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جتربة احلكومة الكندية يف القضاء على العجز

برنامج المراجعة :تجربة الحكومة الكندية في
القضاء على العجز 1999-1994 ،دراسة حالة
جوسلين بوركون

المركز الدولي إلبتكار الحوكمة

نبذة عن الكاتب
معايل السيدة جوسلني بورغون هي زميلة متميزة يف معهد  CIGIوأستاذ زائر يف جمال اإلدارة
العامة يف جامعة واترلو ،والرئيس الفخري لكلية كندا للخدمة العامة .مت تعيينها بدرجة وكيل وزير يف عام
 ،1989وعملت يف عدة أقسام ،منها :النقل ،والوكالة الكندية للتنمية الدولية ،ويف وزارة شؤون املستهلك
والشركات ،واملركز الكندي للتنمية اإلدارية.
مت تعيينها يف عام  ،1994يف منصب كاتب وسكرتري اجمللس امللكي اخلاص لدى احلكومة .وقد
أصبحت الكاتب السابع عشر ،وأول امرأة تشغل هذا املنصب .كما ترأست ،من عام  1994إىل عام
 ،1999اخلدمة العامة يف كندا ،وقامت ببعض اإلصالحات املهمة منذ االربعينيات  .ويف كانون االول
 ،1998استدعيت إىل اجمللس امللكي اخلاص لكندا امللكة تقديرا ملسامهتها يف بلدها .كما عملت ،من
 ،2007-2003سفرية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)OECD
ملخص
ستواجه العديد من احلكومات اليت تعتمد على زيادة اإلنفاق املمول عن طريق العجز حتدياً متمثالً
يف استعادة االستقرار املايل لسحب دوهلا من الركود .واستنادا اىل املعلومات احلصرية املتاحة للجمهور،
يبحث ه��ذا التقرير يف امل�س��ار ال��ذي اتبعته احلكومة الكندية لتحسني واقعها امل��ايل ال�ع��ام يف منتصف
التسعينيات .متكنت كندا ،على مدى ثالث سنوات ( ،)1997-1994من القضاء على عجز كبري يف
املوازنة.ومت حبلول عامي  ،1999-1998تنفيذ مجيع قرارات مراجعة الربامج .وقد أدارت كندا فوائض
متتالية حىت عامي  .2008-2007يستعرض التقرير البيانات املالية التارخيية ،ويدرس عملية مراجعة
الربنامج يف منتصف التسعينيات ،واصفا تطورها ،وعمليتها ،ومنهجيتها ،وآلياهتا .كما يقدم ايضا حملة
عامة عن النتائج الرئيسة ،وحيدد ال��دروس املستفادة اليت قد تكون ذات قيمة دائمة يف كندا ،واليت هتم
البلدان األخرى ،ألهنا تعمل على استعادة االستقرار املايل يف املستقبل.
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املقدمة

بذلت احلكومات يف مجيع أحناء العامل حماوالت عديدة للقضاء على العجز وخفض ديوهنا .وقد
اختلفت النتائج على نطاق واسع ،إذ حقق بعضها جناحا أكرب من البعض اآلخر .وبينما يواجه االقتصاد
العاملي مرحلة ركود أخرى ،فإن احلكومات تعتمد مرة أخرى على زيادة اإلنفاق املمول طرق العجز والديون
الكبرية.ويبدو أنه من املناسب ،يف هذه البيئة ،تفحص اجلهود السابقة ،وتقييم نتائجها ،واستخالص
الدروس ألولئك اليت قد تواجه حتديات مماثلة ،وينبغي عليها استعادة االستقرار املايل يف املستقبل.
تسمح السيادة املالية ألي بلد أن حيدد لنفسه مسارا طموحا يف أنه ميكن له أن يوفر املوارد املالية
والبشرية الالزمة لدعم خطته دون نقل تكاليف خيارات اليوم اىل أجيال املستقبل .ويستكشف هذا التقرير
جتربة احلكومة الكندية يف القضاء على العجز ،وحتسني الوضع املايل العام بني عامي .1999-1994
وقد قامت كندا ،على مدى فرتة ثالث سنوات ،بالقضاء على عجز املوازنة بنسبة  % 5.3من الناتج احمللي
اإلمجايل  .وقد مت تنفيذ كل قرارات مراجعة الربامج يف  .1999-1998وأدارت كندا امليزانيات الفائضة
حىت عامي  .2008-2007نتيجة هلذا اجلهد ،ففي  ،2008-2007كانت نسبة الدين مقارنة بالناتج
احمللي اإلمجايل أقل من  ،%30مقارنة بنسبة  % 70يف عامي  ، 1996-1995وهو أفضل أداء بني
دول جمموعة السبعة الكبار .وحيدد التقرير بعض الدروس املستفادة يف السياق الكندي ،واليت قد تكون
ذات فائدة للقادة احلكوميني.
تعترب ق �رارات السياسة العامة مهمة ،ألهن��ا تؤثر على جممل اداء ال��دول ورفاهية املواطنني.كما
أهنا ،مع مرور الوقت ،ميكن أن تغري جمرى األحداث ،وتساهم يف بناء مستقبل أفضل ،أو ترافق تراجع
الدول .وتتميز هذه القرارات للسياسة العامة جبداول زمنية طويلة .وقد متر سنوات قبل أن يتم فهم تأثري
هذه القرارات  ،ويتم كشف عواقبها غري املقصودة .ومبا أن كل حكومة تضع األساس الذي تستند عليه
احلكومات يف املستقبل ،فإن كل قرار يشكل األساس الذي سيتم اختاذ قرارات جديدة استنادا عليه.
ومن أجل استخالص الدروس من التجربة الكندية يف منتصف التسعينيات ،من الضروري أن نفهم
كيف نشأت املشاكل املالية ،وكيف أن بعض من شروط جناحها يف منتصف التسعينيات ،كان مصدرها
من األحداث والقرارات السابقة.
وي�ش�ير ه��ذا التقرير بشكل م��وج��ز إىل ال�ف�ترة م��ا ب�ين  .1984-1975بعد عقدين م��ن النمو
واالزدهار لعبت خالهلا احلكومة الكندية دورا فعاال يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالد ،ودخلت
كندا فيها ،فرتة من التباطؤ االقتصادي الذي رافقه تدهور سريع يف الوضع املايل .وقد قامت احلكومة
الكندية ،خالل معظم تلك الفرتة ،بتحفيز اقتصادي ،وتدابري أخرى ملكافحة التضخم .وحظيت هذه
االسرتاتيجية بدعم قوي من معظم قادة الرأي الكنديني يف ذلك الوقت ،سواء يف جمال األعمال التجارية،
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واألكادميية أو السياسية.
يقدم هذا التقرير بعض املالحظات العامة حول الفرتة مابني  ،1993-1984وهو وقت تزايد فيه
الوعي العام حيال التأثري الكبري واملتزايد للعجز العام ،والديون على األداء اإلقتصادي والرفاهية لكندا.
خالل هذه الفرتة ،قدمت احلكومة الكندية إصالحات هيكلية طموحة ،وبذلت جهودا عديدة خلفض
اإلنفاق .كما مت االستفادة من الدروس املستفادة يف سنوات الحقة ،ألن تلك التدابري قد قدمت سياقاً
مطوراً إلصالحات مالية يف املستقبل.
وقد مت البدء يف عملية مراجعة الربنامج يف أيار  ، 1994ومت تنفيذها خالل السنوات اخلمس
التالية .وبعد مرور عشر سنوات ،حان الوقت ألخذ املصلحة .يصف هذا التقرير ،على أساس الوثائق
املتاحة للجمهور ،كيف أن املمارسة قد جاءت فيما يتعلق بالعملية ،واملنهجية واآللية .كما أهنا تقدم
حملة عامة للنتائج الرئيسة ،وحتدد الدروس املستفادة اليت قد تكون ذات قيمة دائمة يف كندا ،واليت قد هتم
بعض الدول االخرى اليت تعمل على استعادة االستقرار املايل يف املستقبل.
النمو واالزدهار ،والعجز والديون1984-1975 :
خرجت كندا من احل��رب العاملية الثانية بعبء ثقيل من ال��دي��ون“ .حبلول هناية احل��رب ،كانت
نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل أكثر من  ،% 100وهو رقم مل يوجد ال قبل أو منذ ذلك احلني”
( )29 :2003 ,Lewisوقد متتعت كندا ،يف أعقاب احلرب ،خبمسة وعشرين عاماً من النمو والرفاهية،
مما أدى إىل زيادة كبرية يف مستوى املعيشة .وحبلول عام  ،1970مسح النمو االقتصادي للحكومة الكندية
بسداد معظم ديوهنا يف زمن احلرب.
وخ�لال سنوات من النمو والتوسع ،لعبت احلكومة الكندية دوراً نشطاً يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية .كما أهنا استثمرت بكثافة يف البنية التحتية يف البالد ،مبا يف ذلك الطرق واملطارات واملوانئ.
هذا باإلضافة اىل أهنا افرتضت زي��ادة يف املسؤوليات االجتماعية عن طريق إدخ��ال أو توسيع جمموعة
متنوعة من الربامج ،مبا يف ذلك ضمان الكبار يف السن ( ،)1952وفوائد التأمني ضد البطالة ((1956
و ( ،)1971وبرنامج دعم األسرة ( ،)1973 ،1964وتأمني املستشفيات ( ،)1956والرعاية الطبية
( ،)1966وخطة املساعدة الكندية ( ،)1966وخطة الرواتب الكندية (.)1966
خالل بداية السبعينيات ،كان إمجايل ديون القطاع العام (اإلحتادية واإلقليمية) صغريا ،وميكن،
عوض ارتفاع اإليرادات إىل حد كبري النفقات احلكومية.
بكل املقاييس ،التحكم فيه .ومع منو االقتصادَّ ،
كانت املوازنات يف حالة توازن تقريبا .وكان لدى احلكومة الكندية يف عامي  ،1975-1974فائض يف
املوازنة التشغيلية بنسبة  %0.7من الناتج احمللي اإلمجايل (الفائض التشغيلي الثامن يف  14عاماً .كانت
حكمة اإلدارة املالية هي مسألة تعويض العجز التشغيلي الصغري بفوائض صغرية من سنة إىل أخرى.
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ولعقدين من الزمن ،كانت نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل تنخفض ببطء ،لتصل إىل أدىن مستوى
1
هلا بعد احلرب بنسبة  % 18.4عامي يف ( 1975-1974انظر الشكل .)1

املصدر :السجالت العامة للحكومة اإلحتادية.2008 ،
ومع اقتصاد قوي يدعم سياسة مالية توسعية ،كانت البالد تسري على خري ما يرام – من حيث
النمو املتزايد ،واخنفاض مستويات البطالة ،وميزان التجارة اإلجيايب ،وارتفاع أرباح الشركات .وكان هناك
سبب لالعتقاد بأن االقتصاد سوف يستمر يف النمو يف املستقبل ،وأن احلكومة الكندية ميكنها االعتماد
على هذا النمو يف دعم دور فاعل يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.
الركود التضخمي
ب��دأت ال�ص��ورة تتغري يف منتصف السبعينيات عندما ب��دأت االق�ت�ص��ادات الغربية ،وم��ن ضمنها
كندا ،تواجه ركوداً تضخمياً – وهو مزيج من اخنفاض يف معدالت النمو اإلقتصادية وارتفاع يف معدالت
التضخم يف األسعار.
وشهدت الفرتة بني  1974و  ،1978تضاعف يف معدل تضخم األسعار عن ما كان عليه يف
السنوات الست السابقة (ما يقرب من  % 4.5إىل  ،)% 9.2يف حني اخنفض متوسطمعدل منو الناتج
2
احمللي اإلمجايل اىل النصف (من  % 5.7إىل .% 3.3
وشهدت السنة املالية  1975-1974حتقيق آخر فائض تشغيلي ستحققه احلكومة الكندية
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ملدة  12سنة أخرى.
وحبلول عام  ،1975كان منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف كندا يف تراجع على مدى عامني
متتاليني ،وك��ان التضخم آخ��ذاً يف االرت�ف��اع (ك��ان التضخم يف األس�ع��ار أكثر من  ،%10واالتفاقيات
اجلديدة اجلماعية لألجور يف حدود  .)%20كما كان معدل البطالة قد ارتفع اىل  .%7وبسبب الضغط
لإلستجابة هلذه الظروف اجلديدة االقتصادية ،أطلقت احلكومة الكندية برناجماً ملكافحة التضخم ))AIP
يف تشرين األول  -1975وهي خطة ملدة ثالث سنوات للسيطرة على األسعار واألجور.
تبع ه��ذا اهل�ج��وم على التضخم ح��ذو دول أخ��رى منها ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وال��ذي مش��ل جتميد
األسعار وجتميد األج��ور يف السبعينيات ،والسياسة اليت اتبعتها اململكة املتحدة حتت مسمى “سياسة
الدخل القانوين” يف الفرتة  .1974-1972وقد اتفقت احلكومة الكندية مع ال��دول األخ��رى يف أن
األولوية هي إبطاء معدل التضخم من دون إعاقة االنتعاش االقتصادي.
ويف عام  ،1976قدمت احلكومة الكندية ختفيضات ضريبية لتحفيز االقتصاد ،مث تالها مزيد من
التخفيضات يف عامي  1977و  .1978وبينما استمر الركود التضخمي يف التأثري على عدد متزايد من
الناس ،كان اإلنفاق احلكومي أيضا يف تزايد ،ويرجع ذلك جزئيا إىل ارتفاع تكاليف الربامج االجتماعية.
وقد حاولت احلكومة الكندية تقييد “منو” اإلنفاق ،وكانت هذه اجلهود املبكرة تركز بشكل كبري على
تقليل اإلنفاق املخطط له ،فضال عن جتميد الرواتب وامليزانيات التشغيلية.
ومع اخنفاض اإليرادات من الضرائب ،منا اإلنفاق على الربنامج بسرعة أكثر وفاق إيرادات املوازنة.
وقد بدأت احلكومة الكندية ادارة عجز تشغيلي كبري على حنو متزايد .وبلغ عجز املوازنة  %5.3من الناتج
احمللي اإلمجايل يف عامي  .1979-1978انظر الشكل  )2ازدادت نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل
إىل  %26.7من الناتج احمللي اإلمجايل .كانت احلكومة الكندية تقوم باالقرتاض مقابل املستقبل .وكان
اإلنفاق الفيدرايل الذي كان ال يزال ينمو ،يتم متويله من خالل زيادة العجز والديون املتزايدة.
إال أنه من املهم أن نالحظ أنه خالل معظم هذه الفرتة ،كان ق��ادة ال�رأي من احلكومة وقطاع
األعمال واألوساط األكادميية متوافقني بشدة مع سياسات التحفيز االقتصادي .ومل يربز أي صوت قوي
لتحدي احلكمة التقليدية ،أو هذا اإلمجاع.

