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تمهيد

لقد أطلقنا يف منظمة العمل الدولية/املكتب االقليمي للدول العربية يف بريوت ،مرشو ًعا
يستهدف الحركة النقابية والعاملية يف عدد من بلدان املنطقة العربية تحت عنوان" :تعزيز
قدرات املنظامت العاملية االقتصادية واالجتامعية والقانونية" .وقد جاءت هذه املبادرة تفاعالً
مع ما شهدته املنطقة العربية من حراك اجتامعي ومن تحوالت اصطلح عليها تسمية "الربيع
العريب" ،حيث بدا واض ًحا أنه من األسباب الرئيسية الكامنة وراء موجة االحتجاجات األخرية
وخصوصا قضايا الحقوق والحامية االجتامعية والحريّات النقابية
غياب أسس العمل الالئق
ً
والحوار االجتامعي ،فضالً عن تغييب النقابات والعامل عن املشاركة يف صياغة الخيارات
االقتصادية واالجتامعية نحو اعتامد منوذج تنموي يرتكز اىل املعايري واملواثيق الدولية منطلقًا
ومرج ًعا.
إن من أهداف املرشوع إذًا االرتقاء باملنظامت العاملية وبكوادرها من خالل تطوير قدراتها
املؤسساتية والتقنية ،من أجل نقابات ح ّرة مستقلّة ودميوقراطية وممثلة مؤهلة ألن تلعب
دو ًرا جدي ًدا يف بلدانها والدفاع عن حقوق ومصالح العامل .وقد شملت أنشطة املرشوع كالًّ
من البحرين ،سلطنة ُعامن ،اليمن ،الكويت ،لبنان ،فلسطني واألردن.
من اآلليات التي اعتمدها املرشوع إلدراك األهداف املح ّددة ،باإلضافة اىل الدورات التدريبية
والبحوث والدراسات ذات الصلة ،منشورات يف إطار سلسلة معرفية تتناول التفسري وتبسيط
بعض القضايا االقتصادية واالجتامعية  -ارتأيناها مساهمة يف االرتقاء بالجانب املعريف
للمسؤولني النقابيني.
ويظل الهدف األسايس متكينهم من القدرة عىل مناقشة الخيارات التنموية ضمن مسار
يعتمد تقييم القديم وتأثرياته وانعكاساته السلبية عىل العامل وكافة رشائح املجتمع والعمل
عل صياغة أسس املجتمع العريب الجديد لغاية إقرار العدل واملساواة والحقوق االقتصادية
واالجتامعية للعاملني يف كافة القطاعات ،عىل أن يتم كل ذلك ضمن اإلقرار بالحق يف التنظيم
وعرب اعتامد املفاوضة الجامعية املستندة إىل اتفاقيات العمل الدولية وباعتبار التفاوض القائم
عىل احرتام املؤسسات ،رشطًا اساسيًا من رشوط الحوار االجتامعي.
نرجو أن تحقق هذه األوراق التثقيفية ،التي هي مثار تعاون بني خرباء اقتصاديني وفريق
املرشوع ،األهداف املرجوة ـ مع جزيل الشكر لكل من ساهم يف إثراء النقاش وبلورة األفكار.
ندى الناشف
املدير العام املساعد
واملدير اإلقليمي للدول العربية
منظمة العمل الدولية
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تقديم

يظل من األهداف األساسية ملنظمة العمل
إ ّن ضامن العمل الالئق بكافة ركائزه ومك ّوناته ُّ
الدولية يف سعيها املستمر من أجل عامل متوازن يسوده العدل واملساواة ومت ّيزه الحريّات
وحقوق االنسان ويتحقق فيه األمن والسلم واالستقرار.
هي األهداف التي تأكدت أهميتها يف املنطقة العربية عىل إثر ما شهدته من حراك اجتامعي
أثبت خطورة تغييب املنحى االجتامعي يف مسار التنمية وفشل السياسات القامئة عىل
الالتوازن بني البعدين االقتصادي واالجتامعي وعىل عدم احرتام معايري العمل الدولية يف مجال
الحقوق والحريات النقابية السيام االتفاقيتني  87و 98حول حق التنظيم واملفاوضة الجامعية.
لقد انعدمت تب ًعا لذلك كل إمكانية لبناء حوار قوامه املؤسسات وجوهره املفاوضة الجامعية،
من أجل معالجة ما قد يحصل من توترات اجتامعية بني أطراف االنتاج وللتجاوز الجامعي
لالنعكاسات السلبية الناجمة عن سوء الترصف اإلداري واملايل وعن التحوالت االقتصادية التي
شهدتها املنطقة جزءا ً ال يتجزأ من األزمات التي مر بها العامل.
واقع يؤكد أن للنقابات واملنظامت العاملية أدوارا ً جديدة يجب أن تتحملها للدفاع عن مسار
تنمية جديد يقطع مع الخيارات االقتصادية واالجتامعية والسياسية السابقة ملا كان لها من
رضة باألجراء وعموم العاملني ،ولك ّنها األدوار التي لن تقدر عليها ما مل تكن منظامت
تأثريات م ّ
عاملية حرة مستقلة دميقراطية فاعلة ومؤثرة ،ومن أجل أن تكسب القدرة عىل الفعل وأن
تضطلع مبهمة الدفاع عن عمل الئق للجميع ،وليك ترتقي إىل مستوى املشاركة الناجعة
يف مناقشة السياسات التنموية ،وبالنظر إىل أهمية املعرفة رشطاً أساسياً من رشوط توفّر
االطارات النقابية املؤهلة ألداء هذا الدور ،ارتأينا من خالل مرشوع تعزيز قدرات املنظامت
العاملية االقتصادية واالجتامعية والقانونية ،اصدار سلسلة تثقيفية تحت عنوان "معارف
نقابية" مستعينني يف ذلك بعدد من الخرباء والباحثني ،حول مواضيع أهمها :األزمة االقتصادية
وتأثريها عىل العامل ،سياسات االقتصاد الكيل ،الرضائب والعامل ،الحامية االجتامعية ،الحد
األدىن لألجور ،الرشاكة األورومتوسطية ومنظمة التجارة العاملية.
سلسلة أردناها عميقة يف محتواها بسيطة يف صياغتها من أجل أن تكون يف متناول االطارات
والهياكل النقابية باملنطقة العربية لتك ّمل أهداف الدورات التدريبية املحلية واإلقليمية ال
لتكون بديالً عنها.
عبيد برييك
مدير مرشوع تعزيز قدرات املنظامت العاملية
اإلقتصادية واالجتامعية والقانونية
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سياسات ومؤرشات االقتصاد الكل
مقدمة
تقدم هذه الورقة مدخالً تعريفياً باالقتصاد الكليّ وأبرز عنارصه املك ّونة ،وتتضمن تحلي ًال
لطبيعة العالقة ما بني هذه العنارص .كام ترشح أبرز املؤرشات املستعملة يف عملية االقتصاد
الكليّ كالنمو االقتصادي والبطالة والتضخّم مع تقييم هذه املؤرشات من وجهة نظر تأخذ
بعني االعتبار مصالح العامل وتق ّدم توجهات منهجية حول كيفية تفسريها بطريقة تخدم
قضايا العامل .وتنتهي هذه الورقة باستعراض مجموعة السياسات النقدية واملالية املتبعة يف
يل واآلليات املرافقة.
االقتصاد الك ّ
رجاؤنا أن يجيب هذا الك ّراس عن معظم األسئلة التي يطرحها النقابيون والعامل املتعلقة
بسياسات االقتصاد الكليّ وكيفية مقاربتها من وجهة نظر عاملية .ومن أهداف هذا الك ّراس أن
يقدم رشحاً مبسطاً من دون التنازل عن املضمون .ويقدم هذا الك ّراس رشحاً تفصيلياً ملجموعة
من املؤرشات والسياسات املتعلقة باالقتصاد الكليّ وذلك يف إطار ميكّن العامل ونقاباتهم من
فهم اطار السياسات االقتصادية الكلية وكيفية التعاطي معها من دون الوقوع يف فخ قوة
املعرفة الذي غالباً ما يلجأ صناع السياسات العامة اىل اعتامده.
وهو ضمن مجموعة من كراسات اقتصادية تستهدف العامل والنقابيني وتهدف إىل توضيح
العديد من املفاهيم االقتصادية من أجل رسم معامل البيئة االقتصادية التي نعيش فيها
والتي تحكم مفاصل حياتنا اليومية من مستوى األجور اىل ظروف العمل ومرو ًرا بالسياسات
االقتصادية واالجتامعية الحكومية .فكام االقتصاد يعني ويؤثر مبارشة عىل الجميع ،فعىل
املفاهيم وأدوات التحليل االقتصادية أن تكون مبتناول الجميع وليس حك ًرا عىل عدد محدود
من الخرباء .إن التمكّن من أدوات التحليل هذه وفهم املنظومة االقتصادية القامئة أسايس من
أجل أن متكّن الحركة النقابية من لعب دورها يف الدفاع عن مصالح العامل وأن تكون رشيكة
يف صنع السياسات االقتصادية واالجتامعية.
تعريف
االقتصاد الكل هو فرع من االقتصاد يعنى بتقييم وتغيري أداء وهيكلية العملية اإلنتاجية ككل
يف ٍ
بلد أو منطقة ما .ويقوم بتطوير نظم تحدد العالقة ما بني اجاميل الناتج املحيل ،البطالة،
ارتفاع األسعار (التضخم) ،نسب االستثامر واالدخار ( زيادة احتياط األموال) ،باإلضافة اىل
التجارة الدولية .مبعنى آخر فإن السياسات االقتصادية الكلية ال تستهدف الرتكيز عىل إنتاجية
قطاع اقتصادي بعينه كزراعة البطاطا مثالً أو العوامل املساعدة عىل تحسني انتاجية القطاع
السياحي بقدر ما تستهدف إجاميل القطاعات واألنشطة املؤثرة يف العملية اإلنتاجية ٍ
لبلد ما.
وبالتايل فهي تؤثر يف مداخيل األرس واألفراد من خالل تأثريها عىل مدخول الدولة بشكل عام
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وتؤثر يف إنتاجية قطاع اقتصادي بنفسه من خالل تحديدها لألطر العامة للنمو االقتصادي
وكيفية توزيع هذا النمو عىل مختلف القطاعات واألنشطة.

