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تم ترجمة الورقة من اللغة االنجليزية من قبل: د. عبد الرحمن اأيا�س

�شيا�شات  لر�شد  عملها  اطار  في  ال�شبكة  تن�شرها  اأوراق  �شل�شلة  من  كجزء  الورقة  هذه  تـاتي 
الرامية  ال�شبكة  اأهداف  اطار  في  العمل  هذا  ي�شب  العربية.  المنطقة  في  الدولية  المالية  الموؤ�ش�شات 
دور  بناء  عملية  دعم  الى  ا�شافة  المنطقة  في  العامة  ال�شيا�شات  حول  والبحث  التحليل  تعزيز  الى 
المنطقة،  في  العامة  ال�شيا�شات  �شنع  حيال  بديلة  نظر  وجهات  تكوين  في  المدني  للمجتمع  قوي 
الوطنية. والحاجات  االأولويات  في  متجذرة  تكون  حيث  منها،  واالجتماعية  االقت�شادية  خا�شة 

يمكن االقتبا�س واال�شت�شهاد من هذه المن�شورة، كما يمكن اإعادة اإنتاج المعلومات التي تحتويها 

مع االإ�شارة اإلى ال�شبكة م�شدراً للعمل.

هذه  محتوى  اإن   .Open Society Foundations من  بدعم  المطبوعة  هذه  ن�شر  يتم 

المطبوعة ال يعبر بال�شرورة عن وجهة نظر اأي من المنظمات الذكورة اأعاله.

م�صورة �صندوق النقد الدولي للبلدان العربية حول التجارة واال�صتثمار:

مقاربات وتداعيات
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النقد  اأعاد �شندوق  العربية،  البلدان  من  في عدد  ال�شعبية  والثورات  االنتفا�شات  في �شوء 
الدولي تركيز اهتمامه على المنطقة. فال�شندوق �شارع اإلى عر�س خدماته للم�شاعدة في تطوير 
تنموية  اأجندة  اإلى  وترجمتها  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  لبلدان  اقت�شادية  »اإ�شتراتيجية 
مح�شوبة الكلفة مخ�ش�شة لكل قطاع وتمتد ل�شنوات كثيرة، ُتدَرج �شمن اإطار متو�شط االأجل 
على  نفوذه  النقد  �شندوق  فيه  راأى  وقت  في  الخطوة  وجاءت  الكلي«)1(.  االقت�شاد  لمقاربة 

البلدان النامية ي�شمحل، فبلدان كثيرة من هذه �شددت ديونها اإلى ال�شندوق.
المنطقة، �شملت رزمتي ديون  اتفاقيات قرو�س في  اأربع  ال�شندوق  اأبرم   ،2012 وبحلول 
ل�شنتين مع المغرب)2( واالأردن)3(، وخط ائتماني طارئ مع اليمن)4(، وترتيب تمويلي احتياطي 
مع تون�س)5(. وفي هذه االأثناء، دخلت م�شر في مفاو�شات �شعبة مع �شندوق النقد على برنامج 

دتالمفاو�شات منذئذ. اإقرا�س محتمل كانت قد لقيت معار�شة �شعبية، وُجمِّ
الكلي  االقت�شاد  �شيا�شات  مجال  في  م�شورته  ن�شر  في  النقد  �شندوق  انخرط  وكذلك 
ى  )ُت�شمَّ ال�شنوية  القطرية  تقاريره  المنطقة من خالل  البنيوية لدى الحكومات في  وال�شيا�شات 
في  اأي�شًا  فاعل  �شكل  في  ال�شندوق  وانخرط  الرابعة(.  المادة  وفق  ا�شت�شارية  تقارير  اأي�شًا 
”�شراكة دوفيل“، وهي مبادرة اأطلقتها بلدان مجموعة الثماني باتجاه البلدان العربية التي تمر 
كالموؤ�ش�شة  االأطراف،  متعددة  اأخرى  موؤ�ش�شات  اإلى جانب  ال�شندوق،  ويعمل  بتحوالت)6(. 
الفكرية )thinktank( ل�شراكة دوفيل، اإذ ي�شاهم في �شكل كبير في ت�شميم الم�شورة المتعلقة 

بال�شيا�شات االقت�شادية الموجهة اإلى البلدان المعنية.
�شترّكز المقالة التالية على الم�شورة المتعلقة بال�شيا�شات البنيوية التي يقّدمها �شندوق النقد 

)1(  �شندوق النقد الدولي )2011(، »التحول االقت�شادي في ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا: تحقيق وعد االزدهار الم�شترك«، 
)�س 3(. ورقة مقّدمة اإلى قمة مجموعة الثماني في دوفيل، فرن�شا، 27 اأيار/مايو 2011.

(2)  http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/car080312b.htm.
(3)  http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/INT080312A.htm.
(4)  http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/CAR040512A.htm.
(5)  http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/CAR061713A.htm.

بتحوالت  تمر  اأنها  ُتعتَبر  التي  العربية،  البلدان  المبادرة على  واقت�شادية. ورّكزت  �شيا�شية  قواعد  دوفيل على  مبادرة  تاأ�ش�شت    )6(
�شيا�شية واقت�شادية، وت�شمل االأردن والمغرب وتون�س وم�شر وليبيا. واأُ�شيَفت اإليها اأخيراً اليمن.

مالحظات استهاللية
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في  الحكومات  اإلى  المقّدمة  بال�شيا�شات  المتعلقة  الم�شورة  من  جانب  وهي  العربية،  للبلدان 
حالة  على  الورقة  وترّكز  الكلي.  االقت�شاد  ب�شيا�شات  المتعلقة  الم�شورة  جانب  اإلى  المنطقة 
البلدان ذات الدخل المتو�شط وغير الم�شدرة للنفط وتقّدم نظرة عامة حول تحديات االإنتاج 
واالأجور والفقر وحاالت الالم�شاواة في المنطقة العربية. كما تراجع مقاربة �شندوق النقد بعد 
التجارة واال�شتثمار.  �شيا�شات  ال�شندوق في مجال  العربية، وتناق�س دور  البلدان  الثورات في 
وُتبِرز المقالة راأي مكتب التقييم الم�شتقل )Independent Evaluation Office( في 
ال�شندوق حول م�شورة ال�شندوق المتعلقة ب�شيا�شات التجارة. وتقّدم اأي�شًا خال�شة للم�شورة 
واالأردن  المغرب  من  كل  اإلى  ال�شندوق  من  المقّدمة  واال�شتثمار  التجارة  ب�شيا�شات  المتعلقة 
المعلنة  االأهداف  بين  المحتمل  التعار�س  مجاالت  بمناق�شة  المقالة  وُتختَتم  وم�شر.  وتون�س 

للقرو�س والم�شورة المتعلقة ب�شيا�شات التجارة واال�شتثمار المقّدمة من ال�شندوق.

العربية المنطقة  في  الالم�صاواة  وحاالت  والفقر  واالأجور  االإنتاج  تحديات   -  1
هناك  العربية،  البلدان  تواجه  التي  االأ�شا�شية  واالجتماعية  االقت�شادية  التحديات  قلب  في 
في  االأجور  وح�شة  االإنتاجية  الطاقات  في  االنحدارية  االتجاهات  بعك�س  المتمّثل  التحدي 
اإعادة ت�شميم �شيا�شات االقت�شاد الكلي دعمًا لم�شروع  اإلى جانب  الناتج المحلي االإجمالي، 

تنموي فاعل بعيد االأجل.
بالمائة  فاق خم�شة  متو�شطًا  �شنويًا  اقت�شاديًا حقيقيًا  نمواً  كثيرة  اقت�شادات عربية  و�شهدت 
خالل العقدين الما�شيين من الزمن، ولكن نمو االإنتاجية كان اأقل من ن�شف هذا الم�شتوى)7(. 
ففي م�شر، مثاًل، تراوح النمو االقت�شادي الحقيقي بين 2.8 و6.4 بالمائة بين 1996 و2009، 
فيما نمت االإنتاجية بمتو�شط بلغ 0.3 – 3.7 بالمائة �شنويًا، وا�شتقرت القوة العاملة عند حوالى 
44 بالمائة من ال�شكان في الفئة العمرية الموؤهلة للعمل، وكانت البطالة قريبة من 10 بالمائة)8(. 
وي�شير هذا الو�شع الى اأن معظم النمو ُولِّد في قطاعات ذات م�شاهمة محدودة في مجال زيادة 

االإنتاجية الحقيقية وتوليد وظائف الئقة)9(.

(7)  Paper entitled “Liberalization and employment in the Arab region: a recipe for failure?” (Not 
published, available with author). Prepared by Hamed EL Kady, Mahmoud El Khafif, and Raja Khalidi 
for the ILO/ UNDP publication “Rethinking Economic Growth: Towards Productive and Inclusive Arab 
Societies” (2013).
(8)  Ibid. Based on UNCTAD-GlobStat database, and ILO database. See also: Joint Arab Economic 
Report.
See: “Rethinking Economic Growth: Towards Productive and Inclusive Arab Societies” (2013) by ILO/ 
UNDP.
(9)  Paper entitled “Liberalization and employment in the Arab region: a recipe for failure?” (Not 

ومالت بنية ال�شناعة في المنطقة العربية اإلى منتجات ذات قيمة اإ�شافية منخف�شة، وا�شتقرت 
القيمة  ذات  الخدمات  ح�شة  �شريعًا  وات�شعت  المحلي،  االجمالي  الناتج  في  الزراعة  ح�ش�س 
المحلي  الناتج  لم�شتوى  ن�شبة  توّقعه  اأقل مما كان يمكن  الت�شنيع  المنخف�شة. وكان  االإ�شافية 

االإجمالي في المنطقة. وُتعتَبر المنطقة العربية االأقل ت�شنيعًا بين المناطق النامية)10(.
المتحدة  االأمم  وموؤتمر   )UNDP( االإنمائي  المتحدة  االأمم  برنامج  درا�شات  وتتبعت 
تراجع  واتجاهات  ال�شناعية،  القدرات  في  البارز  التراجع   )UNCTAD( والتنمية  للتجارة 
الت�شنيع في التحوالت البنيوية لكثير من البلدان العربية. فالمغرب وم�شر، مثاًل، �شهدا تراجعا 
للت�شنيع بالترافق مع تراجع في الزراعة لم�شلحة قطاع التعدين، بخالف الخدمات)11(. وتراجع 
17 بالمائة  اإلى  الناتج المحلي االإجمالي في ال�شبعينيات  22 بالمائة من  الت�شنيع في م�شر من 

في 2009 )12(.
وقل�شت هذه االتجاهات القدرة المحلية لتوليد الوظائف في القطاعات المنتجة، والقدرة 

على دعم القوة العاملة من خالل تعزيز االإنتاجية.
وارتبط انخفا�س االأجور، المنعك�س في تقل�س االأجور كح�شة من المداخيل الوطنية، بنوع 
ذلك  كان  وقد  العمل)13(  �شوق  بمرونة  هذا  وارتبط  المعتمدة.  والتجارة  اال�شتثمار  �شيا�شات 
اأحيانًا كثيرة على ح�شاب حقوق العمال. وفيما اأُعِطيت االأولوية لتناف�شية القطاعات الموجهة 
اإلى الت�شدير، تحمل العمال عبء تراجع التناف�شية في االأ�شواق الدولية)14(. ويبّين »االأونكتاد«، 
اأن متو�شط ح�شة االأجور من الدخل الوطني في م�شر وتون�س والمغرب بلغ حوالى 33 بالمائة 

منذ منت�شف الت�شعينيات، مع بع�س حاالت التح�شن في 2005 تقريبًا، ليتراجع بعدئذ)15(.

published, available with author). Prepared by Hamed EL Kady, Mahmoud El Khafif, and Raja Khalidi 
for the ILO/ UNDP publication “Rethinking Economic Growth: Towards Productive and Inclusive Arab 
Societies” (2013).
(10)  See: “Rethinking Economic Growth: Towards Productive and Inclusive Arab Societies” (2013) by 
ILO/ UNDP.
(11)  Ibid.
(12)  See: “Rethinking Economic Growth: Towards Productive and Inclusive Arab Societies” (2013) by 
ILO/ UNDP.

