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  ال�سيا�سات املالية 

املحابية للفقر



اأهداف  »ج�سر التنمية«

و�شع �شريحة من اأفراد  اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأ

املجتمع، يعترب �شرطًا اأ�شا�شيًا جلعل التنمية ق�شية وطنية ي�شارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�شرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�شعًا  وال�شفافية  امل�شاركة  على  قائمًا  ن�شاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�شاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �شياق  يف  التنمية«  »ج�شر  �شل�شلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�شطة قدر امل�شتطاع للق�شايا 

ي�شاعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�شيا�شات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�شاركني  دائرة  تو�شيع  على 

التنمية  خطط  و�شع  يف  امل�شاركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�شايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

و�شاع القت�شادية والجتماعية  للتنمية ي�شتند اإىل خ�شو�شية الأ

التوجهات  من  دائمًا  ال�شتفادة  مع  العربية،  واملوؤ�ش�شية  والثقافية 

خرين. الدولية وجتارب الآ

متنا العربية،،، زدهار لأ واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإ

   
                        املدير العام
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لعملية  العري�س  التعريف  اإطار  يف 

التنمية باأنها تو�شيع حلريات الب�شر، فاإنه ميكن 

اأنه حرمان من احلريات  الفقر على  اإىل  النظر 

عو�شًا عن اأنه حالة تدين الدخل، دون ان يعني 

اإنكارًا للمقولة اأن تدين الدخل ميثل اأحد  ذلك 

الدخل  تدين  ن  لأ وذلك  الفقر  حمددات  اأهم 

بع�س  للحرمان من  �شا�شية  الأ �شباب  الأ اأحد  هو 

تلعب  ال�شدد،  هذا  ويف  الو�شائلية.   احلريات 

قت�شادية التجميعية دورًا اأ�شا�شيا  ال�شيا�شات الإ

يجعل تق�شى اأثرها على الفقر بداية منطقية.

ترتب  التنمية  من  �شائعة  عقود  بعد 

على  الهيكلي  �شالح  الإ برامج  فر�س  عليها 

من  املانحة،  الدول  اأن  يبدو  النامية،  الدول 

الدويل،  والبنك  الدويل  النقد  �شندوق  خالل 

اأحداث  بق�شايا  يتعلق  ما  يف  ر�شدها  اإىل  عادت 

هداف  لالأ  2000 �شبتمرب  يف  تبنيها  اأثر  التنمية 

قالل  الإ حول  تتمحور  التي  لفية  لالأ منائية  الإ

فقر  ي�شم  الذي  الوا�شع  مبفهومه  الفقر  من 

القدرات كالتعليم وال�شحة وامل�شاركة ال�شيا�شية 

وما  بالبيئة.  والعناية  اجلن�شني  بني  وامل�شاواة 

العمل  يف  الفقر  حمورية  حول  مالحظته  يهم 

التنموي هو اإعادة �شياغة الدعوة اإىل التخل�س 

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

اإعداد :د. وليد عبدموله

اأوًل: مقدمة

من الفقر من خالل النمو القت�شادي، اعتمادًا 

توزيع  ل�شالح  النمو  مزايا  ت�شاقط  مفهوم  على 

جل الطويل، اإىل الهتمام بتوزيع  الدخل يف الأ

متعلقة  عديدة  اإ�شهامات  اإثر  والفقر  الدخل 

بال�شيا�شات القت�شادية ل �شيما املالية املحابية 

للفقراء.

بعد عقود ضائعة من التنمية، يبدو 
أن الدول املانحة عادت إلى رشدها في 
ما يتعلق بقضايا أحداث التنمية أثر 
لألهداف   2000 سبتمبر  في  تبنيها 
التي تتمحور حول  اإلمنائية لأللفية، 
الواسع  مبفهومه  الفقر  من  اإلقالل 
كالتعليم  القدرات  فقر  يضم  الذي 
السياسية  واملشاركة  والصحة 
والعناية  اجلنسني  بني  واملساواة 

بالبيئة.