أسئلة لالقتصاد الجزيئ

أسئلة لالقتصاد الكيل

هل يجب أن أتابع الدراسة أم أذهب
ألبحث عن عمل

كم هو عدد إجاميل فرص العمل الجديدة لهذا
العام ؟

ما الذي يحدد حجم الراتب الذي سيدفعه
صاحب الرشكة حيث أعمل؟

ما الذي يحدد سلسلة الرواتب واألجور للعامل
واملوظفني يف هذا العام؟

ما الذي يحدد كلفة الدراسة يف جامعة
خاصة

ما الذي يحدد إجاميل األسعار للسلع والخدمات
يف اقتصاد بلد ما

ما الذي يحدد إن كان صاحب العمل حيث
أعمل سيفتح فرعاً آخر

ما هي السياسات الحكومية الواجب اتباعها
لضامن أن ينتج النمو االقتصادي فرص عمل

ما الذي يجب ان تقوم به الحكومة لتجعل
كلفة التعليم الجامعي مناسبة لذوي
الدخل املحدود؟

ما هو معدل اإلنفاق الحكومي لتحسني وصول
ذوي الدخل املحدود اىل تعليم نوعي

تركّز سياسات االقتصاد الكيل عىل أربع مكونات رئيسية؛
•األرس (وهي متثل األفراد بغض النظر إن كانوا من العاملني أو من املتعطلني عن العمل أو
غري الناشطني إقتصادياً)،
• الرشكات واألفراد (يشكل هذان املكونان ما يعرف بالقطاع الخاص).
• الحكومات (القطاع العام)

• بقية العامل (البعد الدويل أو التجارة الدولية).
يشري الرسم أدناه اىل طبيعة العالقة ما بني هذه املكونات األربعة من حيث انسياب املدفوعات
والتحويالت املالية ،حيث تشرتي الرشكات والحكومات عنارص اإلنتاج (قوة العمل) من األرس
والتي تحصل باملقابل عىل بدل نقدي مبارش (الرواتب) أو غري مبارش الضامنات االجتامعية
وتعويضات التقاعد والتي تشكل مجتمعة إجاميل مداخيل األرس (نقدي وعيني) .وتقوم األرس
بدورها بإنفاق مداخيلها املبارشة عرب رشاء سلع وخدمات تنتجها الرشكات من السوق املحيل
أو الخارجي من جهة وتدفع الرضائب للحكومات من جهة أخرى.
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وإذا ما كان إجاميل إنفاق األرس أقل من مدخولها ميكنها بالتايل االدخار ما يزيد من كمية
النقود املتوفرة لالستثامر .أما اذا حصل العكس فتلجأ األرس اىل االستدانة لتعويض العجز يف
مدخولها وميكن لهذا العجز أن يحصل أيضً ا إذا ما اعتمدت الحكومة سياسات جديدة تؤدي
اىل تخفيض حجم التحويالت االجتامعية املقدمة لألرس.
بدورها تبيع الرشكات سل ًعا وخدمات لألرس والحكومة وتحصل يف املقابل عىل مردود نقدي
ميكنها من تغطية كلفة اإلنتاج ،دفع املكافآت وبدل التقدميات االجتامعية باإلضافة اىل دفع
الرضائب للحكومة وتحقيق األرباح التي تحتاجها للنمو واالستمرار .أما الحكومات فهي تحصل
عىل الرضائب من األرس والرشكات وتستخدمها لتمويل الخدمات العامة واألجهزة الحكومية
التي تهدف باملبدأ اىل حامية وصيانة الصالح العام .بالتايل فإن مدخول أحد املكونات هو
إنفاق مكونٍ آخر ،حيث أن التحويالت املالية تنتقل من مكون إىل آخر.

