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  النمو االقتصادي المحابي للفقراء

         
   1ربيع نصر

ومحاولة . 2008-2004رض المحاضرة الى العالقة بين النمو االقتصادي والفقر في سوريا خالل الفترة تتع

للفقراء بحيث ) المناصر( تقييم تنفيذ سياسات الخطة الخمسية العاشرة الستراتيجية النمو االقتصادي المحابي 

ويتحسن بالنتيجـة وضـع الفقـر    . اءينعكس النمو االقتصادي بصورة أكبر نسبياً على الفقراء من غير الفقر

  .النسبي والمطلق

األمر الذي يعـد خطـوة    2004تم التعرض لموضوع الفقر في سوريا مؤخراً بشكل رسمي اعتبارا من عام 

وبنـاء علـى   . ايجابية لتشخيص المشكلة و بناء السياسات التنموية الضرورية للتخفيف من هـذه الظـاهرة  

ضع استراتيجية التنمية ضمن الخطة الخمسية العاشرة بحيث تهدف الـى  تشخيص حالة الفقر في سوريا تم و

  ! تحقيق النمو المستدام والعدالة االجتماعية وهي المعادلة الصعبة

هل الخطة الخمسية في طريقها الى تحقيق نمو مستدام وتخفيض لنسبة الفقراء؟ سيتم محاولة قراءة مؤشرات 

  .في تحقيق أهدافها حتى اآلن النمو والفقر ومدى امكانية نجاح الخطة

  مقدمة نظرية  -1

على المستوى النظري تراجعت الفرضيات التي تربط بين النمو االقتصادي و تراجع عدالة التوزيـع والتـي   

فقد قـدمت النظريـة   . تفترض أن النمو االقتصادي يحتاج الى تركز الثروة مع األغنياء األقدر على االدخار

وذجا يركز على أهمية راس المال البشري والبحث العلمي والتقانة فـي اسـتدامة   الحديثة للنمو االقتصادي نم

معدالت عالية من النمو والذي يشكل مصدرأ أكثر أهمية من التراكم الكمي لـرأس المـال والعمالـة غيـر     

ة االنتاج واعتبرت النظرية ذاتها أن الفقراء هم خسارة اقتصادية لعدم االستفادة المثلى منهم في عملي. الماهرة

  .كما أن الفقر يقود الى اضطرابات اجتماعية و سياسية تضر بشكل كبير بالنمو االقتصادي

وتقدمت طروحات التنمية بمفهومها الواسع ألمارتيا سن حيث ركزت على التنمية كتوسيع لخيارات البشـر   

في المشاركة فـي العمليـة    من خالل توفير القدرات لألفراد مثل توفير التعليم والصحة، وتوفير الفرص لهم

االنتاجية والحق في المشاركة في العملية السياسية من خـالل االنتخـاب و المحاسـبة و المنظمـات غيـر      

  .وأخيراً توفير الضمان االجتماعي لغير القادرين على العمل.الحكومية

  

ا الالتينـة التـي تبنـت    وقد ساند هذه  الطروحات النظرية العديد من التجارب الدولية فقد عانت دول أمريك

الى تدهور في عدالة التوزيع و زيادة في الفقر و معـدالت نمـو   " اجماع واشنطن"بمعظمها سياسات اصالح 
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بالمقابل نجحت دول مثل ماليزيا و الصين و فيتنام مـن تحقيـق   . ضعيفة خالل عقدي الثمانينات والتسعينات

  . و خففت من حدة الفقرمعدالت نمو مستدامة و حسنت من عدالة توزيع الدخل 

و التـي   2000توج هذا االهتمام بظاهرة الفقر وعدالة التوزيع بالتوقيع على أهداف التنمية لأللفية في عـام  

تركز في سبع من أصل ثمانية أهداف على محاربة الفقر، واالهتمام بمسببات الفقر مثـل الصـحة والتعلـيم    

جات التخفيف من حدة الفقر ومصطلحات مثل النمو المحـابي  وبالنتيجة ظهرت استراتي. والتمييز ضد المرأة

