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ن�صبة البطالة، 2 وقد جتمعت كل من ال�صدمات الداخلية واخلارجية من 

اأجل خلق عا�صفة مكتملة، تركت هذه االقت�صادات يف حالة اأكرث �صوًء 

ب�صورة اأكرث مما كانت عليه قبل حدوث االنتفا�صات )اأنظر �صكل 1(، 

فقد واجهت هذه الدول ا�صطرابات �صيا�صية وعدم ا�صتقرار اجتماعي، 

الغمو�ض  من  حالة  وخلق  االأمنية  االأو�صاع  تدهور  يف  �صاهم  مما 

بالن�صبة للم�صتثمرين املحليني واالأجانب، كما نتج عن ارتفاع اأ�صعار 

البرتول جمموعة من االختالالت اخلارجية واملالية اخلطرية يف دول 

التحول العربية، با�صتثناء ليبيا التي هى دولة م�صدرة للبرتول، كما 

اأدت االأزمة املالية يف اأوروبا اإىل انخفا�ض يف الطلب على ال�صادرات، 

االأجنبية  اال�صتمارات  يف  وتراجع  ال�صياحة،  عائدات  يف  وانخفا�ض 

املبا�رشة، وانخفا�ض يف حتويالت العاملني من اخلارج، كما واجهت 

اإقليمية �صلبية غري مبا�رشة ناجتة من تدهور  جميع هذه الدول اأثاراً 

االقت�صادات يف دول اجلوار املبا�رش.

واليمن  وتون�ض  وليبيا  م�رش  يف  االأوتوقراطية  بالنظم  االإطاحة  مع 

2011 من  غريت االنتفا�صات العربية التي اندلعت يف بدايات عام 

اأعطت  االأو�صط ب�صورة دراماتيكية، فقد  ال�رشق  ال�صيا�صي يف  امل�صهد 

هذه االنتفا�صات االأمل للمواطنني يف اأن هذه االنتفا�صات هى بداية 

العامل  يف  الدميقراطي  االنتقال  نحو  انتظارها  طال  جادة  لعملية 

االأردن  يف  العربية  امللكيات  مرت  اأي�صا  ال�صياق  هذا  ويف  العربي، 

هذ  يف  احلكام  اأن  من  بالرغم  عميقة  �صيا�صية  بتغريات  واملغرب 

امللكيات حافظوا على �صلطتهم،1  وعلى الرغم من اأن الوعد بحدوث 

اأنه  العربي كانت تتم روؤيته على  التحول  تغيريات �صيا�صية يف دول 

كانت  االقت�صادية  الق�صايا  اأن  اإال  االنتفا�صات،  لهذه  الدافعة  القوة 

عامل م�صاٍو يف االأهمية للعوامل ال�صيا�صية، اإن هذه التوليفة اخلطرية 

من النظم غري الدميقراطية والف�صاد ون�صبة البطالة املرتفعة وات�صاع 

فجوات عدم امل�صاواة يف الدخل والرثوة اأدت اإىل تهيئة وخلق الظروف 

املواتية الندالع هذه االنتفا�صات، فمواطني هذه الدول توقعوا قدوم 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  املطالب  من  كاًل  يواجهوا  �صيا�صيني  قادة 

بالتزامن مع بع�صها البع�ض.  

الق�صايا  تهمي�ض  مت  احلظ  ل�صوء  املا�صية  �صنوات  الثالث  مدار  على 

االقت�صادية ل�صالح االأمور ال�صيا�صية التي اتخذت مركز ال�صدارة بينما 

ب�صورة  احلكومات  ركزت  فقد  االهتمامات،  ذيل  يف  االقت�صاد  ظل 

يتم  باأن  للتخطيط  وقامت  ال�صيا�صية،  الق�صايا  معاجلة  على  رئي�صية 

معاجلة االأمور االقت�صادية بعد ذلك، االآن فقط تدرك حكومات دول 

التحول العربية اأن كاًل من ال�صيا�صة واالقت�صاد ي�صريا جنبًا اإىل جنب، 

واأن اال�صتقرار ال�صيا�صي �صعب التحقق – اإن مل يكن م�صتحيل التحقق 

اأن االقت�صاد ُتِرك رهينا للفو�صى.   – لو 

عمليات التنمية االقتصادية منذ اندالع االنتفاضات  
واقعيًا  العربي؟  للربيع  الرئي�صية  االقت�صادية  النتائج  كانت  ماذا 

تعرثت كل االقت�صادات على مدار الثالثة اأعوام املا�صية، حيث �صهدت 

اقت�صادات دول الربيع انخفا�صًا يف معدل النمو االقت�صادي وارتفاع 
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دول  يف  النمو  معدالت  �صهدت   2011 لعام  التاليني  العاميني  يف 

التحول العربية حالة من اال�صتقرار ولكنه كان مبعدل منخف�ض، يف 

ب�صورة  ال�صابقة  االنتاج  ملعدالت  النفط  قطاع  فيها  عاد  التي  ليبيا 

اأ�رشع مما كان متوقعا، مما اأدى اإىل ارتفاع الناجت املحلي االجمايل 

بن�صبة تفوق 100% يف عام 2012، قبل اأن ينخف�ض مرة اأخرى بن�صبة 

5% يف عام 2013، حيث متت اإعاقة اإمدادات النفط مرة اأخرى ب�صبب 

الهجمات والتناحر ال�صيا�صي،4 اإن ا�صتبعاد ليبيا من جمموعة الدول 

التحول  دول  يف  احلقيقي  االجمايل  املحلي  الناجت  منو  يجعل  هذه  

 2012 عامي  يف  فقط   %3 ن�صبته  متو�صط  معدل  حول  يدور  العربية 

لي�ض كافيا  النمو  املت�صم بانخفا�ض معدل  التوازن  اإن هذا  و2013، 

المت�صا�ض املن�صمني اجلدد ل�صوق العمل. 

وعلى الرغم من حقيقة اأن م�صكلة البطالة كانت �صبب رئي�صي الندالع 

هذه االنتفا�صات، فالو�صع قد اأ�صبح اأ�صواأ يف عامي 2011 و2012 يف 

الدول ال�صت، 5 با�صتثناء الو�صع يف املغرب ت�صاعفت معدالت البطالة 

يف دول املجموعة )�صكل 2(، حيث و�صل معدل البطالة يف م�رش اإىل 

كان لكل هذه العوامل نتائج �صلبية خطرية بالن�صبة لالأداء االقت�صادي 

الناجت  منو  انخف�ض   2011 عام  ففي  العربية،  التحول  دول  يف 

املحلي االجمايل احلقيقي ب�صدة يف كل هذه الدول فيما عدا املغرب 

)جدول1(،3  يف م�رش – التي تعترب اأكرب اقت�صاد يف املجموعة بناجت 

حملي اجمايل ا�صمي يقدر بحوايل 250 مليار دوالر – انخف�ض النمو 

اإىل اأقل من 2%، وقد كان معدل هذا النمو اأكرث من 5% يف العام ال�صابق 

على عام 2011، وهذا الو�صع ب�صورة كبرية كان م�صابه للو�صع يف 

مدار  على   %6 حول  يدور  منو  متو�صط  االأردن  حتقيق  فبعد  االأردن، 

العقد املا�صي، اأ�صبح معدل هذا النمو يف عام 2011 فقط %2.6.