تتمحور العالقة ما بني مختلف هذه املكونات حول ثالثة أسواق رئيسية :
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سوق السلع والخدمات؛ تعرض الرشكات يف هذه السوق اجاميل السلع والخدمات التي
تنتجها  ،يف حني يأيت الطلب من قبل الحكومات واألرس ،وتشرتي الرشكات سل ًعا وخدمات
أولية ( تحتاجها لعملياتها اإلنتاجية) من رشكات أخرى قد تكون داخلية أو خارجية كام
ميكن للرشكات واألفراد رشاء سلع وخدمات تقوم املؤسسات الحكومية بإنتاجها.
سوق العمل؛ تعرض األرس إجاميل األفراد القادرين عىل املشاركة يف العملية اإلنتاجية يف
حني ت ُقبل الحكومات والرشكات عىل طلب حاجاتها من العامل واألجراء والذين يشكلون
رشيحة األفراد الناشطني اقتصاديًا يف حني يشكل الباقي رشيحة املتعطلني عن العمل.
وقد يكون التعطل نتيجة ضعف الطلب عىل الخدمات التي يوفرونها أو عدم مالءمتها
(الحرفية ،العمر ،طبيعة املهن...،الخ) مع الطلب عىل العامل الذين ميتهنون مهارات
محددة .يبقى أن بعض سياسات االقتصاد الكليّ التي ال تدعم تحفيز اإلنتاجية تؤدي اىل
عدم خلق فرص عمل .و يؤدي التعطل لفرتات طويلة اىل خروج جزء من اليد العاملة كلياً
من سوق العمل وتوقفها عن البحث عن وظائف وتصبح بالتايل فاقدة للرغبة بالعمل .ال
تنحرص هذه السوق بالعاملة املحلية بل تشمل أيضاً اليد العاملة املهاجرة والتي غالباً ما
تتعرض اىل رشوط عمل أقىص وذلك إلضعاف القدرات التفاوضية للعاملة املحلية .هنا ال
ب ّد من الرتكيز عىل تفادي املواجهة ما بني العاملة املهاجرة والعاملة املحلية.

 )3املرجع السابق.
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سوق النقد (املال)؛ ومتثل إجاميل األموال املتوفرة لالستثامر وهي إما تكون بشكل نقود
أو عىل شاكلة أسهم يف رشكات كربى أو سندات تصدرها الحكومات أو شهادات إيداع
تصدرها البنوك وهذه ما تعرف بشكل عام بالسلع املالية .تقسم العمليات التي تحصل
يف هذه السوق اىل شقني رئيسيني؛
أ)استثامر األرس والرشكات والحكومات كميات من النقد املتوفر لديها يف رشاء هذه السلع
بهدف زيادة مداخيلها بالنسبة لألرس أو زيادة رأساملها يف سبيل تحسني قدراتها اإلنتاجية
وزيادة أرباحها بالنسبة للرشكات،
ب)االستدانة .وغالباً ما يلجأ اليها مختلف املكونات لتمويل حاجاتها االنفاقية التي تتخطى
مداخيلها .فاألرس قد تقرتض لرشاء سلع وخدمات تحسن من مستوى معيشتها والرشكات
للحصول عىل سلع أو خدمات تحسن إنتاجيتها والحكومة لتمويل إنفاقها أو كإجراء
اقتصادي (سنناقشه الحقاً).
الدورة االقتصادية وهي تشري اىل التقلبات يف الحركة االقتصادية ومعدالت النمو ،حيث
تتضمن الدورة تتايل فرتات من النمو االقتصادي الرسيع (تعايف وازدهار اقتصاديني) حيث
ترتفع اإلنتاجية ما يزيد عدد فرص العمل املتوفرة؛ وفرتات من الركود االقتصادي أو حتى
االنكامش أي وقف منو حجم االقتصاد حيث يرتاجع حجم العمليات االقتصادية ما يؤدي اىل
تراجع يف نسب االستثامر ويف أداء القطاعات املنتجة لفرص العمل .غري أن توايل مراحل النمو
واالنكامش االقتصاديني ليس ميكانيكياً بحتاً .ال يستطيع االقتصاديون ،دامئًا ،توقع حدوث
التقلبات عىل الرغم من وجود مؤرشات قد متكن املراقب من توقع حدوث الدورة االقتصادية
اما املوعد املحدد لهذه التقلبات فيبقى من أبرز الخصائص الداخلية للعملية االقتصادية.
وتختلف الفرتة الزمنية بني كل دورة اقتصادية :فعىل سبيل املثال احتاج االقتصاد العاملي اىل
حوايل عرش سنوات للتعايف من أزمة الكساد الكبري يف أواخر العرشينات من القرن املايض.
وحالياً مازال االقتصاد العاملي بشكل عام ودول املركز الرأساميل (الواليات املتحدة واالتحاد
األورويب) بشكل خاص يف مرحلة الركود االقتصادي التي تلت انهيار السوق العقارية يف العام
 .2008وتقاس التقلبات االقتصادية من خالل متابعة حجم إجاميل الناتج املحيل والذي
يعكس إجاميل املداخيل والنفقات يف اقتصاد بلد محدد .ويرتبط حدوث التقلبات اىل ٍ
حد
كبري بأداء األنشطة االقتصادية  ،وهي كل عملية تبادل أو انتاج أو تحويل لسلع أو خدمات
أو موارد برشية أو نقود.
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أبرز مؤرشات االقتصاد الكيل
تتمحور سياسات االقتصاد الكليّ حول مجموعة من املؤرشات التي تحكم أداء العمليات
االقتصادية وبالتايل ملراقبة حركة اقتصاد معني ال بد وأن نتمكّن من فهم وتحليل هذه
املؤرشات .فيام ييل سنستعرض هذه املؤرشات ونقوم بتقدميها ورشح كيفية تحليلها من جانب
مصالح فئة العامل كأحد مكونات االقتصاد الكليّ .

املؤرش

إجاميل الناتج املحيل وهو يقيس الحجم اإلجاميل لإلنتاج املحيل
(أي كل العمليات االقتصادية التي تحصل
(الحقيقي)
يف البلد) للسلع والخدمات يف جميع
القطاعات االقتصادية (زراعة ،صناعة،
تجارة ،خدمات مبا يف ذلك أسواق املال
والعقارات) .ويأخذ هذا املؤرش بالحسبان
مستويات االستثامر واإلنفاق الحقيقي.
يقاس هذا املؤرش بالعملة املحلية وتعادل
قيمته بحسب أسعار الرصف مع الدوالر
األمرييك بهدف املقارنة ما بني الدول.

