الفلبني
من �سيئ �إىل �أ�سو�أ
يف الفلبني� ،أ�سفرت العوملة االقت�صادية عن تو�سع يف العمل غري الر�سمي ،وتقل�ص
يف حجم ال�صناعات املحلية ،واالعتماد ال�شديد على ال�صادرات ،والتحويالت
الواردة من العاملني املغرتبني .بينما وا�صل الفقر ارتفاعه ب�سبب التوزيع
الالمتكافئ للأرباح .واليوم ،ت�أتي الأزمة العاملية لتبطئ من التحويالت،
وتت�سبب يف �إغالق امل�صانع .وكالعادة ،ف�إن الفقراء واملهم�شني هم من يدفعون
الثمن الباهظ .ومن هنا ف�إن احلاجة ما�سة الآن �إىل دفعة تن�شيطية تقوم على
�أ�سا�س احلقوق ،وترعى الفقراء ،وتت�سم باال�ستدامة.
ماريفيك راكيزا Marivic Raquiza
الرا�صد االجتماعي الفلبني

على عك�س التقييمات التي قامت بها
احلكومة والهيئات ،ذات ال�صلة مبنظومة
االعتمادات ،والتي تقول �إن الفلبني ميكنها
حتتمل الأزمة العاملية وال�صمود �أمامها� .إال �أن
الفلبني باقت�صادها املتوجه اىل اخلارج ،قد
جعلها بل ًدا غاية يف اله�شا�شة �أمام ال�صدمات
اخلارجية .فعوملة الإنتاج التي �أ�سفرت عن
التو�سع املت�سارع للعمل الالر�سمي ،وتقل�ص
ال�صناعات املحلية ب�سبب التناف�س العاملي
دعما
مع الواردات الرخي�صة واملدعومة
ً
كبريا ،واالعتماد ال�شديد على ال�صادرات،
ً
و�أ�سواق العمل اخلارجية ،كل هذا ت�سبب
يف تبعات مريعة على �سبل عي�ش معظم
املواطنني(.)1
واحلقيقة� ،أنه وحتى قبل اندالع الأزمة
العاملية ،كان معظم الفلبينيني يرتنحون
بالفعل من تدهور الأو�ضاع االقت�صادية.
ووفقًا مل�سح الدخل والإنفاق الأ�سـري ،ف�إن
دخل الأ�سـرة كان يف انحدار من  2003اىل
 .2006عالوة على �أن درجات الفلبينيني
كانت بارزة يف الأعمال ذات الإنتاج
املنخف�ض ،مع �أجور �أ�سفل خط الفقر وحتت
(1) Gonzales, E. “Social Protection in
the Philippines”. In Missing Targets,
An Alternative MDG Midterm
Report. Quezon City: Social Watch
Philippines, 2007.
(2) Malaluan, N”. Dire State of the Nation:
The Crisis of Income and Employment

اطفال يبلغون
ال�صف اخلام�س

التمكني

التعليم

الن�شاط
االقت�صادي

م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني GEI
م�ؤ�شـر امل�ساواة بني اجلن�سني يف الفلبني = 75.6

م�ستويات اجلوع( ،)2كما �سجلتها حمطات
الطق�س االجتماعي( .)3وقد �أقرت احلكومة
أخريا ب�أن الفقر قد ارتفع يف عام
الفلبينية � ً
� ،2006أثناء فرتة النمو االقت�صادي .مظهر ًة
بذلك التوزيع غري املتكافئ للمكت�سبات
االقت�صادية .ففي  10حزيران/يونيه
 ،2009اختزلت احلكومة �أهداف النمو
املتعلقة ب�إجمايل الناجت القومي للعام
 2009اىل معدل منخف�ض قيمته ترتاوح من
 0.8اىل  ،)4(1.8%مما �أجرب �سكرتارية الهيئة
الوطنية للتن�سيق الإح�صائي ،على �إعالن �أن
اقت�صاد الفلبني "يحبو نحو الركود"(.)5
in the Philippines”. Opinion Section,
BusinessWorld, 21 August 2006.
Available from: <www.aer.ph/index.
php?option=com_content&task=view
&id=437&Itemid=63>.
(3) See: <www.sws.org.ph/>.
(4) See: <www.gmanews.tv/story/164624/
Philippines-cuts-growth-goals-asIMF-follows-suit>.
)(5
See:
<archive.inquirer.net/view.
php?db=1&story_id=207724>.