7

مركز البيان للدراسات والتخطيط

املصدر :السجالت العامة للحكومة االحتادية 2008 ،
أما بعد عام  ،1978فقد أصبح العجز مزمناً .وكانت غرامات الدين العام عامال متزايد األمهية
يف منو العجز .وبينما أصبح العجز يف املوازانة الفدرالية راسخاً ،أصبح من الواضح أن احلكومة الكندية
3
كانت قليلة اخلربة يف إدارة حتديات مالية كبرية. .
وقد قام رئيس ال��وزراء ت��رودو مبحاولة واح��دة جديرة بالذكر للحد من اإلنفاق احلكومي يف عام
 .1978فبعد عودته من قمة اقتصادية غربية يف مدينة بون بتقدير أفضل لتدابريالدول األخرى خلفض
العجز ،أعلن عن خفض بقيمة ملياري دوالر من اإلنفاق اجلاري واملخطط له لتمويل مبادرات جديدة.
(أفيد على نطاق واسع أن معظم اعضاء جملس الوزراء ،مبن فيهم وزير املالية ،قد عرفوا عن التخفيضات
املقررة من خالل وسائل اإلعالم).
حددت أمانة جملس اخلزانة التخفيضات املقرتحة دون إشراك الوزراء أو نواهبم .ومشلت التدابري
خفض “اإلنفاق املخطط له” (مثل الدفاع) ،وجتميد اإلنفاق عن املستويات احلالية (مثل الوكالة الكندية
للتنمية الدولية ،ومؤسسة اإلذاعة الكندية)؛ وختفيضات على املفردات غري املوازناتية (مثل شركات التاج،
مبا يف ذلك وكالة الطاقة الذرية الكندية احملدودة ،املؤسسة الكندية للرهن العقاري ،ومؤسسة اإلسكان) و
ختفيضات يف تكاليف تشغيل الوزارات .وانتقدت العديد من الوزارات ،الذي اضطرت لقبول التخفيضات
املقرتحة ،أو حتديد بدائل بقيمة متساوية ،عدم مشاركتها يف العملية.
هزمت حكومة رئيس الوزراء ترودو يف أيار  ،1979وشكل حزب احملافظني حكومة أقلية ،واقرتح
عدة زيادات يف الضرائب للحد من منو العجز .مث تعرضت حكومة احملافظني اىل هزمية يف وقت الحق
8
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بسبب هذه الزيادات الضريبية املقرتحة ،وال سيما ضريبة البنزين .يف هذه االنتخابات ،أراد الكنديون
التغيري ،مع أهنم مل يكونوا مقتنعني بأن زيادة الضرائب كانت أفضل سبيل للمضي قدماً.
خالل هذه الوالية القصرية ملدة تسعة أشهر ،وضعت حكومة رئيس الوزراء كالرك نظاماً جديداً
إلدارة النفقات اليت مت تطويرها من قبل مسؤولني بعد ختفيضات عام  .1978للمرة األوىل ،سوف يتم
حتديد أولويات السياسة والنفقات يف نفس الوقت من قبل جلان جملس الوزراء .ومن شأن هذا االبتكار
أن يكون ذا فائدة عندما عادت حكومة رئيس الوزراء بيري ترودو إىل احلكم يف  .1980/2/10وجرى
النظر اىل فكرة ربط القرارات السياسية باإلنفاق على أهنا وسيلة مهمة لوضع اإلنفاق احلكومي حتت
السيطرة.
كندا تتبع مسرية تباعدية
يف عام  ،1980ظهرت بوادر قلق إزاء تزايد العجز احلكومي االحتادي والدين  .وعلى الرغم من
أنه واصل تعزيز العجوزات املالية الكبرية كأداة فعالة لتحفيز االقتصاد ،فقد حذر بنك كندا ،يف تقريره
السنوي لعام  ،1980احلكومة الكندية من أن عجزاً مالياً كبرياً من شأنه أن يثبط االستثمار يف األعمال
التجارية ،ويقلل املكاسب اإلنتاجية إذا مل يكن لدى االقتصاد “القدرة على زيادة االنتاج ”.وأشار مسح
لصندوق النقد الدويل لعام  1980إىل أن العجز يف كندا ،كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل ،كان
4
مرتفعا بشكل كارثي مقارنة بالدول الصناعية األخرى ،باستثناء ايطاليا.
هذا األمر مل يقنع احلكومة الكندية باحلاجة إىل تغيري مسارها .إذا كان جيب التعامل مع العجز
ومعاجلته ،فإنه سيكون من خالل زيادة الضرائب بدالً من خفض اإلنفاق ،وهو النهج الذي أدى إىل
هزمية حكومة كالرك قبل بضعة أشهر .بدأت احلكومة الكندية مناقشة علنية إلمكانية زيادة الضرائب.
وقال نائب وزير املالية صراحة أمام جلنة جملس الشيوخ للتمويل الوطين أن خفض العجز “سيتم
عن طريق زيادة الضرائب العامة يف مجيع اجملاالت  ...وأنا ال أعتقد أنه سيكون من العدل أن أقرتح أن
مشكلة العجز سيتم حلها عن طريق ختفيضات كبرية يف النفقات الفيدرالية “ (:1980b ,Canada
 . )26وأكد رئيس ال��وزراء هذا املوقف يف جملس العموم يف وقت الحق يف نفس األسبوع“ :ال ميكننا
خفض النفقات اىل  14مليار دوالر .لذلك ،إذا كنا نريد خفض العجز ،فإنه جيب يف مرحلة ما إحداث
زيادة يف الضرائب “ (.)1682 :1980a ,Canada
يف تشرين األول  ،1980قدمت احلكومة الكندية سياسة الطاقة الوطنية .وستقوم الدولة بزيادة
املدرة للدخل أن تقلل
حصتها من اإليرادات من إنتاج النفط والغاز .ومن شأن هذا وغريه من التدابري ّ
مؤقتاً من عجز املوازنة إىل  % 4.3من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول .1982-1981
وحبلول عام  ،1981كان العديد من بلدان منظمة التنمية والتعاون االقتصادي قد قامت باختاذ
9

مركز البيان للدراسات والتخطيط

اإلجراءات الالزمة للحد من العجز .وذكرت منظمة التنمية والتعاون االقتصادي يف تقرير هلا حول اآلفاق
االقتصادية ،يف كانون األول  ،1981أن العجز اجملتمع لكل دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  ،قد
اخنفض يف الواليات املتحدة من  73مليار دوالر يف عام  1980إىل  35مليار دوالر يف عام  ،1981يف
حني شهدت اليابان فائضا يف احلساب اجلاري من  5.5مليار دوالر يف عام  1981بعد أن كان العجز
بقيمة  10.7مليار دوالر يف عام  ،1980يف حني خفضت أملانيا الغربية عجزها من  16.4مليار دوالر
يف عام  1980إىل  8.5مليار دوالر يف عام  ،1981ومن املتوقع أن يستمر هذا االجتاه.
وعلى الرغم من التقدم احملرز يف بلدان أخرى ،واصل معظم اخلرباء وقادة الرأي يف كندا التشكيك
يف احلكمة من خفض العجز خوفا من تفاقم الركود يف البالد .وقد استبعدت املوازنة يف تشرين الثاين
 1981ختفيض العجز من خ�لال تقليص النفقات احلكومية .كما مت اخت��اذ تدابري ضريبية جديدة.
وانتهجت كندا مسارا متباعداً عن معظم االقتصادات الصناعية األخرى ودول منظمة التنمية والتعاون
االقتصادي.
ويف عام  ،1982دخل االقتصاد الكندي يف مرحلة الركود الثاين يف ثالث سنوات .وبلغ معدل
التضخم أكثر من  ،%12وبلغت البطالة مستوى ما بعد احلرب بنسبة  .%8.6وتزايدت غرامات الدين
العام الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة ،وحدثت زي��ادة يف اإلنفاق ،مما زاد من نسبة العجز .واستمر
الضغط ليتسبب يف مزيد من التحفيز وزيادة اإلنفاق .ويف حزيران  ،1982قدمت احلكومة الكندية تدابري
جديدة لالنفاق على البنية التحتية واإلبتكار الصناعي 5.كما فرضت قيود على رواتب موظفي القطاع
العام اليت كان هلا تأثري معنوي على اخلدمة العامة يف كندا .ويف تشرين األول من ذلك العام ،خفضت
احلكومة الكندية معظم الزيادات الضريبية اليت أدخلت يف موازنة عام  ،1981والتزمت مبزيد من اإلنفاق
6
على البنية التحتية لتشجيع خلق وظائف العمل.
وحث اجمللس االقتصادي الكندي يف املراجعة السنوية لالقتصاد يف عام  1982احلكومة الكندية
على تقدمي جرعة معتدلة من التحفيز يف موازنتها القادمة ،على افرتاض أن اجلهود املبذولة للحد من العجز
ميكن أن تنتظر حىت حتقيق االزده��ار االقتصادي .ويف كانون األول ،صرح حمافظ بنك كندا أن العجز
احلكومي العايل مل يضر باالقتصاد ،ومن شأهنا أن يتسبب فقط يف ارتفاع التضخم إذا تنافست احلكومات
مع القطاع اخلاص على اسواق االقرتاض خالل فرتة التحسن.
وحبلول هناية عام  ،1982كانت معظم حكومات املقاطعات تدعو احلكومة الفدرالية لضخ املزيد
من األموال يف مشاريع العمل االستثمارية لتحفيز االقتصاد ،واستمرت يف الدعوة إىل املزيد من التحفيز
7
املايل وتطوير البنية التحتية خالل عام .1983
ودعت اجملموعات التجارية إلجراء ختفيضات ضريبية لتحفيز االقتصاد ،حىت لو تسبب ذلك يف
ارتفاع العجز يف املوازنة الفدرالية .واقرتحت غرفة التجارة الكندية خفض الضرائب بنحو  2اىل  3مليار
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دوالر .كما دعت جلنة قوية من كبار رجال األعمال برئاسة رئيس الباسيفيك الكندي ،إيان سينكلري ،اىل
اإلنفاق على األعمال العامة ،حىت لو تسبب ذلك يف عجز أكرب .واتفق العديد من اخلرباء االقتصاديني
أن عجزاً بقيمة  30مليار دوالر يف الفرتة  1984-1983ميكن التعامل معه بسهولة.
وتبني بالتدريج ،أن احلكومة الكندية ميكنها إدارة عجز بقيمة  30مليار دوالر مع عدم وجود
تأثري ضار على االقتصاد ،وأن هذا العجز من شأنه أن يوفر الدعم الالزم للمتأثر من الركود .ومع وجود
اإلمجاع القوي والواسع بني قادة الرأي ،قدمت احلكومة الكندية موا زنة اسرتداد خاصة يف نيسان 1983
 ،واليت تضمنت املزيد من االعفاءات الضريبية وتدابري اإلسرتداد اخلاصة من خالل خلق فرص العمل
وتطوير البنية التحتية.
وأضافت تدابري املوازنة لسنة  1982و  ،1983جنبا إىل جنب مع النمو يف الدين العام ،الكثري
اىل العجز والدين .وتضاعف العجز يف املوازنة إىل  32،4مليار دوالر ،وارتفع بشكل كبري إىل % 7.9
من الناتج احمللي اإلمجايل (انظر الشكل  .)2كما منا عبء الديون إىل  % 38.2من الناتج احمللي اإلمجايل
(انظر الشكل .)3

املصدر :السجالت العامة للحكومة االحتادية .2008 ،
وف�ق�اً لتقرير ص�ن��دوق النقد ال��دويل لسنة  1983بشأن ال��دول السبعة الكبار ،ف��إن حكومات
كندا والواليات املتحدة فقط كانت تتبع سياسات توسعية ،وقد اختلفت عن اليابان والدول األوروبية
الصناعية ،على الرغم من أن ه��ذا يعين عجزاً قياسياً يف امل�وازن��ة .مع ذل��ك ،ف��إن كندا خمتلفة ج��دا عن
11

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الواليات املتحدة؛ وأدت سياسة مماثلة اىل نتائج خمتلفة جداً.
يف سياق هذه الدراسة ،مل يتم العثور على أي دليل على أن احلكومة الكندية قامت بتقييم اجلدارة
وأمهية إجراءات الدول األخرى حيال كندا .كما مل يتم العثور على ما يشري إىل أن احلكومة الكنديةقد
قامت بإعادة النظر يف االجتاه السياسي املتبع على مدى سنوات عديدة.
وقد متيزت هذه الفرتة بتوافق قوي يف اآلراء بني قادة الرأي الكنديني لصاحل اجتاه سياسة التحفيز
على الرغم من األدلة املتزايدة اليت تشري إىل اآلثار السلبية هلذا اإلجراء.
خالفاً للواليات املتحدة وبعض ال��دول األوروب�ي��ة ،مل حتظ كندا بتنوع واس��ع ل�لآراء اليت ختلقها
مراكز البحوث واملؤسسات األكادميية أو وسائل اإلعالم .عالوة على ذلك ،ليس لدى اجملتمع الكندي
تقليد قوي من النقاش العام حول خيارات السياسة العامة (مع بعض االستثناءات البارزة مثل الوحدة
الوطنية أو اهلوية الكندية) .ومع القليل من النقاشات العامة وعدم وجود أصوات معارضة قوية ،أكدت
حبوث ال�رأي العام الكندي عدم اهتمام الكنديني مبشكلة العجز .ويف عام  ،1984ووفقاً الستطالع
حبوث ديسيما ،نظر أقل من  %2من املستطلعني اىل العجز االحتادي والدين الوطين على أنه املشكلة
االقتصادية األكثر أمهية .كما حصل استطالع منفصل من قبل طومسون اليتستون على نتائج مماثلة.
وقال رونالد أندرسون ،وهو كاتب أعمال لصاحل (جلوب اند ميل) مع بعض التبصر يف مقال،
أنه “اذا ما اختذت احلكومة االحتادية القرار الصعب جبعل مواردها املالية حتت السيطرة ،فإن الكنديني
قد يصابون بصدمة وغضب بسبب االجراءات اليت سوف حتتاج إىل وقت ليتم اختاذها ،باإلضافة اىل أن
الضرائب سرتتفع بالتأكيد ،كما سيتم حسم بعض برامج اإلنفاق ،وهذا قد يعين رمبا احلاجة اىل التخلي
عن بعض الربامج)1984 ,Anderson( ”.
التعلم من املاضي1984-1975 :
وميكن استخالص بعض الدروس اهلامة من هذه الفرتة:
1 .1ليست هناك أج�ن��دة سياسة عامة مالئمة يف مجيع األوق ��ات .وق��د أدت سياسات التحفيز اليت
خدمت كندا بشكل جيد يف اخلمسينيات والستينيات اىل تآكل الوضع امل��ايل يف كندا يف أواخ��ر
السبعينيات وأوائل الثمانينيات .والتحدي الذي تواجهه احلكومات هو استباق االجتاهات الناشئة،
وضبط السياسات العامة لالستجابة للظروف املتغرية والتعامل مع االحتياجات الناشئة ،واغتنام
الفرص .وسيكون ل��دى تلك احلكومات األق��در على التكيف والتأقلم فرصة أفضل لتقدمي مزايا
نسبية لبلداهنا ،ترتجم إىل ارتفاع مستويات املعيشة وحتسني نوعية احلياة .إن احلكم هو عملية ال
تنتهي أبدا من التحول.
2 .2خ�ي��ارات السياسة العامة مهمة ج��داً .يف عشر س�ن�وات ( ،)1984 -1975ستنتقل كندا من
12