يعترب معدل منو هذا املؤرش (نسبة مئوية)
من سنة ألخرى املؤرش الرئييس لتقييم
االقتصاد .غري أنه ال يكفي لوحده لفهم
طبيعة العملية االقتصادية  .لذا من املهم
التدقيق يف مؤرشات تشتق منه وتستطيع
أن تفرس طبيعة هذا النمو؛ أ -حصة الفرد
من الناتج ،يعطي هذا املؤرش فكرة عن
نسبة النمو باملقارنة مع عدد السكان وهذا
ما يعطينا فكرة أولية عن مستوى الحياة يف
ٍ
بلد ما ،ب -الثبات يف تسجيل مسار منو
تصاعدي بعيدا ً عن التقلبات الحادة من
سنة اىل أخرى ،ج -املساهامت القطاعية
يف عملية النمو بحسب كل قطاع اقتصادي
ما ميكننا من مقارنة منو القطاعات املنتجة
لفرص العمل (صناعة ،زراعة ،تصنيع)...
مع القطاعات الريعية (بنوك ،عقارات.)...
كام يجب االنتباه إىل أن األجور هي مك ّون
رئييس من مكونات الناتج املحليّ وبالتايل
يجب أن تنمو بشكل نسبي مع منو الناتج.

وهو يقيس نسبة املتعطلني الذين يبحثون
عن عمل من إجاميل القوة العاملة ،أي
إجاميل املوارد البرشية املنتجة واملتاحة يف
سوق العمل .يعترب ارتفاع معدالت البطالة
رشا سلبياً عىل األداء االقتصادي العام
مؤ ً
غري أنه ميكن اعتبار أن كل اقتصاد ال بد
وأن يسجل نسبة متعطلني حتى ولو يعمل
بطاقته القصوى وذلك بسبب مدى التالؤم
ما بني طبيعة العرض والطلب عىل العمل.

يساعد هذا املؤرش يف تحليل أكرث عمقاً
لطبيعة النمو االقتصادي وقدرته عىل إنتاج
فرص عمل ،غري أنه يجب التدقيق يف توزّع
نسب البطالة بحسب فئات القوى العاملة.
حيث غالباً ما تخفي املعدالت العامة تركّز
البطالة يف فئات محددة كالشباب والنساء
بشكل خاص .أو تركز البطالة يف مناطق
جغرافية محددة من البلد كاألرياف يف ظل
الرتاجع الحاد يف الزراعة وتركّز الخدمات
واالستثامر ات يف املدن .كام ال يساعد هذا
املؤرش عىل تحديد نسبة العامل املشتغلني
يف القطاع غري النظامي أو العاملني يف
ظروف عمل غري الئقة.

البطالة
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طريقة القياس

مالحظات

السياسات االقتصادية :مقاربة عاملية

طريقة القياس

مالحظات

املؤرش
التضخم

يقيس نسبة الزيادة يف إجاميل أسعار
السلع والخدمات ،فإذا كان معدل التضخم
السنوي  %5فهذا يعني انه وبشكل عام
ارتفعت األسعار بنسبة  %5باملقارنة مع
العام املايض .واذا ما ارتفع هذا املؤرش
بطريقة قياسية فإن هذا سيكون له أثار
كارثية عىل القدرة الرشائية للمستهلكني
(ذوي الدخل املحدود بشكل رئييس) وإذا
رشا لرتاجع
ما انخفض فإنه أيضا يعترب مؤ ً
الطلب وبالتايل يؤرش ألزمة اقتصادية.

يؤثر التضخم يف الحياة اليومية للناس ومن
هنا تربز أهميته بشكل عام وللسياسيني
بشكل خاص .غري أن التجارب أثبتت أنه
ويف ظل اقتصاد منتج بطريقة مستدامة
ومع مستويات منخفضة من البطالة ميكن
التعايش مع مستويات معتدلة من التضخم
(حوايل ال .)%10هذا ما يحيلنا اىل رضورة
التدقيق مبدى فعالية وكلفة سياسات الح ّد
من التضخم التي تنتهجها الحكومات،
والتي تؤدي اىل تكديس احتياط النقود
للسيطرة عىل التضخم عوضاً عن استثامرها
يف تحسني القدرات اإلنتاجية لالقتصاد.
غالباً ما تكون هذه السياسات مدعومة من
املؤسسات املالية الدولية.

أسعار الفوائد

تعترب الفوائد املردود املايل الذي يتم
تحصيله كنسبة من إجاميل قيمة املبالغ
املقرتضة .وترتابط معدالت الفوائد
ببعضها (من حيث االرتفاع أو االنخفاض)
عىل الرغم من االختالف بحسب وجهة
االستعامل ،أو الجهة املقرضة أو حجم
واملدى الزمني للقروض.

تحدد الفوائد كلفة زيادة القدرات
اإلنتاجية أو القدرة الرشائية عرب الوقت،
وتلعب البنوك املركزية دورا ً رئيسياً يف
تحديد أسعار الفائدة من خالل سندات
الخزينة التي تصدرها .ففي فرتات الركود
تخفض الدولة اسعار الفائدة لتوجيه سوق
املال نحو االستثامر يف االقتصاد ويف فرتات
الوفرة والنمو ترفعها المتصاص الفائض
من النقود وتفادي االرتفاع يف معدالت
التضخم.

األسواق املالية

يشري مؤرش األسواق املالية اىل توقعات يتأثر هذا املؤرش باملضاربات ما بني
املستثمرين لحركة االقتصاد وبالتايل فهو املستثمرين والتي تكون مدفوعة بالحاجة
يؤرش اىل التقلبات االقتصادية أو املالية اىل الربح الرسيع .وغالباً ما يكون لهذه
بطريق مبارشة.
املضاربات آثار سلبية عىل إنتاجية االقتصاد
بشكل عام خاصة يف ظل ضعف الرقابة
املالية.
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طبيعة العالقات بني مختلف مكونات االقتصاد الكيل
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سياسات االقتصاد الكل

السياسات االقتصادية :مقاربة عاملية

تتكون سياسات االقتصاد الكليّ من نوعني من السياسات تتكامالن فيام بينهام لتشكيل
االسرتاتيجية االقتصادية للحكومات والدول .غالباً ما تأيت هذه السياسات لتعرب عن التوجه
السيايس الذي تنتهجه الحكومات إضافة اىل التأثر بتوجيهات املؤسسات املالية الدولية.
السياسات النقدية ؛
هي مجموع السياسات التي تعتمدها الحكومة بشكل عام والسلطات املالية بشكل خاص
(البنك املركزي ،وزارة املالية) للتحكم بحجم الكتلة النقدية املعروضة يف السوق وذلك من
خالل تحديد كمية النقود التي يتم وضعها يف االستخدام ،توفر هذه النقود والكلفة التي
يدفعها القطاع الخاص للحصول عىل هذه النقود ( أسعار الفوائد) .وبذلك تهدف السلطات
املعنية اىل الحفاظ عىل مستوى معني من النمو واالستقرار االقتصادي .بحسب التوجهات
االقتصادية للحكومات ،ميكن التمييز ما بني منهجني يف السياسات النقدية؛