جتاوز �سن
اخلم�س �سنوات

والدات ب�إ�شـراف
موظفني كفوئني

م�ؤ�شـر القدرات الأ�سا�سية BCI
م�ؤ�شـر القدرات اال�سا�سية يف الفلبني = 78.1

التحويالت املالية وال�صادرات

ال �شك يف �أن تبعات الأزمة العاملية �سوف
تنت�شـر .فتحويالت املغرتبني على �سبيل
املثال� ،شكلت  13%من �إجمايل الناجت
القومي يف  ،2007حيث ي�شكل الفليبينيون
العاملون يف اخلارج ُع�شـر �إجمايل ال�سكان
(حوايل  8ماليني ن�سمة) ،ويقال �إنهم "�أكرب
ن�سبة من �أ�صحاب الدخل ال�صايف للعملة
الأجنبية بالن�سبة لالقت�صاد الفلبيني"(.)6
ولكن الآن ،تتذكر وزارة العمل والت�شغيل
�أن ما ي�صل اىل  575.000من الفلبينيني يف
خ�صو�صا
اخلارج ميكن �أن يفقدوا وظائفهم،
ً
يف كوريا اجلنوبية ،وتايوان ،وماكاو،
أي�ضا من يعملون
و�سنغافورا ،وهوجن كوجن ،و� ً
العبارات .ويتنب�أ البنك املركزي
على ال�سفن ّ
الفلبيني ب�أن التحويالت �ستهبط بن�سبة
Pascual, C. “Remittances for
Development Financing”. In Finance
or Penance for the Poor. Quezon
City: Social Watch Philippines
(forthcoming).
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ترتاوح بني .10%-6
لقد هبطت عوائد الت�صدير اىل 40.4%
يف  2008مقارنة بالعام ال�سابق ،مع انحدار
الإلكرتونيات بن�سبة  .)7(47.6%وي�شعر
امل�سئولون عن العمل بالتوتر ،ب�سبب تزايد
�أعداد امل�صانع التي تغلق �أبوابها لي�س
أي�ضا و�سط
فقط يف قطاع الإلكرتونيات ،بل � ً
م�صنعي املالب�س ،و�شـركات �أخرى يف احلقل
ال�صناعي .حيث ت�أثر ما ي�صل اىل 110.000
عامل بالأزمة خالل الفرتة من ت�شـرين
الأول�/أكتوبر اىل �آذار/مار�س  2009وهي
فرتة وجيزة .وهذا العدد ي�شمل 50.380
عامال مهجرين و 59.149من العمال الذين
ي�شتغلون يف ظروف "مرنة" (مثل �ساعات
عمل �أقل� ،أو �إجازة �إجبارية)(.)8

البطالة ،والت�أمني االجتماعي
والغذاء

ال ميكن للفلبينيني �أن يتحملوا عبء البطالة
املتزايدة ،والعمالة حتت الظروف ال�سيئة.
ففيما ت�شكل البطالة من  8اىل ،10%جند
�أن ن�سبة العمل يف ظروف �سيئة قد ارتفعت
اىل  22%حتى قبل اندالع الأزمة العاملية(.)9
واحلقيقة �أن العمل وحده ال ي�ضمن حياة
كرمية :فالغالبية ( )51%من القوة العاملة
التي ت�شكل  12مليو ًنا و� 100ألف مزارع
و�صياد ،وحوايل  10ماليني ما بني عامل
أجورا حتت م�ستوى
وعامل ماهر ،ينالون � ً
متاما مثل �أقرانهم يف القطاع غري
الفقر،
ً
الر�سمي.
الغالبية العظمى من العمال يف مناطق
ال�صناعات الت�صديرية ،من الن�ساء .ومن ثم
ف�إن الإجراءات التي تتخذ من �أجل ت�سـريح
العمالة� ،أو ما ي�سمى بـ"الظروف املرنة" ،مثل
�ساعات العمل القليلة� ،أو الإجازات الإجبارية،
يطال ت�أثريها الن�ساء �أكرث من الرجال،