�شريع  با�شتعرا�س  العدد  هذا  يهتم 

طبيعة  حول  املتوفرة  البحثية  النتائج  هم  لأ

املحابية  التجميعية  القت�شادية  ال�شيا�شات 

ال�شيا�شات  لدور  اأدق  مناق�شة  بغر�س  للفقراء 

العدد  بقية  يتكون  الفقر.  حماربة  يف  املالية 

ال�شيا�شات  تناول  يتم  اأجزاء.  اأربعة  من 

اجلزء  يف  الفقر  على  واأثرها  القت�شادية 
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القت�شادية  ال�شيا�شات  توؤثر  اأن  توقع  يخُ

غري  واأخرى  با�شرة  مخُ بطرق  الفقر  على  التجميعية 

�شيا�شة  حول  املبا�شرة  القناة  وتتمحور  مبا�شرة، 

العمالة  طريق  عن  ل�شيما  احلكومي  نفاق  الإ

العينية  التحويالت  جانب  اإىل  العام  القطاع  يف 

حني  يف  واخلدمات.  ال�شلع  على  والدعم  والنقدية 

املبا�شرة على الطلب التجميعي  ت�شتمل الطرق غري 

ال�شرف  و�شعر  والعمالة  واخلدمات  ال�شلع  على 

احلقيقي ومعدل الت�شخم. ويذكر اأن بع�س ال�شيا�شات 

الت�شخم تقت�شي يف  اإىل كبح جماح  الهادفة  املالية 

العام،  القطاع  يف  العمالة  تخفي�س  عديدة  اأحيان 

ال�شلع  على  الدعم  واإلغاء  التحويالت،  وتخفي�س 

واخلدمات بغر�س تخفي�س حجم العجز يف املوازنة 

العامة اإىل م�شتويات تكون قابلة للتمويل بوا�شطة 

م�شادر عادية، ل يرتتب عليها �شغوط ت�شخمية قد 

ذكر اأن  ي�شتفيد منها الفقراء يف اآخر املطاف. كما يخُ

املوازنة  هيكل  على  يرتتب  تاأثري  املالية  لل�شيا�شات 

نفاق احلكومي.  الإ م�شتوى  ولي�س فقط على  العامة 

الن�شبي  التوزيع  العامة  املوازنة  بهيكل  ويق�شد 

نفاق. ويالحظ يف هذا  نفاق على بنود الإ جمايل الإ لإ

القطاعات  على  احلكومي  نفاق  الإ ن�شيب  اأن  ال�شدد 

يزداد  قد  والتغذية  وال�شحة  كالتعليم  احلكومية 

كذلك  نفاق.  الإ حجم  انخفا�س  من  الرغم  على 

نفاق على دعم ال�شلع  يالحظ اأن انخفا�س ن�شيب الإ

نفاق قد يعو�شه  والتحويالت كن�شبة من اإجمايل الإ

من  امل�شتفيدين  ا�شتهداف  نظام  يف  ملحوظ  حت�شن 

نفاق. مثل هذا النوع من الإ

الثاين، ويركز اجلزء الثالث على اأثر ال�شيا�شات 

املالية، بينما يركز اجلزء الرابع على خ�شو�شية 

الدول النامية والعربية ويتم تلخي�س النتائج 

خري. يف اجلزء الأ

ال�شيا�شات  القت�شادية  ثانيًا: 

التجميعية والفقر

النمو  يعد    )2004( �شون  على  اإعتمادًا 

ا�شتفاد  ما  اإذا  للفقراء  حمابيًا  القت�شادي 

ا�شتفادة  تفوق  ن�شبية  بطريقة  منه  الفقراء 

لتعريف  املقاربة  هذه  ومتثل  الفقراء.  غري 

مقارنة  اإيجابيًا  تطورًا  للفقراء  املحابي  النمو 

وذلك  الفقر،  موؤ�شرات  من  املنطلقة  باملقاربات 

متو�شط  يف  يحدث  الذي  النمو  على  برتكيزها 

اإنفاق الفقراء مقارنة مبعدل النمو الذي يتحقق 

وكاكوين  �شون  لحظ  وقد  ككل.  القت�شاد  يف 

)2006( عند تطبيق هذه املنهجية)1( على عينة 

من 82 دولة نامية اأن 45.6% من اإجمايل حالت 

وخل�شا  للفقراء  مبحاباتها  ات�شمت  قد  النمو 

�شريع  خف�س  يف  ترغب  التي  الدولة  اأن  اإىل 

للفقر يتوجب عليها حتقيق معدلت منو موجبة 

وحمابة للفقراء.