جتربة احلكومة الكندية يف القضاء على العجز

احلصول على “واحدة من األفضل” إىل “واحدة من األسوأ” من حاالت األداء املايل بني الدول
السبعة الكبار .أما اإلجراءات اليت تتخذ اليوم فهي بالفعل جزء من تأطري القرارات املستقبلية.
3 .3النقاشات السياسية العامة مهمة جداً .تعد التجربة الكندية تذكريٌ بأن توافقاً قوياً يف اآلراء بني قادة
الرأي ال يضمن التوصل اىل أفضل القرارات السياسية والنتائج األفضل  .يف الواقع ،كلما كان التوافق
يف اآلراء قوياً ،كلما ك��ان هناك سبب إض��ايف لتحدي الوضع ال�راه��ن ،ودراس��ة اخل�ي��ارات السياسية
املختلفة .ويرفع النقاش من الفهم العام خليارات السياسات ،وحيسن من احتمال قرارات السياسة
العامة السليمة.
 4 .4جيب أن ختفف تفضيالت السياسة العامة من خالل أدلة .مل جتد هذه الدراسة ما يشري إىل أن احلكومة
الكندية أخذت يف اإلعتبار تصرفات دول أخرى .نتيجة لذلك ،فإن كندا مل تغري من سياستها ملدة عشر
سنوات .وهذا يلفت اإلنتباه إىل أمهية حبوث السياسات السليمة ،واملشورة السياسية املستندة اىل األدلة.
حبلول هناية هذه الفرتة ،كان الكنديون على استعداد لتغيري احلكومة ،لكنهم مل يكونوا بعد مدركني
ملا جيب عمله للقضاء على عجز بنسبة  %8.3من الناتج احمللي اإلمجايل.
تغيري املسار1993- 1984 :
عندما فاز حزب احملافظني التقدمي يف االنتخابات الفيدرالية عام  ،1984واجهت كندا ثاين
حالة ديون وعجز خطرية جداً بني الدول السبعة الكبار ،وكانت ايطاليا تواجه ما هو أسوأ .وبلغ العجز
يف موازنة احلكومة الكندية  %8.3من الناتج احمللي اإلمجايل .ومع توسع اإلنفاق توسعاً سريعاُ ،واستهالك
رسوم الدين العام نسبة متزايدة من اإليرادات ،ازداد الدين العام للحكومة الكندية مبعدل  %25سنويا ،
8
ووصلت النسبة اىل  %43.2من الناتج احمللي اإلمجايل.
كانت معظم املقاطعات تتخذ إج�راءات خلفض عجزها .ويف آذار  ،1984قدمت احلكومات
احمللية لـ نيوفاوندالند 9ونوفا سكوتيا 10موازنات خلفض العجز ،مث تلتها نيو برونزويك يف شهر نيسان،
بتقدميها ملوازنة من شأهنا خفض العجز بنحو  .% 50ووفقا إلحصاءات كندا ،كان من املتوقع أن يكون
العجزيف املقاطعات واألقاليم جمتمعاً  4.0مليار دوالر يف السنة املالية  ،1985مقارنة مع عجز قدره 6.7
11
ملياردوالر يف السنة املالية .1984
كان جدول أعمال حكومة رئيس الوزراء بريان مولروين طموحاً جداً ،ومشل اإلصالحات اهليكلية
اهلامة مثل حترير التجارة وإصالح النظام الضرييب .وألزم خطاب العرش السامي يف تشرين الثاين 1984
احلكومة الكندية بإستعادة املسؤولية املالية ،واحلد من العجز على حنو منظم والسيطرة على الديون املتزايدة.
“ أن علينا أن نتعامل بشكل ع��اج��ل م��ع ال�ع�ج��ز أم��ر ال خل��اف ع�ل�ي��ه .وإذا م��ا مس��ح للعجز
باالستمرار يف النمو خارج نطاق السيطرة ،فإنه سوف يستهلك املوارد املالية املتاحة لدينا ،ويقوض قدرتنا
13
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على االستجابة للفرص اجلديدة ،ويطرح ضغط إضايف على أسعار الفائدة ،ومينع االستثمار والنمو يف
اقتصادنا” .
ويف الشهر نفسه ،قدمت احلكومة “جدول أعمال للتجديد اإلقتصادي” ،على أساس أن كندا ال
ميكنها اخلروج من مشاكلها ،وبدال من ذلك ،جيب أن تبين طريقها حنو االزدهار.وأشَّر هذا اىل اختالف
كبري عن موقف احلكومة الكندية السابق ،وبداية جلهود تعزيز الوعي العام بتأثري العجز املتزايد والديون
على األجيال القادمة.
ويف مؤمتر الوزراء األوائل يف شهر شباط من عام  ،1985حاولت احلكومة الكندية التعاون مع
املقاطعات ملواجهة التحديات االقتصادية واملالية يف كندا .ويف حني اتفق الوزراء األوائل على املشكلة ،إال
أهنم مل يتفقوا على احللول .غري أهنم ،مع ذلك ،اتفقوا على عقد مؤمترات سنوية هلم حول االقتصاد على
مدى السنوات اخلمس املقبلة .أما بالنسبة للجانب املايل ،فقد كان الرتكيز على “بذل املزيد من خالل
القليل” والقضاء على النفايات ،واحلد من التداخل واالزدواجية.
استضافت احلكومة الكندية مؤمتراً وطنياً حول االقتصاد يف آذار ، 1985ضم ق��ادة من مجيع
فئات اجملتمع مبا يف ذلك مجاعات األعمال التجارية ،واجملتمعات األصلية ،واجلماعات النسائية والعمالية
وغريها من احلكومات .وعلى الرغم من أن املؤمتر بدأ بالكثري من احلماس ،إال أن املشاركني مل يتمكنوا
من احلصول على توافق يف اآلراء بشأن التدابري الواجب اختاذها .واظهرت النتائج الرئيسة اعرتافاً متزايداً
خبطورة الوضع وتزايد الوعي حول أمهية هذه القضية.
ويف آيار  ،1985بدأت احلكومة الكندية اختاذ تدابري لتنفيذ جدول أعمال من أجل التجديد
االق �ت �ص��ادي .ومت إدخ ��ال بعض االج � �راءات لتقليل حجم اخل��دم��ة ال�ع��ام��ة وتقليل امل �وازن��ات التشغيلية
واإلستثمارية .كما أعلنت احلكومة الكندية خصخصة بعض الشركات احلكومية ،واحلد من بعض برامج
الدعم الصناعي .كما أشارت أيضا إىل عزمها ضبط املدفوعات التحويلية املستقبلية للمقاطعات .ويف
الوقت نفسه ،قدمت احلكومة مكاسب استثمارية وإعفاءات ضريبية وتدابري ضريبية أخرى لتعزيز النمو
12
االقتصادي.
كان قرار خفض الضرائب من جهة ،ورمبا خفض مدفوعات التحويل من ناحية أخرى ،مدعاة
إلثارة اجلدل وانتقادات هلا على أهنا حماولة لتحويل عبء العجز إىل املقاطعات .ونشر وزير املالية جهودا
كبرية نيابة عن احلكومة الكندية لبناء الوعي العام بأثر العجز الكبري املستمر .وقال الوزير إن املشكلة
هي هيكلية وليست دورية ،وأنه ،إذا مل يتم تفحصها ،فإهنا ميكن أن حترم كندا من االستثمارات الالزمة
للنمو وخلق فرص العمل ،وبالتايل تقليل مستويات معيشة الكنديني.
وأعلنت احلكومة الكندية عن املزيد من ختفيضات اإلن�ف��اق ،وامل�زي��د من التخفيضات األخ��رى
اليت تؤثر على مجيع الربامج احلكومية يف شهر شباط  .1986وتضمنت التخفيضات ختفيض األجور
14
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و  /أو جتميدها للسياسيني وكبار املوظفني العموميني .كما مت إدخال املزيد من القيود يف منو تكاليف
تشغيل الوزارات ،وخصخصة املزيد من الشركات احلكومية ،وختفيض اإلنفاق على املساعدات اخلارجية
13
والدفاع.
وتوقعت احلكومة الكندية أن يتحقق االستقرار امل��ايل حبلول هناية العقد احل��ايل .وكانت موازنة
 1986هي “املوازنة املالية” األخرية حلكومة رئيس ال��وزراء بريان مولروين .وسرتكز املوازنات اإلضافية،
يف حني مت اإلعالن عن حاالت ختفيض وجتميد إضافية ،بشكل متزايد على اإلصالح اهليكلي ،مع كون
التجارة احلرة واإلصالح الضرييب بني كندا والواليات املتحدة تتزعم الوضع.
حماولة يف وقت مبكر
يف وقت مبكر من والية احلكومة ،أعلن رئيس الوزراء مولروين عن إنشاء فرقة عمل ملراجعة مجيع
برامج الوزارات اليت سيقودها نائب رئيس الوزراء إريك نيلسن (فرقة عمل نيلسن) .ومت عمل املراجعة على
اليت جرت يف الواليات املتحدة (غريس) واململكة املتحدة (راينر) .ودخلت فرقة عمل نيلسن يف شراكة
بني القطاع اخلاص واحلكومة  -أكثر من  100مشارك من القطاع اخلاص ،وأكرب عدد ممكن من املوظفني
العموميني الذين راجعوا  1000من الربامج احلكومية.
وبعد  18شهرا م��ن العمل ،أوص��ت فرقة العمل ب��إج�راء ختفيضات كبرية على ال��دع��م وخفض
اإلن�ف��اق ،وآل�ي��ات تغيري وخصخصة تصل إىل  7أو  8مليارات دوالر .وم��ع ذل��ك ،ف��إن العديد من
التوصيات األكثر طموحا ،مل يتم تنفيذها .وأشارت أحدى تقديرات جملس اخلزانة أن وفورات (500
مليون دوالر) يف ختفيض النفقات اجلاري ،ميكن أن تعزى إىل ممارسة نيلسون .وقد أدرجت هذه التوصيات
يف موازنات عامي  1985و .1986
وبينما أدى عمل فرقة العمل اىل ختفيضات حم��دودة يف اإلنفاق ،كان أهم أدواره��ا هو الدروس
املستفادة ،واليت مت توثيقها من قبل الكثري من املؤلفني .تتطلب اإلصالحات الطموحة االلتزام السياسي
واإلرادة السياسية على أعلى املستويات ،وحتديد أفضل املعارف املتاحة يف القطاع العام ،وبناء توافق يف
اآلراء ودعم الزم لضمان التنفيذ الناجح .ويعترب التنفيذ هو املقياس احلقيقي لقرار سياسي .وسيتم وضع
هذه الدروس إلستخدامها يف سنوات الحقة.
التقدم ليس كافيا ،وليس سريعا مبا فيه الكفاية
يف خريف عام  ،1986أدت ظروف غري متوقعة (أقل من املتوقع ألسعار النفط واحلبوب العاملية)
باحلكومة الكندية اىل ضبط العجز املستهدف ،وبالتايل قبول مسار مايل أبطأ .وجرى تقدمي مبادرات
اإلدارة وإج� �راءات ضريبية يف شباط  1987لتحقيق اهل ��دف 14.وم��ن أج��ل احل�ف��اظ على امل�س��ار امل��ايل
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اجلديد ،أعلنت احلكومة الكندية مرة أخرى عن ختفيضات شاملة يف موازنة الوزارات يف عام .1988
ومتكنت احلكومة الكندية يف املدة  ،1988-1987من حتقيق فائض يف موازنة تشغيلية صغرية؛
للمرة األوىل خالل اثين عشر عاماً ،إذ مل تقرتض لتغطية تكاليف التشغيل (انظر الشكل  .)4واخنفض
عجز املوازنة من  %8.3من الناتج احمللي اإلمجايل يف املدة  1985-1984إىل  ،% 5.2وهو إجناز كبري.