  . للفقراء والنمو عمومي النفع و النمو المشترك والنمو المضطرد و المستدام وغيرها

ضرورياً لكن غيـر  –ويؤثر كل من النمو االقتصادي و عدالة التوزيع في ظاهرة الفقر، فالنمو يعتبر أساساً 

ساس اآلخر هو توزيع الدخل الذي يعتمد بشكل مبدئي على امـتالك عناصـر   األ. للتخفيف من الفقر -كافياً

االجـور  : والتي تحقق بدورها العوائد. العمل ورأس المال و الموارد الطبيعية و االدارة واالستحداث: االنتاج

ل وهـي  اال أن عوامل أخرى تحكم عملية توزيع واعادة توزيع الدخ. و الفائدة و الريع و الربح على التوالي

النظام السياسي والمؤسسات و السياسات العامة والتي تؤثر بشكل جوهري في التوزيع النهائي للدخل علـى  

  .األفراد

  :بعض المفاهيم   -2

  :للفقر مفاهيم عديدة ومعقدة وسنوضح ما سيتم استخدامه في المحاضرة بشكل مختصر

بينمـا  . ة و هو المفهوم المتبع في المحاضرةالفقر المادي و هو نقص دخل الفرد عن سداد احتياجاته االساسي

يوجد مفهوم الفقر البشري الذي يتعرض لنقص القدرات من تعليم و صحة ونقص في الوصول الى مقومـات  

  . الحياة الجيدة مثل البينة التحتية و العمل وغيرها

دي المحدد وهـو المفهـوم   الفقر المطلق و هو نسبة األفراد الذين يقل دخلهم أو استهالكهم عن خط الفقر الما

  . بينما الفقر النسبي هو نسبة األفراد الذين يقل دخلهم عن نسبة معينة من مدى الدخل. المتبع في المحاضرة

  

األول النمو المحابي للفقراء هو الذي يؤدي الى تراجع نسـبة  : النمو االقتصادي المحابي للفقراء وله تعريفان

والتعريف األول هو المستخدم في . لى الفقراء بنسبة أعلى من غير الفقراءوالثاني هو الذي ينعكس ع. الفقراء

  .المحاضرة

  :مصادر البيانات    -3

-2006و 2004-2003و  1997-1996تستند المحاضرة بشكل أساسي الى مسح دخل ونفقـات األسـرة   

لـة  و دراسـات   والى تقارير هيئة تخطيط الدو. والحسابات القومية  من المكتب المركزي لالحصاء. 2007

 STATA , POVCALوقد تـم اسـتخدام برمجيـات    . برنامج األمم المتحدة االنمائي عن الفقر في سوريا

       .لحساب المؤشرات
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سيتم التعرض الى أهم خصائص و مصادر النمو االقتصادي ثم تطور مؤشرات الفقر المختلفة و القسم التالي 

  .بات هذه العالقة وأخيراً توصيات الستراتيجية محابية للفقراءيتعرض الى العالقة بين النمو والفقر و مسب

  :النمو االقتصادي ومصادره    -4

اتسم النمو االقتصادي منذ الستينات بمعدالت نمو اقتصادية مرتفعة بالمتوسط فقد حقق االقتصاد الوطني نموا  

الدول النامية اذا استثنينا  وهي تعد من بين أعلى نسب النمو بين 2007 -1970خالل الفترة %  5.9وسطيا 

اال أن هذه المعدالت متقلبة بشكل كبير فيعد االنحراف المعياري للنمو فـي  . دول جنوب شرق آسيا والصين

سوريا من األعلى في الدول النامية و رغم تراجع التقلبات الحادة الى حد ما في العقد الحالي اال ان اسـتدامة  

يضاف الى ذلك معدل النمـو السـكاني   . لتحديات الجدية لالقتصاد الوطنيواستقرار معدالت النمو يعد أحد ا

مما جعل نمو حصة الفرد % 3حوالي  2007-1970الذي يعد من األعلى في العالم حيث بلغ متوسطه للفترة 