 يعد النمو االقتصادي محابياً للفقراء 
بطريقة  منه  الفقراء  استفاد  ما  إذا 

نسبية تفوق استفادة غير الفقراء.
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اأثر  والنقدية  ال�شريبية  لل�شيا�شات 

�شلبي على الطلب التجميعي على ال�شلع واخلدمات 

ال�شتثماري  نفاق  بالإ ي�شر  مما  والعمالة، 

مر الذي قد يت�شبب يف تراجع  وال�شتهالكي، الأ

فر�س  خلق  ذلك  يف  مبا  القت�شادي  الن�شاط 

العمل، ومن ثم يت�شبب يف ازدياد الفقر. 

ال�شيا�شات  بع�س  على  يرتتب  كما 

املالية والنقدية معدلت مرتفعة من الت�شخم، 

مر  مما يوؤدي اإىل تاآكل يف الدخل احلقيقي، الأ

اأ�شا�شًا بالفقراء نظرًا لعدم تكّيف  الذي ي�شر 

امل�شتوى  يف  التغريات  مع  ال�شمية  دخولهم 

�شعار. اأما يف ما يخ�س �شيا�شة ال�شرف  العام لالأ

احلقيقي  ال�شرف  �شعر  تخفي�س  اإىل  الهادفة 

اجتاه  يف  املوارد  تخ�شي�س  اإعادة  بغر�س 

اإنتاج ال�شلع القابلة للتبادل التجاري فيرتتب 

عنها اآثار متعددة قد تكون م�شرة اأو حمابية 

للفقراء. على �شبيل املثال، اإذا ما متت عملية 

القابلة  ال�شلع  اإنتاج  نحو  املوارد  تخ�شي�س 

تدين  اإىل  يوؤدي  ذلك  فاإن  التجاري،  للتبادل 

مما  القطاعات،  بقية  يف  العمالة  على  الطلب 

يزيد البطالة ويوؤدي اإىل زيادة الفقر خ�شو�شًا 

يف القطاع احل�شري. على العك�س من ذلك، فاإنه 

يتوقع انخفا�س الفقر اإذا ما ترتب على �شيا�شة 

ال�شرف زيادة يف اإنتاج ال�شلع الزراعية.

ال�شيا�شات املالية واأثرها ثالثا: 

دلة  قّيم جامال )2001( النظريات والأ يخُ

بني  القائمة  للعالقة  خرية  الأ التجريبية 

يقوم  كما  القت�شادي.  والنمو  املالية  ال�شيا�شة 

بني  العالقة  هذه  واقع  مبقارنة  درا�شته  يف 

الدول ذات الدخل املنخف�س والدول ذات الدخل 

املرتفع. وقد اأورد يف  هذه الدرا�شة، اعتمادًا على 

للوليات  اجلديد  الكال�شيكي  النموذج  اكاة  حمخُ

قادرة  تكون  ل  قد  املالية  ال�شيا�شة  اأن  املتحدة، 

�شافة قد  على تغيري منو الدخل ب�شكل دائم، بالإ

ليتحقق،  �شنة  ع�شرين  يتطلب  قد  ذلك  اأن  اإىل 

وهو ما ل ينطبق على الدول ذات الدخل املنخف�س 

احلد  ب�شرورة  املرتبطة  الزمنية  فاق  الآ لق�شر 

�شافة اإىل عدم اليقني ال�شيا�شي. من الفقر بالإ

االقتصادية  السياسات  تؤثر  أن  يُتوقع   
ُمباشرة  بطرق  الفقر  على  التجميعية 
القناة  وتتمحور  مباشرة،   غير  وأخرى 
احلكومي  اإلنفاق  سياسة  حول  املباشرة 
القطاع  في  العمالة  طريق  عن  السيما 
العينية  التحويالت  جانب  إلى  العام 
واخلدمات.  السلع  على  والدعم  والنقدية 
في حني تشتمل الطرق غير املباشرة على 
الطلب التجميعي على السلع واخلدمات 
ومعدل  احلقيقي  الصرف  وسعر  والعمالة 