 السياسات النقدية اإلنكامشية تعترب هذه السياسات أن زيادة حجم النقود املتوفرة يف
األسواق سيؤدي حتامً اىل رفع اجاميل القدرة الرشائية للناس ما يعني خطر لجوء التجار ايل
رفع أسعارهم ما قد يصل اىل مستويات أعىل من معدل الزيادة يف السيولة املتوفرة لالستهالك
اىل حدود تؤثر سلباً يف مسار النمو االقتصادي من خالل تراجع يف الطلب عىل استهالك السلع
والخدمات املعروضة .وبالتايل يدعو أصحاب هذا التوجه اىل الح ّد من كمية األموال املتوفرة
يف السوق من خالل السلطات املالية التي يطالبونها بامتصاص "الفائض" من النقود من خالل
اعتامد سياسات الح ّد من النقود املتوفرة لالستعامل يف االقتصاد ولتحقيق هذا الهدف تلجاء
اىل رفع أسعار الفوائد ما يدفع القطاع الخاص (رشكات  +أفراد) اىل رشاء سندات الخزينة
أو شهادات اإليداع التي تصدرها السلطات املالية عوضاُ عن اإلستثامر املبارش يف العملية
االقتصادية ؛ خاص ًة أن معدل الفائدة يفوق معدل االستثامر ات  .وبدورها تقوم الحكومات
بتخزين هذه النقود وتستعملها للتدخل يف تحديد أسعار الرصف للعملة الوطنية باملقارنة
مع بقية العامل (غالباً ما يتم التدخل لتحديد سعر الرصف بالنسبة للدوالر األمرييك بالنسبة
للدول العربية وذلك الرتفاع نسبة دولرة – اي التعاطي بالدوالر األمرييك يف العمليات التجارية
واالقتصادية  -االقتصاد العريب بشكل عام) .يعرف هذا اإلجراء " بتعقيم الكتلة النقدية" أي
تحييدها عن االستثامر ات التي تطور القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد.
 السياسات النقدية التوسعية ،وهي التي ترتكز بشكل رئييس عىل زيادة حجم الكتلة
النقدية املتوفرة يف االقتصاد وذلك بهدف استعامل هذه الزيادة لالستثامر يف زيادة انتاجية
االقتصاد وبالتايل خلق فرص عمل جديدة ما يؤدي اىل رفع مستويات االستهالك العام .تلجأ
الحكومات إىل هذه السياسات خالل فرتة الركود االقتصادي والرتاجع يف معدالت النمو.
ويطالب أصحاب هذا التوجه من االقتصاديني السلطات املالية باعتامد سياسة تفاعلية
معاكسة للدورة االقتصادية ،أي أن تلعب الدولة دور املحفز للعملية اإلنتاجية بشكل عام
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وتحديدا ً خالل فرتات الركود والرتاجع يف معدالت النمو .يحصل هذا من خالل تخفيض
الفوائد عىل السندات الحكومية أو اعتامد إعفاءات رضيبية أو تقديم تسهيالت للقطاعات
املنتجة للوظائف للحصول عىل رؤوس األموال بكلفة منخفضة.

األداة
الحد من التضخم

ألية العمل

األثر االقتصادي االجتامعي

تشدد هذه السياسات عىل املحافظة
عىل معدالت منخفضة من التضخم
(أقل من  )%5وذلك بهدف املحافظة
عىل مستوى عال من االستهالك وبالتايل
من النمو االقتصادي .وتلعب البنوك
املركزية الدور الرئييس من خالل
التحكم بأسعار الفائدة وامتصاص
السيولة .بحسب هذه النظرية يصبح
النقد أهم الوسائل التي تستخدم يف
عمليات دفع النمو.

عىل الرغم من مخاطر االرتفاع يف معدالت
التضخم ،اال أنه يجب دوماً تقييم كلفة
سياسات الحد من التضخم والتي غالباً
ما تستهلك السيولة املتوفرة وتعقمها أي
تحيدها عن التدخل يف العملية اإلنتاجية
يف ظل عدم ترافق هذا مع تسجيل ارتفاع
ملحوظ يف معدالت تصاعدية من النمو
االقتصادي واالستثامر وخاصة يف الدول األقل
منوا ً وبالتايل بقيت معدالت البطالة يف ارتفاع.
بشكل أكرث تبسيطي ،يحتاج االقتصاد للسيولة
لينمو ويتطور ويخلق فرص عمل فتتحسن
مستويات املعيشة ،فكيف سيحصل ذلك اذا
ما اعتمدت سياسات تكدس األموال ومتنعها
عن القطاعات املنتجة.
يقوم البنك املركزي يف الدور املحوري حيث
يتدخل يف سوق املال (القطع) مستعمالً
مخزونه من العمالت األجنبية للمحافظة عىل
سعر الرصف املحدد .ينقسم االقتصاديون
بني مؤيد ومعارض لهذا اإلجراء ولكل فريق
حججه ورؤيته ،غري ان املهم هو األخذ بعني
االعتبار الكلفة التي تتكبدها الخزينة العامة
لتثبيت سعر الرصف .مبعنى آخر يجب دوماً
السؤال عن قيمة األموال التي تتكبدها الدولة
للمحافظة عىل ثبات سعر الرصف وماذا لو
استعملت هذه االموال يف دعم القطاعات
املنتجة وبناء البنى التحتية لتحسني البيئة
اإلنتاجية لالقتصاد.

تثبيت أسعار الرصف هو نظام يحدد سعر الرصف للعمالت
الوطنية باملقارنة مع عمالت أجنبية.
ويف الدول العربية غالباً ما يتم
تثبيت سعر رصف العمالت مع
الدوالر األمرييك .يساعد هذا اإلجراء
عىل املحافظة عىل القدرة الرشائية
للمواطنني غري أنه يفقد السلطات
املالية من إمكانية تعديل سعر
رصف العملة الوطنية بطريقة مك ّملة
وداعمة لتحسني ميزانها التجاري.