  .ضعيف نسبة لمعدل النمو االجمالي

حصة الفرد من الناتج باسعار عام 2000
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اال أن طبيعـة  . ت مساهمة في النموتعد قطاعات الزراعة والنفط والتجارة أهم القطاعا: المساهمة القطاعية

هذه القطاعات وبالذات النفط والزراعة ساهما في تقلب معدالت النمو وعززا الجانب الريعي علـى حسـاب   

  ).1(القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالصناعة التحويلية انظر الجدول 
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  المؤشرات االقتصادية الكلية :                     1الجدول 

 2008* 200520062007 2000معدالت نمو، أسعار عام 

 4.09 6.33 5.2 6.05 الناتج المحلي اإلجمالي 

 5.1 9.1 7.1   الناتج غير االستخراجي 

 0 9.1-4.27-8.87- الناتج االستخراجي 

 11- 11.25-10.63 6.61 الناتج الزراعي 

 6.76 19.18 5.796.88- ناتج الصناعة التحويلية 

 14.5 5.19 9.76 8.18 مؤشر أسعار المستهلك 

 8 8.4 8.2 8 معدل البطالة 

 75 86 181 374 )باآلالف(صافي فرص العمل الجديدة 

   12.7410.7110.59 %نسبة االستثمار العام الى الناتج 

   14.1511.8612.31 %نسبة االستثمار الخاص الى الناتج 

   19 18   %نسبة االدخار الى الناتج 

  تقديرات الباحث * 

  المكتب المركزي لالحصاء و هيئة تخطيط الدولة: المصدر

 2007عـام  % 33الى  2000من الناتج قي عام % 53في العقد األخير تراجعت حصة النفط والزراعة من 

ارتفعـت   بالمقابـل . نتيجة لتراجع االنتاج النفطي بشكل حاد وتدهور االنتاج الزراعي في السنتين األخيرتين

وشهد قطاع البناء . مساهمة الصناعة التحويلية في النمو االقتصادي والناتج نتيجة التوسع في المدن الصناعية

  .والتشييد والعقارات والمال والتأمين نمواً الفتاً مؤخراً

  

د يتسم النمو االقتصادي باالعتماد على التراكم الكمي حيث يشكل تـراكم راس المـل وعـد   :  مصادر النمو

العمال أهم عناصر النمو االقتصادي وتبقى المساهمة النوعيـة المتعلقـة بالمؤسسـات والسياسـات العامـة      
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مـن معـدل النمـو    % 8حيث تبلغ مساهمة مجمل انتاجية عوامل االنتاج وسطياً . والتكنولوجيا ضعيفة جدا

  . االقتصادي

  

تشير الى تراجع  2009- 2008العوام اال ان ا 2007-2006النمو الفعلي حقق اهداف الخطة في السنوات 

 2008لألعـوام  %  2.9و % 4تقديرات النمو( معدالت النمو وان النمو في السنوات االولى لم يكن مستداما 

  ). على التوالي 2009و

  

فعلى الرغم من ثبات نسبة البطالـة للسـنوات االربـع    . والذي يعتبر عامال حاسمة في تخفيف الفقر:التشغيل

اال أن حساب المشتغلين وقوة العمل يطرح اشكالية أساسية ففي الوقت الذي يفترض نمـو  %.8 األخيرة عند

. وكـذلك المشـتغلين   2007تساوي قوة العمل للعام  2000نالحظ أن قوة العمل للعام % 4قوة العمل حوالي 

اجع في نسـبة  كما يالحظ تر. وعدد فرص العمل الجديدة هو أقل من العدد المفترض الداخل الى سوق العمل

  . مشاركة النساء في قوة العمل مما قد يؤثر على الفقر

  :الفقر قي سوريا   -5

باالعتماد علـى   (UNDP 2005)تم احتساب خط الفقر المادي الوطني في دراسة : خطوط ومؤشرات الفقر

رات وفق سـلة  االنفاق االستهالكي لألفراد، وعلى احتساب حاجات الفرد الغذائية لتلبية الحد األدنى من السع

