسيؽ بيف السياستيف المالية والنقدية وعدـ التركيز عمى السياسة المالية فقط ,وخاصة فيما
يتعمؽ بتحديد معدؿ عرض النقود والعمؿ عمى تخفيض الكتمة النقدية ,حيث أظيرت النتائج أف
تخفيض عرض النقود يؤدي إلى زيادة ف ي الناتج المحمي اإلجمالي ,وتخفيض معدؿ التضخـ ,ويسيـ
في تخفيؼ العجز في ميزاف المدفوعات وزيادة القوة الشرائية لمعممة الوطنية.
 .3تعزيز التعاوف العربي التجاري المشترؾ ,وتفعيؿ السوؽ العربية المشتركة ,عف طريؽ تخصيص
اإلنتاج فيما بيف الدوؿ العربية ,والعمؿ عمى زيادة نسبة التجارة العربية البينية ,والبحث في إمكانية
إصدار عممة عربية موحدة يشرؼ عمييا صندوؽ النقد العربي ,وانشاء بنؾ عربي إقميمي يشرؼ عمى
عمميات التحوؿ الييكمي ,ويدعـ جيود التصحيح االقتصادي ,ويشرؼ عمى إعادة تدويؿ فوائض
النفط العربية في األسواؽ العربية.
 .4حقف الف وائض النفطية المتراكمة في الدوؿ العربية المصدرة لمنفط ,في اقتصاديات الدوؿ العربية
المدينة ,عف طريؽ إنشاء مشاريع ضخمة تستوعب فائض العمالة وتعمؿ عمى زيادة في الناتج
المحمي اإلجمالي خاصة في القطاعات التي تنتج سمع وخدمات معدة لمتصدير.
 .5حث المؤسسات المالية والنقدية الدولية ,والدوؿ الدائنة ,أف تعمؿ عمى تخفيؼ أعباء الديوف الخارجية
المتراكمة عمى الدوؿ العربية ,عف طريؽ تحويؿ جزء مف ىذه الديوف كاستثمارات مالية في ىذه
الدوؿ ,والتوقؼ عف سياسة مقايضة الديوف باألصوؿ ,األمر الذي يؤدي إلى زيادة االستقرار المالي.
 .6يجب عمى الدوؿ العربية اتخاذ سياسات واجراءات مف شأنيا تخفيؼ االزدحاـ السكاني والعشوائيات,
التي قد تعيؽ مسار التنمية المستدامة نتيجة عدـ مالءمة ىذه الظروؼ لتوفير بيئة اقتصادية سميمة,
وارتفاع األعباء المادية لمدولة ,وأيضاً تكدس العمالة في المدف المركزية.
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 .7العمؿ عمى تحفيز االستثمارات األجنبية المباشرة التي تموؿ متطمبات التنمية مف خالؿ سد فجوة
الموارد المحمية ال تي تتسـ بيا االقتصاديات العربية ,وذلؾ مف خالؿ توفير بيئة اقتصادية واجتماعية
وسياسية مالءمة تعمؿ عمى جذب االستثمارات الخارجية.
 .8وأخي اًر يرى الباحث انو لضماف نجاح برامج التثبيت االقتصادي والتكيؼ الييكمي ,يجب أف يالزميا
سياسات واجراءات مف شأنيا ,تفادي األثار الجانبية ليذه البرامج ,والعمؿ عمى توفير بيئة مستقرة
اجتماعياً ,امنياً ,عسكرياً واقتصادياً ,وعدـ إلغاء الدور اإلشرافي لمدولة في الشأف االقتصادي وتعبئة
وتوجيو المدخرات واالستثمارات المحمية واألجنبية في القطاعات التي تتسـ بإنتاجيتيا الحقيقية ,والتي
تؤدي إلى استيعاب فائض العمالة.
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المـــــــلحــــــــق
ممحق رقم ()3.1
مؤشرات الركود التضخمي مقارنةً بأسعار النفط والنمو االقتصادي ,في عدد مف دوؿ اؿ  OECDلمفترة ()1998 – 1962

المصدر:

(Awad, Ibrahim (2007): The Phenomenon of Stagflation in The Egyptian Economy:

)Analytical Study, MPRA Paper No. 5465, posted 29. October 2007

973

ممحق ()3.2
متوسط نسبة الصادرات والواردات إلى الناتج المحمي اإلجمالي في الدول العربية لمفترة 2014 -1971
السنة
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

الصادرات
39.1
42.6
59.7
49.9
52.01
45.4
42.5
39.1
44.5
50.1
49.8
41.5
36.07
33.9
31.02
26.04
29.02
29.6
31.3
34.9
31
33.4
31.7
32.1
34.3
35.8
35.4
29.3
32.6
40.7
39.8
40.4
44.3
48.7
52.9
54.3
54.97
58.3
48.9
51.3
56.3
57.7
54.8
50.2

الواردات
20.4
21.1
23.9
23.6
30.4
31.5
36.2
39.4
36.2
34.5
37.7
41.1
41.9
40.7
35.9
33.9
32.2
34.01
38.2
36.9
44.9
37.4
35.4
32.1
33.4
31.8
30.4
31.9
28.2
27.8
30.8
31.9
33.03
35.5
35.8
36.1
40.9
42.4
43.5
41.1
39.8
41.1
43.1
47.2

المصدر :تجميع الباحث باالعتماد عمى بيانات البنؾ الدولي
World Bank, World Development Indicators
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ممحق ()3.3
تطور أسعار الفائدة العالمية خلل الفترة 1984 - 1966
السنة

بريطانيا

ألمانيا

الواليات المتحدة األمريكية

1966

8.12

6.86

4.92

1967

6.95

6.7

5.07

1968

6.45

7.50

5.64

1969

6.84

8.83

6.67

1970

8.31

8.63

7.34

1971

7.99

7.86

6.15

1972

7.87

8.37

6.21

1973

9.30

10.55

6.84

1974

10.44

14.20

7.55

1975

8.67

13.18

7.98

1976

8.03

13.61

7.61

1977

6.53

12.02

7.41

1978

6.13

12.06

8.41

1979

7.56

12.94

9.44

1980

8.42

13.91

11.46

1981

10.13

14.88

13.91

1982

8.90

13.08

13.11

1983

8.08

11.26

11.10

1984

7.95

11.12

12.43

المصدرOECD Data, Long-term interest rates :
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ممحق رقم ()3.4
متوسط اإليرادات والنفقات العامة والعجز والفائض في الموازنات العامة لمدوؿ العربية خالؿ المدة 2014- 1980
السنة

النفقات الحكومية

اإليرادات الحكومية

العجز أو الفائض في الميزانية

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

196667
222443
209645
216085
173838
159154
141547
146493
131446
128631
138730
180162
172006
167064
161586
162298
176483
191723
183691
178063
200570
206139
205487
228181
281000
322353
378066
464349
565895
653639
701155
784444
891887
950621
885553

246479
231806
181657
182726
133663
118238
91759
106551
90720
104888
126268
115075
130949
131193
127774
138875
159162
174147
147130
147627
203105
189868
183096
229917
316910
421015
526857
578535
817894
606743
709320
878410
1045882
1015629
952585

49812
9363
-27988
-33359
-40175
-40916
-49788
-39942
-40726
-23743
-12462
-65087
-41057
-35871
-33812
-23423
-17321
-17576
-36561
-30436
2535
-16271
-22391
1736
35910
98662
148791
114186
251999
-46896
8165
93966
153995
65008
67032

المصدر :تجميع الباحث باالعتماد عمى المصادر التالية
 صندوؽ النقد العربي ,الدوؿ العربية مؤشرات اقتصادية ,العدد 1993 ,10 صندوؽ النقد العربي ,الدوؿ العربية مؤشرات اقتصادية ,العدد2003 ,20 , -صندوؽ النقد العربي التقرير االقتصادي العربي الموحد لألعواـ ()2015 ,2014 ,2009
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ممحؽ رقـ ()3.5
تقدير العالقة بيف سعر صرؼ العممة والوطنية والصادرات والواردات

المصدر :مخرجات برنامج  Stata 13باستخداـ طريقة Two Stage Least Squares
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ممحق ()4.1
نتائج التحميل بطريقة 2SLS

المصدر :مخرجات برنامج Stata 13
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ممحؽ ()4.2
نتائج التحميؿ بطريقة DPD

976

977

المصدر :مخرجات برنامج Stata 13
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