�صهدت كل من ليبيا وتون�ض واليمن يف الواقع معدالت منو �صلبية، وهى 

ظاهرة من ال�صعوبة روؤيتها يف الدول النامية، حالة ليبيا تعترب ب�صورة 

جلية ا�صتثنائية، حيث اأدت احلرب االأهلية اإىل اقتطاع جزًء كبرياً جداً 

من انتاج النفط، حيث و�صل االنتاج اإىل اأقل من ن�صف مليون برميل 

يف اليوم، بعد اأن كان معدل االنتاج 1.7 مليون برميل يف اليوم يف 

عام 2010، ويرجع هذا النمو ال�صلبي اأي�صا اإىل عقوبات االأمم املتحدة 

املتعلقة بتجميد االأ�صول االأجنبية الليبية، وقد اأدى االنهيار يف اإنتاج 

النفط – الذي يعترب مبثابة امُلنَتج الرئي�صي وم�صدر العائد االأ�صا�صي يف 

ليبيا – الذي �صاحب االنهيار يف معدل منو الناجت املحلي االجمايل 

يف القطاعات غري النفطية اإىل انخفا�ض حقيقي �صاعق يف معدل النمو 

تون�ض  ويف   ،%62 اإىل  االنخفا�ض   هذا  ن�صبة  و�صلت  فقد  االجمايل، 

كان  اأن  بعد   ،%2 بن�صبة  احلقيقي  االجمايل  املحلي  الناجت  انخف�ض 

متو�صط معدل النمو املتحقق هو 4.5% �صنويًا على مدار العقد املا�صي، 

ويف اليمن - التي كانت ت�صهد منواً مماثاًل حلالة تون�ض يف الفرتة بني 

– حدث انكما�ض اقت�صادي يف الناجت املحلي  عامي 2000 و2010 

االجمايل احلقيقي اقرتب من 12% يف عام 2011. 
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على حتقيق فوائ�ض مالية كبرية، اأما االأردن فلديها عجز يف احل�صاب 

اجلاري احلايل يتخطى ن�صبة الـ 10%، وتقرتب كل من تون�ض واملغرب 

كمجموعة  العربية  التحول  دول  فاإن  لذلك  ونتيجة  الن�صبة،  هذه  من 

– با�صتبعاد ليبيا من بينهم – فقدت حوايل ثالثني مليار دوالر من 
اإىل  الرقم  هذا  وارتفع   ،2011 عام  بداية  منذ  االجنبية  االحتياطات 

الدول  فجميع   ،2013 عام  نهاية  مع  دوالر  مليار  وخم�صني  خم�صة 

اخلم�ض يف املجموعة �صهدت انخفا�صًا يف االحتياطات، كما فقدت كل 

التي كانوا ميتلكوها  من م�رش واالأردن تقريبا ن�صف االحتياطيات 

يف نهاية عام 2010.   

العائدات  ركود  مع  العربية  التحول  دول  يف  املايل  العجز  يتزايد 

يف  احلكومات  انخراط  ومع  االقت�صاد  يف  التباطوؤ  مع  بالتزامن 

�صيا�صات مالية تو�صعية من اأجل تلبية متطلبات ال�صكان يف مواجهة 

موظفي  مرتبات  زياد  متت  لقد   ،)2 )جدول  االقت�صادية  ال�صعوبات 

ال�صدارة  مرتبة  ليبيا  وحتتل  ال�صت،  الدول  من  كل  يف  العام  القطاع 

يف هذا الزيادة، حيث متت زيادة مرتبات القطاع العام يف ليبيا بني 

عام 2011 وعام 2013 بحوايل 77%،7  ويعترب الدعم املقدم للغذاء 

والطاقة البند االأكرب يف ميزانيات دول اقليم ال�رشق االأو�صط و�صمال 

اأفريقيا، 8 فطبقا لتقديرات �صندوق النقد الدويل فاإن اأكرث من ن�صف 

الدعم املقدم للطاقة يف العامل – والبالغ حوايل 2 تريليون دوالر – 

9 فقد بلغ  اأفريقيا،  يتم انفاقه يف دول اقليم ال�رشق االأو�صط و�صمال 

اجمايل ن�صبة الدعم حوايل 14% من الناجت املحلي االجمايل يف ليبيا 

و10% يف م�رش و9% يف اليمن و6% يف املغرب.        

البطالة  اليمن �رشب معدل  2012، ويف  13% يف عام  يقرب من  ما 

حاجز الـ 35%، ولكن االأمر االأكرث قلقًا هو اأن معدالت بطالة ال�صباب 

تقدر بحوايل اأثنني اإىل ثالثة اأ�صعاف املعدل الكلي للبطالة، حتى يف 

املغرب - التي �صهدت اأداء اأف�صل ملعدل النمو من باقي دول املجموعة 

– و�صل معدل البطالة فيها اإىل اأكرث من 9%، كما يقدر معدل البطالة 
بني اال�صخا�ض البالغ عمرهم اأربعة وثالثون عامًا اأو اأقل  بحوايل %30.    

– با�صتثناء حالة كاًل من م�رش  كانت عملية احتواء معدل الت�صخم 

واليمن - هو االأمر الوحيد الذي ي�صفع للركود يف دول التحول العربية 

التي  الدول  يف  الت�صخم  ملعدل  بالن�صبة  فاإنه  ذلك  ومع   ،)1 )جدول 

ت�صهد متو�صط معدل منو �صنوي يقدر بن�صبة 8% يجب على احلكومات 

والنمو،  الت�صخم  بني  باملقاي�صة  دراية  على  تكون  اأن  الدول  تلك 

خالل  من  النمو  يف  طفرة  توليد  يتم  اأن  املمكن  من  اأنه  فبالرغم 

ارتفاع  مع  فاإنه  الكلي،  االقت�صاد  م�صتوى  على  تو�صعية  �صيا�صات 

على  معاك�ض  تاأثري  له  �صيكون  النهاية  يف  ذلك  فاإن  الت�صخم  معدل 

معدل النمو، فالتقديرات احل�صابية لدول اقليم ال�رشق االأو�صط و�صمال 

اأفريقيا ُتظهر اأنه ما اإن ي�صل معدل الت�صخم اإىل ما بني 6% اإىل %8 

فاإن تاأثريات هذا املعدل على النمو طويل املدى ي�صبح �صلبيًا، 6  ومن 

الوا�صح متامًا اأن كل من م�رش واليمن يقعان يف منطقة اخلطر.  