املصدر :السجالت العامة للحكومة االحتادية .2008 ،
حىت املدة  ،1989-1988كانت احلكومة الكندية تتقدم بشكل جيد نسبيا يف جهودها خلفض
العجز .يف ذلك العام ،بلغ العجز يف املوازنة أدىن مستوى له يف سبع سنوات ،إذ وصل اىل %27.9
 ،ويف  ،1990-1989وصل اىل أدىن مستوى له يف مثان سنوات % 4.4 ،من الناتج احمللي اإلمجايل
(انظر الشكل .)5
ومع ذل��ك ،بقي مجً موع العجز احلكومي الفدرايل واحمللي عالياً باملقاييس التارخيية .ومع ارتفاع
أسعار الفائدة ،واجهت احلكومة الكندية قلقا متزايداً من أن ذلك من شأنه أن يهبط اىل أبعد من مساره
امل��ايل .ومل ت� ِ
�أت الدعوات للحكومة الكندية ملزيد من خفض العجز ،من املنظمات الدولية فقط مثل
صندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون والتنمية ،ولكن أيضا من اجمللس االقتصادي الكندي وغرفة التجارة
الكندية .وأخريا ،أصبح العجز اهلم األكرب جملتمع األعمال.
ويف بداية عام  ،1990كان اختاذ إجراءات بشأن العجز هو القضية رقم واحد بالنسبة للكنديني.
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وأظهر استطالع للرأي ملؤسسة (إنسايتكندا) البحثية ،أن الكنديني يدعمون خفض االنفاق (املساعدات
اخلارجية والدفاع) .ويف آخر استطالع أجرته (جلوب اند ميل) و (سي يب سي نيوز) ،تبني وجود استعداد
لقبول ضريبة السلع واخلدمات ( )GSTإذا ما ارتبطت خبفض العجز .وكشف استطالع للرأي أجرته
(مؤسسة غالوب) أن  %80من الكنديني كانوا إما “جداً مع” أو “إىل حد ما مع” القلق إزاء العجز
الفيدرايل .وبرز هذا اإلمجاع بينما كانت نافذة الفرصة ملزيد من اإلصالحات املالية تغلق ،وكانت البالد
تواجه عالمات مبكرة للركود.
أما يف املدة من عام  1989إىل عام  ،1993فقد جلأت احلكومة الكندية اىل إجراءات صارمة
على حنو متزايد يف حماولة للسيطرة على اإلنفاق ،واحلفاظ على فائض تشغيلي صغري.غري أنه ما إن أخذ
الركود االقتصادي يف امل��دة  1992-1991باإلنتشار ،كانت احلكومة تقوم بتقليل مستمر يف رسوم
الفائدة على الدين العام .وتسبب ارتفاع أسعار الفائدة يف إحباط جهود احلكومة يف معاجلة قضية العجز.
ويف بداية عام  ،1989أعلنت احلكومة الكندية عن مزيد من خفض االنفاق وزيادة الضرائب.
ومشل ذلك تأجيل اإلنفاق املخطط له يف الدفاع ورعاية األطفال ،وتقييد منو اإلنفاق (املساعدة اإلمنائية
الرمسية ،والنقل إىل احملافظات ،ومتويل التنمية اإلقليمية) ،واحل��د من اإلعانات (نقل الركاب بالسكك
احلديدية ،ودعم رجال األعمال) ،ومزيد من التخفيضات اليت من شأهنا أن تؤثر على العمليات احلكومية.
وأعقب ذلك يف كانون االول من عام  ،1989اعالن رئيس جملس اخلزانة عن تدابري إضافية هتدف إىل
15
حفظ حوايل  1.4مليار دوالر على مدى ثالث سنوات.
ويف ع��ام  ،1990أعلنت احلكومة الكندية ع��ن ض�واب��ط إن�ف��اق تؤثر على جمموعة واس�ع��ة من
العمليات احلكومية 16وأعلن وزي��ر املالية أن ضريبة السلع واخلدمات من شأهنا أن تساهم يف احلد من
العجز .ويف عام  ،1991مددت احلكومة الكندية تدابري الرقابة على اإلنفاق املعلنة يف عام ،1990
17
وفرضت قيوداً إضافية على اإلنفاق احلكومي.
أما يف جمال اخلدمة العامة ،فقد كان التوتر يتصاعد بينما كانت ال��وزارات تكافح للحفاظ على
اخلدمات مبوارد متناقصة .ويف آذار  ،1999قام رئيس جملس إدارة اخلزانة بتجميد رواتب اخلدمة العامة.
وساهم هذا يف التعجيل بأكرب إضراب للخدمة العامة الفدرالية يف تاريخ كندا يف ايلول .1991
للتعامل مع االنكماش االقتصادي ،قدمت احلكومة الكندية ختفيضات ضريبية وإنفاق جديد
على البنية التحتية والتدريب يف شباط  ،1992واملزيد من خفض اإلنفاق ،مبا يف ذلك التخفيضات على
جمموعة واسعة من الربامج وختفيضات شاملة بنسبة  %3إىل املوازنات التشغيلية لألقسام ،لدفع مثن هذه
18
اإلجراءات.
وأعلنت احلكومة الكندية عن ختفيضات شاملة اضافية يف عام  ،19 1992مما قلل من املوازنات
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التشغيلية لألقسام بنسبة  %3أخ��رى ،وجتميد روات��ب اخلدمة العامة لعامني إضافيني .ويف وقت الحق
من ذلك العام ،أعلنت احلكومة الكندية عن خطط إلصالح نظام التأمني ضد البطالة ،وهي تغيريات
من شأهنا أن تساعد يف حتقيق وفورات مالية يف هناية الطريق .كما أدخلت مزيداً من التخفيضات على
املوازنات التشغيلية لألقسام يف نيسان.20 1993مث قامت احلكومة الكندية بني عامي  1984و ،1993
بتخفيضات شاملة يف املوازنة بلغ عددها  22ختفيضاً ،كل واحد منها كان أكثر صعوبة من السابق،
وكان هلا تأثري كبري على اخلدمة العامة 21.وعلى الرغم من هذه اجلهود ،ازداد عجز املوازنة مرة أخرى ليصل
إىل  %5.6من الناتج احمللي اإلمجايل يف املدة ( 1993-1992انظر الشكل  .)5وبلغ الدين االحتادي
 % 64من الناتج احمللي اإلمجايل.

املصدر :السجالت العامة للحكومة االحتادية .2008 ،
اإلصالح اهليكلي واكتظاظ جدول األعمال
وما جعل األمور أكثر صعوبة ،كان العجز املتزايد والديون ليس املشكلة الوحيدة على جدول
أعمال احلكومة الكندية .واعتبارا من  1984إىل انتخابات عام  ،1988واصلت احلكومة اتباع أجندة
اقتصادية امتدت إىل ما وراء استعادة املكانة املالية العامة ،وإطالق عدد من اإلصالحات اهليكلية الكربى،
كثري منها كانت تنضج أو تدخل مرحلة حرجة يف وقت واحد .ويف حني خلق ذلك ظروفا أكثر مالءمة
18
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لألداء االقتصادي يف كندا ،وإصالحات القطاع العام يف املستقبل ،فإهنا تسببت أيضا بزخم خطري على
جدول أعمال احلكومة خالل السنوات القليلة املاضية من واليتها .ما يلي هو تذكري باملراحل احلامسة
لبعض أهم اإلصالحات خالل هذه الفرتة.
اتفاقية التجارة احلرة
وافق الوزراء األوائل ،يف مؤمترهم حول االقتصاد يف شباط  ،1985على استكشاف “حذر”
التفاقية جتارة حرة مع الواليات املتحدة .ووافق كونغرس الواليات املتحدة على تشريع ذي مسار سريع
اعطى املفاوضني مهلة حىت تشرين األول  1987للتوصل إىل اتفاق .وهكذا بدأت فرتة مكثفة من
العمل مبشاركة مجيع حكومات املقاطعات والوزارات االحتادية .وسيطرت اتفاقية التجارة احلرة بني كندا
والواليات املتحدة األمريكية على محلة  1988االنتخابية ،كما أن العالمات املبكرة للركود كانت قد
بدأت يف الظهور .أما بعد االنتخابات ،فقد مررت حكومة رئيس الوزراء بريان مولروين تشريعات سريعة،
ودخل االتفاق حيز التنفيذ يف  1كانون الثاين .1989
ويف عام  ،1990طلبت حكومة املكسيك رمسيا من الواليات املتحدة لفتح حمادثات حول اتفاقية
التجارة احلرة بني البلدين .وقررت احلكومة الكندية متابعة املفاوضات ملا سيصبح فيما بعد اتفاقية التجارة
احلرة ألمريكا الشمالية (نافتا) ،وبدأت املفاوضات يف حزيران عام .1991
اإلصالح الضرييب
التزمت احلكومة الكندية ،يف خطاب العرش السامي لعام  ،1986بتحقيق االص�لاح الضرييب
الشامل .وصدرت ورقة بيضاء حول اإلصالح الضرييب يف حزيران  .1987كان يفرتض أن يتم تنفيذ
اإلص�لاح��ات املقرتحة على مرحلتني .املرحلة األوىل ،يف ع��ام  ،1988قبل االنتخابات ،من شأنه أن
خيفض معدالت ضريبة الدخل الشخصي .املرحلة الثانية ،بعد االنتخابات ،فإن إص�لاح نظام ضريبة
املبيعات االحت��ادي .وقد انتقد هذا النهج على مرحلتني ذات دواف��ع سياسية .أصبح اإلص�لاح الضرييب
مسألة خالفية بينما دخلت احلكومة واليتها الثانية.
ويف سبتمرب  ،1990وم��ع هتديد أعضاء جملس الشيوخ الليربايل هبزمية اإلص�لاح��ات الضريبية،
أضاف رئيس الوزراء مثانية من أعضاء جملس الشيوخ اىل الغرفة العليا لقلب املوازين اىل صاحل احلكومة.
ودخلت  %7من اإلصالحات حيز التنفيذ يف  1كانون الثاين .1991
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اإلصالح الدستوري
قررت احلكومة الكندية ،يف وقت متأخر من واليتها األوىل ،فتح جبهة أخرى .أدت عدة مؤمترات
للوزراء األوائل حول القضايا الدستورية إىل التوقيع على ميثاق حبرية ميش يف حزيران  .1987وهذه القضية
املثرية عاطفيا حشَّدت اهتمام الوزراء ورئيس الوزراء اىل اجلزء األفضل لعام  .1987وأخريا اهنار االتفاق
عندما مل حيصل على موافقة كل اجملالس التشريعية احمللية .وأث��رت النتائج املرتتبة على ذلك اىل ختريب
الوحدة القومية .تبع جولة كبرية جديدة من املفاوضات الدستورية يف حماولة للتخفيف من هذه النتائج،
والتوصل إىل اتفاق دستوري حديث.
استغرقت املفاوضات الدستورية الكثري من العام  .1992ويف حزيران ،توصلت احلكومة الكندية،
ومجيع املقاطعات ،واحلكومات اإلقليمية ،وأربع مجعيات للسكان األصليني اىل اتفاق باإلمجاع على جمموعة
واسعة ومعقدة من التعديالت الدستورية املعروفة باسم ميثاق شارلوت تاون ،الذي مل ميرر يف االستفتاء
الوطين يف تشرين األول  .1992استوعب جدول األعمال هذا قدرا كبريا من وقت الوزراء واخلدمة العامة.
وعندما صاحبه كساد عاملي ،مل يتسبب جدول األعمال املتخم إال خبلق متاعب للحكومة.
وحبلول عام  ،1993أظهرت استطالعات الرأي ملؤسسة ديسيما ،قلق الكنديني من ان العجز
يف أعلى مستوياته على االطالق ،ومن خلق وظائف لذوي الرتب العالية .كما أفاد استطالع ملؤسسة
غالوب يف نيسان  ،1993أن  %70من الكنديني سيخفضون االنفاق خلفض العجز ،بدال من زيادة
االنفاق لتحفيز االقتصاد .وظهر هناك إمجاع جمتمعي واسع النطاق للعمل .
وعلى الرغم من أن العجز يف املوازنة كان عند ( %5.3من الناتج احمللي اإلمج��ايل) ،إال أنه كان
أقل بنحو ثالث نقاط مئوية مما كان عليه احلال عندما تسلمت حكومة رئيس الوزراء مالروين احلكم يف
عام  ،1984وكانت احلكومة تتعرض للوم لعدم إحراز تقدم يف معاجلة مسألة العجز والديون .ومت نسيان
التقدم الذي حتقق على مدى السنوات الست األوىل من واليتها .
كانت املسامهة الرئيسة الستعادة ااملكانة املالية العامة ،هي اإلصالحات اهليكلية اليت وفرت ظروفا
أكثر مالءمة لالقتصاد الكندي ،ووضعت األس��اس الصالحات مالية يف املستقبل .وأصبحت الفوائد
اليت ستعود على االقتصاد الكندي من ضريبة السلع واخلدمات واتفاق التجارة احلرة بني كندا والواليات
املتحدة األمريكية ،لسنوات واضحة يف وقت الحق .ويف تشرين الثاين ،1993خسرت احلكومة.
التعلم من املاضي1993 – 1984 :
لقد تعلمنا دروسا مهمة خالل هذه الفرتة .وحصلت اخلدمة العامة على خربة حول اإلدارة املالية،
مبا يف ذلك ميزة هنج خمتلف ،وشروط النجاح ،واملخاطر اليت جيب جتنبها .وتشمل تلك الدروس ما يلي:
1 .1الزخم يف جدول األعمال يزيد من خطر الفشل .كما أن القضاء على العجز الكبري هو مشروع كبري.
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وقد ناقش اإلصالح املايل يف هذه املقالة التأثريات على مجيع الوزارات والوكاالت احلكومية ،مما ترك
جماال كبريا إلصالحات طموحة أخرى.
2 .2ال��وع��ي ال�ع��ام ض��روري للمواطنني لقبول التضحية املطلوبة منهم .كلما اخنفض ال��وع��ي ال�ع��ام هبذه
املشكلة ،كلما كان من الصعب على احلكومة خفض اإلنفاق ،وطال الوقت أمام تنفيذ اإلصالح
املايل.
3 .3لدى التخفيضات الشاملة وعمليات التجميد اليت تؤثر على الربنامج واخلدمات بطريقة غري متمايزة
آثار ضارة كبرية .تساهم هذه التخفيضات يف قلة جودة اخلدمات العامة ،واحلد من كمية اخلدمات
املتاحة لنفس املستوى من مسامهة دافعي الضرائب كما أهنا تؤثر على املعنويات يف اخلدمة العامة.
كما أهنا ،مع مرور الوقت ،تعمل على تقليل ثقة املواطنني يف احلكومة ،والقطاع العام ،واملؤسسات
العامة.
4 .4ال تعترب تدابري الكفاءة أو “فعل الكثري بالقليل” حلول ناجعة للقضاء على العجز الكبري .ميكنها
أن تساعد يف إعادة توزيع املخصصات الداخلية من أدىن إىل أعلى بالنسبة لألولويات ،ولكن ليس
هناك بديل الختاذ اخليارات حول األمهية النسبية للربامج احلكومية للقضاء على العجز الكبري .ويتعلق
األمر باخنفاض دور احلكومة من خالل الوسائل اجلماعية للمواطنني.
5 .5العمل بسرعة ميكن أن يساعد يف جتنب ظروف غري متوقعة .هناك عوامل خارجية خارجة عن سيطرة
احلكومة ميكن توجيهه خارج مسارها .وإن كل حماولة فاشلة جتعل القادم أصعب بكثري على حنو
متزايد .ما أن تبدأ هذه العملية ،سيكون من األفضل العمل على موازنة متوازنة.
ميكن أن تستخدم هذه التجربة بشكل جيد يف املستقبل ،عندما تكون الظروف ،مرة أخرى ،مواتية
للسيادة املالية احملتملة.
استعادة السيادة املالية لكندا1999 – 1993 :
أكدت مجيع األطراف السياسية ،خالل احلملة االنتخابية عام  ،1993على النمو االقتصادي
وخلق فرص العمل باعتبارها أولويات ،مع إشارة مماثلة خلفض العجز.
ووعد احلزب الليربايل خبفض العجز إىل  %3من الناتج احمللي اإلمجايل حبلول هناية العام الثالث
 .ك��ان ه��ذا االل�ت�زام متفقا مع هنج بلدان أخ��رى ،ومماثالً ملا إتبعه اإلحت��اد األورويب  .وميكن حتقيق هذا
االلتزام من خالل النمو االقتصادي وخفض االنفاق يف جماالت مثل الدفاع ،واخلدمات اإلستشارية واملنح
للشركات.
ووعد حزب احملافظني التقدمي بالقضاء على العجز يف غضون مخس سنوات ،من خالل القضاء
على النفايات وعدم الكفاءة ،وخفض التكاليف التشغيلية احلكومية ،ودعم األعمال التجارية ،واحلد
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من املساعدات الدولية واإلنفاق على الدفاع .كما وعد احلزب بعدم حتويل عبء العجز إىل املقاطعات.
أما حزب اإلصالح فقد تقدم باالقرتاح األكثر طموحا ،عندما اقرتح القضاء على العجز يف ثالث
سنوات عن طريق خفض العمليات والربامج احلكومية .وهكذا ستقل عمليات النقل إىل املقاطعات،
واألعمال التجارية ،ومجاعات املصاحل اخلاصة واألفراد.
ووعدت كتلة الكيبيكيني ،أن��ه إذا م��ا مت احل�ف��اظ على ت �وازن ال�ق��وى يف حكومة أقلية ،بإجبار
احلكومة الكندية على خفض اإلنفاق مبقدار  10مليار دوالر يف السنة األوىل ،من خالل القضاء على
النفايات ،وختفيض اإلنفاق العسكري ،والقضاء على االزدواجية يف الربامج اليت تقدمها املقاطعات وإهناء
املالذات الضريبية.
أما احلزب الدميقراطي اجلديد فكان لديه خطة أقل طموحا .ومع ذلك ،فقد أدرك احلاجة إىل
احتواء العجز وأنه ،يف حال انتخابه ،لن يزيد العجز خالل فرتة واليته.
وهكذا جرى انتخاب حكومة ليربالية بزعامة رئيس الوزراء جان كريتيان ،يف تشرين الثاين .1993
وحبلول هذا الوقت ،كان دين احلكومة الكندية قد وصل اىل  %67من الناتج احمللي اإلمجايل .واستهلكت
خدمة تلك الديون ما يقرب من  %35من اإليرادات احلكومية ،بعد أن كانت  %11يف املدة -1974
( 1975انظر الشكل .)6