)13(  ترتبط مرونة اأ�شواق العمل ب�شياق تكون فيه ال�شركات اأو اأرباب العمل خا�شعين ل�شوابط اأقل على �شعيد م�شوؤولياتهم اإزاء 
القوة العاملة، ويمكنهم بالتالي اإجراء تعديالت فيها على �شعيد عدد الموظفين الذين ي�شّغلون وعدد �شاعات العمل وتحديد االأجور 

)ال يكون هناك اأجر اأدنى( وي�شرفون الموظفين متى �شاوؤوا.
(14)  Paper entitled “Liberalization and employment in the Arab region: a recipe for failure?” (Not 
published, available with author). Prepared by Hamed EL Kady, Mahmoud El Khafif, and Raja Khalidi 
for the ILO/ UNDP publication “Rethinking Economic Growth: Towards Productive and Inclusive Arab 
Societies” (2013).
(15)  UNCTAD (United Nations Commission for Trade and Development), 2011. Social Unrest Paves the 
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واجماال، كانت معدالت اال�شتثمار كن�شبة مائوية من الناتج المحلي االإجمالي متدنية في 
البلدان العربية، وا�شتقر اال�شتثمار االإقليمي عند حوالى 13 بالمائة من الناتج المحلي االإجمالي 
ثلثي  اجتذبا  اللذين  والعقار،  التعدين  في  تقليديًا  المبا�شر  االأجنبي  اال�شتثمار  وترّكز  ل�شنوات. 

اال�شتثمار االأجنبي المبا�شر بين 2003 و)16(2010.
اإلى التنمية.  اإ�شتراتيجية طويلة االأجل موجهة  واأُهِمل دور �شيا�شات االقت�شاد الكلي في دعم 
اإلى اإعطاء اأولوية لمقاربة ق�شيرة االأمد ال�شتهداف للت�شخم،  هت  ف�شيا�شات االقت�شاد الكلي ُوجِّ
المال)17(.  راأ�س  وتدفق  التجارة  على  االنفتاح  وزيادة  المبا�شر،  االأجنبي  اال�شتثمار  واجتذاب 
واعُتِمدت �شيا�شات نقدية مت�شددة حافظت على اأ�شعار عالية للفوائد بهدف اجتذاب راأ�س المال 
االأجنبي. واأف�شت هذه ال�شيا�شات اإلى مناف�شة اأ�شعف في مقابل ارتفاع لل�شعر الحقيقي لل�شرف. 
وفي الوقت نف�شه، اأثبطت هذه ال�شيا�شات اال�شتثمار المحلي ب�شبب رفعت كلفة االقترا�س بالن�شبة 

اإلى الم�شتثمرين المحليين والم�شاريع ال�شغيرة والمتو�شطة اإلى م�شتويات عالية)18(.
الفقر  م�شتويات  ارتفعت  فيما  اقت�شاديًا)19(،  نمواً  تحقق  العربية  البلدان  راأينا  لذلك،  نتيجة 

والبطالة وحاالت الالم�شاواة فيها)20(.
واإجمااًل، ُبنَيت االقت�شادات في المنطقة العربية في �شكل متزايد على نمط من النمو اأهمل 
التكامل  على  المبني  للتحرير  ال�شائد  النموذج  مع  للتوافق  اأولوية  واأعطى  التنموية  االأهداف 
�شفقات  وتو�شيع  واالقترا�س،  واال�شتثمار،  التجارة  تحرير  خالل  من  العالمي  االقت�شاد  في 

الخ�شخ�شة، واإلغاء ال�شوابط التنظيمية لالقت�شاد عمومًا)21(.

Way: A Fresh Start for Economic Growth with Social Equity.
(16) Rethinking Economic Growth: Towards Productive and Inclusive Arab Societies” (2013) by ILO/ 
UNDP.
(17)  UNCTAD (United Nations Commission for Trade and Development), 2011. Social Unrest Paves the 
Way: A Fresh Start for Economic Growth with Social Equity. 
(18)  Paper entitled “Liberalization and employment in the Arab region: a recipe for failure?” (Not 
published, available with author). Prepared by Hamed EL Kady, Mahmoud El Khafif, and Raja Khalidi 
for the ILO/ UNDP publication “Rethinking Economic Growth: Towards Productive and Inclusive Arab 
Societies” (2013).

)19(  بقي النمو في البلدان العربية اأقل منه في مناطق اأخرى، ومحدوداً لدى اأخذ النمو ال�شكاني في االعتبار.
الناتج المحلي االإجمالي تراوح بين خم�شة و�شتة بالمائة )2008/2007(، وراوح  البلدان العربية متو�شط نمو في  )20(  حققت 
معدل الفقر بين ثمانية و30 بالمائة في المنطقة العربية كلها، فيما �شجلت البطالة حوالى 14 بالمائة في 2009 وبلغت 40 بالمائة 
في بلدان مثل ال�شودان واليمن )التقرير االقت�شادي العربي الم�شترك، 2010/2009(. ُي�شار اإلى اأن البطالة تتركز في الن�شاء وال�شباب، 
21.5 بالمائة ففي �شفوف ال�شباب في البلدان العربية في 2010، وترتفع الن�شبة  واأعلنت منظمة العمل الدولية متو�شط بطالة يبلغ 
 Tzannatos، Haq 2010، ورد في  الدولية،  العمل  نف�شه )منظمة  العام  ال�شابات في  بالمائة في �شفوف   33 يبلغ  اإلى متو�شط 

.)and Schmidt 2011
http://www.cid. :انظر بـ«توافق وا�شنطن«.  ُتعَرف  اأ�شبحت  لل�شيا�شات  الجديدة  اللبرالية  االإ�شالحات  )21(  هي جزء من 

.harvard.edu/cidtrade/issues/washington.html

كثيراً  اأهملت  العربية  البلدان  في  والتجارة  اال�شتثمار  �شيا�شات  اأن  الى  الو�شع  هذا  وي�شير 
االإنتاج وتوليد الوظائف الالئقة والتقّدم التقني، اأو على االأقل لم تدعمها.

ويتطلب عك�س هذه االتجاهات اإعادة تفكير في �شيا�شات متعددة ت�شمل �شيا�شات االقت�شاد 
�شيا�شات  مع  الفاعل  االنتقائي  تفاعلها  على  والتركيز  والمال،  واال�شتثمار  والتجارة  الكلي 
ومعالجة  الفقر،  وتقلي�س  الالئقة،  الوظائف  توليد  مثل  التنمية  واأهداف  واالأجور،  ال�شناعة 

حاالت انعدام الم�شاواة.
االقت�شادي:  النمو  في  تفكير  »اإعادة  بعنوان   )2012( الدولية  العمل  لمنظمة  تقرير  واأ�شار 
بب�شاطة  ت�شتهدف  اأال  العربية يجب  البلدان  اأن  اإلى  منتجة ودامجة«،  باتجاه مجتمعات عربية 
البدائل  اأن  التقرير  العامة)22(. وُيبِرز  المالية  االأ�شر�س ل�شبط  االأ�شرع والوتيرة  النمو االقت�شادي 

يجب اأن تقر ب�شمولية ال�شيا�شات االقت�شادية واأهمية التاآزر بين القطاعين العام والخا�س.
معالجة  التنموية  واالأجندة  االقت�شادي  النمو  في  الخا�س  القطاع  م�شاهمة  تعزيز  ويتطلب 
االقت�شاد  في  االإنتاجية  والدورات  الوطني  الم�شتوى  على  الخا�س  القطاع  بين  العالقة  واإدارة 
الوطني. وفي هذا ال�شكل، يتطلب االأمر بناء عالقة دينامكية فاعلة بين القطاع الخا�س المحلي 
من جهة، واال�شتثمار االأجنبي المبا�شر والم�شاريع الخا�شة المتعددة القوميات من جهة اأخرى.

النقد بعد الثورات في البلدان العربية �صندوق  مقاربة   -  2
اأدت الموؤ�ش�شات المالية الدولية دوراً بارزاً في ت�شكيل ال�شيا�شات االقت�شادية واالجتماعية 
اعادة  برامج  ت�شكيل  لدى  الواجهة  في  الموؤ�ش�شات  هذه  وكانت  مختلفة،  عربية  بلدان  في 
الهيكلة التي تبنتها بلدان عربية خالل الثمانينيات)23(. ورّوجت هذه البرامج لتوجيه �شيا�شات 
االقت�شاد الكلي اإلى التركيز على مكافحة الت�شخم واجتذاب اال�شتثمار االأجنبي المبا�شر وتعزيز 
االنفتاح على التجارة والتدفقات الراأ�شمالية، بالتزامن مع تهمي�س الت�شغيل والتوزيع المن�شف 
للدخل. وتلقت االأنظمة اال�شتبدادية في المنطقة من دون تردد م�شورة �شندوق النقد والبنك 

الدولي.

(22)  Rethinking Economic Growth: Towards Productive and Inclusive Arab Societies” (2013) by ILO/ 
UNDP, p.103.

بما في ذلك ف�شل  الدولي،  النقد والبنك  ب�شروط �شندوق  بن علي في �شكل كامل  المتعاقبة في عهد  الحكومات  التزمت    )23(
موظفين حكوميين، والتخل�س من �شوابط االأ�شعار المتعلقة بمواد ا�شتهالكية اأ�شا�شية، وتطبيق برنامج كا�شح للخ�شخ�شة )الم�شدر: 
 Michel Chossudovsky 2011, “Tunisia and the IMF Diktats: How Macro-Economic Policy Triggers
 .)Worldwide Poverty and Unemployment,” www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22867
وفي م�شر ت�شرر العمال والفالحون في �شكل خا�س من زيادات في االأ�شعار وتخفي�شات في الدعم الزراعي كانت جزءاً من ال�شروط 
 Gaye B. Muderrisoglu and Jonathan K. Hanson (2008), “Authoritarian :المفرو�شة من �شندوق النقد )الم�شدر

.)States and IMF Conditionalities”, see page 21
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وحتى وقت قريب هو اأيلول/�شبتمبر 2010، كان �شندوق النقد ال يزال ينّوه باأن في تون�س 
بل  الزمن«  من  الما�شي  العقد  خالل  امتدت  �شليمة  بنيوية  واإ�شالحات  كلية  اقت�شادية  »اإدارة 
ودعا حتى اإلى مزيد من تلك التوجهات من خالل »احتواء االإنفاق العام على االأجور وتقلي�س 
زيادة  اإلى  اأ�شار  الذي  نف�شه  الم�شتند  في  تو�شيات كهذه  والوقود«)24(. وجاءت  االأغذية  دعم 

اأ�شعار االأغذية في البلد ب�شبب تقلبات االأ�شعار العالمية.
اإيجابية  ٢٠١٠مقاربة  ني�شان/اأبريل  في  �شدر  النقد  ل�شندوق  قطري  تقرير  قّدم  وكذلك 
الح�شيفة  االإ�شالحات وال�شيا�شات  �شنوات من  اأن »خم�س  اأوردت  الم�شري  االقت�شاد  حول 
العالمية،  المالية  اإلى االأزمة  )prudent( في االقت�شاد الكلي خلقت الحيز الالزم لال�شتجابة 
مع  متوافقة  الما�شية  ال�شنة  خالل  والنقد  العامة  المالية  مجال  في  الداعمة  ال�شيا�شات  وكانت 
تمتين  با�شتئناف  ملتزمة  الم�شرية(  )ال�شلطات  ال�شلطات  وتبقى  ال�شندوق.  خبراء  م�شورة 
في  ال�شعف  حاالت  بمعالجة  يتعلق  فيما  لل�شندوق  ال�شابقة  بالم�شورة  التزاما  العامة  المالية 
المالية العامة... و�شتكون تعديالت كهذه حا�شمة في االإبقاء على ثقة الم�شتثمر والحفاظ على 
لمواجهة  العامة  المالية  في  ل�شيا�شات م�شتقبلية  الكلي وخلق مجال  االقت�شادي  اال�شتقرار في 