باخلارج  العاملني  وحتويالت  ال�صياحة  عائدات  يف  االنخفا�ض  اأدى 

وفقدان   )2 )جدول  اخلارجي  اجلاري  احل�صاب  عجز  تو�صيع  اإىل 

عجز  ابقاء  من  واليمن  م�رش  من  كل  متكنت  االأجنبية،  االحتياطات 

املحلي  الناجت  من   %3 الـ  ن�صبة  دون  ما  احلايل  اجلاري  احل�صاب 

االجمايل، يف حني �صاعد متتع ليبيا مبيزة االأ�صعار املرتفعة للبرتول 

وعلى الرغم من حقيقة أن مشكلة البطالة كانت سبب رئيسي الندالع هذه االنتفاضات، فالوضع 
قد أصبح أسوأ في عامي 2011 و2012 في الدول الست،

7
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Reform,” in J. Williamson, ed., Latin American Readjustment: 
How Much Has Happened (Washington, DC: Peterson Institute 
for International Economics, 1990).
12

 :ملعرفة تفا�صيل اكرث عن مناق�صة احلالة الليبية اأنظر 

Mohsin Khan and Karim Mezran, “The Libyan Economy after the 
Revolution: Still No Clear Vision,” Atlantic Council, August 28, 
2013, http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/libyan_
economy_after_revolution_no_clear_vision.pdf.
 :مت توثيق احلالة اليمنية موؤخراً، ملزيد من التفا�صيل اأنظر كال من  13

Danya Greenfield, Yemen’s Economic Agenda: Beyond Short-
term Survival (Washington, DC: Atlantic Council, December 
4, 2013), http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/
Yemens_Economic_Agenda.pdf;   

 Mohsin Khan and Svetlana Milbert, “Yemen’s Economic 
Quandary,” MENASource (blog), Atlantic Council, August 22, 
2013, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/yemen-s-
economic-quandary
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نظام  ا�صتمر  حيث  النموذج،  هذا  على  امللحوظ  اال�صتثناء  ليبيا  كانت 

القذايف يف ممار�صة �صيطرة �صبه كاملة على االقت�صاد، كما انه قّيد عملية 

تطوير القطاع اخلا�ض، 12  وقد مت ق�رش اال�صالحات على قطاع البنوك، 

ولكن اأي�صا يف �صياق هذه اال�صالحات ا�صتمرت البنوك اململوكة للدولة 

كانت هناك جهود  اأي�صًا  اليمن  املايل، ويف  النظام  ال�صيطرة على  يف 

ممنهجة قلياًل من اأجل تنفيذ ا�صالحات اقت�صادية بوا�صطة احلكومة التي 

تولت مقاليد االأمور بعد رحيل الرئي�ض على عبد اهلل �صالح. 13  

مع اندالع االنتفا�صات يف بداية عام 2011 واجهت برامج اال�صالح 

املتعلقة  ال�صعبية  املطالب  االقت�صادي توقف مفاجئ، ففي مواجهة 

بتوفري الوظائف وم�صتوى معي�صة اأف�صل ووقف ال�صيا�صات االقت�صادية 

السياسات االقتصادية بعد االنتفاضات 
مل ت�صتطع اأيًا من دول التحول العربية تطوير خطة اقت�صادية �صاملة 

هذا  ويعود  االنتفا�صات،  الندالع  التاليني  العاميني  يف  ومتما�صكة 

ال�صيا�صية  النظم  بتاأ�صي�ض  احلكومات  ان�صغال  اإىل  كبرية  ب�صورة  

اجلديدة واملوؤ�ص�صات يف هذه الدول، وقد كانت ال�صيا�صات االقت�صادية 

عبارة عن اأولوية ثانوية، اأما ال�صبب االأخر الرئي�صي فقد كان – على 

عك�ض احلال يف دول و�صط و�رشق اأوروبا التي تبنت منوذج �صيا�صات 

تكون  اأن  اأجل  من  احلر  ال�صوق  فل�صفة  على  القائم  االوروبي  االحتاد 

النهاية  ويف  االأوروبي  االحتاد  من  امل�صاعدات  ال�صتقبال  موؤهلة 

اأن الدول العربية مل يكن لديها منوذج  اإىل  – فريجع  اإليه  االن�صمام 

الدول  هذه  حكومات  فاإن  لذلك  ونتيجة  تتبناه،  اأن  ميكن  اقت�صادي 

املوؤقتة  ال�صعبوية  االقت�صادية  ال�صيا�صات  من  جمموعة  بتنفيذ  تقوم 

 - تعترب  والتي  الغا�صبة،  للجماهري  االآنية  االحتياجات  تلبي  التي 

كنَة ب�صورة كبرية. 10        اجلماهري - االآن مُمَ

          

من  �صل�صلة  االنتفا�صات  قبل  العربية  التحول  دول  غالبية  نفذت 

بدرجات  احلر  ال�صوق  فل�صلة  على  القائمة  االقت�صادية  اال�صالحات 

متفاوتة، وقد اأعطت هذه االجراءات للقطاع اخلا�ض دوراً رياديًا يف 

يعرف  ما  على  هذه  اال�صالح  برامج  وتاأ�ص�صت  االقت�صادية،  التنمية 

على نطاق وا�صع باتفاق وا�صنطن الذي ظهر يف الت�صعينيات، 11  وقد 

وتقليل حجم  املالية،  النظم  اإعادة هيكلة  اال�صالحات  ت�صمنت هذه 

و�صيطرة القطاع العام، وتب�صيط االجراءات التنظيمية لقطاع االأعمال، 

حتت  العام  االنفاق  وو�صع  للدولة،  اململوكة  امل�صاريع  وخ�صخ�صة 

و�صع  اأجل  من  املركزية  للبنوك  اأكرب  ا�صتقاللية  و�صمان  ال�صيطرة، 

ال�صيا�صات املالية وحتديد اأ�صعار ال�رشف. 