( )7املكتب الوطني للإح�صاء
National
Statistics
Office.
“Merchandise Export Performance”.
December 2008 (preliminary).
(8) Fabros, M. L. “Health Insecurity: A
GMA Legacy”. In Missing Targets, An
Alternative MDG Midterm Report.
Quezon City: Social Watch Philippines.
(9) Social Watch Philippines. Missing
Targets, An Alternative MDG Midterm
Report. Quezon City: Social Watch
Philippines, 2007.

ب�صفتهن امل�سئوالت عن �إدارة الأ�سـر
ورعايتها .و�ست�ضيف الأزمة املتعمقة مزي ًدا
من ال�ضغوط على الن�ساء يف �سعيهن للوفاء
عموما ،ف�إن العمال
مب�س�ؤولياتهن .ولكن،
ً
الذكور ميثلون �أغلبية املتعطلني عن العمل
( )61.1%مقارنة بالعامالت ،فن�سبة البطالة
بينهن ( ،)53.9%حيث �إن ال�صناعات التي
يغلب على طابعها العمال الذكور ،مثل البناء
أثرا بالأزمة(.)10
والنقل ،كانت الأكرث ت� ً
يغطي الت�أمني االجتماعي يف الفلبني
حوايل  84.5%من العمال العاملني .ولكن
الفقراء العاملني ال ينتفعون �سوى بقليل
من خدمات الت�أمني االجتماعي .وتغطية
ه�ؤالء يف القطاع غري الر�سمي ،تعد تغطية
حمدودة( .)11وال يوجد ت�أمني للبطالة ،وقد
متلّ�صت احلكومة من فكرة �شبكات الأمان،
املطلوبة ملواجهة حالة انعدام الوظائف
وفر�ص العمل ،على �أر�ضية �أنها �ستكون-
�أي �شبكات الأمان -باهظة التكاليف .ف�ضال
عن الإمكانية املحدودة لو�صول برامج
امل�ساعدة االجتماعية ملن يعي�شون حتت
خط الفقر ،كما هو حال وم�ستوى املنافع.
كذلك مل يفلت الت�أمني االجتماعي اخلا�ص
أي�ضا من الت�أثر باالنهيار العاملي :فقد
� ً
احتاجت م�ؤ�س�سات ال�صناعات املطلوبة
م�سبقًا( pre-need industry )12مل�ساعدة
احلكومة يف التعامل مع القيمة املنخف�ضة
لأموالها االئتمانية .وللأ�سف ،ف�إن عوامل
مثل �سوء الإدارة ،والطمع والتقييد النظامي،
أي�ضا �أعمال بع�ض �شـركات
قد �أف�سدت � ً
ال�صناعات املطلوبة م�سبقًا ،وبع�ضها وفق
املعلومات الواردة على �شفا االنهيار ،م�سببة
(10) Alave, K. L “Unemployment Rate
Worsens, Hits 7.7% in January”.
Philippine Daily Inquirer Online, 18
March 2009.
<www.business.inquirer.net/money/
topstories/view/20090318194715-/
Unemployment-rate-worsens-hits77-in-Jan>.
(11) Missing Targets, An Alternative
MDG Midterm Report.
( )12تعر�ض امل�ؤ�س�سات املوفرة للحاجات املحددة
�سلفًا ،خططً ا لتوفري تكاليف التعليم امل�ستقبلي
والتقاعد ،الخ .ومع و�ضع مدفوعات �أ�صحاب
اخلطة يف �صناديق ائتمان ت�ستثمر يف الآليات
املالية ،مثل الأوراق املالية وال�سندات ،ف�إنهم
معر�ضون لتقلبات ال�سوق.