يضاف اليها تكاليف نسبة من الحاجات الضرورية غير الغذائية  لنحصل علـى  . ثاني أفقر خميس من السكان

أما خط الفقر األعلـى فيقـوم   . خط الفقر األدنى ويعتبر كل من استهالكه يقل عن هذا الخط فقيرأ فقراً شديداً

الجدول . ر حياة كريمة للفرد وتسمى خط الفقر األعلىعلى احتساب الحاجات الغذائية و غير الغذائية التي توف

  . UNDP 2009ودراسة غير منشورة ) (UNDP2005أدناه يحدد خطوط الفقر في سوريا حسب دراسة 

  

  االنفاق االستهالكي الشهري للفرد بالليرة السورية  –خطوط الفقر :  2الجدول 

2004 2007 

اإلنفاق 

اإلجمالي

خط الفقر 

 الغذائي
قر خط الف

 األدنى
خط الفقر 

 األعلى
اإلنفاق 

 اإلجمالي
خط الفقر 

 الغذائي
خط الفقر 

 األدنى
خط 

الفقر 

 األعلى

3541 1012 1458 2052 4467 1439 2183 3037 

  UNDP2009و  UNDP2005المكتب المركزي لالحصاء و : المصدر
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فقات األسـرة مجموعـة مـن    تبين نتائج مسح دخل ون 2007-2004مقابل معدالت النمو االقتصادي للفترة 

  : النتائج المتباينة

أما نسـبة  . 2007ازدادت نسبة شديدي الفقر لكن بنسة غير معنوية اذا ال زيادة حقيقية في الفقر الشديد لغاية 

الفقر باستخدام خط الفقر األعلى فقد ازدادت نسبة نسبة الفقراء بشكل بشكل معنوي احصائياً أي أن الفقر قـد  

 2008أما اسـقاطات  . 3بالمقابل الزيادة معنوية في فجوة الفقر أو شدته الجدول . 2004بعام ازداد مقارنة 

األولية فتشير الى ارتفاع حاد في مؤشري الفقر الشديد والعام نتيجة الرتفاع األسعار بنسـبة كبيـرة انظـر    

  . حيث يوضح أسعار المستهلك 1الجدول 

  

  دام خطي الفقر األدنى و األعلى باستخ 2007و 2004مؤشرات الفقر : 3الجدول 

 باستخدام خط الفقر األعلى باستخدام خط الفقر األدنى  

نسبة    

 الفقراء

مؤشر فجوة 

 الفقر 

مؤشر شدة 

 الفقر 

نسبة 

 الفقراء

مؤشر فجوة 

 الفقر 

مؤشر شدة الفقر 

200411.42.10.630.17.42.6

2007  12.301.970.5133.587.412.35

  وحسابات الباحث  UNDP2005المكتب المركزي لالحصاء و  :المصدر

  

أما اذا قارنا هذه النتائج باستهدافات الخطة فنالحظ أن ماحدث هو عكس المخطط تمامـاً فكـان المطلـوب    

مما يوجب النظر فـي  . 2010بحلول عام % 23ونسبة الفقر العام الى % 8.7تخفيض نسبة الفقر الشديد الى 

  .راتيجية التخفيف من الفقر أو النمو المحابي للفقراءأسباب عدم نجاح است

من جهة أخرى يرتبط الفقر باألمية بشكل كبير باالضافة الى العمل في أشغال غير منتظمة أو العمـل فـي   

  .القطاع غير المنظم مما يوضح ضرورة التركيز على التعليم وتنظيم سوق العمل

رغم كل الجهود في االستحواذ على معظم الفقراء و استمر الفقـر  جغرافياً استمرت المنطقة الشمالية الشرقية 

هو ازدياد الفقر الشديد والفقر االجمالي في  2004اال أن االستثناء مقارنة بالعام . في التركز في هذه المنطقة