تكون  ال  قد  املالية  السياسة  إن   
بشكل  الدخل  منو  تغيير  على  قادرة 
عشرين  ذلك  يتطلب   وقد  دائم، 
مع  ينطبق  ال  مما  ليتحقق  سنة 
لقصر  املنخفض  الدخل  ذات  الدول 
املرتبطة بضرورة احلد  الزمنية  اآلفاق 
اليقني  إلى عدم  باإلضافة  الفقر  من 

السياسي.
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كذلك فقد اأعادت مناذج النمو اجلواين 

عن  املالية  ال�شيا�شات  فعالية  عدم  يف  النظر 

طريق تعديل الفرتا�شات الكال�شيكية اجلديدة 

وخل�شت اإىل جملة من القنوات التي توؤثر على 

النحو التايل:

من  اخلارجية  العوامل  توؤدي  قد  	•
راأ�س املال العام وال�شتثمار والتعليم 

اإىل تعزيز اإنتاج القطاع اخلا�س عن 

ا�شتثمار القطاع  التكامل بني  طريق 

العام يف البنية التحتية وال�شتثمار 

 ،1990 بارو   ،1988 )لوكا�س  اخلا�س 

كا�شني 1995(.

لتاأثري  نظرًا  نتاجية  الإ منو  	•
البتكار  على  املالية  ال�شيا�شة 

 ،1987 )رومر   والتطوير  والبحث 

 .)1987 ومركيز  واإيرن�شن    1990

ويرجح اأن يكون تاأثري هذه القناة 

عن  الدخل  منخف�شة  الدول  يف 

طريق اقتناء التكنولوجيا.

م�شتويات  يف  الفروقات  �شاأن  من  	•
العام  القطاع  بني  نتاجية  الإ

فر�س  على  توؤثر  اأن  واخلا�س  

بني  التدفقات  طريق  عن  النمو 

القطاعات )دوريك 1993(.

العوامل  تراكم  على  املالية  ثار  الآ 	•
طريق  عن  مبا�شرة  غري  ب�شورة  اإما 

اخلا�س  القطاع  يف  الرتاكم  حتفيز 

ال�شتثمارات  طريق  عن  مبا�شرة  اأو 

املال  راأ�س  اأو  املال  راأ�س  يف  العامة 

الب�شري )مندوزا  وميلي�شي وفريتي 

واأ�شي 1997(.

العامة  النفقات  بني  املزاحمة  	•
العقيمة والنفقات املتميزة اخلا�شة 

على  النمو  على  توؤثر  قد  العامة  اأو 

وفريتي  )ميلي�شي  البعيد  املدى 

وروبيني 1998(.

اأن  كن  ميخُ التوزيع  اإعادة  �شيا�شات  	•
عن  مد  الأ طويل  النمو  على  توؤثر 

تغيري  منها  متلفة  قنوات  طريق 

التاأمني  وتوفري  الدخار  معدلت 

اأوجه  على  والتغلب  الجتماعي 

الراأ�شمالية  �شواق  الأ يف  الق�شور 

)�شني 1996 وبريوتي 1993(.

  )1992( و�شالمرتني  بارو  منوذج  كن  وميخُ  

املعدل من تلخي�س اآثار ال�شيا�شة املالية من خالل 

امل�شفوفة التالية:
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يف  �شلة  على  تبدو  فاإنها  منتجة،  والغري 

الدخل  على  بال�شرائب  الغنية  الدول 

الدول  يف  اأما  ال�شتهالك.  و�شرائب 

بتحديد  الهتمام  من  بد  فال  الفقرية،  

كاإعادة  ولوية،  الأ ذات  العامة  النفقات 

التي  الدول  يف  الب�شري  املال  راأ�س  بناء 

تتعافى من �شدمات احلروب.

تلفة؟ قل منوًا مخُ رابعا:هل الدول الأ

 )1997( ورو�شاك  ميلر  درا�شة  تظهر 

والنفقات  ال�شرائب  من  طائفة  تت�شمن  التي 

قل الدول منوًا مقارنة مع الدول  نتائج عك�شية لأ

نفاق  الإ اأن  الدرا�شة  هذه  بينت  فقد  املتقدمة. 

منوًا  قل  الأ الدول  يف  يرتبط  التعليم  على 

حمفزًا  يعترب  حني  يف  منخف�شة،  منو  مبعدلت 

للنمو يف دول منظمة التعاون والتنمية.