 يف ليبيا ارتفع الدعم املوجه للغذاء والوقود والكهرباء من ن�صبة %10 من اجمايل     14

 .الناجت املحلي االجمايل يف عام 2010 اإىل ن�صبة %14 يف عام 2013
15 IMF, “Deauville Partnership— International Financial 
Institutions (IFIs) Statement,” Washington, DC, September 10, 
2011, http://www.imf.org/external/np/dm/2011091011/.htm.Yemen 
was later added to the Deauville Partnership in 2013. 
16 

 لقد مت توثيق امل�صاعدات التي قدمتها الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي ب�صورة مف�صلة

:يف التقرير التايل

Danya Greenfield and Amy Hawthorne, US and EU: Lack of 
Strategic Vision, Frustrated Efforts Toward the Arab Transitions 
(Washington, DC: Atlantic Council, September 25, 2013), http://
www.atlanticcouncil.org/images/publications/US_EU_Lack_of_
Strategic_Vision_Frustrated_Efforts_Toward_Arab_Transitions.
pdf. 

 إال أنه من الصعوبة التوصل إلى رقم محدد حلجم املساعدات التي قدمتها دول مجموعة
.الثماني

جدول )1( األداء االقتصادي لدول الصحوة العربية )2013-2010(

الناتج المحلي االجمالي  معدل التضخم   

)النسبة المئوية( )التغير بالنسبة المئوية(   

2013  2012  2011  2010  2013  2012  2011  2010  
8.6  7.8  10.0  11.4  1.8  2.2  1.8  5.1 م�رش 

6.0  4.8  4.4  5.0  3.5  2.8  2.6  2.3 االأردن 

4.0  6.1  16.0  2.5  5.0-  104.5  62.1-  5.0 ليبيا 

2.3  1.3  0.9  1.0  5.0  2.7  5.0  3.6 املغرب 

6.0  5.6  3.5  4.4  3.0  3.6  1.9-  2.9 تون�ض 

12.0  9.9  19.5  11.2  6.0  2.4  12.7-  7.7 اليمن 

امل�صدر: �صندوق النقد الدويل ومعهد التمويل الدويل
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للم�رشوعات  البنوك  اقرا�ض  معدالت  على  حدود  وو�صع  املرتفع، 

عمليات  عن  الرتاجع  حتى  اأو  ووقف  احلجم،  ومتو�صطة  ال�صغرية 

هذه  اأن  احلظ  ح�صن  ومن  للدولة،  اململوكة  امل�صاريع  خ�صخ�صة 

هذه  اأن  يف  يكمن  اخلطر  ولكن  ال�صياغة،  قيد  تزال  ما  االقرتاحات 

اأن يتم تفعيلها، ومن ثم الرتاجع عن اال�صالحات  االقرتاحات ميكن 

بتكلفة   2010 عام  حتى  تنفيذها  مت  التي  ال�رشورية  االقت�صادية 

�صيا�صية واقت�صادية كبرية. 

دور المجتمع الدولي 
حترك املجتمع الدويل بعد اندالع االنتفا�صات العربية بوقت ق�صري 

من اأجل م�صاعدة الدول التي دخلت مرحلة التحول، يف مايو من عام 

لتكون مبثابة  الدوفيل،  �رشاكة  الثماين  اأطلقت دول جمموعة   2011

�صاحة جتمع الدول ال�صناعية الرئي�صية واأربعة من دول اخلليج العربي 

وتركيا واملوؤ�ص�صات املالية الدولية مع دول التحول العربية با�صتثناء 

اليمن، 15 كان هدف �رشاكة دوفيل هو ت�صجيع دول التحول العربية 

عن  ف�صاًل  واال�صتقرار،  اال�صالحات  م�صار  اتباع  يف  اال�صتمرار  على 

م�صاعدة هذه الدول من خالل مدها مبوارد مالية كبرية، فقد مت التعهد 

20 مليار دوالر  40 مليار دوالر ب�صور اجمالية، عبارة عن  بتوفري 

�صكل  يف  دوالر  مليارات  و10  الدولية،  املالية  املوؤ�ص�صات  من  تاأتي 

م�صاعدات ثنائية من دول جمموعة الثماين، اأما باقي املبلغ – املقدر 

العربية  الكويت وقطر واململكة  – فياأتي من  10 مليارات دوالر  بــ 

ال�صعودية واالمارات العربية املتحدة. 

التمويل القادم من خالل �رشاكة دوفيل كان م�رشوطًا مبجموعة من 

تنفيذها  يتم  التي  املالئمة  االقت�صادية  واال�صالحات  ال�صيا�صات 

الوفاء  التمويل، وهو �رشط كان ميكن  الدول امل�صتقبلة لهذا  بوا�صطة 

به من خالل اتفاق هذه الدول على برنامج متويل مع �صندوق النقد 

الدويل، وعندما مل تتو�صل اأيا من دول التحول العربية اإىل اتفاق مع 

التي كان تتبعها النظم االأوتوقراطية ال�صابقة تراجعت احلكومات عن 

هذه ال�صيا�صات، واجتهت نحو تبني مزيداً من ال�صيا�صات االقت�صادية 

ال�صعبوية ب�صورة وا�صحة يف  ال�صيا�صات  ال�صعبوية، وقد ظهرت هذه 

جمالني رئي�صيني: خلق الوظائف والدعم. 

م�صكلة  معاجلة  اأن  العربية  التحول  دول  يف  احلكومات  فهمت  فقد 

ولكن  الرئي�صية،  االقت�صادية  االأولوية  يكون  اأن  يحب  كان  البطالة 

االأمر املوؤكد اأنه ال ميكن خلق الوظائف من ال �صيء، فهذا االأمر �صوف 

على  والق�صاء  التعليمي،  النظام  حت�صني  اأجل  من  طوياًل  وقتًا  ياأخذ 

ظاهرة عدم التوافق يف املهارات املطلوبة بني نوعية اخلريجني الذين 

يتخرجون من املدار�ض واجلامعات من جانب والطلب على الوظائف 

يف القطاع اخلا�ض من جانب اأخر، كما اأن التو�صع يف قطاع االأعمال 

التي  االجراءات  وتقلي�ض  التحتية،  البينة  تطوير  خالل  من  اخلا�ض 

تنظم القطاع من اأجل اعطاء دفعة ل�صيا�صات التوظيف، هو اأمر ال ميكن 

اأن يتم حتقيقه بني ليلة و�صحاها، فالطريقة الوحيدة خللق الوظائف 

على املدى الق�صري هو التو�صع يف �صيا�صات التوظيف احلكومية، وهو 

االأمر الذي قامت به العديد من الدول، فعلى �صبيل املثال يف م�رش مت 

توفري حوايل 400 األف وظيفة يف القطاع احلكومي يف الفرتة ما بني 

عامي 2011 و2012، ويف تون�ض ت�صمنت ميزانية العام 2013 23 

اإ�صافية يف احلكومة، هذه االجراءات هى مبثابة تراجع  األف وظيفة 

وا�صح عن االجتاه الذي كان �صائداً قبل اندالع االنتفا�صات، والذي 

يف  التوظيف  وتقليل  احلكومي  القطاع  دور  تقلي�ض  اإىل  يرمي  كان 

احلكومة، اأما االآن فاإن القطاع احلكومي ما يزال املوِظف االأكرب يف 

جميع دول التحول العربية. 