  . المنطقة الجنوبية مما يشير الى تشوه جديد في معالجة الفقر جغرافياً

  :توزيع الدخل

  ! حسن توزيع الدخل هذا التناقض الجديدازداد الفقر وت
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تجدر االشارة هنا الى أن نمو االستهالك الفردي الحقيقي المستخلص من مسحي دخل ونفقات األسـرة الـى   

وهذا يناقض معـدالت النمـو   . مما يشير الى انكماش في رفاه األفراد% 6-تراجع حاد في استهالك األفراد 

وحتى نمو االستهالك الخاص والفرق هو أن المسـوحات تأخـذ األسـر    االقتصادي للناتج المحلي االجمالي 

  . السورية بينما شكل استهالك األسر الوافدة بعد احتالل العراق الفرق بين معدلي النمو

السؤال الجديد معدل نمو سالب وتحسن في توزيع الدخل؟ بالنظر الى الشكل أدناه الـذي يـوزع االسـتهالك    

حظ أن الوضع النسبي للفقراء تحسن من خالل زيادة الحصة النسـبية للشـرائح   النسبي على العشريات ونال

مما انعكس تحسناً في توزيع االستهالك الـذي ظهـر فـي    . األقل دخالً مقابل تراجع حصة الشرائح األغنى

نسبي هنا كان محاب للفقراء بالمفهوم ال) االنكماش(ووفق هذا المفهوم فالنمو . مؤشر جيني و اتكنسون و تايل

  .أي حصل تحسن في عدالة التوزيع لصالح الفقراء

  

  

  :  العالقة بين النمو والفقر والتوزيع -6

أي النمو الذي يقود الى تخفيض مؤشر الفقر فالنمو يعتبـر   للنمو المحابي للفقراءبالنظر الى التعريف األول 

أما . ريف أكثر تمثيالً للواقع في سورياغير محابياً للفقراء ألنه زاد نسبة الفقراء في المجتمع ويظهر هذا التع

اذا أخذنا معدل نمو من الحسابات القومية فالنمو المرتفع للناتج لم ينعكس على تخفيض نسب الفقر بل علـى  

  ). رفاه األفراد(العكس ، كما أنه لم ينعكس على االستهالك 

  

ي و مؤشر جيني وتفسير النتائج مرونة مؤشرات الفقر تجاه كل من االستهالك الوسط 4وتتوضح في الجدول 

% 3يقود الى تراجع مؤشر نسبة الفقراء % 1لمؤشر نسبة الفقر الشديد مثالً أن زيادة االستهالك الخاص ب 
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% ( 1أما زيادة مؤشر جيني ب . أي أن العالقة قوية وبالتالي نمو استهلك األسر يسرع في التخفيف من الفقر

  %.3لى زيادة مؤشر نسبة الفقر الشديد يقود ا) أي تدهور في عدالة التوزيع

   

  

   مرونة خط الفقر بالنسبة لالستهالك الوسطي ومقياس عدالة التوزيع:    4الجدول 

 باستخدام خط الفقر األعلى باستخدام خط الفقر األدنى  

نسبة   

 الفقراء

مؤشر فجوة 

 الفقر 

مؤشر شدة 

 الفقر 

نسبة 

 الفقراء

مؤشر فجوة 

 الفقر 

لفقر مؤشر شدة ا

متوسط 

 3.43- 2.71- 1.79- 6.27- 4.58- 2.89- االستهالك 

 4.56 2.74 0.84 10.65 6.84 3.02 مؤشر جيني 

 وحسابات الباحث  UNDP2005المكتب المركزي لالحصاء و : المصدر

  

قيـق  هنا تظهر الحاجة الى اعادة التركيز على السياسات المحفزة للنمو المحابي للفقراء من خالل ضمان تح

  .لكن ما األسباب التي أدت الى نمو في الناتج وزيادة في الفقر. النمو وتحسين عدالة التوزيع في اآلن معاً

  : سيتم تقسيم األسباب الى خارجية و داخلية

  :األسباب الخارجبة  -  أ

 :األحوال المناخية -1-  أ

العـام   2008عتبار عـام  تأثر قطاع الزراعة و الري سلباً بالجفاف خالل السنوات الثالث األخيرة ويمكن ا