تعبرّ هذه اإلجراءات عن التوجه الذي ساد عىل املستوى العاملي يف الفرتة السابقة واملدفوع
من قبل املؤسسات املالية الدولية والتي تبنت واىل ٍ
حد كبري رؤية ميلتون فريدمان للسياسة
النقدية والتي تدعم مفهوم "املستوى الطبيعي من البطالة" وما تعنيه أنه ال ميكن القضاء عىل
البطالة بشكل كليّ بل يجب التغايض عن مستوى معني من البطالة بهدف تحقيق مستويات
تصاعدية من النمو االقتصادي ولفرتات طويلة وأن هذا سيعوض عىل املدى الطويل األثر
االجتامعي الرتفاع البطالة .وبالتايل عىل الحكومات استخدام التحكم بالنقود مبا يسمح مبرونة
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عمل اقتصاد السوق عوضاً عن الرتكيز عىل تخفيض معدالت البطالة من خالل تدخالت
سيكون لها أثر يف رفع معدالت التضخم ورضب إنتاجية االقتصاد .غري أن ما وصفه فريدمان
باملعدل الطبيعي من العاطلني عن العمل الذي يجب التعايش معه يشكل جموع العاطلني
الذين يستخدمهم الرأسامليون إلضعاف القدرات التفاوضية للعامل ودفعهم نحو القبول
برشوط عمل أقىس مع عوائد أقل.

توسعية

سياسات نقدية

• زيادة حجم الكتلة النقدية املتوفرة.
•تستعمل بطريقة معاكسة للدورات
االقتصادية.
•امكانية التدخل لتحفيز االقتصاد ودعم
زيادة االستثامر وخلق فرص عمل
جديدة.
•معدالت تضخم غري مثبتة بطريقة
مفتعلة.
• دور أكرب للدولة يف العملية االقتصادية.

انكامشية

•تقليص حجم النقود املتوفرة يف السوق
من خالل رفع أسعار الفوائد.
•تعقيم السيولة من خالل زيادة احتياط
البنوك املركزية من الكتلة النقدية.
•معدالت تضخم منخفضة جدا ً ،ذات كلفة
مرتفعة عىل الخزينة العامة.
•اقتصار دور الدولة عىل التحكم بسوق
املال.

السياسات املالية؛
وهي السياسات الحكومية التي تعمد اىل توجيه االقتصاد الكيل لتحقيق أهداف محددة؛
وترتكز هذه السياسات عىل عنرصين رئيسيني واردات ونفقات الدولة .وتقدم املوازنة العامة
للدول الرؤية املالية العامة للحكومات والتي تعرض للواردات والنفقات يف إطار تكاميل
يعكس الرؤيا والتوجهات االقتصادية للدولة  .وبالتايل فإن إصدار الحكومات ملوازنات سنوية
يعترب من أهم مسؤولياتها االقتصادية والتي تعطي القطاع الخاص واملدين إمكانية مراقبة
األداء االقتصادي للحكومات وتقييمها عىل أساس موازناتها السنوية .مبعنى آخر تعلمنا
املوازنات عن إجاميل مدخول الحكومات ومصادره (أي كيفية الحصول عىل هذا املدخول)
باإلضافة اىل طريقة إنفاقه عىل مختلف القطاعات االقتصادية واالجتامعية.
الواردات الحكومية ،كام أوردنا سابقاً هي إجاميل مدخول الحكومات والذي يتأىت من ثالثة
مصادر رئيسية:
الرضائب ،هي اقتطاع نقدي مبارش تفرضه الحكومات عىل فئة املكلفني (أي األشخاص
الطبيعيني أو املعنويني الذين تتوجب عليهم الرضيبة) .تستعمل الحكومة العائدات
الرضيبية لتمويل نفقاتها املختلفة .ويوجد أنواع مختلفة من الرضائب تطبق بحسب
التوجه االقتصادي للحكومات.
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املوارد الطبيعية ؛ وهي العائدات املالية التي تنتجها الدول عن طريق استخراج وبيع
مواردها الطبيعية ذات القيمة االقتصادية كالنفط والغاز يف العامل العريب والتي تعترب
أبرز مصادر الطاقة باإلضافة إىل املياه واألرايض الخصبة .تعترب هذه الواردات استثنائية
وغري ناتجة عن العملية االقتصادية وغري مستدامة.
االستدانة ،وهو إجراء تلجأ اليه الحكومات حني يكون هناك فارق ما بني وارداتها ونفقاتها،
فتقوم باالستدانة لتعويض العجز .ال يعترب هذا اإلجراء سيئا بحد ذاته ،إال أن الخطر يف
هذه العملية هو رشوط االقرتاض (الفوائد ،املدة الزمنية) باإلضافة إىل وجهة استعامل
(إنفاق جاري ليس له مردود انتاجي.)...
النفقات الحكومية تتوزع عىل أبواب مختلفة غري أنه ميكن تقسيمها اىل أربعة رئيسية ،وهي؛
اإلنفاق الجاري وهو اإلنفاق الذي يغطي كلفة تشغيل الجهاز الحكومي (الرواتب
واملخصصات) مبا يتضمنه من مؤسسات وأجهزة عامة (رشطة ،قوى أمن ،قضاء ،مجلس
النواب ،مجلس الوزراء ،املؤسسات الرئاسية ،موظفي القطاع العام مبا يشمل قطاعي
التعليم والصحة .)..ويعرف اإلنفاق الجاري بأنه غالباً ما يستهلك القسم األكرب من
الواردات الحكومية من دون أن يزيد من إنتاجية االقتصاد بالقدر املناسب.