مر  الأ اأن  اجلدول  بني  يخُ حيث 

ال�شلبية  ثار  الآ توقع  على  يقت�شر  ل 

القت�شادي،  النمو  على  يجابية  والإ

يعتمد  ذلك  ولكن   والنفقات  لل�شرائب 

من  يتبني  كذلك  التمويل.  كيفية  على 

اجلدول اأن �شايف التاأثري على النمو وزيادة 

ال�شرائب  يف  التغريات  على  يعتمد  العجز 

زيادة  فاإن  املثال،  �شبيل  على  والنفقات. 

ال�شرائب  يف  تخفيف  مع  املتزامنة  العجز 

يف  النمو.  تعزيز  من  ميكن  الت�شويهية 

هذه احلالة يبدو اأن طريقة متويل زيادة 

كانت  ما  اإذا  اأهمية  ذات  تكون  قد  العجز 

على  متلف  وقع  على  تنطوي  البدائل 

على  ثم  ومن  اخلا�س  القطاع  مدخرات 

قرارات ال�شتثمار.

يف ما يخ�س تعريف ال�شرائب 

الت�شويهية والغري ت�شويهية واملنتجة 

ثار الناجمة عن ال�شرائب والنفقات جدول رقم )1(: الآ

ممولة عن طريق 

نفاق العام  الإ

العجز 

غري منتجة منتجة 

�شرائب 

ت�شويهية 
اإيجابية/ �شلبية ح�شب 

حجم احلكومة 
غري حمدد �شلبية 

�شلبية �شفر اإيجابية غري ت�شويهية 

�شلبيةغري حمددالعجز 
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النتيجة  هذه  تعك�س  اأن  وميكن 

مما  التعليم،   على  نفاق  الإ يف  الكفاءة  عدم 

تقلي�شه  من  بدًل  توزيعه  اإعادة  ي�شتوجب 

الدرا�شة  هذه  وتبني  اأ�شرع.  منوًا   لتحقيق 

نفاق  كالإ املالية  لل�شيا�شة  اأخرى  بنودًا  اأن 

نفاق يف راأ�س املال  على الدفاع وال�شحة، والإ

العام وال�شرائب على الدخل توؤدي اإىل نتائج 

التعاون  منظمة  دول  يف  ي�شاهد  ملا  معاك�شة 

القت�شادي والتنمية.

امل�شببات  ا�شتك�شاف  ولغر�س 

درا�شة  قامت  فقد  النتائج،  لهذه  احلقيقية 

كارير ودي ميلو )2007( مبحاولة ربط ت�شارع 

جمايل  منو ن�شيب الفرد من الناجت املحلي الإ

اإعادة  طريق  عن  العام،  نفاق  الإ بحلقات 

حداث  تنظيم البيانات حول املنعطفات اأو الأ

يف ال�شيا�شة املالية، اعتمادًا على بيانات 140 

النمو  اأو يف طور  نامية  دولة   118 منها  دولة 

البحرين،  اجلزائر،  عربية:  دولة   14 )منها 

لبنان،  الكويت،  ردن،  الأ م�شر،  جزرالقمر، 

مارات،  الإ تون�س،  ال�شودان،  مان،  عخُ املغرب، 

اإن�شب   .2005-1972 للفرتة  �شوريا(  اليمن، 

العالقة بني  الدرا�شة على  الهتمام يف هذه 

)مبعنى  املالية  ال�شيا�شة  يف  مهمة  تغريات 

زيادة يف معدل النمو ال�شنوي للنفقات املالية 

اأن  5 �شنوات متوا�شلة دون  بنقطة مئوية ملدة 

يكون م�شحوبًا بتفاقم يف العجز املايل يفوق 2 

جمايل( والتغريات  يف املائة من الناجت املحلي الإ

)مبعنى  جمايل  الإ املحلي  الناجت  منو  يف  املهمة 

الفرد مبا ل يقل عن  زيادة يف متو�شط ن�شيب 

نقطتني مئويتني ملدة 5 �شنوات متوا�شلة(.