بذلك تهدي ًداملكت�سبات الآالف من �أ�صحاب
اخلطط.
لقد �أ�صبحت �أ�سعار الغذاء والوقود �أي�سـر
نظرا
نوعا ما ،مقارنة بعام  .2008ولكن،
ً
ً
كثريا من الفلبينيني يح�صلون على
لأن
ً
دخول زهيدة ،ف�إن �شـراء الب�ضائع واخلدمات
حتديا
لتلبية احلاجات الأ�سا�سية ،يظل
ًّ
مطروحا .ونتيجة لالنهيار العاملي� ،أ�صبحت
ً
هناك زيادات يف �أ�سعار الأرز ،عماد احلياة يف
الأ�سـر الفلبينية ،مما يعني مزي ًدا من انعدام
الأمن الغذائي .واحلقيقة �أن بنك التنمية
الآ�سيوي قد ح�سب �أنه بالن�سبة لكل زيادة
مقدارها  10%يف �أ�سعار الغذاء ،ف�إن 2.72
مليون ن�سمة يف الفلبني ي�سقطون يف براثن
الفقر( .)13وبالرغم من �أن الفلبني ميثل بل ًدا
متو�سط الدخل� ،إال �أن هذا يخلق تفاوتات
�إقليمية :فبينما يتمتع ر�أ�س املال مب�ستويات
منو مرتفعة ،ف�إن م�ستويات �سوء تغذية
الطفل الفلبيني ت�ساوي مثيالتها يف بع�ض
املناطق ،ورمبا تتجاوزها ،كما يف �أفريقيا
حتت ال�صحراء .وهذا ما يبني امل�ستوى
املرتفع من انعدام امل�ساواة يف البلد؛
فمعامل جيني  Gini coefficientللفلبني
ُ
ميثل  0.45وهو ثالث �أعلى ُمعامل يف �آ�سيا،
بعد نيبال وجمهورية ال�صني ال�شعبية.

اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية،
والبيئة ،وامل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية

تقدمي اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية �سوف
مير بال �شك مب�شكالت ب�سبب االنهيار املايل
العاملي( .)14فقد �أ�صبحت الغاية اخلا�صة
بالتعليم االبتدائي العاملي ،يف �إطار الأهداف
الإمنائية للألفية ،من �أكرث الأهداف عر�ضة
للتهديد على امل�ستوى الوطني( .)15وقد
حذّر كثري من الرتبويني من اعتماد الطالب
(13) Angara, E. J. “A Gathering Storm”.
Opinion, Business Mirror. 24 November
2008.
( )14هذا التقرير ال ي�شمل نقا�ش لآثار برنامج حتويل
النقود امل�رشوط عند تلقي اخلدمات االجتماعية،
خا�صة يف التعليم وال�صحة ،كما قد مت جتريبه يف
عدد من البلديات يف عام  .2008مازال الربنامج
قائم يف .2009
(15) Raya, R. R. “The Missed Education of
the Filipino People”. In Missing Targets,
An Alternative MDG Midterm Report.
Quezon City: Social Watch Philippines.
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على التحويالت املالية من ذويهم يف اخلارج
ومن املتربعني ،فلن يذهبوا اىل املدار�س
العام الدرا�سي القادم؛ ب�سبب انهيار الدخل
يف اخلارج( .)16وقبل الأزمة العاملية ،كانت
الفلبني بالفعل �أ�سو�أ بلدان املنطقة �أدا ًء ،يف
ما يتعلق مبعدل وفيات املواليد والأمهات.
وهو ما يرجع يف جزء كبري منه اىل قلة
اال�ستثمار العام( .)17و� ًأيا ما كانت الأموال
املوجهة اىل الأهداف الإمنائية املرتبطة
بال�صحة ،واردة من امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية .وذلك بالرغم من عدم الت�أكد مما
�إذا كانت تذهب اىل مكانها ال�صحيح� ،أي اىل
احتياجا لها -املجتمعات/اجلماعات
الأكرث
ً
فقرا ف�إن ذلك يتطلب مزي ًدا من
الأكرث
ً
البحث ،وفقًا للمدافعني املمثلني ملبادرة
املوازنة البديلة .)18(ABI
لقد اعتمدت احلكومة كذلك على امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية ،لتنفيذ الت�شـريع البيئي.
مثل قانون املياه النظيفة ،وقانون الهواء
النظيف ،يف ال�سنوات الثالث ال�سابقة(.)19
ف�أولوية �إنفاقها ت�أتي يف التعدين و�إنتاج
الغابات (بدالً من احلماية) .بالرغم من �أن
الق�ضايا غري املحلولة ،ترتبط بكوارث �ضخمة
يف التعدين و�إزالة الغابات .وهو ما يعني �أنه
�إذا كانت امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية،
تقل على نحو دال ،نتيجة للأزمة العاملية،
حم�سو�سا ب�شكل
ف�إن �أثرها ال�سلبي �سيكون
ً
خا�ص ،يف قطاعات مثل ال�صحة والبيئة.