ال  امُلعممة  الدعم  نظم  اأن  اأدركت  احلكومات  جميع  اأن  الوا�صح  من 

للغاية  مكلفة  النظم  هذه  لكون  فقط  لي�ض  ا�صتمرارها،  حتمل  ميكن 

اأي�صًا الأنها نظم غري كفئة  الدولة، ولكن  العامة يف  بالن�صبة للمالية 

ب�صورة كبرية، حيث اأن فوائد هذا الدعم ال تذهب اإىل هذا القطاع من 

الرغم من ذلك مت احلفاظ  اإليه، وعلى  الذي هو يف حاجة  املواطنني 

على هذا الدعم على مدار عامني ون�صف بعد اندالع االنتفا�صات، بل 

اإنه يف حالة ليبيا متت زيادة الدعم،14  ويجب االعرتاف اأن ا�صالح 

نظام الدعم هو اأمر �صعب يف اأف�صل االأحوال، حيث اأن اأغلب ال�صكان 

ال�صنوات  ففي  لهم،  ا�صتحقاقًا  ويعتربونه  الدعم  هذا  من  ي�صتفيدون 

االأوىل بعد االنتفا�صات – التي ات�صمت باال�صطراب ال�صديد – مل يجروؤ 

�صيا�صة  واتباع  الدعم،  عن  االبتعاد  فكرة  منا�رشة  على  ال�صيا�صيون 

التحويالت النقدية لالأ�رش ذات الدخل املنخف�ض، ب�صبب اخلوف من رد 

فعل ال�صكان العنيف.  

االجراءات  من  جمموعة  احل�صبان  يف  اأي�صًا  احلكومات  اأخذت  كما 

من  الواردات  على  اجلمركية  التعريفات  رفع  مثل  االأخرى  ال�صعبوية 

ال�رشف،  واأ�صعار  املال  راأ�ض  على  قيود  وفر�ض  الكمالية،  الب�صائع 

الدخل  ذوي  من  واالأ�صخا�ض  ال�رشكات  دخل  على  ال�رشائب  وزيادة 

 هذا يعني بالن�صبة للمغرب اأنها بدال من اأن ت�صتقبل التمويل من �صندوق النقد الدويل على 17

 مدار املدة املحددة للربنامج كما ي�صود العرف، فيمكن اأن تعتمد على خط االئتمان اخلا�ض بها

   .لو اأرادت اأن تفعل ذلك ومتى �صاءت

 على الرغم من ذلك فاإنه من احليوي بالن�صبة لليبيني اأن يطوروا برناجمًا اقت�صاديًا خا�ض 18

 :بهم – وهو االأمر الذي مل يتم عمله بعد، ملزيد من التفا�صيل انظر

Khan and Mezran. 

19 Alaa Shahine and Miriam Fam, “Egypt, IMF Agree to Delay 
Loan Decision, Finance Minister Says,” Bloomberg, December 
11, 2012,, http://www.bloomberg.com/news/201211-12-/egypt-
imf-agree-to-delay-loan-decision-finance-minister-says.html.

20 Alaa Shahine, “Egypt Sees IMF Accord Crucial to Economic 
Rebound, Minister Says,” Bloomberg, August 5, 2013, http://
www.bloomberg.com/news/201305-08-/egypt-sees-imf-accord-
crucial-to-economic-rebound-minister-says.html.

21 “Christine Lagarde: IMF Ready to Resume Egypt Loan Talks,” 
Al-Arabiya, October 13, 2013, http://english.alarabiya.net/en/
business/economy/201313/10//Christine-Lagarde-IMF-ready-to-
resume-Egypt-loan-talks-.html. 
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اال�صالحات  عملية  تعرقل  ال�صعبية  ال�صغوط  ترتك  ولن  الداخل،  من 

االقت�صادية. 

الدول التي حتركت يف هذا  اأوائل  كانت كل من االأردن واملغرب من 

االجتاه، وتو�صال اإىل اتفاق مع �صندوق النقد الدويل يف �صهر اأغ�صط�ض 

اتفاق  على  احل�صول  من  االأردن  ا�صتطاع  حيث   ،2012 عام  من 

لال�صتعداد االئتماين ملدة ثالثة اأعوام، ت�صل قيمته اإىل حوايل 2 مليار 

النقدية  وال�صيولة  االمان  حد  اتفاق  على  املغرب  وقعت  كما  دوالر، 

هذين  دوالر،17   مليار   6.21 على  مبقت�صاه  يح�صل  عامني،  ملدة 

الربناجمني هما على امل�صار، بالرغم من اأنه يف حالة االردن قد مت 

للتكلفة  نتيجة  املايل  العجز  الأهداف  بالن�صبة  التعديالت  بعد  عمل 

اأي�صًا  ال�صوريني،  الالجئني  مب�صكلة  املرتبط  للموازنة  متوقعة  الغري 

متكنت اليمن من احل�صول على متويل عاجل ق�صري االأمد يقدر بـ 100 

مليون دوالر من �صندوق النقد الدويل يف عام 2012، وتنوى اأي�صا 

اليمن التحرك نحو توقيع اتفاق كامل لال�صتعداد االئتماين يوفر لها 

حوايل 500 مليون دوالر، وبعد ذلك يف اأبريل من عام 2013 تو�صلت 

اإىل اتفاق حول برنامج متويل مع �صندوق النقد الدويل ملدة  تون�ض 

الرغم  وعلى  دوالر،  مليار   1.78 بحوايل  يقدر  �صهراً  وع�رشين  اثنني 

الأن  متوقفًا،  يزال  ما  الربنامج  فاإن  اللحظة  هذه  حتى  ذلك  من 

احلكومة التون�صية احلالية ف�صلت يف تنفيذ ال�صيا�صات املتفق عليها، 

�صندوق النقد الدويل حتى حلول الن�صف الثاين من عام 2012 فاإن 

متوياًل �صئياًل جداً من خالل �رشاكة دوفيل مت تخ�صي�صه،16  وخالل 

2012 قدمت كاًل من قطر واململكة  اإىل عام   2011 الفرتة من عام 

العربية ال�صعودية م�صاعدات ثنائية مل�رش، كما قدمت اململكة العربية 

ال�صعودية م�صاعدات اإىل كاًل من االأردن واليمن، وبعد �صقوط حكومة 

الكويت  وعدت  وجيزة  بفرتة   2013 عام  من  يوليو  �صهر  يف  مر�صي 

واململكة العربية ال�صعودية واالمارات العربية املتحدة م�رش بتقدمي 

حوايل 12 مليار دوالر كم�صاعدات اإ�صافية، كل هذا التمويل للحكومة 

�صيا�صية،  امل�رشية اجلديدة كان مدفوعًا ب�صورة مبدئية باعتبارات 

�رشوط  باأي  مربوطًا  التمويل  هذا  يكن  مل  ال�صابق  يف  كان  وكما 

اقت�صادية.              