النفقات  تطور   )2( رقم  اجلدول  يبني 

العامة وبنودها يف الدول النامية مقارنة بدول 

للفرتة  والتنمية  القت�شادي  التعاون  منظمة 

1972-2000. يتبني من هذا اجلدول تناق�س يف 

املحلي  الناجت  من  كن�شبة  املايل  العجز  معدل 

اإىل   وىل  الأ الفرتة  يف   %2.57 من  الجمايل 

خرية متعادًلَ مع م�شتواه  1.93%  يف الفرتة الأ

النفقات  معدل  يبقى  بينما  الغنية.  الدول  يف 

جمايل اأعلى  العامة كن�شبة من الناجت املحلي الإ

نقاط مئوية.   9 بفارق  الغنية  الدول  بكثري يف 

والنقل  الدفاع  على  نفاق  الإ بنود  اأن  حني  يف 

النامية  الدول  يف  اأعلى  والتعليم  والت�شالت 

مع تناق�شها تدريجيًا. وباملقابل تبدو معدلت 

نفاق على ال�شحة م�شتقرة يف الدول النامية،  الإ

�شكان بالرتفاع  الإ نفاق على  الإ يت�شم  يف حني 

ال�شكل  ويبني  هذا  الغنية،  الدول  عك�س  على 

حداث املالية واإحداث  رقم )1( العالقة بني الأ

النمو.
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نفاق  بني دول منظمة التعاون القت�شادي والتنمية والدول النامية جدول رقم )2(: مقارنة �شيا�شات الإ

1980-19721990-19812000-1991

منظمة التعاون والتنمية: البلدان ذات الدخل املرتفع

)220(129)220(179)198(159عدد امل�شاهدات )العدد املحتمل(

جمايل جمايل يف الناجت املحلي الإ 1.94-2.47-90.-العجز الإ

جمايل 29.2135.4833.77جمموع النفقات العامة % من الناجت املحلي الإ

النفقات العامة التقديرية بدون الفائدة % من الناجت 
جمايل املحلي الإ

27.7932.0530.49

نفاق( 100100100النفقات ح�شب وظيفة )%من اإجمايل الإ

17.722.222.9اخلدمات العامة 

)9.7()9.7()4.9(مدفوعات الفائدة

8.46.85.6الدفاع

6.85.03.7النقل والت�شالت

�شكان واملرافق املجتمعية 2.32.12.0الإ

9.710.010.8�شحة

0.90.91.0الرتفيه والثقافة والدين

9.47.97.2التعليم

خرين 40.035.537.1الآ

البلدان النامية

)1180(644)1180(433)1062(360عدد امل�شاهدات )العدد املحتمل(

جمايل جمايل يف الناجت املحلي الإ 1.93-2.38-2.57-العجز الإ

جمايل 23.5826.4525.44جمموع النفقات العامة % من الناجت املحلي الإ

النفقات العامة التقديرية بدون الفائدة % من الناجت 
جمايل املحلي الإ

22.4023.8622.66

نفاق( 100100100النفقات ح�شب وظيفة )%من اإجمايل الإ

28.327.928.0اخلدمات العامة 

)10.9()9.8()5.0(مدفوعات الفائدة

12.311.310.4الدفاع

9.68.05.6النقل والت�شالت

�شكان واملرافق املجتمعية 2.93.13.2الإ

6.46.56.9�شحة

1.51.21.4الرتفيه والثقافة والدين

14.713.713.4التعليم

خرين 19.318.420.1الآ
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يالحظ وجود 19 نقطة فوق القطر، مما 

يالحظ  كما  مايل،  حدث  ي�شبقه  النمو  اأن  يعني 

حدوث  اأن  الذي  مر  الأ القطر،    حتت  نقطة   23

نقاط   6 تقع   حني  يف  املايل،  احلدث  ي�شبق  النمو 

والنمو  املايل  احلدث  اأن  يعني  مما   القطر،  على 

متزامنان. وعند احت�شاب الحتمالت امل�شروطة 

وغري امل�شروطة ح�شب م�شتوى دخل الفرد وح�شب 

املناطق، فاإنه  يتبني اأن احتمال وقوع حدث مايل 

ي�شاوي 9.7% واأن احتمال وقوع حدث مايل يتبعه 

حدوث منو ي�شاوي %26.3 . 