ا�ستجابة احلكومة للأزمة

لقد ان�ضمت احلكومة الفلبينية اىل الكور�س

(16) GMA TV News. “Educators Brace
for Impact of Global Financial Crisis”.
4 December 2008.
Available from: <www.gmanews.tv/
story/137541/Educators-brace-forimpact-of-global-financial-crisis>.
(17) In Missing Targets, An Alternative
MDG Midterm Report.
( )18مبادرة املوازنة البديلة� ،شبكة مرتامية الأطراف
من منظمات املجتمع املدين ،تقوم ب�أعمال الر�صد
واملنا�رصة فيما يتعلق بالإنفاق االجتماعي والبيئي
املتزايد ،يف املوازنة الوطنية للفلبني .وهي
مرتبطة ب�شبكة املراقبة االجتماعية بالفلبني.
(19) Ronquillo, J.D. and Morala, R.O.
“Environmental
Insecurity: The
Cost of Misgovernance”. In Missing
Targets, An Alternative MDG
Midterm Report. Quezon City: Social
Watch Philippines.

العاملي لـ"تن�شيط االقت�صاد" ،يف �شكل
الدفعات االقت�صادية التن�شيطية التي
�أ�صبحت الآن م�ألوفة على �أ�سماعنا .فاحلكومة
تروج خلطة رجوعية اقت�صادية ERP
مقدارها  330بليون بي�سو فلبيني (6.87
بليون دوالر) ملواجهة الأزمة .وقد �أجرت
مبادرة املوازنة البديلة درا�سة ،بينت رغم
ذلك �أن من �ضمن املوازنة الوطنية التي تبلغ
 1.4تريليون بي�سو فلبيني ( 29.14بليون
ؤخرا من قبل
دوالر) والتي مت متريرها م� ً
جمل�س النواب ،مت تخ�صي�ص  10.070بليون
بي�سو فقط (حوايل  210مليون دوالر) منها،
ل�صندوق التن�شيط االقت�صادي الذي يعمل
على مواجهة الآثار ال�سلبية للأزمة العاملية.
وقد ت�ضمنت البنود املدرجة حتت
متويل التن�شيط االقت�صادي بنو ًدا ،مثل
قرو�ض م�ساعدة الطالب لطالب اجلامعات،
والتدريب على املهارات الفنية واملهنية
لل�شباب ،وقرو�ض ومنح للم�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ،وم�ساعدة تدريبية للعمال
امل�سـرحني والعائدين من اخلارج ،وبناء
ّ
كثريا من
أن
�
من
وبالرغم
�شابه.
وما
مدار�س،
ً
هذه البنود ميكن حتملها� .إال �أننا ال ميكننا
�إال �أن نت�ساءل :ملاذا تخ�ص�ص معظم هذه
الأموال للتعليم املهني ،وال يخ�ص�ص �أي
منها للطفولة املبكرة ،والتعليم االبتدائي
ثانيا ،الت�أكيد على �إعادة تدريب
والثانوي؟
ً
امل�سـرحني �شيء جيد ،ولكن يجب
العمال
ّ
�أن يكون هناك ت�شديد �أكرث على خلق فر�ص
عمل ،تتجاوز بناء املدار�س .مبعنى �آخر،
ال توجد خطة �شاملة لتخفيف �آثار الأزمة.
إنذارا� ،أن الرئي�س قد ا�ستخدم
واخلطر الأكرث � ً
حق الفيتو على اال�ستخدام املقرتح والإفراج
عن  10باليني بي�سو ( 208مليون دوالر)
املعر�ضة الآن لـ"تنفيذ م�شـروط" ،يقوم