التقلبات الدورية«)25(.
ووفق م�شوؤولي �شندوق النقد، يتمّثل الفارق بين تلك المرحلة واأ�شا�س عمل ال�شندوق في 
البلدان العربية في �شوء الثورات ال�شعبية، في اأن ال�شندوق ا�شبح يولي اهتمامًا خا�شًا بالفقراء 
من  ي�شتفيد  من  »يتفح�س  اأنه  ال�شندوق  ويّدعي  كاملة)26(.  الق�شة  تو�شح  ال  االأرقام  باأن  ويقّر 

ع ثمار النمو في البلد«)27(. النمو وكيف توزَّ
للبرامج  المتابعين  والمحللين  والخبراء  الوطنية  الجهات  قبل  من  كبير  ت�شكيك  وثمة 
م�شاعدة  اأن  يرون  فكثيرون  الما�شية.  ال�شنوات  في  النقد  �شندوق  نفذها  التي  والعمليات 
ال�شندوق، بينما يتم ربطها بمواقف واعالنات ب�شاأن اأهداف جديرة بالتنويه مثل النمو ال�شامل 
وتوليد الوظائف، االانها ال تزال ت�شتند اإلى �شيا�شات كال�شيكية تعتمد على الخ�شخ�شة واإلغاء 

(24)  IMF Public Information Notice (PIN) No. 10/121, September 1 2010, available at: http://www.imf.
org/external/np/sec/pn/2010/pn10121.htm.
(25)  International Monetary Fund (2010), Arab Republic of Egypt: 2010 Article IV consultation, country 
report no. 10/94, Washington, April 2010. For more discussion of this report see: Bond, Patrick (2011), 
“Neo-Liberal Threats to North Africa”, published by Review of African Political Economy, Vol. 38, No. 
129, September 2011.
(26)  Interview; Update on the Middle East with IMF Managing Director, Christine Lagarde August 3, 
2012.
(27)  Ibid. 

ال�شوابط التنظيمية وتعزيز االنفتاح على اال�شتثمار االأجنبي والتجارة)28(.
وُي�شار على �شعيد م�شائل التجارة واال�شتثمار، اإلى اأن �شندوق النقد يعمل وفق تعاون وثيق 
ُتطبَّق  واال�شتثمار  بالتجارة  المتعلقة  التغييرات  من  فكثير  اأخرى.  ومالية  دولية  موؤ�ش�شات  مع 
مبا�شرة من خالل تدخالت للبنك الدولي، لكن �شمن اإطار ال�شيا�شات الم�شمم من �شندوق 
النقد)29(. وفي ما يخ�س البلدان العربية، اأ�شار الم�شوؤول االأول لمنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال 
بتحوالت  تمر  التي  العربية  البلدان  في  االقت�شادية  »التحديات  اأن  اإلى  ال�شندوق  في  اأفريقيا  
تتجاوز خبرة ال�شندوق. وت�شاهم موؤ�ش�شات تنموية، مثل البنك الدولي وموؤ�ش�شات مالية دولية 

واإقليمية، اإلى جانب �شركاء اخرين ويجب اأن ت�شتمر في ذلك«)30(.

في تعزيز �صيا�صات التجارة واال�صتثمار النقد  �صندوق  دور  مناق�صة   -  3

اأ-تو�صيات ال�صندوق المتعلقة بالتجارة
غالبا ما اأو�شى �شندوق النقد اإلى بلدان عربية بتعزيز تحرير �شيا�شات التجارة. وخالل نهاية 
التجارة الخارجية )كانت( من بين  اإلى  الموجهة  اأن »ال�شيا�شات  ال�شندوق  الت�شعينيات، راأى 

اأهم العوامل المعززة للنمو االقت�شادي في البلدان النامية«)31(.
م�شائل  في  ينخرط  اأن  له  لي�س  نقدية  كموؤ�ش�شة  ال�شندوق  اأن  اإلى  بارزون  محللون  واأ�شار 
التي  النامية  البلدان  على  �شغوطًا  متزايد  �شكل  في  مار�س  كان  ال�شندوق  ولكن  التجارة)32(. 
البنيوي  التعديل  من  كجزء  التجارة  لتحرير  ورّوج  الموازنات،  في  عجز  حاالت  عانت 

لالختالالت التجارية.
حتى«  اإكراهًا  بل  »ت�شجيعًا  ال�شندوق  لبرامج  الخا�شعة  النامية  البلدان  تلقت  الواقع  وفي 
المفاو�شات  في  موؤاٍت  غير  موقف  في  و�شعها  ما  الجانب،  اأحادي  تجاري  تحرير  لتطبيق 

(28)  Adam Hanieh (2011), “Egypt’s Orderly Economic Transition: Accelerated Structural Adjustment 
under a Democratic Veneer?”, Center for Development Policy and Research SOAS.
(29)  See comments by the IMF chief on MENA region Mr. Masood Ahmed noted in March 2013 
(Toward Prosperity for All- Finance & Development, March 2013, Vol. 50, No. 1) 
(30)  The chief on MENA region Mr. Masood Ahmed noted in March 2013 (Toward Prosperity for All- 
Finance & Development, March 2013, Vol. 50, No. 1).
(31)  IMF 1997, World Economic Outlook; referenced by Francisco Rodriguez and Dani Rodrick 
“Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic’s Guide to the Cross – National Evidence” (May 2000), 
University of Maryland and Harvard University.
(32)  See Akyuz, Yilmaz “Reforming the IMF: Back to the Drawing Board”- G 24 Discussion Paper 
Series, p. 7, referencing Dam, Kenneth W. (1982) The Rules of the Game. Reform and Evolution in the 
International Monetary system. University of Chicago Press. 
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التجارية المتعددة االأطراف)33(. وم�شى التحرير التجاري الذي طبقته هذه البلدان اأحيانًا اإلى 
المتعددة االأطراف  المفاو�شات  المتقدمة في  البلدان  التي اقدمت عليها  الم�شتويات  اأبعد من 

على الر�شوم الجمركية ال�شناعية.
خطر  من  التحرير  يزيد  االأ�شواق،  اإلى  والو�شول  االإنتاجية  الطاقات  تح�شين  غياب  وفي 
تدهور الميزان التجاري، ما قد يف�شي اإما اإلى زيادة في القيود على ميزانية الدولة وخ�شائر في 

الدخل اأو اإلى زيادة في الدين الخارجي)34(.
 Trade Integration( »وفي العام 2004 اأطلق �شندوق النقد »اآلية االندماج التجاري
Mechanism( لم�شاعدة البلدان االأع�شاء في مواجهة الخ�شائر في ميزان المدفوعات التي 
يمكن اأن تنجم عن اإجراءات تحرير التجارة المطبقة في بلدان اأخرى. وكانت االآلية رداً على 
المخاوف المتنامية بين البلدان النامية حول تمويل خ�شائر موازين المدفوعات ب�شبب التحرير 

المتعدد االأطراف.
لعمل  تقييمها  في   )1999( النقد  �شندوق  في  الم�شتقلين  الخبراء  مجموعة  واأ�شارت 
مار�شتها  �شغوط  منها  الأ�شباب  التجارة  تحرير  باتجاه  الدفع  لي�شمل  تو�شع  اأنه  اإلى  ال�شندوق 

الواليات المتحدة)35(.

ب - راأي مكتب التقييم الم�صتقل في �صندوق النقد عن م�صورة ال�صندوق في ما يتعلق 
ب�صيا�صات التجارة

في العام 2009، ن�شر مكتب التقييم الم�شتقل)36( في �شندوق النقد تقريراً تقييميًا النخراط 
ال�شندوق في م�شائل �شيا�شات التجارة.

غير  دوراً  النقد  �شندوق  اأدى  حين  الت�شعينيات،  خالل  التدخلية  »المقاربة  التقرير  واأبرز 
التقرير،  ووفق  الم�شروطية«)37(.  خالل  من  التجارة  �شيا�شات  في  اأحيانًا  و�شر�شًا  بل  متوازن 
المراقبة  »عملية  خالل  من  الدخل  متدنية  بلدان  في  المجال  هذا  في  ال�شندوق  تدخل  تم 
الهيكلي  اال�شالح  برنامج  وفق  االإقرا�س  برامج  �شياق  في  الم�شورة  وتقديم  والم�شروطية 
(33)  See: Akyuz, Yilmaz 2005 G-24 paper. 
(34)  See: Akyuz, Yilmaz 2005 G-24 paper, page 8.
(35)  See: IMF Group of Independent Experts (1999). External Evaluation of IMF Surveillance. Report 
by a Group of Independent Experts. Washington, D.C. referenced in Akyuz (2005) G-24 paper.
(36)  The IEO was established in 2001 with the task of undertaking independent evaluations on 
issues related to the IMF. According to its self-presentation: the “IEO operates independently of IMF 
management and at arm’s length from the IMF Executive Board”. See page iii of the report (2009) on 
IMF involvement in international trade policy issues produced by the IEO.
(37)  IEO report, chapter seven on “Findings and Recommendation”, page one of the chapter. 

وتقلي�س  النمو  وبرنامج   )Enhanced Structural Adjustment Facility( المعزز 
الفقر )Poverty Reduction and Growth Facility( الذي حل محله، ومن خالل 
ذات  البرامج  معالم  من  معلمًا  التقرير،  وفق  التجارة،  اإ�شالح  وكان  التقنية«)38(.  الم�شاعدة 
البنك  بالتعاون مع  البرامج  مت هذه  مِّ ال�شندوق. و�شُ التي رعاها  المتو�شطة االأجل  االأهداف 

الدولي.
حول  ومقاربته  النقد  �شندوق  انخراط  »اأهداف  اأن  اإلى  مهمة  اإ�شارة  التقرير  في  ووردت 
لم  الخدمات،  وتجارة  التف�شيلية  التجارة  اتفاقيات  مجال  في  خ�شو�شًا     الم�شائل،  بع�س 
يتم توي�شحها )من قبل مجل�س ال�شندوق(. كذلك الحال بالن�شبة الى المعايير المتعلقة بحالة 
موؤ�شرات و�شع الحرج الكلي )criteria for macro-criticality( التي من المفتر�س اأن 
توجه قرارات خبراء ال�شندوق فيما يتعلق بتوقيت انخراطهم في م�شائل �شيا�شات التجارة«)39(. 
اإلى  التنبه  في  فعالين  ال�شندوق  خبراء  يكون  اأن  الم�شتبعد  من  كان  كهذا،  و�شوح  دون  ومن 
تهديدات �شيا�شات التجارة لو�شع اال�شتقرار االقت�شادي الكلي والمالي، وهذا وفق ما جاء في 

التقرير)40(.
وي�شيف التقييم اأن »الم�شروطية التجارية، خ�شو�شًا في مرحلة مبكرة من فترة التقييم )نهاية 
الت�شعينيات وبداية العقد االأول من القرن الحادي والع�شرين(، تجاوزت تعريفًا منطقيًا لحاالت 
الحرج الكلي، وفاقت الكفاءة التقنية لخبراء ال�شندوق، ووقعت فري�شة للتدخل ال�شيا�شي من 
في  وتو�شياته  النقد  �شندوق  دور  تحديداً  التقرير  واأبرز  ال�شندوق«)41(.  في  الم�شاهمين  كبار 
المجال  هذا  في  ال�شندوق  قبل  من  الرقابة  اأن  اإلى  واأ�شار  المالية،  الخدمات  تجارة  خ�شو�س 
المالية  الخدمات  مقّدمي  على  اأكبر  انفتاح  على  الح�س  اإلى  ع�شوائي  ب�شكل  تميل  »كانت 

االأجانب، بينما تقييم االخطار المبا�شر كان محدودا«)42(.
نتيجة  لها  كانت  ال�شندوق  قبل  من  التجارة  �شيا�شات  »مراقبة  اأن  اإلى  التقرير  واأ�شار 
اأحيانًا مت�شددة  مختلطة... واأن الر�شائل التي قدمها ال�شندوق في تقارير المادة الرابعة كانت 
في حال كل من البلدان المتقدمة والنامية«)43(. ولكن من المهم الت�شاوؤل حول مدى تاأثير هذه 
التو�شيات المتعلقة بال�شيا�شات العامة في البلدان النامية ال�شاعية او الحا�شلة على برامج قرو�س 

(38)  IEO report, page 101.
(39)  IEO report, chapter seven on “Findings and Recommendation”, page one of the chapter.
(40)  IEO report, chapter seven on “Findings and Recommendation”, page one of the chapter.
(41)  Ibid.
(42)  IEO report, chapter seven on “Findings and Recommendation”, page two of the chapter.
(43)  IEO report, chapter seven on “Findings and Recommendation”, page two of the chapter.
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من ال�شندوق، في مقابل مدى تاأثيرها في البلدان المتقدمة التي ت�شتطيع دائمًا اأن تختار اإهمال 
التو�شيات المقّدمة من قبل ال�شندوق.