مع حلول الن�صف الثاين من عام 2012 بداأت العديد من دول التحول 

العربية اإدراك قيمة �صياغة خطة اقت�صادية متما�صكة، واإظهار نيتها 

التوقيع على برنامج متويل مع �صندوق النقد الدويل، وبفعل هذا االأمر 

فاإن هذ الدول ميكن اأن حتقق اأمرين، اأولهما: �صيمكنهم برنامج �صندوق 

مبا�رشة  ب�صورة  اخلارجي  التمويل  على  احل�صول  من  الدويل  النقد 

الثنائية من  امل�صاعدات  واأي�صًا من خالل  الدويل،  النقد  من �صندوق 

يف  املوجودة  الدول  من  االأطراف  متعددة  وامل�صاعدات  املانحني 

برنامج �صندوق النقد الدويل، وعلى عك�ض حالة دول اخلليج العربي 

فاإن تلك الدول – املوجودة يف برنامج �صندوق النقد الدويل - جتعل 

التمويل  لهذا  امل�صتقبلة  الدول  تكون  باأن  م�رشوطًا  متويلها  توجيه 

جزءاً من برنامج �صندوق النقد الدويل، ثانيهما: اإن برناجمًا للتمويل 

الدوليني  امل�صتثمرين  وثقة  طماأنة  �صيعيد  الدويل  النقد  �صندوق  مع 

واالأ�صواق املالية يف اأن حكومات هذه الدول تعيد ترتيب اقت�صاداتها 

 على �صبيل املثال تنوي م�رش اإنفاق 4 مليارات دوالر من التمويل القادم لها من اخلليج 22

 حلفز االقت�صاد، من خالل الرتكيز على البنية التحتية ومواجهة النق�ض يف مدخالت االنتاج

 التي جترب ال�صناعات القائمة على اأن تعمل مبعدل اأقل من ذلك امل�صتوى الذي يجب اأن تعمل

  .به

جدول )2( الحسابات الجارية الخارجية و التوازن المالي )2013-2010( 

الحساب الجاري التوازن المالي   

)نسبة إلى الناتج المحلي االجمالي %( )نسبة إلى الناتج المحلي االجمالي %(   

2013  2012  2011  2010  2013  2012  2011  2010  
14.0-  10.7-  9.9-  8.3-  2.6-  3.1-  2.6-  2.0- م�رش 

9.0-  8.8-  5.7-  5.6-  10.0-  18.1-  12.0-  5.3- االأردن 

6.0-  19.3  9.0-  15.9  3.0-  29.2  9.1  19.5 ليبيا 

6.0-  7.6-  6.7-  4.4-  7.2-  10.0-  8.1-  4.1- املغرب 

7.0-  4.4-  3.0-  0.4-  8.0-  8.1-  7.3-  4.8- تون�ض  

6.0-  6.3-  4.3-  4.0-  3.0-  0.9-  4.1-  3.7- اليمن  

امل�صدر: �صندوق النقد الدويل ومعهد التمويل الدويل
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اخلارجية،  االختالالت  تقليل  على  وتعمل  ال�صيطرة،  حتت  العامة 

والتوظيف  النمو  حتقيق  ولكن  االأجنبية،  االحتياطات  حجم  وزيادة 

يجب اأن يكونا االأهداف االأ�صا�صية على املدى الطويل، كما يجب على 

لعملية  اأحيانا  املتناف�صة  االأهداف  بني  توازنًا  تخلق  اأن  احلكومات 

اإعادة اال�صتقرار اإىل االقت�صاد الكلي، والدفع نحو م�صتوى منو اأعلى، 

ومما يزيد من �صعوبة هذا االأمر اأن على القادة ال�صيا�صيني اأن يقوموا 

ال�صرب،  بعدم  ال�صكان  فيه  يت�صم  الذي  الوقت  يف  اال�صالحات  بهذه 

ويطالبون بتح�صن اآين يف م�صتوى معي�صتهم. 

على املدى الق�صري تتطلب عملية اال�صالح املزج احلكيم بني اال�صتقرار 

على م�صتوى االقت�صاد الكلي الكال�صيكي - الذي يتطلب عملية تق�صف 

اإن هناك  اأن حتدث طفرة يف معدل النمو،  - وال�صيا�صات التي ميكن 

وعدم  التكيف  عملية  اأمد  اإطالة  وهو  االأمر  هذا  لعمل  واحد  طريق 

النقدي  االنكما�ض  ومواجهة  مالية  ت�صحيح  عمليات  يف  االنخراط 

ب�صورة حادة اأو مفاجئة، فمع معدل منو يدور حول معدل ن�صبته %3 

من  متويلها  يتم  مالية  حوافز  فاإن  يت�صاعف  بطالة  ومعدل  �صنويًا 

اخلارج ميكن اأن يوؤدي اإىل التو�صع االقت�صادي يف املدى الق�صري،22   

وتقوم  الدويل،  النقد  �صندوق  جانب  من  قبوله  مت  االقرتاب  هذا  اإن 

برامج ال�صندوق مع دول التحول العربية على املزاوجة بني التو�صع 

املايل وتكيف تدريجي اأكرب مع اختالالت االقت�صاد الكلي. 

اال�صالحات  يف  ت�صتمر  اأن  اإىل  حاجة  يف  العربية  التحول  دول  اإن 

االنتفا�صات،  قبل  ما  مرحلة  يف  بداأتها  قد  كانت  التي  االقت�صادية 

حتى تتمكن هذه الدول يف النهاية من اأن متتلك اقت�صادات ديناميكية 

وحيوية قادرة على املناف�صة يف هذا العامل املعومل، وقادرة على خلق 

اأثبتت  وظائف كافية لل�صباب وقوة العمل النامية، هذه اال�صالحات 

الالتينية،  واأمريكا  اآ�صيا  من  ال�صواهد  لنا  تظهر  كما  قيمة،  ذات  اأنها 

وهذه اال�صالحات يجب اأن تت�صمن على االأقل االجراءات التالية: 

تر�صيد نظام الدعم 	•
وعملية  اخلا�ض  اال�صتثمار  تثبيط  دون  ال�رشائب  قاعدة  تو�صيع  	•

خلق الوظائف.