على خطوط توجيهية يجب و�ضعها يف نهاية
الأمر من قبل اجلهة التنفيذية .فا�ستخدام
�أموال �صندوق التن�شيط االقت�صادي الآن
حتت �سيطرة الرئي�س.
الأمر الذي كان حمل ترا�شق من قبل م�سئويل
احلكومة هو مبلغ الـ 300بليون بي�سو (6.2
بليون دوالر) الإ�ضايف ل�صندوق التن�شيط
االقت�صادي ،والذي يبدو �أنه قد مت جتميعه
من م�ؤ�س�سات حكومية ومن القطاع اخلا�ص.
اىل وقت كتابة هذا التقرير ،ظل املقرتح

يلفه الغمو�ض .وقد �أعرب كثري من املحللني
عن ت�شككهم يف ما يتعلق بهذا املقرتح؛
كثريا من هذه الأموال احلكومية
نظرا لأن
ً
ً
أي�ضا من اخلزانة العامة .ف�ضالً عن
ت�أتي � ً
ذلك ،ال يعقد كثريون �آمالهم على "الروح
اخلريية" لقطاع الأعمال والتجارة ،خ�صو�صا
يف �سياق الركود االقت�صادي .حتى �أثناء
�أوقات الرخاء ،ف�إن �أرباح احلكومة كانت
�أدنى ،وب�صورة منذرة عما هو م�ستهدف؛
ب�سبب التهرب ال�ضـريبي من قبل ال�شـركات
الكربى والأغنياء.
�ص ِدم مدافعو مبادرة املوازنة البديلة،
وقد ُ
بحقيقة �أنه يف وقت تدهور فر�ص العمل،
وارتفاع معدل اجلوع ،ف�إن امل�سئولني قد
زادوا من ثرواتهم يف موازنة  2009بباليني
من البي�سوات( .)20وي�شكل �سداد فائدة
()21
الدين ما قيمته  302.65بليون بي�سو
( 6.3بليون دوالر) ت�شكل  21%من موازنة
 2009الوطنية .ولكن� ،سيكون على احلكومة
�أن توفر مبلغًا �أكرب يقدر بـ 378.87بليون
بي�سو ( 7.88بليون دوالر �أمريكي) لدفع
العن�صـر الرئي�سي للدين ،والذي ال ينعك�س
بو�ضوح يف جانب الإنفاق يف عملية و�ضع
املوازنة الوطنية(.)22
أخريا ،ثمة اهتمام وقلق متزايدين ،من
و� ً
كثريا من الأموال العامة ،ت�شمل تلك
�أن
ً
املخ�ص�صة لدفعات التن�شيط االقت�صادي،
بدالً من هذا� ،سوف ينتهي بها احلال
�ستتوجه اىل
كـ"تن�شيط �سيا�سي" �إذ
ّ
خ�صو�صا و�أن
احلرب االنتخابية كوقود لها.
ً
كبار م�سئويل الإدارة �أنف�سهم مرت�شحون
لالنتخابات الوطنية التي �سوف تجُ رى خالل
العام املقبل .وهناك اعتقاد �سائد ب�أن �إدارة
"�آرويو" قد ا�ستخدمت  -وعلى نحو روتيني-
الأموال العامة للبقاء يف ال�سلطة ،و�أن �أجندة
"احلكم" البائدة قد �ضمنت بقاءها ال�سيا�سي
يف مواجهة اال�ضطراب االجتماعي وال�سيا�سي
املت�صاعد.
( )20قانون التقديرات العام .2009
( )21يعك�س هذا ما هو مت�ضمن يف قانون املوازنة
للعام  2009ور�سالة الفيتو الرئا�سي ،والتي
ا�سرتجعت ا�ستقطاع يف املوازنة قيمته  50بليون
بي�سو فلبيني ( 1.06بليون دوالر).
(22) Tanchuling, M. Interview with the
Secretary-General, Freedom from
Debt Coalition, Philippines, 3 March
2009.