اإلنفاق االجتامعي وهو اإلنفاق الذي ميول املسؤولية االجتامعية للدولة تجاه املجتمع
بشكل عام وغالباً ما يكون من خالل متويل ودعم املؤسسات الحكومية العاملة يف
مجاالت التعليم والصحة (نستثني منه رواتب العاملني) ،تعويضات البطالة  ،الضامنات
االجتامعية وغريها من التقدميات .يعترب البعض هذا اإلنفاق غري ذي فائدة اقتصادية
مبارشة بسبب عدم جدواه االقتصادية .إن هذا التصور يغفل أن اإلنفاق االجتامعي
يساهم وبشكل مبارش يف تحسني نوعي وك ّمي للرأسامل البرشي لبلد ما وبالتايل فإنه
يطور القدرات اإلنتاجية للموارد البرشية للبلد .غري أن هذا ال ينفي وال بشكل من
األشكال مفهوم الحق بالتعليم والطبابة كأحد أول الحقوق األساسية التي يجب أن
يحصل عليها الفرد والجامعات من دون أي متييز حتى بني العاملني واملتعطلني عن
العمل.
اإلنفاق االستثامر ي وهو االستثامر الحكومي لتطوير القدرات اإلنتاجية لالقتصاد (بناء
البنى التحتية كالطرقات ومعامل إنتاج الطاقة الكهربائية واملائية) باإلضافة اىل االستثامر
يف القدرات التنافسية (وهذا ما قد يحصل يف الكثري من الدول التي حققت مستوى ثابت
من النمو ومتكنت من اللحاق بركب الدول املتقدمة).
خدمة الدين ،وهذا إنفاق استثنايئ ويرتبط بقيام الحكومات باالستدانة ويتكون هذا
اإلنفاق من أقساط القروض باإلضافة اىل الفوائد التي تدفع .وميكن لخدمة الدين أن
تشكل عبى ًء كبريا ً عىل واردات الخزينة العامة إذا ما تضخم الدين العام بطريق أرسع
من منو االقتصاد فرتتفع نسب الفوائد ما يؤدي اىل تآكل قسم أكرب من الواردات لصالح
خدمة الدين ومع العجز عن السداد تضاف الفوائد اىل أصل الدين.
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كام السياسات النقدية يوجد نوعان أساسيان من السياسات املالية؛
السياسات املالية التوسع ّية ،حيث يصار اىل زيادة حجم اإلنفاق الحكومي
وخاصة يف فرتات الركود االقتصادي ،فيستعمل اإلنفاق الحكومي لتحفيز إنتاجية االقتصاد .غري
أنه ال يتحقق إال من خالل تحسني نسب اإلنفاق االستثامر ي ذات املردود العايل .بالتايل يؤدي
زيادة اإلنفاق العام اىل أرتفاع نسب االستثامر غري أن هذا ال ينعكس بالرضورة تحسناً يف
معيشة الناس إال إذا ما أىت من ضمن مرشوع متكامل للتنمية االقتصادية يضمن توزع املوارد
اإلضافية عىل القطاعات االقتصادية املنتجة والتي تخلق فرص عمل جديدة فيتحسن الطلب
العام وترتفع اإلنتاجية وتعيد متويل الواردات الحكومية من خالل إرتفاع نسب الواردات
املحصلة من خالل الرضائب وهذا ما يساعد عىل زيادة إمكانيات االستثامر ية للحكومة والتي
مت ّول من جهة اإلنفاق االجتامعي ومن جهة أخرىاإلنفاق االستثامري .غري أن هذا يتطلب
أن يكون للدولة دور متكامل يف العملية االقتصادية ال أن تكتفي بلعب دور امليّرس لحركة
السوق .وبالتايل فإن الدولة التنموية هي الخيار األمثل لنجاح خيارات السياسات املالية
التوسعية .إن أخطر ما ميكن أن تنج ّر اليه الحكومات التي تعتمد الخيارات املالية التوسعية
هو اإلجراءات الشعبوية التي ال توازن ما بني نسب توزّع الزيادة يف اإلنفاق بحسب وجهة
اإلستعامل (اجتامعي ،استثامري) .وهنا تربز أهمية أن يكون الخيار التوسعي جزء من رؤية
اقتصادية كليّة متكاملة.
السياسات املالية االنكامشية ،تقوم الحكومات بتقليص نفقاتها وذلك بهدف
تحقيق االستقرار يف االقتصاد الكليّ أي تخفيض العجز يف موازنتها (وهو الفرق بني الواردات
والنفقات) وتخفيض معدالت التضخم وذلك بهدف املحافظة عىل نسب منو مرتفعة .تقلص
النفقات من خالل اقتطاع اإلنفاق الحكومي عىل قطاعات محددة وغالباً ما يطال هذا
االقتطاع أبواب اإلنفاق الجاري واالجتامعي واىل ٍ
حد ما اإلنفاق االستثامر ي .وبالتايل يؤثر
هذا يف إجاميل العملية االقتصادية حيث يتأثر الطلب العام بهذا االقتطاع من خالل تقلّص
األموال املتوفرة لالستهالك فيقوم القطاع الخاص بتقليص نفقاته للمحافظة عىل ربحيته يف
ظل الرتاجع يف الطلب؛ فيلجأ عىل سبيل املثال اىل فرض رشوط عمل مجحفة (ساعات عمل
إضافية ،خفض الرواتب ،تقليل الضامنات والتعويضات )...وقد يس ّجل يف الكثري من األحيان
ارتفاعاً يف نسب البطالة.
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سياسات مالية
توسعية