منو  وقوع  احتمالية  اأن  يتبني  كذلك 

الدخل  ذات  الدول  يف  اأعلى  مالية  حداث  لأ تبعًا 

املرتفع واملتو�شط )اأغلبها دول اأمريكا اجلنوبية( 

تعجز  التي  واأفريقيا،  و�شط  الأ بال�شرق  مقارنة 

حداث املالية قابل الأ �شكل رقم )1(: اإحداث النمو مخُ

ألحداث  تبعاً  منو  وقوع  احتمالية  إن 
الدخل  ذات  الدول  في  أعلى  مالية 
بالشرق  مقارنة  واملتوسط  املرتفع 
األوسط وأفريقيا، التي تعجز أكثر من 
مناطق العالم األخرى،  عن إحداث منو 
سياساتها  على  اعتماداً  اقتصادي 
املالية. وقد يعزى ذلك  الفروقات في 
البيئة املؤسسية وهيكلية النفقات 

املالية وتطورها من فترة إلى أخرى.
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خرى، عن اإحداث منو  اأكرث من مناطق العامل الأ

وقد  املالية.  �شيا�شاتها  على  اعتمادًا  اقت�شادي 

البيئة  يف  الفروقات  اإىل  النتائج  هذه  تعزى 

املوؤ�ش�شية وهيكلية النفقات املالية وتطورها من 

فرتة اإىل اأخرى. وتاأتي هذه النتائج مت�شقة مع 

يوؤكد  الذي   ،2007 ل�شنة  الدويل  البنك  تقرير 

على اأن ال�شتقرار القت�شادي الكلي مهم ولكنه 

حداث التنمية القت�شادية. كذلك  ل يكفي لأ

املالية  ال�شيا�شات  ر�شم  يف  التقرير  هذا  يوؤكد 

مبا  دولة،  لكل  ولية  الأ الظروف  مراعاة  على 

جانب  اإىل  املالية  و�شمعتها  تاريخها  ذلك  يف 

الدولة  واحتياجات  املحتمل  ال�شريبي  الوعاء 

املوؤ�ش�شات  دور  على  التقرير  ويوؤكد  التنموية، 

هداف  الأ حتقيق  �شمان  يف  احلا�شم  واحلوكمة 

الئتمانية لل�شيا�شة املالية.

تلك الرامية لزيادة ال�شتهالك والنمو. وميكن 

اإرجاع ذلك ملرونة الفقر املالية لتوزيع الدخل، 

بحيث اأن اأي �شيا�شة مالئمة لتوزيع دخل لديها 

هذه  وتبدو  الفقراء.  على  وفوري  اإيجابي  وقع 

النتيجة منافية للو�شفة التقليدية التي تعول 

الفقر.  الق�شاء على  اأجل  النمو من  على تعزيز 

وتوؤكد هذه النتيجة ا�شتنتاجات �شابقة ل�شيما 

الهادفة  ال�شيا�شات  اأن  مفادها   )1998( لعلي 

م�شحوبة   تكون  اأن  اإىل  حتتاج  النمو  لتعزيز 

كما  والفقراء.  للم�شاواة  حمابية  ب�شيا�شات 

احلكومية،  النفقات  اأن  اإىل  الورقة  تخل�س 

اإىل  الرامية  النقدية  وال�شيا�شة  التعوي�شات 

مدى  على  اإيجابي  تاأثري  لها  الت�شخم  من  احلد 

انت�شار الفقر.  وعلى العك�س من ذلك، فقد ات�شح 

اأن لالنفتاح التجاري تاأثري �شلبي على الفقر رغم 

يجابي على النمو القت�شادي. وقعها الإ

الكلي  االقتصادي  االستقرار  إن   
ألحداث  يكفي  ال  ولكنه  مهم، 
يستدعي  مما  االقتصادية.  التنمية 
املالية مراعاة  في رسم السياسات 
الظروف األولية لكل دولة مبا في ذلك 
تاريخها وسمعتها املالية إلى جانب 
الوعاء الضريبي احملتمل واحتياجات 

الدولة التنموية.