األسوأ منذ عقود للزراعة في سوريا وأثر انحسار األمطار على المياه الجوفية وبالتـالي علـى المحاصـيل    

  .المروية وتعتبر معظم الزراعة المعتمدة على مياه اآلبار في دائرة الخطر

بر األربعين سـنة سـابقة   أثر ذلك سلباً على النمو االقتصادي االجمالي خاصة وأن القطاع الزراعي شكل ع

كما أن القطاع يعتبر من أهم القطاعات استيعاباً للمشتغلين وخاصة مـن الشـرائح   . مساهماً رئيسيا في النمو

  .المهددة بالفقر أو الفقيرة فعالً األمر الذي انعكس سلباً على الفقر

معظم الصدمات األخرى اتسـم  وبالرغم من الظروف المناخية الخارجة عن االرادة اال أن التعامل معها ومع 

فضمن صناعة السياسة، تم تحديـد مشـكلة الميـاه    . بضعف العالقة بين صناعة السياسة والتخطيط والتنفيذ

لكن الخطط الموضوعة لتنفيذ السياسة لم تكن على نفس مستوى . والزراعة قبل الجفاف ضمن الخطة العاشرة
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ثم تظهر مشكلة التنفيـذ فبرنـامج الـري    .سنوات 10التحدي حيث تم وضع خطة لتنفيذ الري الحديث على 

الحديث يسير ببطء شديد رغم التركيز في الخطة الخمسية عليه كمشروع استرتيجي لتوفير مصـادر الميـاه   

  . ورفع انتاجية القطاع الزراعي والتخفيف من آثار الزراعة البعلية

 :االزمة المالية العالمية -2-  أ

ثار االزمة المالية العالمية  بل على العكس استفاد االقتصاد الوطني مـن  ا 2007ال تتضمن ارقام الفقر لعام 

ازدهار االقتصاد العالمي بشكل عام واالقتصاد االقليمي بشكل خاص حيث حققت معظم الدول النامية معدالت 

لمباشـر  وكان للفوائض الخليجية نتيجة ارتفاع أسعار النفط دوراً في تشجيع االستثمار االجنبـي ا . نمو عالية

  .وزيادة تحويالت العاملين

اال أن ارتفاع االسعار النفطية شكل ضغطا على ميزان المدفوعات، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار الصادرات 

النفطية اال أن تراجع االنتاج و زيادة الطلب المحلي على المشتقات النفطية قاد الى ضغوطات كبيـرة علـى   

   . الميزانية وعلى ميزان المدفوعات

وشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية جانباً آخراً من األزمة وقاد هذا االرتفاع الى ارتفاع الفقر في معظم دول 

  .العالم لما للغذاء من مساس مباشر بحياة الفقراء أو الفئات القريبة من الفقر
مؤشر سعري النفط الخام و الغذاء 2005=100
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تفجرت األزمة المالية العالمية بأزمة الرهن العقاري وما تالها من آثار شملت سوق التمويل  2008ام في الع

العالمي والقطاع الحقيقي والذي سيقود الى تراجع في الطلب العالمي على الصادرات السورية غير النفطيـة  

 . وتراجعاً في التحويالت و االستثمارات الخارجية

 :األوضاع االقليمية -3-  أ
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شكلت استمرار احتالل العراق وأزمة لبنان واالنقسام الفلسطيني والخالفات مع بعض دول المنطقة والـدول  

وقد تكون سبباً في تأجيل قيام اصالح مؤسساتي كان شـرطاً  . الغربية مناخاً ضاغطاً على االقتصاد الوطني

صـالح االداري وتطـوير القضـاء    مثل اال. ضرورياً للقيام بعملية التحول االقتصادي االجتماعي المطلوبة

بدأت هذه الظروف االقليمية تتغير لألفضـل   2008منذ . ومكافحة الفساد وتعزيز المشاركة في عملية التنمية

مما يشكل فرصة العادة الزخم لعملية االصالح المؤسساتي التي تعد األساس في تشكيل اعادة توزيـع أكثـر   