وال يزال الت�شاوؤل قائم حول ما اإذا ال�شندوق حقًا قد خف�س انخراطه في مجال �شيا�شات 
الت�شاوؤل على  2009. وينعك�س هذا  التقييم الم�شتقل في  التجارة في �شوء ن�شر تقرير مكتب 

مدى دور �شندوق النقد في مجال �شيا�شات التجارة في  البلدان العربية اأي�شًا.

ج - تو�صيات �صندوق النقد المتعلقة باال�صتثمار
من  تمكنا  الدولي  والبنك  النقد  �شندوق  اأن  الهيكلي  اال�شالح  برامج  في  البحوث  بّينت 
الترويج لعدد من اإ�شالحات ال�شوق )market oriented reform( من خالل م�شروطية 

اأُرِفقت بهذه البرامج)44(.
و�شملت هذه الم�شروطية اأنظمة اال�شتثمار والتزامات تتعهدها الدول من خالل معاهدات 
ال�شركات  لتحرير  والترويج  الراأ�شمالية،  التدفقات  تحرير  ت�شمل  والتي  الثنائية،  اال�شتثمار 
العامة)45(. المملوكة من الدول ) state owned enterprises( ، وخ�شخ�شة الخدمات 

بح�شب  الجارية  الح�شابات  تحويالت  بمقاربة  ال�شندوق  دور  ينح�شر  ان  يجب  وفيما 
الدول  في  عامة  المال  اأ�شواق  لتحرير  ال�شندوق  رّوج  قفد   ،)46( لل�شندوق  القانونية  االوراق 
المتعلقة  للم�شورة  متزايد  ب�شكل  تقديمه  اإلى  هذه  لمهمته  التو�شعية  روؤيته  واأف�شت  النامية. 

ب�شيا�شات اال�شتثمار واال�شتثمار االأجنبي المبا�شر)47(.
المبا�شر خالل  الترويج لال�شتثمار االأجنبي  النامية على  البلدان  النقد بقوة  و�شّجع �شندوق 
للتحرير  مقاربة  من  اأولى  كمرحلة  المبا�شر  االأجنبي  اال�شتثمار  لتحرير  ج  وُروِّ الت�شعينيات. 
ال�شامل للتدفقات الراأ�شمالية)48(. وقد اأُظِهر اأن ميل الدول النامية اإلى توقيع اتفاقيات اال�شتثمار 

(44)  Lauge Skovgaard Paulsen, page 19; “Sacrificing sovereignty by chance: investment treaties, 
development countries, and bounded rationality;” London School of Economics, Thesis submitted for 
degree of Doctor of Philosophy (June 2011).
(45)  Lauge Skovgaard Paulsen, page 19; “Sacrificing sovereignty by chance: investment treaties, 
development countries, and bounded rationality;” London School of Economics, Thesis submitted for 
degree of Doctor of Philosophy (June 2011).
(46)  See IMF Articles of Agreement.
(47)  See. D. Kalderimis “IMF Conditionality as Investment Regulation: A Theoretical Analysis”, 13 
Social and Legal Studies 103 (2004), referenced by Paulsen, See also IMF’s IEO Report “The IMF’s 
Approach to Capital Account Liberalization” (2005).
(48)  See Paulsen page 78, referencing B. Eichengreen and M. Mussa “Capital Account Liberalization: 
Theoretical and Practical Aspects”, IMF Occasional Paper 172, 1998. 

الثنائية تزامن مع م�شاألة ح�شولها على برامج من ال�شندوق اأو عدمه)49(.
ويمكن اأن ُي�شار اإلى اأن البلدان العربية �شّرعت من وتيرة توقيع معاهدات اال�شتثمار الدولية 
التي  العربية  البلدان  بين  النقد. وتندرج م�شر من  برامج �شندوق  فترة االنك�شاف على  خالل 
 .2013)50( بحلول  المائة  تخطى  فالرقم  الثنائية،  اال�شتثمار  معاهدات  من  عدد  اأكبر  وّقعت 
ووّقعت تون�س اأكثر 50 معاهدة، وكل من المغرب واالأردن حوالى )51(40. وُوقِّع اأغلب هذه 
المعاهدات بين نهاية الثمانينيات وخالل الت�شعينيات. وخالل هذه المدة، كانت هذه البلدان 

العربية تطبق برامج لال�شالح الهيكلي بقيادة �شندوق النقد.

التجارة  �صيا�صات  مجال  في  العربية   البلدان  اإلى  النقد  �صندوق  م�صورة   -  4
واال�صتثمار

غالبا ما و�شع �شندوق النقد تي�شير التجارة وتح�شين »مناخ االأعمال« وزيادة المرونة في 
اأ�شوق العمل في قلب تو�شياته اإلى البلدان العربية.

الر�شوم  وتفكيك  للدعم،  التدريجي  لالإلغاء  تقاريره  في  النقد  �شندوق  رّوج  ما  وغالبا 
وزيادة  الخ�شخ�شة،  وا�شتئناف  الم�شافة،  القيمة  على  ال�شرائب  نطاق  وتو�شيع  الجمركية، 

ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�س، كو�شيلة لزيادة اال�شتثمارات في البنية التحتية.
والبنك  النقد  �شندوق  رّكز  العربية،  البلدان  في  ال�شعبية  والثورات  االنتفا�شات  و�شبيحة 
الدولي على تقديم نواق�س النموذج االقت�شادي الذي رّوجا له بين االأنظمة ال�شابقة باعتبارها 
هذا  ان  باعتبار  ولي�س  وقمعية  ديمقراطية  غير  �شياقات  في  ال�شيا�شات  هذه  تطبيق  عن  ناجمة 

النموذج االقت�شادي نف�شه قد ف�شل)52(.
ولهذه االأهداف، ي�شير �شندوق النقد اإلى اأن »من اأ�شباب االنتفا�شات االأخيرة انعدام الر�شى 
عن االأنظمة ال�شيا�شية واالقت�شادية التي اعُتِبرت متالَعبًا بها لمنفعة قلة تتمتع بامتيازات...«)53(. 

(49)  See: Z. Elkins and A. Guzman, and B. Simmons, “Competing for Capital: the diffusion of Bilateral 
Investment Treaties1960-2000”, 60 International Organization (2006); referenced by Paulsen. 
(50) See: UNCTAD website http://unctad.org/en/Pages/DIAE/International%20Investment%20
Agreements%20%28IIA%29/Country-specific-Lists-of-BITs.aspx; and ICSID statistic https://icsid.
worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDPublicationsRH&actionVal=ViewBilateral&reqF
rom=Main.
(51)  See: Ibid.
(52)  World Bank (May 2011), “Towards a New Partnership for Inclusive Growth in the Middle East and 
North Africa (MENA) Region” (p.1).
(53)  International Monetary Fund (2011), “Economic Transformation in MENA: Delivering on the 
Promise of Shared Prosperity” (p.8). Paper presented to the G8 Summit, Deauville, France, 27 May 
2011.
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خالل  كثيرة  بلدان  في  بداأت  االقت�شادية  »االإ�شالحات  اأن  اإلى  الدولي  البنك  ي�شير  بينما 
المنخف�شة  والم�شتويات  الدولة،  �شرعية  تدهور  �شياق  في  ولكن  الزمن.  من  الما�شي  العقد 
المحا�شبة،  وقلة  والج�شع،  بالف�شاد  ال�شعور  وحاالت  والمح�شوبية،  ال�شيا�شية،  للم�شاركة 
كانت االإ�شالحات �شديدة الجزئية لتتمكن من تغيير الموؤ�ش�شات المت�شلبة. وكثيراً ما اعُتِبرت 

االإ�شالحات مفاِقمة النعدام الم�شاواة، ومفيدة للنخبة ذات العالقات ال�شيا�شية«.
تم  التي  االقت�شادية  الخيارات  على  التاأكيد  اعادة  حول  الموؤ�ش�شتين  تو�شيات  تركز  لذلك 
الترويج لها مع االأنظمة ال�شابقة، مع اإهمال التطرق الى انعدام مالءمة هذه الخيارات في معالجة 

التحديات التنموية التي تواجهها البلدان العربية.
االأو�شط  ال�شرق  في  االقت�شادية  »التحوالت  بعنوان  النقد  ل�شندوق  تقرير  مقّدمة  وفي 
و�شمال اأفريقيا: تحقيق وعد االزدهار الم�شترك«، المقّدم اإلى قمة مجموعة الثماني )اأيار/مايو 
2011(، رّكز ال�شندوق على الحاجة اإلى »زيادة ملمو�شة في وتيرة النمو االقت�شادي« واأتبعها 
»حاجات  على  وتركيزاً  الخا�س«  للقطاع  نًا  ممكِّ مناخًا  تدعم  »�شيا�شات  اإلى  مبا�شرة  بدعوة 
اإعادة نظر في  اإلى  الحاجة  اإبراز  النقد)55(  تقرير �شندوق  الكلي«)54(. وتابع  االقت�شاد  ا�شتقرار 
دور القطاع العام وتوفير حيز لقطاع خا�س حيوي، يعزز مقاربة اأكثر تجارية للن�شاطات العامة 

بما في ذلك المناق�شات التناف�شية وتلزيم الخدمات العامة اإلى القطاع الخا�س)56(.
و�شملت تو�شيات التقرير اأي�شًا دعوات اإلى تح�شين اإ�شافي لـ»مناخ االأعمال«، تركز على 
في  وتقلي�س  بالنظم  االلتزام  من  اعفاءات  الم�شتثمرون  يمنح  حيث  اال�شتثمار  مناطق  زيادة 
ال�شرائب، اإلى جانب تمتين حقوق الم�شتثمرين)57(. وهذا يف�شر فحوى التو�شيات المت�شمنة 
القطرية  التقارير  في  كثيف  �شكل  في  المكررة  االأعمال«  مناخ  »تح�شين  اإلى  االإ�شارة  في 

ل�شندوق النقد المخ�ش�شة للبلدان العربية.
ال�شوق  هذه  الى  الدخول  تحرير  خالل  من  المالية  االأنظمة  بتطوير  اأي�شًا  التقرير  واأو�شى 

(54)  International Monetary Fund (2011), “Economic Transformation in MENA: Delivering on the 
Promise of Shared Prosperity” (Executive Summary). Paper presented to the G8 Summit, Deauville, 
France, 27 May 2011.
(55)  International Monetary Fund (2011), “Economic Transformation in MENA: Delivering on the 
Promise of Shared Prosperity” (p.8). Paper presented to the G8 Summit, Deauville, France, 27 May 
2011.
(56)  International Monetary Fund (2011), “Economic Transformation in MENA: Delivering on the 
Promise of Shared Prosperity” (p.11). Paper presented to the G8 Summit, Deauville, France, 27 May 
2011.
(57)  Ibid. (IMF 2011).