 / 147الرا�صد االجتماعي

2/23/2010 6:14:35 PM

SOCIAL WATCH REPORT 2009Fainal.indd 147

اىل الأمام

ال �شك يف �أن الدفعة التن�شيطية لالقت�صاد
الفلبيني �ضـرورية ،ولكن على خالف ما
�أو�ضحته احلكومة ،ينبغي ا�ستخدام هذه
الدفعة التن�شيطية املالية وفقًا ال�سرتاتيجية
وطنية وا�ضحة ،ت�ستند اىل احلقوق ،وتكون
داعمة للفقراء ،وتت�سم باال�ستدامة ،وتهدف
خ�صو�صا يف
اىل تقوية الطلب املحلي،
ً
�ضوء املناخ االقت�صادي احلايل املعادي
لل�صادرات .وعلى هذه الدفعة التن�شيطية
أي�ضا يف �أولويتها االهتمام بالأمن
�أن ت�ضع � ً
الغذائي ،وخلق فر�ص عمل .عن طريق
تقوية امل�شاريع املحلية ملنفعة العامالت
أي�ضا بالرتكيز
والعاملني على حد �سواء ،و� ً
على اال�ستثمار يف م�شاريع بنية �أ�سا�سية
خ�ضـراء ،وداعمة للفقراء (على �سبيل املثال،
بناء �شبكة ري� ،إنارة القرى النائية ،تطوير
أي�ضا تو�سيع مدى الأمن
طاقة نظيفة) و� ً
االجتماعي واالقت�صادي؛ لي�شمل الفقراء
واملتعطلني عن العمل.
موجز القول� ،إن التحرك الفوري للإنقاذ،
هو �أمر جد مطلوب حلماية البالد من �آثار
الأزمة العاملية التي تزداد �سو ًءا على
الفلبني .وهو ما يعني �ضمان توجيه �أموال
الت�أمني االقت�صادي اىل مكانها ال�صحيح:
الغذاء ،الدخل وامل�ساعدة الفورية للعمال
املتعطلني ،واخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية.
ف�ضالً عن ذلك ،ف�إن �إزالة �ضـرائب القيمة
امل�ضافة ،املعدلة ب�أثر رجعي على النفط،
وتطبيق معدل الأجور  125بي�سو فلبيني
( 2.6دوالر) على �أو�سع م�ستوى ،و3.000
بي�سو ( 62.44دوالر) �شهريا يف زيادات
الرواتب احلكومية� ،سوف ي�ضمن حتقيق
أخريا،
امل�ساعدة االقت�صادية بدرجة ما .و� ً
يجب �إعادة التفاو�ض بخ�صو�ص ال َّدين
توجه كتلة من الدخل القومي
الوطني ،بحيث َّ
اىل تلبية احلاجات الأ�سا�سية العاجلة ،بدالً من
توجيهها اىل اخلدمات ،وهو حقًّا �أمر يتطلب
اهتماما جا ًّدا.
ً
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