  .فحة التهميشعدالة للدخل واستهداف تخفيف الفقر ومكا

  :االسباب الداخلية -  ب

يتوقف حجم تأثير األزمات الخارجية المذكورة أعاله على عاملين أساسيين بنية االقتصاد الوطني و ادارة 

الزراعـة  ( بالنسبة لبنية االقتصاد الوطني تعاني من اعتماد كبير على القطاعات الريعية .العملية التنموية

أمـا  . يضاف الى ذلك قطاع غير منظم كبير ذو انتاجية ضعيفة. خفضةو خدمات ذات انتاجية من) والنفط

ادارة العملية التنموية فسنستعرض بعض االيجابيات وبعض السبيات التي أثرت علـى الفقـر وتوزيـع    

  .الدخل

 :ضعف االصالح المؤسساتي •

التنموية القويـة  فخيار الدولة . الذي يهدف الى رفع كفاءة الحكومة ودورها في قيادة العملية التنموية

وتبني التحول نحو اقتصاد السوق االجتماعي ال يحتمل تردداً أو عدم انسجام في الخطوات الكبـرى  

وأهم ما يخص الفقر هـو  !. فال يزال التساؤل حول تعريف اقتصاد السوق االجتماعي قائماً الى اليوم

األفراد، يضاف الـى ذلـك    اصالح مؤسسات سوق العمل والبيئة االستثمارية اللذان يضمنان تشغيل

تعثر اطالق بيئة صحية وحرة للجمعيات األهلية التي هي أحد أشكال مشاركة الفقراء فـي صـناعة   

  . القرار ومحاسبة المقصرين

 : االستقرار االقتصادي •

حقق االقتصاد الوطني نمواً اقتصادياً مرتفعاً محققاً أهداف الخطة في النصف األول اال أن تقـديرات  

يضاف الى ذلـك  مؤشـرات   . تظهر مشكلة استدامة النمو على المدى الطويل 2009و 2008عامي 

. االستقرار االقتصادي المتعلقة بعجز الموازنة وعجز الميزان التجاري اال أن االسعار كانت االستثناء

يـود  وكان ارتفاع االسعار نتيجة ألسباب خارجية مثل أسعار الغذاء والوقود وأسباب داخلية نتيجة الق

. في السوق الداخلية وضعف المنافسة واالهم تحرير أسعار المشـتقات النفطيـة واألسـمدة مـؤخراً    

بالمقابل توجهت رؤوس األموال نحو مضاربات عقارية التي اعادات توزيع األراضـي والعقـارات   

  .أوسع وسيؤثر ذلك على توزيع الدخل المستقبلي وبالتالي على الفقراء األمر الذي يحتاج الى بحثاً

  

 :السياسة المالية و االنفاق الحكومي •
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مقابل زيادة في نسبة الضرائب غير المباشرة  –األكثر عدالة –انخفاض في نسبة الضرائب المباشرة  

يضاف لذلك تأخر اصالح مؤسسات القطاع العام األمر الذي كان سـيخفف مـن عـبء    .الى الناتج 

هذا كله أن السياسة الرئيسية لمناصرة الفقـراء هـي    واألهم من.الخسائر وقد يتحول اليراد للخزينة

. االنفاق العام وقد لعب رفع االجور دورا ايجابيا في هذا المجال اال انه لم يـرتبط برفـع االنتاجيـة   

وتراجع االنفاق االستثماري الععدم تحقيق م كنسبة من الناتج األمر يؤثر بشكل مباشر على الفقر مع 

  .م توفير أليات لمتابعة االنفاق العام وتحقيقه لآلثار التنمويةأهمية التوضيح أنه لم يت

  

  2008-2006تطور مؤشرات المالية العامة خالل الفترة :  5الجدول 

   2008تقديري  2007 2006  

 5.8 6.8 6.9 الضرائب المباشرة

 4.7 5.7 5.8 الضرائب غير المباشرة 

 27 26 29 اإلنقاق

 10.2 9.6 10.4 اإلنفاق االستثماري

 