املصدر :السجالت العامة للحكومة االحتادية .2008 ،
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مل يشر اخلطاب أمام العرش يف كانون الثاين  1994كثرياً إىل تزايد عبء العجز والديون.وقد
أع��ادت موازنة شباط  1994األلتزام االنتخايب خبفض العجز إىل  %3من الناتج احمللي اإلمجايل على
مدى ثالث سنوات .ومل تتحدث كثرياً عن الكيفية اليت سيتم هبا إجناز هذا ،ما عداالوزير املسؤول عن
جتديد اخلدمة العامة الذي من شأنه أن يؤدي استعراضا لـ:
“كل جوانب االنفاق لدى الوزارات لضمان أن الربامج ذات األولوية املنخفضة سيتم ختفيضها أو
استبعادها ،وأن برامج احلكومة املقلصة موجهة إىل االحتياجات ذات األولوية )Martin, 1994a(”....
ومل تتلق املوازنة استقباال حسناً يف األوساط املالية .وبعد عدة اسابيع من التغطية اإلعالمية السلبية،
اضطرت احلكومة إىل أخذ الوضع املايل على حممل اجلد.
استخدمت حكومة رئيس ال��وزراء جان كريتيان مراجعة الربنامج كوسيلة أساسية للقضاء على
العجز خالل فرتة واليتها األوىل .كما طور مكتب اجمللس امللكي اخلاص هذا املفهوم ،وقام بالنمذجة على
النهج الذي بدأته وزارة النقل يف املدة  ،.1993-1992واستقت مراجعة الربنامج من الدروس املستفادة
من احملاوالت السابقة خلفض العجز.
أخذ النموذج شكله من خالل املناقشات املختلفة بني رئيس الوزراء والوزير املسؤول عن جتديد
اخلدمة العامة ،ووزير املالية وسكرتري جملس الوزراء .وقد لعب كل من مكتب رئيس الوزراء ووزارة املالية
واألمانة العامة للمجلس ووزارة اخلزانة دورا نشطا يف ذلك .وقد عرض رئيس الوزراء هذا األمر يف جملس
ال��وزراء  -يف إش��ارة واضحة ألمهيته .أما مراجعة الربنامج فقد اختلفت عن كل املمارسات السابقة يف
هنجها ،ونطاق اجلهد والعملية واملبادئ التوجيهية.
املنهج

رفضت مراجعة الربامج مفهوم التخفيضات الشاملة ،والرأي القائل بأن العجز الكبري ميكن القضاء
عليه من خالل زيادة اإلنتاجية .بدال من ذلك ،افرتضت أنه ال يوجد بديل عن تقومي األمهية النسبية
للربامج واخل��دم��ات احلكومية يف إط��ار املالية العامة .وم��ا أن مت تقدمي ه��ذه اخل�ي��ارات ،متكنت احلكومة
الكندية من النظر اىل الكفاءة النسبية للخيارات السياسية املختلفة .ومبا أن الرتكيز كان على الدور،
فإنه مل يكن مستندا اىل مؤشرات األداء أو نتائج األداء ،واليت هي األكثر مالءمة ملسألة إع��ادة توزيع
املخصصات ،وليس للحد من العجز الكبري.
ويف ضوء ذلك ،فإن املمارسة كانت أقل حول “ما الذي سيتم ختفيضه” وأكثر حول “ما جيب
احلفاظ عليه” العطاء كندا املزايا النسبية الالزمة لتحقيق االزدهار يف املستقبل  -أقل من املمارسة املالية،
وأكثر من مشروع اجملتمع املضطلع به يف إطار قيود مالية شديدة .وقد عرضت مراجعة الربامج “إعادة
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تصميم نفسها لتحقيق أدواره��ا ومسؤولياهتا داخ��ل احلكومة االحتادية تكيفا مع احتياجات ومتطلبات
املستقبل ،وضمن موازنة حمددة هلا” (.)Massé, 1994
النطاق
كانت مراجعة الربامج ممارسة واسعة النطاق مبشاركة مجيع الوزارات واملنظمات اليت تكتب التقارير
إىل وزير أو من خالل وزير اىل الربملان ،مبا يف ذلك الوكاالت والشركات أو اهليئات شبه القضائية .وقد
استغرق املنهج املستند اىل احملفظة ،ومل يكن هناك شيء على الطاولة.
بعد وقت قصري من االنتخابات ،أطلقت احلكومة الكندية عدداً من االستعراضات السياسية بدءً
من الدفاع اىل السياسة اخلارجية والعلوم والتكنولوجيا واألعمال التجارية الصغرية وكفاءة االحتاد ملراجعة
مجيع الوكاالت االحتادية .كما مت إطالق هذه املراجعات تدرجييا إىل مراجعة الربامج .وكان سيتم دجمها
مع الضمان االجتماعي ،الذي يغطي جمموعة معقدة من الربامج والتحويالت االجتماعية لألفراد.
العملية

أحد أهم خصائص عملية مراجعة الربنامج كانت االعتماد على وزراء ونواب وزراء كمهندسني
لإلصالحات يف الوزارات.
أعطي الوزراء ونواب الوزراء “كفريق واحد” مسؤولية اإلتيان باقرتاح مشرتك للدور املستقبلي يف
الوزارة خلدمة الكنديني ،مع األخذ يف االعتبار اخلطة املالية للحكومة الكندية ملدة ثالث سنوات .ضمن
هذا النهج وجود صلة قوية بني خيارات السياسات وتنفيذ السياسات ،واحلد من خماطر السلوك التكتيكي
(جي��ادل ال��وزراء بالقول أنه كان ميكنهم فعل ما هو أكثر لوال املقاومة من قبل اخلدمة العامة ،وموظفي
القطاع العام حبجة أهنم ميكن أن يفعلوا ما هو أكثر إذا ما كان هناك إرادة سياسية الختاذ إجراءات).
إدراك�اً منها لتنوع الظروف ومهماهتا ووالياهتا ،أعطت احلكومة الكندية للوزراء والنواب مطلق
احلرية يف كيفية إعداد مقرتحاهتم ،ومن يشركون ،ومع من يتشاورون .كانت العملية ،يف بعض الوزارات،
أكثر انفتاحا ،ومتت مشاركتها على نطاق واسع مع املوظفني أكثر من اآلخرين .كما حظيت بعضها
ب��دور كبري ألصحاب املصلحة .ويف حني قام آخ��رون بعمل مراجعاهتم على نطاق دويل ،ق��ام البعض
اآلخر باإلعتماد على حبوث السياسات الداخلية القوية ،وخربة سنوات من التشاور مع أصحاب املصلحة
الرئيسيني ،يف حني كان هذا غري موجود بشدة يف مناطق أخرى.
مل تعط الوزارات األهداف املالية الفردية حىت وقت الحق من هذه العملية .وهذا أمر هام ألسباب
عديدة . .أوال ،مل يكن لدى الوكاالت املركزية معرفة كافية لوضع أهداف مالية معقولة لألقسام الفردية.
ثانيا ،من شأن األهداف اليت فرضت مركزيا  ،أن جتعل من املستحيل على الوزارات وضع املقرتحات اليت
جتاوزت اهلدف إىل األمام .ثالثا ،اخلفيضات املستهدفة قد تؤدي اىل تقدمي ختفيضات ،ولن يكون هلا دور
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إعادة ترتيب.
ومع ذلك ،أعطي الوزراء ونواب الوزراء “جمموعة مشرتكة من املبادئ و” مؤطرة كستة اختبارات
ا(نظر الشكل  ،)7واليت سيتم تنفيذ االستعراضات من خالهلا .وكانت االختبارات ذات تسلسل تفاعلي
ألسئلة تبدأ من الدور اىل الفعالية  ،وتنتهي بالقدرة على حتمل تكاليف هذا االقرتاح بشكل عام.