واعادة تقييم دور البنوك المملوكة من قبل الدولة )58(. وقّدم تو�شيات بتحرير اإ�شافي لتجارة 
الخدمات، وتحرير التدفقات الراأ�شمالية والم�شتريات الحكومية، اإلى جانب حرية حركة اليد 
العاملة، وحرية تاأ�شي�س االأعمال)59(. واإ�شافة اإلى ذلك، دعا تقرير �شندوق النقد اإلى تخفيف 
ال�شوابط المتعلقة بالعمال وا�شواق العمل. وتابع ال�شندوق تحذيره من اإنفاق اإ�شافي الأغرا�س 
اجتماعية)60( واأو�شى الحكومات بالتركيز على »اآليات للحماية االجتماعية اكثر ا�شتهدافًا«)61( 

مثل التحويالت النقدية واأ�شكال اأخرى من دعم الدخل.
االأو�شط  ال�شرق  دائرة  مدير  اأحمد،  م�شعود  اأ�شار   ،٢٠١٣ العام  من  الحقة  مرحلة  وفي 
واآ�شيا الو�شطى في �شندوق النقد، اإلى اأن »اإطالق االإمكانات ال�شخمة للمنطقة يتطلب عوامل 
االأولويات  بع�س  ثمة  البلدان. ولكن  بين  �شكل طبيعي  في  االإ�شالح  و�شتختلف و�شفة  عدة، 

الم�شتركة«)62(.
ووفق م�شعود، ت�شمل هذه االأولويات الم�شتركة اندماج تجاري اأكبر، داخل المنطقة وفي 
االقت�شاد العالمي معًا، وي�شيف م�شعود ان اإ�شالحات الحوكمة واالنظمة المتعلقة بموؤ�ش�شات 

االعمال اأمور مطلوبة ل�شمان تعامل ب�شيط و�شفاف وعادل مع ال�شركات)63(.

 International Monetary Fund (2011), “Economic Transformation in MENA: Delivering on the   )58(
Promise of Shared Prosperity” (p.12). ين�س التقرير على ما يلي: »ت�شمل قطاعات العمل تمتين البنية التحتية المالية )اأي 
معلومات االئتمان وحقوق المقتر�شين(، وتعزيز التناف�س باإزالة حواجز الدخول وتقلي�س التحمل التنظيمي اإزاء االنك�شافات الكبيرة 
واالإقرا�س ذي ال�شلة، واإعادة تقييم دور الم�شارف الحكومية، وتطوير النظام المالي غير الم�شرفي، وتعميق الدين المحلي واأ�شواق 

االأ�شهم لتاأمين م�شادر تمويل بديلة«.
(59)  International Monetary Fund (2011), “Economic Transformation in MENA: Delivering on the 
Promise of Shared Prosperity” (p.12 and 13). Paper presented to the G8 Summit, Deauville, France, 
27 May 2011.

 IMF (2011); “Economic Transformation in MENA: Delivering on the Promise of Shared   )60(
Prosperity“ )p. 7(.  ين�س التقرير على ما يلي: »مع وجود حيز مالي محدود غالبًا، تواجه البلدان الم�شتوردة للنفط في ال�شرق 
االجتماعي.  التجان�س  تبني  فيما  الكلي  االقت�شادي  اال�شتقرار  على  الحفاظ  في  المتمثل  المبا�شر  التحدي  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط 
ويبدو االإنفاق االإ�شافي في االأجل القريب مفهومًا و�شروريًا ل�شمان هذا التجان�س. ومع ذلك ال ت�شتطيع البلدان الم�شتوردة للنفط 
تحمل كلفة ال�شغوط على المالية العامة حتى ال تخرج م�شاعي جدول اأعمال النمو ال�شامل الجديد عن م�شارها المحدد في االأجل 
اإلى اإجراء تخفي�شات في بنود اأخرى لتعوي�س جانب من التكاليف االإ�شافية المترتبة  المتو�شط. ولهذه الغاية �شتحتاج هذه البلدان 
على زيادة الدعم وغيره من التدابير الم�شاندة. وفي ال�شياق نف�شه، ينبغي لهذه البلدان اأي�شًا اأن تتجنب اتخاذ تدابير من �شاأنها اإحداث 
زيادة دائمة في االإنفاق. وللحفاظ على ثقة ال�شوق والحيلولة دون حدوث زيادة اأخرى في تكلفة التمويل، يتعين على الحكومات 
و�شع خطط تف�شيلية موثوقة الإنهاء التدابير الطارئة«. وين�س اأي�شًا على ما يلي: »اإلى اأن توؤتي االإ�شالحات ثمارها التي ي�شترك فيها 
الجميع، �شتزداد ال�شغوط على المالية العامة تحت تاأثير المطالب ال�شعبية بتوفير اإنفاق اإ�شافي، ف�شاًل عن االحتياجات اال�شتثمارية 
المرتبطة بجدول اأعمال االإ�شالح. والواقع اأن البلدان الم�شدرة للنفط لديها الموارد الكافية لتنفيذ اال�شتثمارات واال�شتجابة لهذه 
ال�شغوط. ومع ذلك فاإن البلدان الم�شتوردة للنفط تكون اأكثر تقييداً ب�شبب الحاجة اإلى الحفاظ على اال�شتمرارية الخارجية والمالية 

التي هي �شرط م�شبق لجدول اأعمالها للنمو المن�شئ للوظائف في االأجل االأبعد«.
(61)  Ibid. IMF 2011 (p. 13).
(62)  The chief on MENA region Mr. Masood Ahmed noted in March 2013 (Toward Prosperity for 
All- Finance & Development, March 2013, Vol. 50, No. 1); http://www.imf.org/external/pubs/ft/
fandd/2013/03/ahmed.htm.
(63)  The chief on MENA region Mr. Masood Ahmed noted in March 2013 (Toward Prosperity for All- 
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وحول �شيا�شات التجارة، قّدم م�شعود تو�شيات بتفكيك اإ�شافي للر�شوم الجمركية وتو�شيع 
بتحوالت،  تمر  التي  العربية  البلدان  في  التجاري  التكامل  اأن  اإلى  اأ�شار  باأن  التحرير  نطاق 
اأ�شواق االقت�شادات المتقدمة. واأ�شار م�شعود  اإلى  اأف�شل  �شيتطلب اأواًل وقبل كل �شيء و�شواًل 
اإلى اأن »االتفاقيات الحالية مع االتحاد االأوروبي ال تن�س على تحرير تجارة الخدمات«. وفي 
�شبيل »قطاف كامل لمنافع التكامل في التجارة العالمية«، ن�شح باأن »على البلدان العربية التي 
بها،  الخا�شة  الجمركية  وغير  الجمركية  حواجزها  تحرير  من  اأي�شًا  تزيد  اأن  بتحوالت  تمر 
واأن تنوع التجارة باتجاه االأ�شواق النا�شئة ال�شريعة النمو«. واأ�شاف: »ويمكن لزيادة التكامل 
اأي�شًا  ي�شاعد  اأن  ال�شيا�شيات،  ومواءمة  الجمركية  غير  الحواجز  معالجة  خالل  من  االإقليمي، 
 global supply( »البلدان العربية التي تمر بتحوالت في التكامل في �شل�شلة االإمداد العالمية

.))64(  chain
اإزالة  التنظيمية، �شملت  ال�شوابط  باإلغاء  �شيا�شات اال�شتثمار، قّدم م�شعود تو�شيات  وحول 
اإلى  الدخول،  متطلبات  وتي�شير/ت�شهيل  واإغالقها،  االأعمال  موؤ�ش�شات  تا�شي�س  اأمام  الحواجز 
اإلغاء  وكذلك  االأجنبية،  الملكية  على  وال�شوابط  المال،  لراأ�س  االأدنى  الحد  متطلبات  جانب 

ال�شوابط على الخروج، واإبطال تجريم ف�شل االأعمال)65(.

حاالت قطرية
 structural policy( البنيوية  ال�شيا�شات  تو�شيات  اإلى  اأقرب  نظرة  التالي  الق�شم  يقّدم 
التقارير  )اأي  النقد  ل�شندوق  القطرية  التقارير  في  تظهر  التي   )recommendations
اال�شت�شارية وفق المادة الرابعة من النظام اال�شا�شي لل�شندوق( لكل من المغرب واالأردن وتون�س 
وم�شر. ويراجع اأي�شًا الم�شتندات المتوافرة حول القرو�س المتعلقة بكل من المغرب واالأردن.

المغرب  -  1
لعامين مخ�ش�س  النقد على خط احتراز و�شيولة  2012، وافق �شندوق  اآب/اأغ�شط�س  في 
للمغرب، قيمته 6.2 مليار دوالر اأميركي. وكان الهدف من البرنامج، وفق ال�شندوق، اأن يخدم 

كعازل تمويلي اأو نوع من التاأمين من ال�شدمات الخارجية المحتملة.
ميزان  في  م�شكلة  يواجه  لم  فالمغرب  طبيعته،  في  احترازيًا  للمغرب  االئتمان  خط  وكان 

Finance & Development, March 2013, Vol. 50, No. 1)
(64)  The chief on MENA region Mr. Masood Ahmed noted in March 2013 (Toward Prosperity for All- 
Finance & Development, March 2013, Vol. 50, No. 1)
(65)  Ibid.

اأخطاراً  المغرب  يواجه  ال�شندوق،  خبراء  ووفق  القر�س)66(.  اتفاقية  توقيع  عند  المدفوعات 
خارجية ترتبط اأ�شا�شًا بعدم اليقين الناجم عن متاجرته مع اأوروبا، وكذلك عن اأ�شعار النفط)67(.

من  بمجموعة  االلتزام  تعهد  خارجي،  تمويل  اإلى  حاجة  في  المغرب  يكن  لم  حين  وفي 
الم�شروطية  الترتيب. وتت�شمن  نتيجة لهذا  الكلية والبنيوية في االقت�شاد  التغييرات  االجراءات 
وب�شافي  العامة  المالية  في  بالعجز  تتعلق  اأهدافًا  وال�شيولة  االحتراز  خط  برنامج  اإطار  في 

االحتياطات الدولية لدى المغرب)68(.
وي�شير تقرير خبراء �شندوق النقد لعام 2012 في �شاأن المغرب اإلى اأن نموه المحتمل ُيتوقَّع 
اأن يزيد نقطة مائوية واحدة في المتو�شط، نتيجة لتطبيق مجموعة من ال�شيا�شات، ت�شمل »اإزالة 
و»تعزيز  االأعمال«،  لممار�شة  التنظيمية  البيئة  و»تب�شيط  )لالأعمال(«،  الدخول  اأمام  الحواجز 
االإ�شالح في ال�شيا�شات التجارية... وتر�شيد الر�شوم الجمركية«. وكذلك يتحدث عن »تنمية 
واالإلكترونيات«.  ال�شيارات،  و�شناعة  الطيران،  مثل  االإنتاجية  العالية  االقت�شادية  القطاعات 
�شيا�شات  في  االتجاهات  بع�س  ت�شجيع  في  وا�شحة  مواقف  النقد  �شندوق  ياأخذ  حين  وفي 
التجارة واال�شتثمار، فاإنه يتجنب مناق�شة االآثار المحتملة التجاهات ال�شيا�شات هذه في النمو 
الم�شتدام والم�شارات االإنتاجية في المغرب. وعندما يتناول تقرير �شندوق النقد بناء قطاعات 
يتعلق بعالقة عملية  ُذِكر قباًل، ال يفكك ركائز نمو هذه القطاعات، خا�شة ما  اإنتاجية مثل ما 
بناء هذه القطاعات بالحاجة الى اال�شتثمار الوطني الخا�س والعام، وتطوير التقنية اأو نقلها، اأو 

القدرات الم�شتدامة المحتملة لخلق وظائف.
وفي عام 2011، اأبرز تقرير المادة الرابعة ل�شندوق النقد المخ�ش�س للمغرب اأن »االآثار غير 
المبا�شرة لتباطوؤ النمو في الدول االأوروبية و/اأو مزيد من عدم اال�شتقرار في الو�شع االقليمي، 
ال�شياحة واال�شتثمار  انخفا�س  المدفوعات من خالل  االقت�شادي وميزان  الن�شاط  توؤثر في  قد 
اأهم التو�شيات التي طرحها خبراء  اأحد  االأجنبي المبا�شر والتجارة«. وفي الوقت نف�شه، كان 
 – االأوروبية  ال�شراكة  اتفاقيات  اإطار  في  التجارة  »تحرير  اأن  نف�شه  التقرير  في  ال�شندوق 
المتو�شطية   يحتاج تعزيزاً الأنه ال يزال غير مكتمل، خا�شة مع وجود العديد من الحواجز التي 
ال تزال تعوق الو�شول اإلى االأ�شواق، خ�شو�شًا في قطاعي الزراعة والخدمات«)69(. وفي العام 

(66)  IMF, Morocco country report Number 12/239 (August 2012), p.11 and 12.