 )2007( مام  والإ لبلقا�شم  درا�شة  يف 

وتوزيع  الفقر  على  املالية  ال�شيا�شات  ثار  لآ

77 دولة   بيانات  الدخل والنمو واعتمادًا على 

تبني اأن ال�شيا�شات الرامية اإىل حت�شني توزيع 

الدخل هي اأكرث فعالية يف التاأثري على الفقر من 

حتسني  إلى  الرامية  السياسات  أن 
في  فعالية  أكثر  هي  الدخل  توزيع 
الرامية  تلك  من  الفقر  على  التأثير 
ملرونة  نظراً  والنمو،  االستهالك  لزيادة 
الفقر املالية لتوزيع الدخل، بحيث أن 
أي سياسة مالئمة لتوزيع دخل لديها 
وقع إيجابي وفوري على الفقراء. كذلك 
التعويضات  احلكومية،  النفقات  فإن 
احلد  إلى  الرامية  النقدية  والسياسة 
على  إيجابي  تأثير  لها  التضخم  من 

مدى انتشار الفقر.  
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القت�شادية  ال�شيا�شات  لتاأثري  ونظرًا 

املتعار�شة على النمو، الفقر وتوزيع الدخل، فاإن 

الورقة تن�شح بتوخي احلذر يف اختيار ال�شيا�شات 

هداف  الأ على  اإيجابية  نتائج  حتقيق  بغية 

التحويالت  تت�شم  املثال  �شبيل  على  الثالثة. 

والدخل.  الفقر  على  التاأثري  يف  عالية  بفعالية 

كذلك يت�شح  اأن لل�شيا�شات الرامية اإىل احلفاظ 

ثر  الأ كاحلبوب  �شا�شية  الأ الزراعات   على 

البالغ على توزيع الدخل والفقر، مما يفيد باأن 

�شا�شية للفقراء  ال�شيا�شات املحابية للحاجات الأ

ال�شيا�شات  تلك  من  وتاأثريًا  فعالية  اأكرث  تبدو 

التي ت�شتهدف الرفاهية واخلدمات العامة.

خام�شًا: اخلامتة

اأ�شبحت حقبة  الثمانينات والت�شعينات 

ال�شائعة  باحلقبة  تعرف  املا�شي  القرن  من 

�شالح القت�شادي  للتنمية ب�شبب ف�شل �شيا�شات الإ

يف  القت�شادية  الكفاءة   لتحقيق  الهادفة 

اأجل  من  النامية  الدول  يف  املوارد  تخ�شي�س 

الجتماعي  الواقع  واإن  املاأمول  النمو  حتقيق 

كان �شلبيًا للغاية خ�شو�شًا يف ما يتعلق بالفقر. 

منائية  الإ هداف  الأ �شياغة  متت  فقد  وعليه 

كهدف  الفقر،  من  قالل  الإ حمورية  على  لفية  لالأ

القت�شادية  ال�شيا�شات  ر�شم  يف  ا�شرتاتيجي 

الفقراء  اإفادة  �شاأنها  من  التي  املالية،  ول�شيما 

بن�شب تفوق ا�شتفادة غري الفقراء. 

لبع�س  العدد  هذا  ا�شتعرا�س  اأدى  وقد 

طبيعة  حول  املتوفرة  البحثية  النتائج  اأهم 

وعالقتها  واملالية  القت�شادية  ال�شيا�شات 

بالفقر، اإىل تاأكيد اأهمية ال�شتقرار القت�شادي 

تعزيز  يف  التجميعية  القت�شادية  وال�شيا�شات 

النمو. كما اأكدت هذه النتائج على �شرورة ات�شام 

مبحاباتها  منها  املالية  �شيما  ل  ال�شيا�شات  هذه 

خري.  الأ هذا  تخفي�س  ل�شمان  والفقر  للم�شاواة 

دول  باأن  ال�شواهد  بع�س  تفيد  ال�شدد،  هذا  ويف 

و�شط واأفريقيا تعجز، اأكرث من مناطق  ال�شرق الأ

اإحداث منو اقت�شادي حماٍب   خرى عن  العامل الأ

للفقر،  اعتمادًا على �شيا�شاتها املالية، مما يوؤكد 

ولية لكل دولة  على �شرورة مراعاتها للظروف الأ

جانب  اإىل  املالية  و�شمعتها  تاريخها  ذلك  يف  مبا 

التنموية،  الدولة  واحتياجات  ال�شريبي  الوعاء 

مع الت�شليم بدور املوؤ�ش�شات واحلوكمة احلا�شم يف 

منائية ل�شيا�شاتها. هداف الإ �شمان حتقيق الأ

الهوام�س

)1(  تتمثل يف تطوير موؤ�شر للحكم على طبيعة عملية النمو يف حماباتها للفقر على اأ�شا�س منحنى لورنز 

املعمم.
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