شكلت هذه االختبارات اإلطار املفاهيمي للممارسة ،وصيغت على شكل ستة أسئلة:
1 .1هل الربنامج أو النشاط مستمر يف خدمة املصلحة العامة؟
2 .2هل هناك دور شرعي وضروري للحكومة يف منطقة أو نشاط هذا الربنامج؟
 3 .3هل الدور احلايل للحكومة االحتادية مناسب ،وهل الربنامج مرشح إلعادة الرتتيب مع احملافظات؟
4 .4ما هي األنشطة أو الربامج اليت جيب أو ميكن أن تنقل كليا أو جزئيا إىل القطاع اخلاص أو القطاع
التطوعي؟
5 .5إذا استمر الربنامج أو النشاط ،كيف ميكن حتسني كفاءته؟
6 .6هل احلزمة الناجتة من ال�برام��ج واألنشطة هي بأسعار معقولة داخ��ل االنضباط امل��ايل؟ إذا مل تكن
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كذلك ،ما هي الربامج أو األنشطة اليت ينبغي التخلي عنها؟
نتيجة لذلك ،كان برنامج املراجعة عملية مستمرة متحورت مرة أخرى حول نفسها ،إذ مل يقدم
االقرتاح الشامل وفورات كبرية.
وق��د مت استخدام اإلختبارات لسنوات عديدة بعد أن مت تنفيذ ق �رارات مراجعة الربنامج لتقييم
مقرتحات الوزارات إلعادة توزيع أو لتمويل مبادرات جديدة.
مثة خاصية أخرى مهمة ملراجعة الربنامج ،وهي االنفتاح يف عملية املوازنة االحتادية .على الرغم
من أن تفاصيل املوازنة قد مت اإلحتفاظ هبا بشكل سري ،إال أن وزير املالية فتح حوارا واسعا مع خرباء
من القطاع اخلاص والربملان والكنديني حول افرتاضات التخطيط واإلجراءات املالية احملتملة  .وقد ساهم
ذلك يف بناء فهم شعيب ،وتقدمي الدعم لربنامج إصالحي طموح .كما فتح الوزير العملية للوزراء ،وذلك
باستخدام جلنة وزارية لرتشيح خيارات للموازنة .وسيستمر العمل هبذه الطريقة ملبادرات املوازنة اإلحتادية
يف املستقبل .أما ضمن اخلدمة العامة ،فقد كان نائب وزير املالية هو املهندس للنهج األكثر انفتاحا
لتخطيط املوازنة ،ألن وزارة املالية كانت قد قامت سابقا بالعمل بشكل وثيق مع مكتب اجمللس امللكي
واألمانة العامة جمللس اخلزانة ملراجعة االفرتاضات واخليارات واملقرتحات ،وبالتايل ضمان وجود هنج سلس.
وس��وف تساعد االب�ت�ك��ارات املهمة يف ضمان ال�ن�ج��اح .كانت اف�تراض��ات التخطيط ملعدالت
النمو والفائدة أكثر حذرا من معدلالقطاع اخلاص .وقد مت استبعاد مجيع االحتياطيات السياسية .ومت
عمل “احتياطي للطوارئ” للتعامل مع املواقف غري املتوقعة يف اإلقتصاد ،إذا مل يكن مطلوبا العمل
على أهداف اإلنفاق ،مما من شأنه أن يساهم يف خفض العجز .وقللت أمانة جملس اخلزانة القيود على
الوزارات ،مما سهل إعادة ختصيص األموال وتنفيذ القرارات.
األليات  -ثالثة جداول وأمانة صغرية
كانت عملية صنع القرار حامسة يف جناح مراجعة الربامج  .طلب من كل وزارة تقدمي خطة العمل
االسرتاتيجية اليت حتتوي على مقرتحات الوزراء ونواب الوزراء من أجل اإلصالح.
وقامت ثالث جلان مبراجعة مقرتحات الوزارات:
•جلنة توجيهية من نواب الوزراء ،تعمل كلجنة استعراض مناظرة.
•جلنة وزارية خاصة من الوزراء لفحص املقرتحات وبناء توافق سياسي.
•جملس وزراء كامل للتحكيم يف القضايا الرئيسة وضمان التوازن العام والتضامن .ويضمن
رئيس الوزراء االنضباط والدعم السياسي للوزراء ،واحلزب احلاكم.
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جلنة وكالء الوزارات
ترأس كاتب اجمللس امللكي اخلاص وسكرتري جملس الوزراء اللجنة التوجيهية لوكالء الوزارات .يلعب
سكرتري جملس الوزراء ،يف كندا ،دورا رئيسا يف إدارة جمتمع وكالء الوزارات يف دعم األولويات على مستوى
احلكومة .ومع إمكانية الوصول املباشر إىل رئيس ال��وزراء ،فإن التزام الكاتب برتؤس اللجنة التوجيهية
يعترب إشارة قوية ألمهية هذه العملية .عملت هذه اللجنة مبثابة فريق مراجعة مناظر ،لتبادل مجيع مقرتحات
الوزارات  ،واملصدر الرئيسي للمشورة لألقسام واللجنة الوزارية اخلاصة حول خطط الوزارات.
وضمت جلنة وكالء ال��وزارات خرية من لديهم اخلربة يف متثيل اجمللس امللكي اخلاص ووزارة املالية
وسكرتارية جملس اخلزانة ،باإلضافة اىل الوزارات الكبرية والصغرية .وضمت األمساء كل من:
•جوسلني بورغون ،كاتب اجمللس امللكي اخلاص وأمني سر جملس الوزراء (الرئيس)
•ديفيد دودج ،وكيل وزارة املالية
•روبرت جريو ،يليه بيرت هاردر ،سكرتري جملس اخلزانة
•ميل كايب ،وكيل وزارة البيئة
•سوزان هريتوبايز ،وكيل وزارة ،اخلطط واألولويات ،مكتب اجمللس امللكي اخلاص
•رونالد كوايل ،وكيل وزارة األشغال العامة واخلدمات احلكومية
•جانيت مسيث ،وكيل وزارة التنوع االقتصادي الغريب
•وين ووترز ،مدير تنفيذي ،سكرتارية مراجعة الربنامج ،مكتب اجمللس امللكي اخلاص
عملت اللجنة بطريقة منفتحة وشفافة .ومت مشاركة مجيع التقوميات املعدة مع الوزير ،ووكيل الوزير
وأعضاء اللجنة الوزارية .وقدمت النتائج اليت توصلت إليها اللجنة اىل جملس الوزراء من قبل وكيل الوزارة
 ،مع اخلطط واألولويات .أعطى هذا للوزراء املشرفني صوتا كامال يف املناقشة ،وحررهم من الدفاع أو
معارضة املقرتحات .كما مسح هلم ولزمالئهم يف اللجنة الوزارية بالرتكيز على التوصل اىل توافق سياسي.
اللجنة الوزارية
قدمت اللجنة الوزارية اخلاصة رقابة سياسية للممارسة .وقد مت اختيار أعضائها بعناية من قبل
رئيس ال��وزراء .وقد مشلت ،من املنظور املؤسسي ،إىل جانب الرئيس  ،وزير املالية ورئيس جملس إدارة
اخل�زان��ة ،ورؤس��اء جل��ان جملس ال��وزراء االقتصادية واالجتماعية ورئيس احلكومة يف جملس العموم .كما
تضمنت وزراء آخرين كتمثيل إقليمي متوازن قوي ،فضال عن التنوع يف وجهات النظر السياسية .
•معايل مارسيل ماسي ، ،رئيس اجمللس امللكي اخلاص ،ووزير الشؤون احلكومية والوزير املسؤول
عن جتديد اخلدمة العامة (الرئيس)
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•معايل بول مارتن ،وزير املالية
•معايل آرت ايغلتون ،رئيس جملس إدارة اخلزانة
•معايل شيال كوبس ،نائب رئيس جملس الوزراء ،و وزير البيئة ،ورئيس اللجنة الوزارية لسياسات
التنمية االجتماعية
•معايل هريب غراي ،زعيم احلكومة يف جملس العموم واملدعي العام لكندا
•أندريه أوليه ،وزير الدولة للشؤون اخلارجية ورئيس اللجنة الوزارية لسياسات التنمية االقتصادية
•معايل آن ماكليالن ،وزير الطاقة واملناجم واملوارد
•معايل سريجيو مارشي ،وزير املواطنة واهلجرة
•معايل بريان توبني ،وزير مصائد األمساك واحمليطات
كان اختيار الرئيس ق�راراً مهماً ،إذ كان لديه تواصل مباشر مع رئيس ال��وزراء .كما كان منوطاً
باملسؤولية الرئيسة لبناء توافق سياسي قوي نيابة عن احلكومة.
إن حتديد هذا الدور بالوزير املسؤول عن جتديد اخلدمة العامة قد أعطى مزيدا من احلرية لوزيراملالية
يف أن جيادل حول االنضباط املايل األكرب ،وتشجيع النهج اجلريء خلفض العجز ،كما أعطى وزير املالية
املزيد من الوقت لالستشارات حول عدة مسائل مثل امل��ال واألعمال واإلت�ص��االت ،ومجاعات املصاحل
واملواطنني والربملانيني.
واعتمدت اللجنة الوزارية بشكل كبري على مبدأ مهم ،وهو أن “ال شيء متفق عليه حىت يتم
حرف السلوك التكتيكي ألولئك الذين كانوا يأملون أن يُع َفو عنهم،
االتفاق على كل شيء” ،وهو ما َّ
ويف نفس الوقت ،يتم محايتهم من املقرتحات الطموحة املبكرة.
رئيس الوزراء وجملس الوزراء
كان املستوى الثالث من الرقابة جملس الوزراء كامالً ،وهو املنرب األهم للحكومة الكندية يف جمال
صنع القرار  .يتكون جملس ال��وزراء من مجيع ال��وزراء ،ويرأسه رئيس ال��وزراء .وقد قدم القيادة السياسية
للمراجعة ،و ضمن التضامن الوزاري ،وتقييم التوازن العام ،وتأثري هذه املقرتحات .كما كان دور جملس
الوزراء وقيادة رئيس الوزراء يف غاية األمهية إلجناح مراجعة الربامج.
لعب رئيس ال��وزراء دورا رئيسا يف ضمان اإلنضباط داخ��ل احل��زب احلاكم ومشاركة اجلميع.ومل
يتم اعفاء أي وزارة ،ومل يسمح ألي وزير بالتنحي وترك العبء على اآلخرين ،مثلما مل يسمح بأي
استثناءات أو حاالت خاصة إال بعد االنتخابات القادمة.
مل يكن هذا ليكون ممكنا من دون عزم رئيس الوزراء كريتيان ،والتعاون القوي مع وزير املالية .ومع
وجود اختالفات كثرية بينهما ،إال أهنما ،يف هذا الشأن ،كانا عازمني على البقاء على نفس املسار .كان
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هذا أمراً أساسيا لتحقيق النجاح.
إن الطبيعة اجلماعية والشاملة هلذه العملية ،والشفافية يف املمارسة ،واالنضباط لدى رئيس الوزراء،
قد ساهم يف بناء الثقة والطمأنينة ،وشجع الوزراء على اإلتيان مبقرتحات طموحة .كانت السمة املميزة
ملراجعة الربنامج واحدة من األمثلة الكندية األكثر إثارة لإلعجاب للحكومة .
األمانة العامة لربنامج املراجعة
مت إنشاء أمانة صغرية تتكون من مدير تنفيذي ومخسة ضباط واثنني من موظفي الدعم يف مكتب
اجمللس امللكي اخل��اص .أما واجبها فهو تسهيل االتصال بني ال��وزارات واهليئات املركزية ،ومسؤولة عن
ضمان العرض املنسق لوكيل الوزارة واللجان الوزارية ،وتقوم برفع تقاريرها اىل وكيل وزارة ومنه اىل جملس
الوزراء ،وثاين أقدم وكيل وزارة يف اخلدمة العامة الكندية .ومبا أهنا مل تكن مؤسسة دائمة ،فقد مت استعارة
املوظفني لفرتة املراجعة.
اجلدول الزمين للمراجعة  -خطوة خبطوة
أطلق برنامج املراجعة رمسيا يف  18آيار  .1994يف ذلك اليوم ،كتب رئيس اجمللس امللكي اخلاص
والوزير املسؤول عن جتديد اخلدمة العامة إىل زمالئه يف جملس الوزراء لتحديد النهج العام واملبادئ التوجيهية
للممارسة .أبلغت الرسالة الوزراء أهنم وأقسامهم كانوا مسؤولني عن مراجعة وتقييم براجمهم واألنشطة ضد
جمموعة مشرتكة من املبادئ التوجيهية.
ويف نفس الوقت ،أوجز سكرتري جملس الوزراء كل وكالء الوزارات على ما كان متوقعا منهم خالل
األشهر املقبلة .ومت إعطاء الوزارات ثالثة أشهر لوضع خططها.
ويف حزيران  ،1994أص��درت أمانة برنامج املراجعة عرضا قصريا عن تنظيم برنامج املراجعة،
وأصرت على ضرورة حتديث عمل احلكومة الكندية ،مشرية إىل أن التخفيضات الشاملة مل تكن وسيلة
مرغوبة إلدارة االنضباط املايل.كما استقت من الدروس من ممارسة فرقة نيلسون لسنة  ،1984والدروس
املستفادة من بلدان أخرى ،وذكرت الوزارات أن تلبية اهلدف املايل اإلمجايل سيتطلب ختفيضات حقيقية،
وليس فقط ختفيضات يف زيادة اإلنفاق املخطط له.
ونُصحت الوزارات بتعيني “منسق لربنامج املراجعة” للمساعدة يف إدارة التنسيق بني الوزارات،
وضمان االتصال يف الوقت املناسب مع األمانة العامة لربنامج املراجعة .وكما كان من املتوقع أن عددا
من “ املراجعات األفقية” ستكون هلا حاجة يف معاجلة القضايا املشرتكة واملتداخلة لعدة أقسام ووكاالت،
فإن منسقي برنامج املراجعة سيسامهون أيضا يف التنسيق على نطاق احلكومة.
ويف أوائل شهر متوز ،أصدرت األمانة دليالً أكثر تفصيال لتطوير “خطط العمل االسرتاتيجية”
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اليت تتعامل مع قضايا الشكل والبيانات املشرتكة .وأعادت التأكيد على أن اهلدف الرئيس هو حتديد
األدوار واملسؤوليات اإلحتادية األساسية ،وتقدمي حكومة حديثة ومسؤولة .كان ينبغي أن يستمر برنامج
املراجعة بشكل سريع يف ظل ضيق الوقت ،حيث كان جيب االنتهاء يف الوقت املناسب للموازنة يف شباط
 .1995وكان جيب تقدمي خطط العمل االسرتاتيجية أمانة برنامج املراجعة حبلول  31آب.
ويف أيلول  ،1994ويف خطاب أم��ام غرفة التجارة الكندية ،أك��د رئيس ال ��وزراء كريتيان أمهية
وأهداف برنامج املراجعة ،وقال إن حكومته مل تؤمن بالقطع واخلفض  ،قائال ”:نعتقد أن احلكومة ميكن
وجي��ب أن تكون ق��وة للخري يف اجملتمع .ل��ذا جيب علينا أن حنسن حتديد أولوياتنا “ (,Chrétien
.)1994
وب��دأت جلنة م��ن وك�ل�اء ال ��وزارات مراجعة مقرتحات ال ��وزارات يف منتصف شهر اي�ل��ول ،حيث
اجتمعت كل أسبوعني ملدة يوم كامل .ومن أجل تسهيل املراجعة ،وافقت اللجنة أن يتم مراجعة الوزارات
والوكاالت ذات األدوار واملسؤوليات املماثلة باعتبارها كل ال يتجزأ خالل الدورة نفسها .فعلى سبيل
املثال ،مت مراجعة مكتب رئيس الوزراء ووزارة املالية ،وأمانة جملس اخلزانة وجلنة اخلدمة العامة سوية .ويف
هذه احلالة بالذات ،قررت اللجنة مراجعتها أوال لتعزيز الرسالة اليت مفادها أن ال يتم إعفاء أي منظمة،
وال حىت تلك اليت تكتب التقارير إىل رئيس الوزراء ووزير املالية.
واتفق رؤساء جلنة جملس الوزراء وجلنة وكالء الوزارات أن تقوم جلنة وكالء الوزارات بوظيفة متحدية.
سيكون هناك تبادل ملذكرات التقومي وتوصياهتا مع مجيع أعضاء اللجنة الوزارية ومع الوزير املشرف .كما
ذكر انفاً ،فإن وكيل الوزارة جمللس الوزراء سيقوم بتقدمي مالحظات التقومي اىل اللجنة الوزارية.
عقدت اللجنة الوزارية اجتماعها التنظيمي األول يف  ،1994/8/30وبدأت أعماهلا الفنية يف
أواخر شهر أيلول ،والتقت أسبوعيا خالل شهر تشرين الثاين .ويف أوائل كانون األول ،اجتمعت مرتني
أسبوعيا ملعاجلة القضايا الشاملة من أجل حتديد وفورات إضافية.
وقد أطلع رئيس ال��وزراء بشكل منتظم وتسلم جملس ال��وزراء حتديثات منتظمة .قام رئيس الوزراء
كريتيان ،أثناء برنامج املراجعة ،بتوسعة املمارسة الوزارية (تسمح األح��داث اليومية للوزراء بالتطلع إىل
األمام ،والرتكيز على األولويات على نطاق احلكومة) اليت كانت موجودة يف ظل احلكومات السابقة لدمج
دورة ختطيط موازنة احلكومة .كما استغل رئيس الوزراء ،خالل برنامج املراجعة ،تراجع الوزراء لبناء وتعزيز
الدعم السياسي لتقدمي املقرتحات.
حدث الرتاجع األول يف أواخر تشرين األول  ،1994وبعد ذلك قدمت الوزارات األهداف اليت
تكمل خطط عملها .استفادت األه��داف من تفكري الوزير ووكيل ال��وزارة ،مع األخ��ذ بعني االعتبار
نتائج مراجعة وكيل ال��وزارة املناظر واللجنة الوزارية .حىت ذلك احلني ،مت تصميم األه��داف النظرية لكي
تكون حتديا.
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طور الوزراء جمموعة طموحة من اإلصالحات كافية للقضاء على العجز يف غضون ثالث سنوات،
وبالتايل ،جتاوز اهلدف العام املقرر بكثري يف البداية يف موازنة .1994
ويف السنة التالية ،أظهرت أزم��ة البيزو املكسيكي بوضوح ضعف ال��دول جت��اه األس �واق املالية
الدولية ،وشددت على أن فقدان السيطرة الذي ميكن أن تواجهه احلكومة ،قد حيمل الكثري من الديون.
القت املشاكل املالية الكندية اهتمام املستثمرين الدوليني ،مما أدى إىل ضغط كبري على الدوالر الكندي،
وضغوط تصاعدية على أسعار الفائدة .كما أدى هذا بوكالة موديز اىل اص��دار حتذير ائتمان ما قبل
املوازنة .ويف كانون الثاين  ،1995ظهر يف افتتاحية صحيفة وول سرتيت جورنال ،أن كندا مفلسة إذا مل
تتخذ إجراءات دراماتيكية ملعاجلة مشكلة الديون ،وإنه ميكن أن يتفاقم الدين ،ويزيد من خطورة الوضع
(65 :Chrétien2007
وقد قدمت توصيات برنامج املراجعة يف جملس الوزراء يوم  17كانون الثاين  ،1995كجزء من
اعتبار جملس ال��وزراء يف موازنة  .1995وق��د زاد تدهور الوضع االقتصادي والتعرض لألسواق املالية
الدولية ،من عزم الوزراء على حل الوضع املايل يف كندا ،ووحدوا جهودهم للتوصل اىل خطة طموحة.
مت اإلعالن عن ق�رارات برنامج املراجعة يف موازنة  ،1995ومت التأكيد عليها يف تشريع املوازنة،
ومت التكفل هلم باحلماية القانونية .إن محاية تلك القرارات يعين أنه سيكون من الصعب الرتاجع عن أي
قرار .تطلب قرار دمج ق�رارات برنامج املراجعة يف تشريع املوازنة نقاشات مفصلة لالقسام والوكاالت
املركزية لتأكيد ما مت االتفاق عليه .وأنشئ فريق يتألف من أمانة برنامج املراجعة ومنسقي برنامج املراجعة
يف الوزارات لإلشراف على التنفيذ.
وجرت اجلولة الثانية من برنامج املراجعة يف عام  ،1995مع الرتكيز بشكلكبري على القضايا األفقية اليت
تتقاطع مع الوزارات .وكان هذا من شأنه أن يسفر عن بعض التدابري اإلضافية اليت مت اإلعالن عنها يف موازنة .1996
ان برنامج املراجعة يؤدي إىل حماذاة أمهية دور احلكومة الكندية منذ احلرب العاملية الثانية  -ومت حتقيق
ذلك سلميا ،من دون االضطرابات االجتماعية اليت شهدهتا بعض البلدان األخرى.
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برنامج املراجعة :النتائج
تقليل غري مسبوق يف إنفاق الربنامج
نتيجة لربنامج املراجعة ،اخنفض إنفاق الربنامج (الذي يشمل مجيع النفقات باستثناء مدفوعات الفائدة
على الدين العام) من حيث القيمة املطلقة بنسبة تزيد على  % 10بني  1995-1994و -1996
 .1997نصف هذه التخفيضات كانت نتيجة للتغريات يف الربامج القانونية ،مبا يف ذلك تأمني مدفوعات
ال�ف��ائ��دة لعمالة األف� �راد وال�ت�ح��وي�لات املالية للمقاطعات .نسبة إىل حجم االق�ت�ص��اد ،ك��ان االخن�ف��اض
دراماتيكيا أكثر .واخنفض إنفاق الربنامج من  %16.8من إمجايل الناتج احمللي يف املدة 1994-1993
إىل  %12.1يف  ،2000-1999وه��و أدىن مستوى ل��ه منذ ( 1950-1949ان�ظ��ر الشكل .)8
أسفرت هذه التخفيضات يف إحراز تقدم كبري يف معاجلة مشاكل اإلنفاق اهليكلية.