)67(  م�شعود في ن�شخة عن دعوته بالن�شبة اإلى االأردن والمغرب في 2012. يقول: »في حالة المغرب، كان التاأثير اأكبر من منطقة 
اليورو الأن للمغرب عالقة تجارية اأوثق مع اأوروبا مقارنة باالأردن. كذلك لتون�س عالقة تجارية مع اأوروبا. لذلك فبالن�شبة اإلى بلدان 

المغرب العربي، يملك ما يحدث في اأوروبا تاأثيراً اأكبر مما يحدث في بلدان توؤثر في الم�شرق العربي«.
(68)  IMF, Morocco country report Number 12/239 (August 2012), p. 24.
(69)  IMF, Morocco country report Number 11/341 (December 2011), p.11. 
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2013، اأطلق المغرب بالفعل مفاو�شات مع االتحاد االأوروبي على تو�شيع االتفاقية االأوروبية 
و�شيا�شات  اال�شتثمار،  وحماية  الخدمات،  لتغطي  الحرة  التجارة  حول  القائمة  المغربية   –

المناف�شة، والم�شتريات الحكومية، اإلى جانب قواعد مو�شعة للملكية الفكرية.
وكذلك في العام 2011، اأبرز تقرير خبراء �شندوق النقد �شرورة تح�شين »مناخ االأعمال« 
العام)70(. واإلى جانب  اأجل تعزيز دور القطاع الخا�س، بما في ذلك في م�شاريع القطاع  من 
وتكاليف  لالأجور  االأدنى  الحد  »تقلي�س  اهمية  علي  ليوؤكدوا  م�شورتهم  الخبراء  تابع  ذلك، 

التوظيف«، وهي خطوة يعتبرها الخبراء حا�شمة للحد من البطالة في �شفوف ال�شباب)71(.
وفي التقرير الت�شاوري وفق المادة الرابعة لعام 2009، عار�س خبراء ال�شندوق اإ�شتراتيجية 
للنمو تقوم على الطلب المحلي كانت مطروحة في المغرب)72(. وبالن�شبة اإلى تحرير التجارة، 
تح�شين  جانب  اإلى  العليا،  الجمركية  الر�شوم  لمعدالت  الخف�س  من  بمزيد  التقرير  هذا  ين�شح 
اأن متو�شط   الر�شوم الجمركية انخف�س من 33 بالمائة في  اإلى  التقرير  »مناخ االأعمال«. واأ�شار 
 effective( 2002 اإلى 20 بالمائة في 2008 فيما انخف�س متو�شط الر�شوم الجمركية الفاعلة
)tariff rate)73( اإلى خم�شة بالمائة. ولكن خبراء �شندوق النقد تابعوا تقديم الم�شورة بـ»مزيد 

من الخف�س للمعدالت العليا للر�شوم الجمركية وتقلي�س التعقيد وتح�شين اإدارة هذا ال�شاأن«)74(.
المغرب يتداخل مع  الر�شوم الجمركية في  اإلى تفكيك  اأن االتجاه  من الممكن المالحظة 
اتجاه تراجعي في م�شاهمة ال�شناعة في الناتج المحلي االإجمالي، حيث تراجعت من حوالي 
14 ٪ في العام 2008 )75(. ان تراجع ال�شناعة  ال يمكن  من  اقل  الى   2000 العام  في   ٪ 16
ان يف�شر فقط من خالل تاأثير ال�شيا�شات الجمركية. ولكن من المهم التاأكيد على اأن الت�شميم 
لبناء القدرات ال�شناعية ودعمها  اأ�شا�شي  اأمر  الفاعل والديناميكي ل�شيا�شات الر�شوم الجمركية 

واالرتقاء في �شل�شلة الت�شنيع، التي �شهدت تراجعا ملحوظا في المغرب.
ورّكزت الم�شورة ال�شابقة من �شندوق النقد الى الحكومة المغربية على اال�شتقرار المتو�شط 
للنقد و�شعر  اأكثر مرونة  اإلى نظام  اإ�شالح نظام الدعم، واالنتقال  العامة، وعلى  للمالية  االأجل 
ال�شرف، في حين دعت الى تركيز ال�شيا�شات النقدية على ا�شتهداف الت�شخم. وكان االتجاه 
ر با�شتمرار وتبرزه  اإلى التو�شية بتحرير التجارة وخف�س معدالت ال�شرائب على الواردات ُيكرَّ

(70)  Ibid.
(71)  IMF, Morocco country report Number 11/341 (December 2011), see p. 13.
(72)  IMF, Morocco country report Number 10/58 (March 2010), see p. 3.

)73(  الر�شوم الجمركية الفاعلة هي عائدات الجمارك مق�شومة على اإجمالي الواردات.
(74)  IMF, Morocco country report Number 10/58 (March 2010), see p. 16. 
(75)  IMF, Morocco country report Number 10/58 (March 2010), p. 9.

التقارير التي قّدمها �شندوق النقد في العامين 2007 و2008 )76(.
نتجت  المغربي  لالقت�شاد  الرئي�شية  ال�شدمات  اأن  النقد  �شندوق  تقارير  اأدركت  ما  وكثيراً 
من ال�شادرات وعائدات ال�شياحة والتحويالت المالية واال�شتثمار االأجنبي المبا�شر، ف�شاًل عن 
االرتدادات الناتجة عن االزمات في االقت�شادات االأوروبية. ولكن التقارير ا�شتمرت في تقديم 
التو�شيات التي من �شاأنها تعميق تبعية االقت�شاد المغربي لهذه العوامل، وبالتالي زيادة ال�شعف 

اأمام ال�شدمات الخارجية.
وفي هذا ال�شياق، تحمل الم�شورة المتعلقة بت�شميم ال�شيا�شات االقت�شادية الكلية والبنيوية 
الذي يقّدمه �شندوق النقد في المغرب اإمكانية تعميق اعتماد االقت�شاد المغربي على العوامل 
القدرة على  الى  يفتقد  في حين  المبا�شر،  االأجنبي  واال�شتثمار  الت�شدير  اأ�شواق  مثل  الخارجية 

اإحياء االإنتاجية والقدرات المولّدة للت�شغيل.

االأردن  -  2
للتحديات  للت�شدي  احتياطيًا«  »ترتيبًا  واالأردن  النقد  �شندوق  بين  القر�س  اتفاقية  ُتعتَبر 
الم�شري.  االقت�شاد  على  الخارجية  ال�شدمات  من  كبير  حد  اإلى  الناجمة  والمالية  الخارجية 
2012، كرد على الم�شاكل في ميزان المدفوعات  3 اآب/اأغ�شط�س  وياأتي القر�س، المقر في 
ناتج  وذلك  الطاقة،  قطاع  على  �شغط  عن  نجمت  التي  الخارجي(  الجاري  الح�شاب  )عجز 

اأ�شا�شًا ب�شبب ارتفاع اأ�شعار النفط واال�شطرابات المتكررة لتدفق الغاز الطبيعي من م�شر.
ت�شحيح  في  ي�شاعد  ما  �شنوات،  ال�شيولة على مدى ثالث  توفير  البرنامج  اأهداف  وت�شمل 
العامة واالختالالت الخارجية، وتعزيز نمو عاٍل و�شامل، وذلك وفق  المالية  االختالالت في 
خبراء �شندوق النقد)77(. ويركز البرنامج على دعم المالية العامة في االأجلين المتو�شط والق�شير 
من خالل اإ�شالحات في النفقات وال�شرائب، ومجموعة من االإ�شالحات في قطاع الكهرباء 
وتعزيز  االأعمال«،  »بيئة  تح�شين  اإلى  رامية  بنيوية  واإ�شالحات  الدولي،  البنك  مع  بالتعاون 

ال�شفافية، وتعزيز التجارة)78(.

(76)  IMF, Morocco country report Number 304 (September 2008).
(77)  Transcript of a Conference Call on Jordan’s Stand-By Arrangement, Morocco’s Precautionary and 
Liquidity Line and the IMF’s Engagement in the Middle East and North Africa (Friday, August 3, 2012), 
available at: http://www.imf.org/external/np/tr/2012/tr080312.htm;  See IMF Jordan country report, 
Number 12/343 (December 2012).
(78)  Transcript of a Conference Call on Jordan’s Stand-By Arrangement, Morocco’s Precautionary and 
Liquidity Line and the IMF’s Engagement in the Middle East and North Africa (Friday, August 3, 2012), 
available at: http://www.imf.org/external/np/tr/2012/tr080312.htm.
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واأ�شار تقرير �شندوق النقد عن االأردن لعام 2012 اإلى اأن ا�شتراتيجية فاعلة للنمو ال�شامل 
ينبغي اأن تتمحور حول خلق فر�س العمل، والحد من عدم الم�شاواة، وتوفير تكافوؤ الفر�س)79(. 
واأ�شار خبراء ال�شندوق في تقريرهم)80( اإلى اأن االأردن تفاو�س على عدة اتفاقيات للتجارة الحرة 
في ال�شنوات االأخيرة، و�شددوا على اأن »المفاو�شات مع االتحاد االأوروبي وبلدان ميرك�شور 
MERCUSOR... توفر فر�س لتعزيز اإ�شافي للتجارة والتكامل االقت�شادي«. وُتعَر�س هذه 
الخطوات على اأنها �شيا�شات تركز على النمو واليد العاملة. وكذلك دعت تقارير ال�شندوق الى 
تنفيذ ال�شيا�شات البنيوية التي ت�شتهدف »تح�شين مناخ االأعمال، وتح�شين تكافوؤ الفر�س اأمام 
كل ال�شركات، وتعزيز التجارة والقدرة التناف�شية«)81( باعتبارها خطوات للم�شاعدة في ت�شهيل 

التكيف الخارجي ومعالجة العجز في الح�شاب الجاري.
لها،  يروج  التي  التجارة  تحرير  الأجندة  الكلية  االقت�شادية  االآثار  مناق�شة  التقرير  ويتجنب 
القطاعات  قدرات  وبين  بينه  والربط  التجاري  االنفتاح  في  التدرج  اأهمية  مناق�شة  عن  ويبتعد 

الت�شديرية االأردنية.
ال�شعف  اأوجه  من  الحد  على   2012 اأيار/مايو  في  النقد  �شندوق  خبراء  تقرير  ورّكز 
هذه  اعتبرت  وقد  االأعمال«،  »بيئة  وتح�شين  الخارجية  ال�شعف  واأوجه  العامة  المالية  في 
الخطوات اأ�شا�شية لتحقيق النمو االقت�شادي وتوليد الوظائف، وفق التقرير)82(. ون�شح التقرير 
الجمود،  حاالت  من  للحد  العمل  �شوق  اإ�شالحات  وت�شريع  التجاري،  االنفتاح  بـ»تعزيز 
اإجراءات الح�شول على  التنظيمية واالإدارية لرجال االأعمال من خالل تب�شيط  البيئة  وتح�شين 

التراخي�س وت�شجيل االأعمال«)83(.
المياه والطاقة وبنية  النقد تحرير قطاعات  تقرير خبراء �شندوق  اقترح   ،2010 العام  وفي 
الخدمة المدنية، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة االأميركية للتنمية الدولية)84(. ورّكز التقرير 
لتلبية  كحل  والخا�س،  العام  القطاعين  بين  ال�شراكات  وتو�شيع  ال�شريبي  العبء  خف�س  على 

احتياجات البنية التحتية في بيئة منكم�شة على �شعيد قدرات المالية العامة.
لوحظت  التي  وال�شياحة  المالية  والتحويالت  المبا�شر  االأجنبي  اال�شتثمار  في  التقلبات  ان 
االإقليمية والعالمية. وهذه  باالأزمة  النقد مرتبطة  االأردنية و�شندوق  ال�شلطات  في ت�شخي�شات 

(79)  IMF, Jordan selected issues report Number 12/120, (March 2012).
(80)  IMF Jordan country report, Number 12/343 (December 2012), p. 22.
(81)  IMF Jordan country report, Number 12/343 (December 2012), p. 21.
(82)  IMF Jordan country report, Number 12/ 119 (May 2012), p.15.
(83)  IMF Jordan country report, Number 12/ 119 (May 2012), p. 15-16.
(84)  IMF Jordan country report, Number 10/297 (September 2010), p. 13.