تقليل عملية التوظيف يف القطاع العام. 	•
الت�رشيع يف عملية اخل�صخ�صة. 	•

تب�صيط االجراءات املنظمة لقطاع االأعمال واال�صتثمار.  	•
العمل  قوانني  تعديل  خالل  من  العمل  �صوق  مرونة  حت�صني  	•

واجراءاته التنظيمية.

وتوفري  اخلا�ض  القطاع  دعم  اأجل  من  حديث  مايل  نظام  تطوير  	•
وال�رشكات  احلجم  ومتو�صطة  ال�صغرية  للم�رشوعات  االئتمان 

املبتدئة. 

ال�صباب  تزويد  اأجل  من  املهني  والتدريب  التعليم  تو�صيع  	•
باملهارات املطلوبة. 

والقيام  الكلي  االقت�صاد  يف  تدريجية  ا�صتقرار  عملية  حتقيق  اإن 

االأمد ب�صورة متزامنة يتطلب برنامج  باإ�صالحات اقت�صادية طويلة 

اأما بالن�صبة حلالة ليبيا الأنها دولة منتجة للنفط ومتتلك احتياطات 

اأو برنامج  اأجنبية �صخمة فهى لي�صت يف حاجة اإىل متويل خارجي 

متويل مع �صندوق النقد الدويل.18     

الدويل  النقد  اأما بالن�صبة حلالة م�رش فاإن مفاو�صاتها مع �صندوق 

تو�صلت   2011 عام  من  يونيو  �صهر  بداية  فمع  اأكرث �صعوبة،  كانت 

حول  اتفاق  اإىل  الدويل  النقد  �صندوق  فريق  مع  امل�رشية  احلكومة 

يتم  مل  االتفاق  هذا  ولكن  دوالر،  مليار   3 مقداره  متويل  برنامج 

تنفيذه ب�صبب تراجع احلكومة املدعومة من املوؤ�ص�صة الع�صكرية اآنذاك 

لال�صتعداد  اأكرب  اتفاق  على  االتفاق  مت  قد  وكان  ال�صفقة،  تنفيذ  عن 

املوافقة  وكانت   ،2012 عام  يف  دوالر  مليار   4.8 بقيمة  االئتماين 

املجل�ض  بوا�صطة  مناق�صتها  تتم  اأن  حمدد  االتفاق  على  الر�صمية 

التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل يف التا�صع ع�رش من �صهر دي�صمرب من 

عام 2012، ولكن يف احلادي ع�رش من �صهر دي�صمرب طلب وزير املالية 

امل�رشي تاأجيل اجتماع املجل�ض التنفيذي ل�صندوق النقد الدويل معلاًل 

�صهر  يف    18 املجتمعي،«  للحوار  اأكرب  فر�صة  اإعطاء  اأجل  »من  ذلك 

اأغ�صط�ض من عام 2013 وعقب االطاحة بحكومة مر�صي من ال�صلطة 

ل�صندوق  مع  برناجمًا  اأن  اجلديد  امل�رشي  االقت�صادي  الفريق  اأعلن 

على  الدويل  النقد  �صندوق  كان  وقد  »حيويًا«،20  كان  الدويل  النقد 

ا�صتعداد مل�صاعدة م�رش،  ولكن مرة اأخرى غرّي امل�رشيون راأيهم ب�صاأن 

اطالق املفاو�صات الر�صمية مع ال�صندوق.   

اإن هناك �صببني رئي�صيني وراء تردد احلكومة امل�رشية جتاه االتفاق 

الدولة  اأن  اأولهما:  الدويل،  النقد  �صندوق  مع  التمويل  برنامج  على 

ال�صعودية  العربية  واململكة  الكويت  من  قادم  كايف  متويل  لديها 

هذا  اإىل  حاجة  يف  لي�صت  فهى  ثم  ومن  املتحدة،  العربية  واالمارات 

االأ�صباب - ورمبا  االآن، ثاين هذه  الدويل  النقد  التمويل من �صندوق 

اأهمهما - هو اأن احلكومة امل�رشية احلالية لي�صت على ا�صتعداد للقيام 

معدل  وتقليل  الدعم  خف�ض  مثل  رئي�صية  اقت�صادية  ا�صالحات  باأي 

التوظيف احلكومي واإلغاء االأ�صعار اجلربية، الأن كل هذه االأمور بدون 

التكلفة  �صك �صتكون لها تكلفة �صيا�صية عالية، ومن ثم �صتجعل هذه 

اال�صالحات،  بهذه  القيام  ال�صعب  من  القادمة  للحكومة  بالن�صبة 

والتفاو�ض حول برنامج التمويل مع �صندوق النقد الدويل. 

ماذا ننتظر من المستقبل؟ 
بالن�صبة  قامتة  االنتفا�صات  بدء  منذ  �صنوات  الثالث  كانت  لقد 

القت�صادات دول التحول العربية، فعدم اال�صتقرار الكبري على م�صتوى 

االقت�صاد الكلي - الذي يت�صح ب�صورة كبرية من خالل االختالالت 

اخلارجية الكبرية واالختالالت يف املوازنة ومعدل الت�صخم املرتفع 

وتزايد معدل البطالة – كان ال�صمة الرئي�صية لهذه الفرتة.  

اإن اأول اال�صياء التي يجب القيام بها هى تلك التي تهدف اإىل اإعادة 

اال�صتقرار اإىل االقت�صاد الكلي، فيجب على احلكومات اأن ت�صع املالية 
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اإن دول التحول العربية �صوف تكون مواجهة بتحدي حتقيق التوازن 

حكوماتها  ت�صعر  التي   - املدى  ق�صرية  ال�صعبوية  االجراءات  بني 

ب�رشورة اتخاذها �صيا�صيًا – ويف الوقت نف�صه املحافظة علي م�صار 

لالإ�صالح االقت�صادي طويل املدى، اإن حتقيق منو اقت�صادي مرتفع 

ياأتي فقط  �صوف  اإىل خلق وظائف ب�صورة ملحوظة  يوؤدي  وم�صتدام 

اإذا قامت دول التحول العربية باإ�صالح اقت�صاداتها لت�صبح موجهة 

اخلا�ض  للقطاع  ت�صمح  التي  ال�صيا�صات  تلك  ال�صوق،  ب�صيا�صات  اأكرث 

التحول  وحتقيق  االإ�صالحات  هذه  فبدون  قياديًا،  دوراً  يلعب  باأن 

تكون  �صوف  لالنتفا�صات  ال�صيا�صية  االأهداف  فاإن  االقت�صادي 

ُمهددة، فالف�صل االقت�صادي ميكن اأن يوؤدي اإىل موجة اأخرى من عدم 

جديدة  انتفا�صات  املحتمل  ومن  واال�صطراب،  ال�صيا�صي  اال�صتقرار 

بوا�صطة ال�صكان الغا�صبني. 