انكامشية

• زيادة اإلنفاق العام

• خفض اإلنفاق العام وزيادة الرضائب

•ارتفاع نسب االستثامر يف القطاعات
االقتصادية (فرص عمل أكرث)

• خفض العجز يف املوازنة العامة

•زيادة حصة القطاعات املنتجة من إجاميل
اإلنفاق العام للدولة.
•اعتامد سياسة متحركة إلدارة العجز
يف املوازنة من خالل اسرتاتيجية كلية
لالقتصاد.

•تقليص اإلنفاق املخصص للتقدميات
االجتامعية.
•تحييد الدولة عن تحفيز النمو االقتصادي
وزيادة القدرات اإلنتاجية (فرص عمل
أقل)

ال ب ّد وأن تتكامل السياسات النقدية واملالية فيام بينها لتشكل الرؤية الشاملة لالقتصاد الكليّ ؛
وبالتايل فإن السياسات النقدية االنكامشية توجب اعتامد سياسة مالية انكامشية حيث يتم
متويل اجراءات الح ّد من التضخم وتخفيض عجز املوازنة من خالل االقتطاعات التي تستهدف
اإلنفاق العام أو من خالل زيادة نسبة الرضائب .والعكس صحيح تستعمل الزيادة يف الكتلة
النقدية الناتجة عن سياسة نقدية توسعية لتمويل الزيادة يف اإلنفاق العام.
يعترب االقتصاد بشكل عام والسياسات االقتصادية الكليّة بشكل خاص من األمور التي تحمل
الكثري من التعقيدات والغموض بالنسبة لعموم املجتمع حيث يصعب تحليل التشابك ما بني
السياسات وأهدافها ملا تحمله من خلفيات تقنية وعمليات حسابية قد تكون معقدة يف بعض
األحيان .غري أن هذا ميكن تخطيه من خالل توزيع وتكامل األدوار ما بني مختلف مكونات
املجتمع املدين (نقابات وأطر عاملية ،باحثني متخصصني ،ناشطني مجتمعيني.)...
وتعترب املوازنة العامة التي تصدرها الحكومات الوثيقة األهم للداللة عىل الرؤية االقتصادية
للحكومات والتي تحدد الدور االقتصادي للدولة باإلضافة اىل سياساتها املالية والنقدية.
وبالتايل ويف ظل غياب املعطيات االقتصادية يف الكثري من الدول وتعقيداتها اذا ما توفرت،
فإن املوازنات العامة للدول ما تزال تشكل املصدر األكرث وثوقاً وشمولية واألقل تعقيدا ً لفهم
الرؤية االقتصادية للحكومات.
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أي دور للنقابات العاملية؟
ال بد وأن تشكل النقابات العاملية اطارا ً ضاغطاً عىل الحكومات مبا ميكنها من أن تلعب دورا ً
مركزياً يف عملية التخطيط التنموي والتأثري بأجندات التنمية مبا يحفز التنمية االقتصادية من
خالل الدفع نحو سياسات كليّة تدعم :
ال بد وأن تشكل النقابات العاملية اطارا ً ضاغطاً عىل الحكومات مبا ميكنها من أن تلعب دورا ً
مركزياً يف عملية التخطيط التنموي والتأثري بأجندات التنمية مبا يحفز التنمية االقتصادية من
خالل الدفع نحو سياسات كل ّية تدعم :
•القطاعات اإلنتاجية والتح ّول االسرتاتيجي يف بنية القطاعات االقتصادية نحو زيادة نسبة
التصنيع من إجاميل الناتج،
•رفع مستوى اإلنفاق االستثامر ي يف مجال البنى التحتية اإلنشائية (طرقات ،جسور ،شبكات
الكهرباء واملياه)
•اعتبار اإلنفاق االجتامعي أحد أوجه اإلنفاق االستثامر ي من خالل تحسني الرأسامل البرشي
للمجتمعات وتوسيع قدراتها اإلنتاجية .وبالتايل يجب عدم استسهال اختيار القطاعات
االجتامعية كاألكرث ترشيحاً لالقتطاعات املالية.
•االبتعاد عن الوصفات الجاهزة للسياسات الكل ّية والتي ال تتالءم والواقع الخاص بكل دولة
عىل حدى ،مبا يتضمنه ذلك من تغيري املفهوم السائد عن أن السيطرة عىل التضخم والح ّد
من النفقات هي الوسيلة األسلم لتحقيق التوازن يف االقتصاد الكليّ ،
•اعتامد مفهوم النمو الدامج لتقييم مسارات النمو االقتصادية  ،مبعنى أن منوا ً ال ينعكس
تحس ّناً يف مؤرشات التنمية البرشية لألفراد ويف مؤرشات البطالة ونوعية العمل يبقى منوا ً
ناقصاً وغري قادر عىل تحقيق العيش الالئق للناس.
•اعتامد سياسات رضيبية ممكنة لعملية إعادة التوزيع وال تستهدف الفقراء ،بالتايل يجب
اإلبتعاد عن النمط السائد واملدعوم من قبل املؤسسات املالية والذي يقوم عىل زيادة
الرضائب غري املبارشة (قيمة مضافة ،رضائب عىل االستهالك)
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لذا ال بد من التصويب نحو أبرز املؤرشات التي تساعد النقابات
العاملية عىل فهم سياسات االقتصاد الكيل التي قد تعتمدها
الحكومات؛ ولالنطالق منها يف عملها املطلبي.
فيام ييل نستعرض مجموعة من هذه املؤرشات باإلضافة اىل عرض حول كيف ميكن للمنظامت
العاملية مقاربتها.
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دليل املواطن
للموازنة العام

دليل تبسيطي للموازنة يعرض وبطريقة
مبارشة الرؤية االقتصادية العامة ،أبرز
املراحل املتعلّقة بإعداد وإقرار املوازنات
باإلضافة اىل مختلف أبواب اإلنفاق
والواردات.

يتوفر هذا الدليل للعديد من الدول
وميكن الحصول عليه من وزارة املالية
عىل املستوى الوطني ويف حال عدم
توفره يجب الضغط عىل السلطات املالية
إلعداده

مؤرش شفافية
املوازنة

وهو مؤرش تم إعداده من قبل مجموعة
من الناشطني والخرباء ويقيس مدى
الشفافية يف إعداد املوازنات العامة ويجري
إعداده بالتعاون املبارش مع وزارات املالية.

يتوفر هذا الدليل عىل شبكة اإلنرتنت
وميكن استعامله بطريقة سهلة واستعامله
كأداة مهمة للمنارصة والعمل عىل تحسني
مستوى الشفافية يف إعداد املوازنات

خفض اإلنفاق

وهذا ما يعرف أيضاً "برتشيق اإلنفاق"؛
يستهدف هذا اإلجراء الحد من النفقات
ذات الجدوى االقتصادية املنخفضة
بحسب تصنيف بحسب املؤسسات املالية
الدولية واملحلية ذات التوجه النيوليربايل.
وغالباً ما يستهدف "الرتشيق" التقدميات
االجتامعية باإلضافة اىل موظفي القطاع
العام.

ال ب ّد من مراقبة أبواب اإلنفاق التي
تتعرض للتخفيض ومقارنتها بالقطاعات
التي مل تُشمل "بالرتشيق" والتي بالغالب
تكون اإلنفاق العسكري ،مخصصات
السياسيني الرسميني ،الخسائر التي
تتكبدها الخزينة من خالل التخفيضات
الرضيبية للرشكات املالية والعقارية أو
رفع الجامرك عىل التجارة الدولية .ميكن
للهيئات املجتمعية استعامل هذا التحليل
البسيط كوسيلة فاعلة يف التصويب نحو
الطبيعة غري العادلة لإلجراءات املعتمدة.

زيادة الرضائب

شهد العقدان املاضيان زيادة مهمة يجب التدقيق بطبيعة الرضائب الجديدة
للرضائب غري املبارشة والتي غالباً ما تضع التي تفرضها الحكومات وتحديد
العبء الرضيبي عىل كاهل ذوي الدخل القطاعات االقتصادية أو الرشائح األكرث
املحدود (كالقيمة املضافة).
تأثرا ً ما يساعد عىل توجيه الرأي العام نحو
القطاعات الريعية التي غالباً ما تعفى من
الزيادات الرضيبية.

السياسات االقتصادية :مقاربة عاملية
النمو االقتصادي

كام ذكرنا سابقاً ،يعرب هذا املؤرش عن
نسبة الزيادة يف حجم الناتج املحليّ من
سنة اىل أخرى .ويشمل هذا املؤرش إجاميل
العمليات االقتصادية التي تحصل خالل
العام لكنه يستثني التحويالت املالية التي
ترسل من الخارج.

ال يفرس هذا املؤرش األثر االجتامعي للنمو
املسجل ،لذا يجب دوماً مقارنته مبعدالت
البطالة (بني الشباب والنساء تحديدا ً)
ومساهامت القطاعات اإلنتاجية يف النمو
االقتصادي ،معدالت الفقر .إن منوا ً ال
يقرتن بتحسن يف املؤرشات االجتامعية
ليس له أي أثر تنموي عىل املجتمع ككل.

الدين العام

تلجأ الحكومات اىل االستدانة لتعويض
النقص يف وارداتها ،غري أنه ويف الكثري
من األحيان ال تستعمل القروض لزيادة
اإلنفاق العام بقدر ما تكون لتنفيذ
اجراءات نقدية انكامشية كتثبيت سعر
الرصف أو الح ّد من التضخم.

وجهة استعامل القروض تعترب من أبرز
األمور الواجب التدقيق بها؛ باإلضافة اىل
الرشوط التي تضعها املؤسسات املالية
والتي غالباً ما تفرض سياسات انكامشية
يف حال القروض .أما بالنسبة للسندات
فيجب التدقيق بالفوائد ومقارنتها مع
املعدالت الدولية ومدى الشفافية يف
مزادات االكتتاب بالسندات الحكومية.
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