ال تنبع او ترتبط مبا�شرة بالمجاالت التي جرى تناولها في اإطار االإ�شالحات االقت�شادية الكلية 
ثمة  النقد. وكذلك  قبل �شندوق  لالأردن من  الم�شمم  الترتيب  المن�شو�س عليها في  والبنيوية 
عدم و�شوح في �شاأن ال�شالت بين االإ�شالحات البنيوية المن�شو�س عليها في برنامج القر�س 
التي  االأجل  البعيدة  لالآثار  نقا�س جدي  يتم  وال  للبرنامج.  المحددة  االأجل  القريبة  واالأهداف 
يمكن اأن تن�شاأ عن التغيرات البنيوية المو�شى بها على اأهداف اال�شتقرار االقت�شادي الكلي التي 
يهدف برنامج القر�س اإلى تحقيقها. فالم�شورة حول تحرير التجارة و�شيا�شات اال�شتثمار، في 
وتعّمق  االأردن،  في  الجاري  الح�شاب  على  اإ�شافية  �شغوطًا  تفر�س  اأن  يمكن  تنفيذها،  حال 

بالتالي التحديات التي يواجهها.
الجهات  من  بالتمويل  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  النقد  �شندوق  قر�س  اأن  مالحظة  المهم  من 
وتدفع  وغيرهما.  والتعمير،  لالإن�شاء  االأوروبي  والبنك  الدولي،  البنك  مثل  االأخرى،  المانحة 

تدخالت هذه الموؤ�ش�شات بالتغييرات البنيوية التي تكمل تدخالت �شندوق النقد.

تون�س  -  3
�شهراً   24 لمدة  احتياطية«  »ترتيبات  على  النقد  وافق �شندوق   ،2013 في حزيران/يونيو 
وبقيمة 1.74 مليار دوالر اأميركي لتون�س. ووفق ت�شخي�س �شندوق النقد، �شملت التحديات 
الرئي�شية التي تواجهها تون�س ال�شيطرة على فاتورة االأجور، والحد من برامج الدعم واال�شتعا�شة 
عن ذلك باالإنفاق على �شبكات ا�شتهداف لالأمان االجتماعي، وتعزيز تنمية القطاع الخا�س، 
لال�شتثمار)85(.  جديد  قانون  وو�شع  ال�شركات  على  ال�شريبة  اإ�شالح  خالل  من  ذلك  في  بما 
من  كل  فيها  تون�س  اإلى  التقنية  الم�شاعدة  تقديم  ال�شندوق  يعر�س  التي  المجاالت  وتت�شمن 

ال�شيا�شات ال�شريبية واإدارة االإيرادات.
ال�شندوق خالل  اقامها  التي  الوطنية  الم�شاورات  تون�س، و�شمن  في  ال�شعبية  الثورة  وبعد 
اإلى  تح�شينات  باإدخال  تو�شية  على  النقد)86(  ل�شندوق  التنفيذي  المجل�س  رّكز   ،2012 العام 
»بيئة االأعمال«، واإ�شالح �شوق العمل، وتعزيز القطاع المالي. ويرتكز هذا التقرير اإلى تحقيق 
اال�شتثمار  تدفقات  ذلك  في  بما  الكبير،  الخارجي  »التمويل  على  االنفتاح  �شرورة  مع  النمو 

االأجنبي المبا�شر واالقترا�س من قبل الحكومة وقطاع ال�شركات«)87(.
التون�شية باتجاه  ال�شلطات  النقد خطوات  2010، دعم خبراء �شندوق  وفي تقريرهم لعام 

(85)  See: http://www.imf.org/external/np/country/notes/tunisia.htm.
(86)  IMF, public information notice No. 12/96.
(87)  IMF, Tunisia country report Number 12/255 (September 2012), p. 65.
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من  مزيد  توقيع  واعُتبر  وم�شتدام.  عاٍل  نمو  تحقيق  اإلى  دافعًا  واعتبروه  التجارة  تحرير  تعميق 
الخدمات  في  االأوروبي  واالتحاد  تون�س  بين  التحرير  نطاق  وتو�شيع  الحرة  التجارة  اتفاقيات 
والقطاعات الزراعية، من بين الخطوات الالزمة من اجل الحد من التبعية االقت�شادية التون�شية 
بتح�شن  التقرير  اأ�شاد  ذلك،  جانب  واإلى  الم�شتدام)88(.  النمو  تحقيق  في  االأوروبي  لالتحاد 
والمفو�شية  االأفريقي  التنمية  وبنك  الدولي  البنك  من  المنفذة  والبرامج  االأعمال«  »مناخ 

االأوروبية)89(. ورّوج كذلك لتحرير الح�شاب الراأ�شمالي)90(.
ج الإ�شالحات مماثلة في تقرير خبراء ال�شندوق لعام 2009، الذي اأ�شار اأي�شًا اإلى اأن  وُروِّ
التجاري  االنفتاح  م�شتوى  رفع  في  فاعاًل  دوراً  اأدى  االأوروبي  االتحاد  مع  ال�شراكة  »اتفاق 

وحفز مكا�شب في االإنتاجية من خالل تعري�س القطاع ال�شناعي اإلى المناف�شة العالمية«)91(.
يعود هذا الخط من التو�شيات من قبل �شندوق النقد اإلى العام 2001. فتقرير خبراء �شندوق 
النقد حول تون�س اآنذاك رّوج لت�شريع التحرير االقت�شادي والتنمية التي يقودها القطاع الخا�س، 
بما في ذلك »تفكيك الر�شوم الجمركية على الواردات من االتحاد االأوروبي« و»ت�شريع وتيرة 
تحرير التجارة وفق  مبداأ الدولة االأولى بالرعاية«)92(. وبينما اتخذت ال�شلطات التون�شية بالفعل 
خطوات في هذا االتجاه، الحظت بعثة �شندوق النقد اأن »الخ�شخ�شة والتحرير �شارا في وتيرة 

بطيئة جداً ن�شبة اإلى االإمكانات الموجودة«)93(.
الوقت واعتبرت  العمل في ذلك  ال�شندوق في كفاءة قانون  اإلى جانب ذلك، �شكك وفد 

اأحكام ال�شرف الوظيفي قيوداً تعوق نمو الت�شغيل واإعادة توزيعه)94(. 
تمكين  في  االأ�شا�س  الحجر  �شكل  االقت�شادي  التحرير  في  المت�شارعة  الوتيرة  هذه  ان  اال 
الممار�شات الفا�شدة واتاحة المجال ل�شوء اإدارة الموارد االقت�شادية، وذلك ب�شبب غياب تقييم 
كاٍف لالآثار االقت�شادية واالجتماعية لمثل هذه ال�شيا�شات وغياب القدرات الموؤ�ش�شية ال�شابطة.

(88)  IMF, Tunisia country report Number 10/282 (September 2010), p. 16 and 18.

)89(  ُي�شار اإلى اأن التقرير البارز للبنك الدولي لـ2009 »من االمتياز اإلى المناف�شة: اإطالق النمو بقيادة القطاع الخا�س في ال�شرق 
االأو�شط و�شمال اأفريقيا، قرر الخطوات االقت�شادية االأ�شا�شية التي ت�شطلع بها كل الحكومات في المنطقة: افتتاح القطاعات المحمية 
واإزالة  الجمركية،  وغير  الجمركية  الحواجز  من  والحد  االأجانب،  الم�شتثمرين  اأمام  حواجز  لديها  التي  والعقارات،  التجزئة  مثل 
 Hanieh، Adam ”Egypt’s )انظر:  للت�شدير.  الم�شادة  التحيزات  على  والق�شاء  للدولة،  المملوكة  ال�شركات  عن  الحماية 
 Orderly Economic Transition: Accelerated Structural Adjustment under a Democratic

.)Veneer?، July 2011، published in Development Viewpoint، SOAS
(90)  IMF, Tunisia country report Number 10/282 (September 2010), p. 18.
(91)  IMF, Tunisia country report Number 09/329 (December2009), p. 4.
(92)  IMF, Tunisia country report Number 01/36 (February 2001), p. 25 and 32.
(93)  Ibid.
(94)  IMF, Tunisia country report Number 01/36 (February 2001), p. 30.

م�صر  -  4
بعد وقت ق�شير من اإطاحة نظام مبارك، بداأت ال�شلطات الم�شرية و�شندوق النقد �شل�شلة 
من المفاو�شات من اأجل التو�شل اإلى قر�س مع م�شر وفق »الترتيب االحتياطي«، بقيمة 4.8 
وطني  لبرنامج  دعمًا  اعتباره  المحتمل  النقد  �شندوق  قر�س  م  وُقدِّ اأميركي)95(.  دوالر  مليار 
نحو  وخطوة  الخارجي،  المالي  الدعم  من  اإ�شافية  م�شادر  توفير  في  وم�شاهمة  اقت�شادي، 
اإعادة اال�شتقرار لالقت�شاد الم�شري. واأُجِريت هذه المناق�شات حين كانت م�شر ت�شهد ات�شاعًا 
االأجنبية، واال�شتثمارات  العمالت  احتياطات  انخفا�شًا في  في عجز موازنتها، وكذلك  كبيراً 

االأجنبية، وعائدات ال�شياحة، وبالتالي بطئًا �شديداً في معدالت النمو)96(.
بل  الثورة،  بعد  تبداأ  لم  م�شر  في  والتنموية  االقت�شادية  العلل  اأن  المهم مالحظة  من  ولكن 

تراكمت قبل عقود من الزمن، و�شاهمت في ت�شكيل الثورة ومطالبها.
في ني�شان/اأبريل 2010، اأو�شى تقرير �شندوق النقد)97( بتعزيز اإجراءات التق�شف الحتواء 
االإنفاق العام على االأجور وعلى دعم الغذاء والوقود في وقت كانت البالد تواجه فيه ارتفاعًا 
الأ�شعار المواد الغذائية نتيجة لتقلبات االأ�شعار العالمية. وقبل اأ�شهر قليلة فقط من الثورة ال�شعبية 
ال�شليمة  االإدارة  عن  ف�شاًل  م�شر،  في  االقت�شادي  باالأداء  النقد  �شندوق  اأ�شاد   ،2011 في 

لالقت�شاد الكلي واالإ�شالحات البنيوية.
وفي العام 2009، كان �شندوق النقد ي�شيد باالأداء االقت�شادي الذي حققته م�شر منذ العام 
وي�شّلط �شوءاً على »برنامج االإ�شالح البنيوي الذي �شمل تحرير التجارة الخارجية،   ،2004

واال�شتثمار، و�شوق ال�شرف«)98(.
التجارة  النقد لتحرير نظام  2007/2006، رّوجت تقارير خبراء �شندوق  اأخرى في  ومرة 
في م�شر وخ�شخ�شة الموؤ�ش�شات المالية وغير المالية)99(. وقد لحظت التقارير اأن تحرير التجارة 
اأدى اإلى زيادة كبيرة في واردات ال�شلع غير النفطية من 13 مليار دوالر اأميركي عام 2003 اإلى 

(95)  For more information, see: http://www.imf.org/external/country/egy/.
(96)  See: World Development Indicators at: http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic.
(97)  International Monetary Fund (2010), Arab Republic of Egypt: 2010 Article IV consultation, country 
report no. 10/94, Washington, April 2010. For more discussion of this report see: Bond, Patrick (2011), 
“Neo-Liberal Threats to North Africa”, published by Review of African Political Economy, Vol. 38, No. 
129, September 2011.