املصدر :سجالت احلكومة اإلحتادية2008 ،
ومبا أن املمارسة ركزت على دور احلكومة الكندية ،فقد مت دعوة خمتلف الوزارات لتقدمي مسامهات
خمتلفة جدا (انظر الشكل .)9
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وازداد إنفاق الربنامج يف حاالت مثل اإلنفاق للشعوب األصلية واألطفال .كما عملت بعض
الوزارات ختفيضات متواضعة يف ضوء أمهيتها لرفاهية الكنديني ،كما يف قطاعي الصحة والعدالة .استغل
البعض ه��ذه الفرصة إلع��ادة التعريف األساسي ملهمتهم ح��ول االستجابة بشكل أفضل لالحتياجات
املتغرية للكنديني يف القرن احلادي والعشرين .كان هذا هو احلال بالنسبة للنقل والصناعة والثروة السمكية
واحمليطات ،وإىل حد أقل ،الزراعة .ويف وقت الحق ،خفضت بعض الوزارات كثرياً من إنفاقها ،وأصبحت
إعادة اإلستثمار والتصحيح مساراً ضرورياً يف السنوات الالحقة .وسرعان ما أصبح واضحاً يف وزارة الدفاع
الوطين ،على سبيل املثال ،أن املردود املتوقع نتيجة لنهاية احلرب الباردة لن يتحقق .وبدأت املهمات تصبح
أكثر عدداً ،وأكثر تعقيداً وأكثر تكلفة.
القضاء على العجز
ونتيجة لظروف مواتية (ال ركود) ،وفوائد اإلصالحات اهليكلية السابقة (النمو االقتصادي املرتتب
على اتفاقيات التجارة احل��رة وقاعدة منو اإلي �رادات الناجتة عن اإلص�لاح الضرييب) ،وكذلك ختفيضات
اإلنفاق املستدامة الناجتة عن برنامج املراجعة ،متكنت احلكومة الكندية من القضاء على العجز يف ثالث
سنوات ،مما أدى إىل أول فائض موازنة خالل  28عاما يف  ،1998-1997وإىل  11سنة متتالية من
الفائض .وسيصل الفائض إىل  %1.8من الناتج احمللي اإلمجايل يف املدة  ،2001-2000على الرغم من
التباطؤ االقتصادي يف مجيع أحناء العامل (انظر الشكل .)10
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املصدر :سجالت احلكومة اإلحتادية2008 ،
وحبلول املدة  ،2008-2007بلغت نسبة الدين االحتادي إىل الناتج احمللي اإلمجايل  %29.8من
أعلى مستوى ملا يقرب من  %70يف املدة ( .1996-1995نظر الشكل .)11

املصدر :سجالت احلكومة اإلحتادية2008 ،
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خدمة عامة أقل
كان لربنامج املراجعة تأثري كبري على حجم اخلدمة العامة .فعلى مدى مخس سنوات ،اخنفضت
عمالة اخلدمة العامة من  45000موظف بنسبة ( ٪19انظر الشكل  .)12تضمن ذلك  8000موظف
مت نقلهم إىل القطاع اخلاص واىل القطاع غري الرحبي ،أو إىل مستويات أخرى من املواقع احلكومية .وال
يشمل ذل��ك ختفيضات العمالة يف شرطة اخليالة امللكية الكندية ،وال�ق�وات الكندية العسكرية ،أو يف
موظفني منفصلني ،مثل الشركات احلكومية .واخنفض إمج��ايل العمالة يف القطاع العام االحت��ادي بنحو
 ، 55000عندما مت أخذ هذه التخفيضات يف االعتبار.

املصدر :جملس اخلزانة الكندي1999 ،
عندما بدأ برنامج املراجعة ،أدركت احلكومة الكندية أن العديد من املوظفني سيتأثرون ،لذلك مت إدخال
جمموعات مساعدة لفرتة زمنية حمدودة ،لتقليص احلزم بشكل يضمن املعاملة العادلة للمتضررين .ومسح
ملزيج من الربامج اخلاصة واإلدارة املرنة (بشكل يسمح للموظفني املتضررين الذين يرغبون يف البقاء يف
اخلدمة العامة مللء الوظائف الشاغرة) باالنتقال السلس يف ظل ظروف صعبة.
كان حافز التقاعد املبكر برناجما مدته ثالث سنوات للموظفني الدائمني الفائضني من أي دائرة أو
مؤسسة من مسؤولية جملس اخلزانة .بناء على هذا الربنامج ،فإن املوظفني الذين يقدمون على التقاعد املبكر
يف غضون  60يوماً من إعالهنم فائضني لن يتم ختفيض معاشاهتم التقاعدية نتيجة للتقاعد يف وقت مبكر.
كان ذلك احلافز برناجما مدته ثالث سنوات للموظفني الدائمني الذين يتم إعالهنم فائضني من الوزارات
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“األكثر تضررا” (حيث كان تأثري العمالة يف قرارات برنامج املراجعة يتجاوز ما ميكن أن يدار من خالل
أساليب اإلدارة احلالية) .ويتلقى املوظفون املتضررون مبلغا نقديا إذا استقالوا من اخلدمة العامة .ويتفاوت
مقدار الدفعة على أساس الراتب والعمر وسنوات اخلدمة واستحقاق املعاشات.
نتيجة هلذه اإلجراءات ،مت إجناز ختفيضات كبرية يف أعداد املوظفني مع حاالت قليلة للخروج
غري الطوعي من اخلدمة العامة وبدون اضطرابات عمالية أو انقطاع يف اخلدمة املميزة جلهود الدول األخرى
للحد من حجم اخلدمات العامة.
اعادة وضع دور احلكومة الكندية
مت تدوين النتيجة اإلمجالية لربنامج املراجعة يف تقرير (Getting Government Right,
 )A Progress Reportمن قبل مكتب اجمللس امللكي اخلاص ،وقدِّم يف جملس العموم من قبل
رئيس جملس اخلزانة يوم  .1996/3/7وأدى هذا التقرير إىل النشر السنوي لنتائج للكنديني واإلط��ار
اإلداري للحكومة الكندية ،من قبل أمانة جملس اخلزانة ،ابتداء من عام .2000
ووصلت قرارات برنامج املراجعة إىل إعادة تنظيم عميقة لدور احلكومة الكندية ،وترتكز نشاطاهتا
اآلن على مخسة أدوار أساسية:
•تعزيز االقتصاد واالحتاد االقتصادي لضمان بلد مزدهر للكنديني
•تعزيز التكافل االجتماعي من خالل احلفاظ على وحتديث الرابطة االجتماعية حبيث يزداد
نطاق الرعاية اجملتمعية يف كندا
•جتميع املوارد الوطنية لتحقيق األهداف املشرتكة بكفاءة وفعالية
•محاية وتعزيز القيم واهلوية الكندية يف الوقت الذي حتتفل كندا بتنوعها
• الدفاع عن سيادة كندا والتحدث نيابة عن الكنديني بشكل مجاعي على املسرح العاملي
يف كثري من احلاالت ،وخاصة يف القطاع االقتصادي ،غيرَّ ت احلكومة الكندية من دورها يف ملكية
وعمليات وضع السياسات األساسية واملسؤوليات التنظيمية اليت من شأهنا أن حتفز النمو االقتصادي
وختلق فرص عمل .كما مت ختفيض أو القضاء  -العديد من برامج الدعم يف قطاعات النقل والزراعة
والطاقة.
ففي القطاع االجتماعي ،أعيد تنظيم األدوار بني مستويات احلكومة للحد من التداخل واالزدواجية
وتقدمي اخلدمات املتكاملة للمواطنني .فعلى سبيل املثال ،توقفت احلكومة االحت��ادي��ة عن توفري الدعم
املباشر لربامج التدريب املهين ،وعرضت املقاطعات الفرصة لتويل إدارة اإلسكان االجتماعي.
وقد مت بناء شراكات مع املقاطعات واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص والقطاع غري اهلادف للربح ،لتقدمي
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أفضل الربامج واخلدمات للمواطنني يف جماالت مثل خلق فرص العمل للشباب والسياحة ،واإلدارة اجلديدة
ملصائد األمساك يف املياه ،واإلدارة البيئية ،وسالمة األغذية ،وتوطني الالجئني ومنع اجلرمية .كما أزيلت
احلواجز بني املؤسسات يف احلكومة االحتادية ،ومت تغيري هيكل التسليم .كما مت إنشاء موقع على اإلنرتنت
لتوفري ال��وص��ول ل�لإط�لاع على اخل��دم��ات احلكومية على شبكة االن�ترن��ت .كما مت تسخري تكنولوجيا
املعلومات اجلديدة لتحسني خدمات اهلجرة واملواطنة وخدمات رجال األعمال وخدمات التوظيف.
وقد وضعت مناذج تسليم بديلة للحدائق الوطنية ،وللتفتيش عن األغذية ،وحتصيل اإليرادات .كما
مت إدخال رسوم اسرتداد التكاليف واملستخدمني ،أو زيادة لبعض اخلدمات اليت يتم توفريها جملموعة حمددة
من العمالء أو املواطنني .كما أدى ذلك إىل إعادة تصميم اخلدمات احلكومية ،وحتديث بعض وظائف
تقدمي اخلدمات .وقد مت بذل جهد أكثر إلعطاء مرونة أكرب لألقسام.
استعادة القدرة على االستثمار يف املستقبل
حبلول عام  ،1997وبينما دخلت حكومة رئيس ال��وزراء كريتيان واليتها الثانية ،حققت البالد
الكثري من التقدم .كان النمو االقتصادي قويا ،واخنفضت معدالت التضخم ،وازدادت فرص العمل،
وارتفعت الصادرات إىل مستويات قياسية.
أما اعتباراً من عام  1997إىل عام  ،2003كان لكندا متوسطمعدل منو سنوي يف التوظيف
 ،%2.3ويف مستوى املعيشة  .%2.8كان هذا أقوى معدل منو بني دول السبعة الكبار.وازداد الدخل
احلقيقي للكنديني بنسبة  %20يف تلك الفرتة مقاساً بالناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد .كما حصلت
على ثاين أعلى مستوى من صايف اإللتزامات املالية بني دول السبعة الكبار يف عام  ،1993وحبلول عام
22
 ،2007بلغ صايف اإللتزامات املالية لكندا املستوى األدىن (انظر الشكل .) 13
الشكل  :13صايف اإللتزامات املالية – 2007-1998
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نظرة إىل الوراء  -التطلع إىل األمام
مل تكن هذه هي امل��رة األوىل اليت كان ينبغي على البالد القضاء على عجز كبري ،كما أهنا لن
تكون األخرية .ويف حني قد تتفاوت أسباب العجز والظروف اليت تواجهها بلدان خمتلفة ،فإن كمية اخلربة
املتاحة حول كيفية احلد من العجز ميكن حتقيقها بنجاح .وبينما ستكون هناك حاجة املناهج املصممة
خصيصا هلذا الغرض ،من املمكن أن نتعلم من املاضي ومن اآلخرين .وميكن استخالص الدروس التالية
من التجربة الكندية:
1 .1القضاء على عجز كبري هو “مشروع جمتمعي” وليس ممارسة موازنة عادية ،وغالبا ما ينطوي على
ممارسة موازنة لعدد قليل من الناس الذين يعملون يف سرية نسبية .والغرض من هذه العملية هو التوفيق
بني القدرة املالية ومطالب احلصول على التمويل ،مبا يف ذل��ك متويل أول��وي��ات احلكومة اجلديدة.
وينطوي القضاء على عجز كبري على إعادة تنظيم دور احلكومة يف اجملتمع .على هذا النحو ،هناك
ضرورة لنهج أكثر انفتاحا ومشولية ،وأن يشرك “احلكومة بكاملها”.
2 .2املقياس مهم ،إذ جيعل باإلمكان حتقيق اإلصالحات املمكنة اليت وحدها لن تكون ممكنة من الناحية
السياسية .مجيع الربامج لديها مستفيدين .أما التخفيضات اليت تؤثر على الربامج الفردية فتطلق
العنان لرد فعل قوي من جانب هؤالء املستفيدين .وقد ساعد برنامج املراجعة على حتقيق التوازن بني
مصاحل الفرد ومصاحل اجلماعة .ويتوقف احلكم العام حول ميزة منهجية ،على مدى النزاهة النسبية
للمقرتحات بني املناطق واجلماعات ،ومستويات الدخل ،وهكذا دواليك.
3 .3السرعة مهمة أيضا ،إذ أن إصالحات القطاع العام تنجح تدرجييا مبرور الوقت .مع ذلك ،وحيث
قد مت حتقيق مستوى عال من التوافق اجملتمعي ،فمن األفضل أن يكون التحرك على وجه السرعة.
هذا األمر يوجد األمل يف هناية النفق.
4 .4احلذر مهم أيضاً ،ألنه حيمي العمل اجلماعي من االنزالق بسبب ظروف غري متوقعة .وقد مت بناء
درج��ة عالية من احل��ذر ح��ول برنامج املراجعة .وق��د حتقق ذل��ك من خ�لال فرضيات مالية أق��ل من
املتوسط ،وإنشاء احتياطي للطوارئ ،والقضاء على احتياطيات السياسية لتمويل مبادرات جديدة.
5 .5يلعب احل��ظ دورا ،ول�ك��ن ذل��ك ال ي��دوم إىل األب ��د .خ�لال ف�ترة ب�رن��ام��ج امل�راج�ع��ة ،مل تكن هناك
صدمات خارجية كبرية خترج املمارسة عن مسارها .عالوة على ذلك ،خلقت اتفاقية التجارة احلرة
ألمريكا الشمالية طلبا خارجيا قويا للصادرات الكندية .حدث هذا باإلضافة اىل ضعف الدوالر،
واستبدال الطلب احمللي والتعديل امليسر .غري أن الفرصة قد ال تدوم إىل األبد .وقد يأيت االنكماش
االق�ت�ص��ادي املقبل وسيظهر إذا م��ا كانت التدابري املتخذة مستدامة .وق��د برعت كندا يف عملها
خالل فرتة االنكماش اليت تلت االنكماش االقتصادي ( ، )2001وتظهر  11موازنة فائض أن
اإلصالحات كانت مستدامة.
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6 .6ميكن القيام هبا .مت إجناز اختبار اإلصالح الناجح حول ما إذا كان ميكن إجناز النتيجة املرجوة بأقل
التكاليف املمكنة للمجتمع ،مع التقليل من العواقب غري املقصودة .بناء على هذا ،فإن التخفيضات
السهلة واألهداف السهلة رمبا تكون النهج األسوأ ،ألهنا قد ال تكون مستدامة ،وميكن أن تتسبب
يف تآكل ما هو ضروري لتلبية االحتياجات اجملتمعية ذات األولوية يف املستقبل ،والتسبب يف أضرار
تلحق بالقدرات املؤسسية يف القطاع العام للخدمة .ومن املمكن القيام باصالحات طموحة ،واختاذ
القرارات بطريقة مبدئية ،يدافع هبا عن املواطنني واملوظفني العموميني.
اخلامتة