اقت�صادي �صليم، باالإ�صافة اإىل دعم مايل خارجي كبري لكل تلك الدول 

جاهزيتها  الدولية  املالية  املوؤ�ص�صات  اأظهرت  فقد  ليبيا،  عدا  فيما 

لتقدمي الدعم املايل ب�رشط اأن تتبني حكومات هذه الدول وحتافظ على 

ال�صيا�صات االقت�صادية الالزمة لتحقيق اال�صتقرار واأهداف اال�صالح، 

اإن هذه امل�رشوطية هى اأمر حيوي للمحافظة على التزام هذه الدول 

بتحويل اقت�صاداتها، كما يجب اأن يتم اإقناع دول اخلليج العربي – 

 – اقت�صادية  �رشوط  باأي  دعمها  تربط  ال  املا�صي  يف  كانت  والتي 

اأجل م�صاعدة دول  اأ�صا�صي من  اأمر  باأن امل�رشوطية االقت�صادية هى 

التحول العربية يف اإ�صالح وحتديث اقت�صاداتها. 23   

هناك على االأقل اإ�صارة ايجابية اأن بع�صًا من اال�صالحات ال�رشورية 

قامت  قد  العربية  التحول  دول  من  فالعديد  قريبًا،  تتحقق  �صوف 

بتطوير برامج اقت�صادية �صاملة مب�صاعدة من �صندوق النقد الدويل، 

االأردن  التق�صفية والنمو، فكل من  ال�صيا�صات  تلك الربامج جتمع بني 

قيد  الدويل  النقد  �صندوق  مع  متويل  برامج  لديهم  وتون�ض  واملغرب 

التنفيذ، كما اأن كاًل من م�رش واليمن من املرجح اأن ي�صال اإىل اتفاق 

مع �صندوق النقد الدويل يف عام 2014، لو اأن هذه الدول ان�صاعت 

لاللتزامات املقررة يف االتفاقات املربمة مع �صندوق النقد الدويل، 

عام  يف  االقت�صادية  ال�صورة  فاإن  لها  كايف  خارجي  متويل  وتوفر 

2014 وما بعده ميكن اأن تتح�صن ب�صورة ملحوظة.

يعمل مركز رفيق احلريري للشرق األوسط على جمع األصوات من أمريكا الشمالية وأوروبا معاً مع خبراء من الشرق األوسط، حيث يهدف إلى تشجيع حوار حول السياسات 
ذات الصلة مبستقبل االقليم في ظل هذه اللحظة التاريخية من التحول السياسي، وينتج املركز حتليالت محايدة وتوصيات خالقة للسياسات حول التغيير السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي في الدول العربية، كما يعمل على بناء مجموعات تأثير حول املوضوعات احليوية. 

املركز األطلنطي 1٠3٠ شارع 15, واشنطن، الواليات املتحدة ٢٠٠٠5
www.atlanticcouncil.org
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 موؤخراً اأن كاًل من اململكة العربية ال�صعودية واالمارات العربية املتحدة قد ن�صحوا م�رش باأن

 تتفاو�ض حول ترتيبات الـ 2 مليا دوالر مع �صندوق النقد الدويل، اإال اأن وزير املالية امل�رشي

 من املفرت�ض اأنه قد رف�ض هذه الن�صيحة على الرغم من اأن هذه الن�صيحة تاأتي من اأكرث

   :الداعمني مل�رش، ملزيد من التفا�صيل حول هذا االأمر اأنظر

Wael Nawara, “Egypt’s Real Challenge: Reviving the Economy,” 
Al-Monitor, October 29, 2013, http://www.al-monitor.com/pulse/
originals/201310//egypt-economy-challenge-treasury.html, and 
“Gulf Attempts to Persuade Egypt to Resume Negotiations 
with IMF,”  Al-Masry Al-Youm, November 26, 2013, http://www.
egyptindependent.com/news/government-source-gulf-attempts-
persuade-egypt-resume-negotiations-imf. 
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region.9 In the Arab transition countries, total 
subsidies in 2013 amounted to 14 percent of GDP 
in Libya, 10 percent in Egypt, 9 percent in Yemen, 
and 6 percent in Morocco. 

Economic Policies after the Uprisings 
In the first two years following the uprisings, 
none of the Arab transition countries developed 
a coherent and comprehensive economic plan. In 
large part, this was due to the preoccupation of 
the governments with establishing new political 
systems and institutions. Economic policy was a 
secondary priority. The other major reason was 
that, unlike the Central and Eastern European 
countries that adopted the liberal market-oriented 
European Union (EU) economic model in order to 
receive assistance from and eventually join the 
EU, the Arab countries did not have an economic 
model to adopt. As a consequence, governments 
have essentially been temporizing and conducting 
populist economic policies that cater to the 
immediate demands of the restive and now highly 
empowered public.10

9 IMF, “Energy Subsidies Reform: Lessons and Implications,” Washington, DC, 
January 28, 2013. http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.
pdf.

10 Mohsin Khan and Svetlana Milbert, “Economic Policies in Egypt: Populism or 
Reform?” Issue Brief, Atlantic Council, October 10, 2012, http://www.
atlanticcouncil.org/images/files/publication_pdfs/403/
EconomicPoliciesinEgypt.pdf.

Prior to the uprisings, most of the Arab transition 
countries had undertaken a series of market-
oriented reforms in varying degrees designed to 
give the private sector a leading role in economic 
development. The reform programs were largely 
based on the so-called Washington Consensus 
that emerged in the 1990s.11 These reforms 
included, among others, restructuring financial 
systems, reducing the size and dominance of the 
public sector, streamlining business regulations, 
privatizing state-owned enterprises, bringing 
public finances under control, and granting 
greater independence to central banks to conduct 
monetary and exchange rate policies. 

The notable exception was Libya, where the 
regime of Muammar al-Qaddafi continued to 
exercise almost total control of the economy 
and severely constrained the development of 
the private sector.12 Reforms were limited to the 
banking system, but even then state-owned banks 
continued to dominate the financial system. In 

11 “What Washington Means by Policy Reform,” in J. Williamson, ed., Latin 
American Adjustment: How Much Has Happened? (Washington, DC: Peterson 
Institute for International Economics, 1990).  

12 For a more detailed discussion of the case of Libya, see Mohsin Khan and 
Karim Mezran, “The Libyan Economy after the Revolution: Still No Clear 
Vision,” Issue Brief, Atlantic Council, August 28, 2013, http://www.
atlanticcouncil.org/images/publications/libyan_economy_after_revolution_
no_clear_vision.pdf.
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