اأن نمو  اإلى  النقد  اأ�شار �شندوق   .January 2009(، p. 4( 25/IMF، Egypt Country Report number 09  )98(
الناتج المحلي االإجمالي الحقيقي بلغ حوالى �شبعة في المائة في 2006/2005 و2008/2007، فيما بقيت البطالة الر�شمية عالية 
 January 2009( ”IMF Executive( 04/See: IMF، Public information notice No. 09( .عند 8.5 بالمائة

.)”Board Concludes 2008 Article IV Consultation with the Arab Republic of Egypt
(99)  IMF, Egypt Country Report number 07/380 (December 2007), p. 4.
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اأميركي في 2007. ووفق تقرير الخبراء لـعام 2007، كان اأحد العوامل للحد  34 مليار دوالر 
من ارتفاع معدالت البطالة وا�شتدامة النمو العالي، ت�شهيل اإنفاذ العقود وحماية الدائنين)100(.

التحويلية  وال�شناعات  االإنتاجية  القدرات  في  التراجع  مناق�شة  النقد  �شندوق  وهّم�س  هذا 
الم�شرية والتراجع في توليد الوظائف في م�شر. فبالن�شبة اإلى خبراء �شندوق النقد، كان اإنفاذ 
خبراء  قام  نف�شه،  المنوال  وعلى  الم�شتدام.  والنمو  الت�شغيل  مناق�شة  عند  اأهمية  اأكثر  العقود 
�شندوق النقد بالتقليل من اهمية العمل على بناء ال�شركات الوطنية في قطاع التاأمين بينما ركزوا 

على الدعوة اإلى الخ�شخ�شة)101(.
عامة  ال�شندوق  وتاثير  تاثيرهم  اهمية  من  التقليل  اإلى  النقد  �شندوق  خبراء  مال  وكذلك 
اأو  القطرية  تقاريرهم  في  يقدمونها  التي  الم�شورة  الوطنية جراء  ال�شيا�شات  اتجاه  تحديد  على 
»الم�شروطية« المرتبطة باتفاقيات القرو�س. هم يزعمون، مثاًل، اأن اتفاقيات القرو�س م�شممة 
لتمويل الخطط االقت�شادية الم�شممة على الم�شتوى الوطني مع عدم وجود »�شروط م�شبقة«. 
�شعيد  على  وم�شورته  النقد  �شندوق  تدخل  تراقب  التي  المدنية  المنظمات  ت�شير  ذلك،  ومع 
مع  مفاو�شاتها  من  الم�شرية كجزء  الحكومة  قّدمتها  التي  الخطة  اأن  اإلى  م�شر  في  ال�شيا�شات 
ال�شندوق في ت�شرين الثاني/نوفمبر 2011 )102( لم تكن �شوى تكرار لتو�شيات �شندوق النقد 

المقّدمة اإلى حكومة مبارك)103(.

النقد  �صندوق  لقرو�س  المعلنة  االأهداف  بين  المحتملة  التعار�س  مجاالت   -  5
والم�صورة التي يقدمها حول �صيا�صات التجارة واال�صتثمار

لل�شوابط  واإلغاء  التحرير  على  المنطقة  اإلى  النقد  �شندوق  قبل  من  المقّدمة  الروؤية  تركز 
�شيا�شات  ال�شابقة في تحرير  التجارب  التي نتجت عن  تقييم جدي لالآثار  التنظيمية، من دون 

التجارة واال�شتثمار في المنطقة.
من المهم التطرق الثار تحرير التجارة فيما يتعلق بميزان المدفوعات. فغالبا ما اأدى التحرير 
تغير  مع  متنا�شبة  غير  بطريقة  الواردات  ارتفاع  اإلى  العربية  البلدان  اعتمدته  الذي  المت�شارع 
وبالتالي،  البلدان.  هذه  في  والت�شنيعية  االإنتاجية  القدرات  تراجع  ظل  في  خا�شة  ال�شادرات، 

(100)  Ibid.
(101)  IMF, Egypt Country Report number 07/380 (December 2007), p. 19.
(102)  See: The National Plan for Economic and Social Reform in the Context of the Egyptian 
Government Plan 2012- 2014.
(103)  See: Mahinour El Badrawi (2013); “Reading into the Economic Policy of the Current Egyptian 
Government;” prepared for the Egyptian Center for Economic and Social Rights.

اأدى التحرير المت�شارع اإلى �شغوط على الو�شع المالي، وارتبط النمو بحاالت عجز تجاري 
متزايد. وكثيراً ما ارتفع االعتماد على تدفقات راأ�س المال)104(.

ولذلك يمكن لم�شورة �شعيفة الت�شميم في مجال ال�شيا�شات المتعلقة بالتجارة اأن تتناق�س 
مع اهداف برامج قرو�س �شندوق النقد التي تتعلق بتوازن ميزان المدفوعات.

لالآثار  تقييم  تت�شمن  لم  النقد  �شندوق  بها  تقّدم  التي  التجارة  �شيا�شات  تو�شيات  ولكن 
المترتبة على القدرات االإنتاجية وال�شناعية، والت�شغيل، وو�شعية االقت�شاد الكلي.

وكذلك يمكن للم�شورة التي يتقدم بها �شندوق النقد في �شاأن �شيا�شات اال�شتثمار، والتي 
تركز غالبا على اإلغاء ال�شوابط التنظيمية والخ�شخ�شة، اأن تقع في تناق�س مع الحاجة النا�شئة في 
البلدان العربية اإلى اإعادة ت�شميم �شيا�شات اال�شتثمار االأجنبي المبا�شر لدعم االأهداف االإنمائية. 
وفي الواقع فاإن المطلوب هو بناء وتعزيز التفاعل بين اال�شتثمار االأجنبي المبا�شر وتكوين راأ�س 

المال، وتطوير موؤ�ش�شات القطاع الخا�س الوطنية، وال�شيا�شات ال�شناعية.
ويتطلب تحقيق القيمة الم�شافة في المجال التكنولوجي نتيجة اال�شتثمار االأجنبي المبا�شر 
�شيا�شات فعالة في البلدان الم�شتقبلة لال�شتثمار. مثاًل، يتطلب االإ�شراك الن�شط لال�شتثمار االأجنبي 
المبا�شر في التنمية الوطنية والت�شنيع دوراً فاعاًل من البلدان الم�شيفة في تعزيز المحتوى المحلي 
لل�شركات المتعددة القوميات، وح�شها على الم�شاركة في الن�شاط ذي القيمة الم�شافة وطنيا، 
وتعزيز الروابط المحلية. وتتناق�س �شيا�شات فاعلة كهذه مع ما يقّدمه �شندوق النقد با�شتمرار 

من م�شورة اإلى الدول في المنطقة العربية.
للتداول  القابلة  القطاعات غير  يترّكز في  الذي  المبا�شر  وكذلك يحمل اال�شتثمار االأجنبي 
تترّكز  ما  كثيراً  حيث  العربية  البلدان  في  الحال  هي  كما   ،)non-tradable sectors(
على  البعيد  االأجل  في  �شلبية  تاأثيرات  العقاري،  القطاع  في  المبا�شرة  االأجنبية  اال�شتثمارات 
ميزان المدفوعات. وكذلك االأمر مع ترّكز اال�شتثمار االأجنبي المبا�شر في القطاعات الموجهة 
اإلى الت�شدير مع محتوى م�شتورد كبير، كما هي الحال في المناطق اال�شتثمارية الخا�شة التي 
المثال،  �شبيل  المبا�شر )على  االأجنبي  اال�شتثمار  العربية لجذب  البلدان  العديد من  في  ئت  اأُن�شِ

المناطق ال�شناعية الموؤهلة في االأردن وم�شر(.

ختامية مالحظات   -  6
ارتبط تمويل �شندوق النقد للبلدان العربية، بعد االنتفا�شات ال�شعبية في المنطقة، بهدف 
الذي  اال�شتقرار  نوع  الت�شاوؤل عن  المهم  المنطقة، ولكن من  اقت�شادات  اإلى  اال�شتقرار  اإعادة 
(104)  Akyuz, Yilmaz, Trade and Development series # 24, Third World Network.
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تحتاجه له بلدان المنطقة العربية. فمن الوا�شح اأن �شعوب المنطقة ال تحتاج تثبيت النموذج 
االقت�شادي المعمول به خالل العقود ال�شابقة وفي ظل االأنظمة الديكتاتورية المخلوعة. هي في 
حاجة اإلى اأن ترى مراجعة عميقة واإعادة تحديد لالأولويات وطرق ا�شتخدام اأدوات ال�شيا�شات 

المختلفة المتاحة للحكومات الوطنية من اأجل مواجهة التحديات التنموية.
في  التراجع  عك�س  بهدف  االأجل  بعيدة  روؤية  في  البلدان  هذه  تحتاجه  مما  كثير  ويتمّثل 
العربية  البلدان  اقت�شاديًا. وتحتاج  المواطنين  االإنتاجية وانخفا�س االأجور، وتمكين  القدرات 
لهذه  وتحقيقًا  بها.  الخا�شة  الن�شبية  الميزة  وتعزيز  الت�شنيعية  القدرات  رعاية  على  تركيزاً 
اال�شتثمار  في  ونهجًا  الجمركية  لل�شيا�شات  و�شبطًا  انتقائيًا  ا�شتخدامًا  تحتاج  هي  االأهداف، 

يدعم االإنتاجية والت�شنيع.
التي  الم�شورة  الى  باال�شافة  النقد  �شندوق  بقرو�س  المرتبطة  التعاقدية  ال�شروط  وتحمل 
�شيا�شات  تطوير  امكانية  تواخه  بنيوية عميقة  قيوداً  التقييم  تقارير  ال�شندوق من خالل  يقدمها 
اقت�شادية موجهة نحو التنمية والتي تحتاجها البلدان العربية في هذه المرحلة من التحوالت. 
وكذلك ي�شغط التغيير البنيوي البعيد االأجل – خ�شو�شًا من خالل المزيد من تحرير التجارة 
– على حيز ال�شيا�شات الذي تحتاجه الحكومات لو�شع  واإلغاء ال�شوابط التنظيمية لال�شتثمار 
خطة فاعلة في االأجل البعيد تخدم التحول على اأ�شا�س تعزيز االإنتاج، والت�شنيع، والعمل الالئق، 

والعدالة االجتماعية.
تون�س  ثورتي  بعد  خطابه  تغليف  اإعادة  اإلى  �شارع  النقد  �شندوق  اأن  الوا�شح  من  ولكن 
لم  ال�شندوق  لكن  الفقراء.  ل�شالح  والتنمية  االجتماعية  ال�شيا�شات  اإلى  اإ�شارة  باإ�شافة  وم�شر، 
يم�ِس اإلى ما هو اأبعد من هذا الخطاب المعِلن. وتبين البحوث ان ال فرق بين ما ُيقدم ال�شندوق 
من تو�شيات للحكومات وال�شعوب في المنطقة العربية اليوم وما قدم الى الحكومات االنظمة 
ففي  الدولية.  الموؤ�ش�شة  على  لي�س جديدا  الخطاب«  تغليف  »اإعادة  من  النوع  ال�شابقة. وهذا 
اأعاد �شندوق النقد ابتكار نف�شه كموؤ�ش�شة يمكن لها معالجة االأزمة،  اأعقاب االأزمة العالمية، 
كتغليف  البيئة  وحماية  الجن�شين  بين  والم�شاواة  الفقراء  ل�شالح  لغة  ال�شنين  مر  على  واعتمد 

للم�شورة التي يقدمها للدول بالرغم من عدم اختالف محتوى هذه الم�شورة..
يثير �شعي �شندوق النقد  الم�شتمر على مر ال�شنين للترويج ل�شيا�شات غير مالئمة وتجاهل 
االأولويات الملحة التي تواجه �شعوب البلدان العربية ت�شاوؤالت جوهرية حول مدى مالئمة دور 
�شندوق النقد والموؤ�ش�شات المالية االأخرى التي تحمل اأجندات مماثلة في التحول االقت�شادي 

والتنموي المطلوب اليوم في البلدان العربية.