ه��ذه ال��دراس��ة الكندية ه��ي م�ث��ال حلكومة جملس ال ��وزراء يف أف�ض��ل ح��االهت��ا ،.وه��ي م�ث��ال رائ��ع
للشراكة بني املسؤولني املنتخبني واملوظفني العموميني .وهي تستقي خظواهتا من استعداد الكنديني لقبول
اإلجراءات اليت يتعني عليهم اختاذها .إن املواطنني هم دائما األبطال احلقيقيون إلصالح القطاع العام،
ألهنم هم الذين جيب عليهم أن يقبلوا بالتضحية ،وهم الذين يدفعون مثن الفشل .ومع مرور الوقت،
تصبح أجيال املستقبل من املوظفني العموميني ،سواء املنتخبة وغري املنتخبة ،مدينة ألولئك الذين ضحوا
من أجل محاية النتائج اليت حتققت لألجيال املقبلة.
شكر وتقدير
يود الكاتب أن يشكر براين جونسون ملسامهته يف إعداد هذا التقرير ،وكذلك كاثرين روز وجوردان
بيكر ملساعدهتما البحثية .كما يعرب عن رغبته يف االعرتاف مبسامهة معايل مارسيل ماسي يف تقدمي دراسة
احلالة الكندية يف خمتلف البلدان ،وديفيد دودج ملراجعته وتعليقاته ،والدكتور كني كوتس لدعمه واملنظور
التارخيي له .يتبىن املؤلف املسؤولية الكاملة عن حمتوى هذا التقرير.
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التعليقات اخلتامية
()Endnotes
 .1ما مل يذكر خالف ذلك ،فإن البيانات املالية املستخدمة يف هذا التقرير هي من السجالت العامة
للحكومة االحت��ادي��ة ،واجل ��داول املرجعية امل��ال�ي��ة (Ottawa:Department of Finance,
 .)2008 ,Septemberهناك طريقتان لتقدمي البيانات املالية احلكومية :احلسابات العامة (اليت
تستخدم لعرض البيانات املالية للربملان) واحلسابات الوطنية (اليت تستخدم لقياس أثر النشاط احلكومي
على االقتصاد) .ويف حني أهنا توفر تدابري خمتلفة إىل حد ما ،فإن النمط هو نفسه تقريبا  .باستثناء إذا
كان األمر هو لإلجراء املقارنات الدولية ،فإنه يتم استخدام بيانات احلسابات العامة ألغراض هذا التقرير.
وتستخدم بيانات احلسابات الوطنية للمقارنات الدولية.
 .2قدمت هذه احلسابات من مراجعة بنك كندا ( ،آيار  . )1979وقد جاء اجلدول  .1الفكرة والبنية
األساسية هلذه احلسابات ،من
Wage Structure and Stagflation in the“ .)1980( Wayne Simpson
:161 .1970s.” Economic Council of Canada, Discussion Paper No
 .3على سبيل املثال ،انظر رأي كريتيان
Chrétien, Jean
(.117 Straight from the Heart. Toronto: Key Porter. Pp .)1985
 .4كان العجز يف كندا كنسبة مئوية من النفقات هو  % 22.3للعام  ،1978مقارنة مع  %32.4يف
ايطاليا (على أساس احلسابات القومية).
 .5تألفت من  200مليون دوالر لربنامج التنمية اجملتمعية الكندي ،و  300مليون دوالر على مدى
مدة سنتني لتعزيز االبتكار الصناعي ضمن برنامج تطوير املشاريع ،وبرنامج الصناعات الدفاعية ،وبرنامج
تعديل العمل.
 .6مشلت بعض التدابري األخرى مبلغ  500مليون دوالر يف برامج خلق فرص العمل ،جنبا إىل جنب
مع  200مليون دوالر لإلسكان ،و  400مليون دوالر لتحديث السكك احلديدية يف غرب كندا.
 .7على سبيل املثال ،رسالة مفتوحة من معايل فيك شرودر ،وزير املالية يف حكومة مانيتوبا ،اىل مارك
اللوند ،وزير املالية االحت��ادي ،حول كيفية أن إنفاق رأس املال من شأنه تسريع االنتعاش ،الذي أعقبه
سلسلة من املقرتحات لتطوير البنية التحتية يف مانيتوبا.
 .8نظرا لالنقطاع يف السلسلة بعد إدخال نظام احملاسبة على أساس االستحقاق الكامل ،فإن البيانات
 1884-1883فصاعدا غري قابلة للمقارنة مباشرة مع السنوات السابقة.
 .9اخنفض عجز نيوفاوندالند بأكثر من .%50
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 .10بلغ العجز املقدر للمدة  1985-1984اخنفاض بنسبة  %21.8مما كان متوقعا يف العام السابق.
 .11هذه البيانات على أساس احلسابات الوطنية.
 .12مشلت اخلصخصة شركة النقل الشمالية احملدودة ،وشركة تيليغلوب كندا ،والرتسانة الكندية احملدودة،
واهتمام احلكومة يف مؤسسة التنمية الكندية .كما مشل التخفيض دع��م إع��ان��ات النقل ،مبا يف ذلك
السكك احلديدية ،والدعم الصناعي والزراعي.
 .13سيتم قطع روات��ب أعضاء جملس العموم وجملس الشيوخ ورئيس ال��وزراء وجملس ال��وزراء ،وجتميدها
لوكالء الوزارات ومساعديهم وما يعادل درجاهتم .كما سيكون هناك أيضا اخنفاض بنسبة  %2من كل
الربامج احلكومية غري القانونية ،وسيتم خصخصتها باإلضافة اىل اخلطوط اجلوية والكندية والطاقة النووية.
 .14مشلت تدابري اإلدارة اإلسراع يف حتويل األموال من خصومات املصدر ،وتأجيل اإلنفاق على الدفاع،
واحلد من اإلنفاق على املساعدات اإلمنائية الرمسية ،وزيادة ضريبة النقل اجلوي .كما تضمنت أيضا زيادة
التدابري الضريبية وتوسيع نطاق املبيعات االحتادية والضرائب غري املباشرة.
 .15مشلت التدابري جتميد خدمة البناء يف أوتاوا ،والقيود املفروضة على سفر أعضاء الربملان واملوظفني
العموميني ،وإغالق بعض املطاعم الربملانية ،وبيع طائرات احلكومة وإغالق أو دمج عدة وكاالت حكومية.
 .16تؤثر ضوابط اإلنفاق على جمموعة واسعة من الربامج احلكومية باستثناء برامج دعم الدخل الرئيسة
ومعظم التحويالت إىل احملافظات ذات الدخل املنخفض .وقد مشلت التدابري خطة املساعدة الكندية
للمدفوعات لبعض احملافظات ،ومتويل برامج أخرى بنسبة  ، %5واحلصول على متويل ثابت من صندوق
برنامج الطوارئ .وسيتم خفض اإلنفاق على برامج ال ختضع خلطة الرقابة على النفقات بنحو  800مليون
دوالر .وقد ألغي متويل مشروع أوسلو الرمال النفطية وكاسحة اجلليد القطيب ،وتيليسات كندا ،وبرتو كندا،
وسيتم خصخصتها.
 .17مت متديد تدابري الرقابة على النفقات اليت أعلن عنها يف موازنة  .1990كما مت فرض ضوابط إنفاق
إضافية على الربامج اليت ال ختضع خلطة الرقابة على النفقات.
 .18مشلت التدابري األخ��رى ختفيضات يف الرواتب ال��وزاري��ة ،واملبادئ التوجيهية املشددة على السفر،
وختفيضات يف موازنات إدارات االتصاالت ،وختفيضات يف اإلنفاق الدفاعي ،وكبح منو اإلنفاق على
السكن االجتماعي ،وتبسيط أو تصفية العديد من اجملالس واللجان.
.19مشلت التدابري األخرى جتميد متويل جمالس البحث ملدة سنتني ،وخفض املنح الفيدرالية واملسامهات
بنسبة .%10
 .20جيب أن يصل اإلنفاق يف الربنامج االحتادي اىل صفر منو حقيقي؛ وجتميد اإلنفاق على الدفاع،
وحتديد متويل جملس البحوث واملساعدة الدولية ،وختفيض مزيد من املنح والتربعات وإعانات متويل التنمية
اإلقليمية لبنك كندا املركزي والسكك احلديدية .وإهناء دفعات السكن االجتماعي.
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 .21باإلضافة إىل تدابري املوازنة الـ  12املذكورة انفاً ،كان هناك تدابري داخلية أخرى ،مثل جتميد السنة
الوزارية واملوازنات التشغيلية.
 .22املصدر هلذه املقارنة مستقى من
Federal Government Public Accounts, Fiscal Reference Tables,
The original .)2008 ,(Ottawa: Department of Finance, September
June( 83 .source is stated to be OECD Economic Outlook, No
and Federal Reserve, Flow of Funds Accounts of the United )2008
,)2008 States (June
مع تعديل البيانات األمريكية إلستثناء التزامات املعاشات التوظيفية احلكومية املعينة لتطويراملقارنة مع
اجراءات الدين األخرى.
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