 :أهم االختالالت التي رافقت عملية اعادة توزيع الدعم الى مستحقيه هي: الدعم •

  رفع أسعار المشتقات دفعة واحدة -

 ترافق ذلك مع معدالت تضخم مرتفعة -

 ارتفاع عالمي في أسعار الغذاء  -

 تحرير األسمدة في ظل أزمة القطاع الزراعي  -

نجاز المؤسسات الالزمة للقيام باعـادة توزيـع الـدعم مثـل     واألهم هو القيام بتحرير األسعار قبل ا -

  صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية االجتماعية 

قرية أثناء الخطة ال  1000ان نسبة تنفيذ تقديم المساعدات التنموية ألفقر : شبكات الحماية االحتماعية •

ق حرية انشاء الجمعيـات ذات  كما أن تحويل الجمعيات الى دور تنموي بحاجة الطال%.  5تتجاوز 

  .األهداف التنموية

  :أهم النتائج والمقترحات  -7
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اال أن النمو االقتصادي للنـاتج المحلـي    2007-2004بالرغم من تحسن عدالة توزيع الدخل في الفترة 

 االجمالي لم ينعكس بنفس النسبة على األفراد كم أنه لم يساعد على تخفيف حدة الفقر كما كان مأموالً في

  .الخطة الخمسية العاشرة

يحمالن نتائج أكثر تدهورا فيما يتعلق بالفقراء فاالسعار ارتفعت الـى حـد    2009و 2008يبدو أن العام 

  .كبير ويتوقع تراجع معدالت النمو كما أن التشغيل من خالل خلق فرص عمل جديدة يظهر محدوداً

جح الجهود حتى اآلن في تخفيف معدالت الفقر ال يزال التركز الجغرافي للفقر يشكل ظاهرة خطيرة فلم تن

  .في المنطقة الشمالية الشرقية ويضاف الى ذلك زيادة الفقر بشكل كبير في المنطقة الجنوبية

  

يبدو أن تأخر االصالح المؤسسي أثر سلباً على تنفيذ استراتيجية تنموية محابية للفقراء و الخشية هنا من 

حرير تجاري ومالي دون أن ينعكس ذلك على االنتاجية والتنافسية من تكرار تجربة الدول المجاورة في ت

  .جهة وعلى عدالة توزيع الدخل من جهة أخرى

باالضـافة  . ساهمت عوامل خارجية زيادة الفقر مثل المناخ واألزمة المالية العالمية والتوترات االقليميـة 

  .ة وانخفاض االستثمار العام الى عوامل داخلية مثل تحرير أسعار المشتقات النفطية واألسمد

بالمقابل كان هناك سياسات لصالح الفقراء مثل زيادة الرواتب واألجور تطور قطاع البنـاء والتشـييد و   

  .الصناعة التحويلية والقطاع المالي

  : وتتمثل المقترحات فيما يلي

  .تطوير جهاز متناسق الدارة عملية التنمية على مستوى الدولة

عة و مراقبة االستثمار العام لضمان كفاءته وزيادته مع التأكيـد علـى دوره المكمـل    تطوير آليات متاب

  .لالستثمار الخاص

التركيز على التشغيل من خالل تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة من خالل تقديم تسـهيالت فـي   

  التمويل والتخفيف من عوائق المناخ االستثماري 

  .ز على معالجة اآلثار السلبية لتحرير األسعار على المزارعينتفعيل مشروع الري الحديث و التركي

  .التركيز على مؤسسات سوق العمل والقطاع غير المنظم لما لها من دور كبير في تشغيل الفقراء

  . اعطاء األولوية في االيرادات للضرائب المباشرة و اصالح مؤسسات القطاع العام

  .توزيع الدعم ودراسة آثار السياسة السابقة استكمال المؤسسات الالزمة لعملية اعادة

االهتمام بالتوازن االقليمي من خالل خلق فرص العمل وتطوير البنى التحتية في المناطق األقـل نمـواً   

  .  واألكثر فقراً


