تعليق
السياسات المالية الرامية إلى تحقيق االستقرار
في الدول المصدرة للنفط :من المشكالت
الموروثة إلى تحديات جائحة كوفيد19-
أبريل 2021
أوليفييه دوراند السيرف وفاتح كارانفيل

1.المقدمة
اضطرت الدول المصدرة للنفط منذ أزمة الركود الكبير التي ضربت العالم في عام
استجابة للتغيرات الكبيرة في أسعار النفط
 2008إلى تعديل سياساتها المالية
ً
وتفاقم عدم القدرة على التنبؤ .يقدم هذا التعليق رؤى حول العالقة بين أسعار
النفط والسياسات المالية في الدول الناشئة والنامية المصدرة للنفط ،إضافة إلى
تمكن القواعد المالية وصناديق الثروة السيادية
تقديمه للمحة عامة عن الكيفية التي ّ
من اإلسهام في التخفيف من حدة التقلبات في اإليرادات النفطية وتحقيق
االستقرار في االقتصادات .كما يناقش التعليق االستجابات المالية للدول المصدرة
للنفط حيال أزمة كوفيد.19-
2.تقلّ ب السياسات المالية في الدول المصدرة للنفط :بين النظرية
والتطبيق

تقوم السياسات المسايرة
للدورات االقتصادية بنقل
التغيرات في أسعار النفط
إلى تقلّ بات دورة األعمال،
األمر الذي يتسبب في
زيادة إنهاك االقتصادات
عند ارتفاع أسعار النفط،
وفي حاالت الركود عند
تراجع هذه األسعار

تعد اإليرادات المالية للنفط والغاز كبيرة في الدول المصدرة للنفط ،ال سيما تلك
الموجودة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى (راجع الشكل
مصدرا أساس ًيا
" "1الجدول "أ") .إذ يعتبر النفط بالنسبة لمعظم الدول المصدرة له
ً
لتمويل الميزانية الحكومية ،ألن اإليرادات غير النفطية ال تزال محدودة .كذلك
تعتبر اإليرادات النفطية بالغة األهمية في الدول التي تعاني قاعدتها الضريبية غير
النفطية من الضعف وتواجه صعوبات شتى في تمويل احتياجاتها التنموية ،مثل
الدول الواقعة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .إال أن اإليرادات النفطية
تتسم بالتقلب الشديد (راجع الشكل " "1الجدول "ب “) مما يعكس بنحو مباشر
مدى ازدهار وانكماش أسعار النفط .كما يمكن ألسعار الصرف المرنة أن تكون
معينا كبيرا على تحقيق استقرار اإليرادات بالعمالت الوطنية ،لكنها كذلك تخلق
مخاطر مالية أخرى وتتطلب تبني سياسات نقدية موثوقة لترسيخ توقعات التضخم.
وال يزال التحوط المالي لإليرادات ضد مخاطر أسعار النفط باستخدام المشتقات
مقصورا على دولة المكسيك ،وال يتم استخدامه في الدول الناشئة والنامية
ً
المصدرة للنفط .لذلك تعد السياسات المالية ضرورية لتحقيق االستقرار والنمو
االقتصادي.
كذلك تحدد السياسات المالية بصفة أساسية مقدار اإليرادات النفطية المستخدمة
لتحفيز االقتصاد ،بحيث تعد السياسة المالية مسايرة للدورات االقتصادية فيما
يتعلق بأسعار النفط وتميل الحكومات إلى التوسع المالي في حالة ارتفاع أسعار
النفط ،وتنزع إلى االنكماش المالي عند انخفاضها ،حيث تقوم السياسات المسايرة
للدورات االقتصادية بنقل التغيرات في أسعار النفط إلى تقلبات دورة األعمال ،مما
يتسبب في زيادة إنهاك االقتصادات عند ارتفاع أسعار النفط ،وفي حاالت الركود
عند تراجع هذه األسعار.
كذلك تترتب على السياسات المالية المسايرة للدورات االقتصادية آثار سلبية.
فهي تزيد من تقلب دخل األسرة مما يقلل من الرفاهية (Barro 1979, Chari and
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 )Kehoe 1999وتدفع باتجاه تحقيق قدر أكبر من المدخرات االحتياطية مما يعرقل
النمو االقتصادي ( ،)Borenszentein et al. 2013كما أن هذه السياسات تمارس
ضغوطا تصاعدية على سعر الصرف الحقيقي مؤدية إلى تقويض القدرة التنافسية
ً
التجارية من خالل ما يطلق عليه "المرض الهولندي" (.)Corden and Neary 1982
أيضا يؤدي التدفق الداخلي لإليرادات النفطية إلى حدوث تضخم في القطاع غير القابل
للتداول ،الذي ينتشر بدوره إلى القطاع القابل للتداول مفضيا إلى خسارة في قدرته
على المنافسة السعرية .أضف إلى ذلك أن مسايرة الدورات االقتصادية قد تؤدي إلى
تزايد عدم القدرة على التنبؤ بسياسات االقتصاد الكلي وتدهور ثقة الشركات واألسر،
مما يضر باالستثمار واالستهالك .وتتطلب خطط التنمية طويلة األجل فضال عن
المسؤولية عن األجيال القادمة ضرورة زيادة المدخرات وعدم إنفاق اإليرادات المحصلة
في أوقات ارتفاع أسعار السلع األساسية .لذلك فإن الوصفة المعتادة تتمثل في ضرورة
أن تكون سياسات االقتصاد الكلي محايدة أو معاكسة للدورات االقتصادية فيما يتعلق
بأسعار السلع األساسية (راجع على سبيل المثال دراسة الباحث .)Pieschacón 2012
ضخما ومتقل ًبا لإليرادات المالية في الدول المصدرة
مصدرا
الشكل  .1يعتبر النفط
ً
ً
للنفط.
الجدول (أ) :اإليرادات المالية النفطية وغير النفطية في
اقتصادات مختارة ُم صدرة للنفط2017 ،
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ

الجدول (ب) :التغيرات في أسعار وإيرادات النفط في أكبر
دولتين مصدرتين للنفط
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المصادر :حسابات المؤلفين بنا ًء على (IMF 2012, 2018a, 2019c, f, h, g, e, b, a, d, 2020d,
 ,j, h, i, a, 2018c, 2020e, FCSA 2020وزارة المالية الروسية  ،2020مؤسسة النقد العربي
السعودي  ،2020إحصاءات النرويج )2021
مالحظة :تشمل اإليرادات النفطية إيرادات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال .كانت بيانات أنغوال
في الجدول (أ) بحسب توقعات عام  ،)IMF 2018b( 2018أما بالنسبة للكويت فتتوافق البيانات مع
السنة المالية الواقعة ما بين  1أبريل  31 - 2017مارس  ،)IMF 2020d( 2018كما تستند المؤشرات
الواردة في الجدول (ب) إلى سعر نفط برنت واإليرادات المالية للنفط (كالهما بالقيمة الحالية للدوالر
األمريكي).
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يصعب تنفيذ السياسات المعاكسة أو المحايدة للدورة االقتصادية عمليا ،ذلك
أن الدول المصدرة للنفط تنزع إلى مسايرة الدورات االقتصادية ألسباب مختلفة.
تعطي اإليرادات المالية المزيد من الحيز المالي لعملية اإلنفاق ،كما أن انخفاض
اإليرادات يؤدي إلى تحفيز خفض عملية اإلنفاق .لذلك تستخدم الدول المصدرة
قيودا مالية التدفقات الداخلية لعوائد السلع األساسية لتمويل
للنفط التي تواجه
ً
اإلنفاق العام ،وتعزيز ميزانياتها في أوقات تراجع أسعار النفط ألنها ال تستطيع
تمويل عجز ميزانياتها عن طريق االقتراض الخارجي .لذلك تميل هذه الدول إلى أن
تكون أكثر مسايرة للدورات االقتصادية ( )Gavin and Perotti 1997كما أن هناك
أيضا أسبابا متعلقة باالقتصاد السياسي لمسايرة الدورات االقتصادية وتكون
ً
القيود المالية أقل قبوال في فترات ارتفاع أسعار النفط .باإلضافة إلى ذلك ،فإن
الكيانات العامة المختلفة تزيد من جهودها الرامية إلى الحصول على تمويل إضافي،
ويفسح هذا "األثر العجيب" المجال لمزيد من حاالت المسايرة للدورات االقتصادية
( .)Tornell and Lane 1999وقد تتعارض زيادة العجز أو االستفادة من االحتياطيات
لتمويل التوسع المالي في أوقات انخفاض أسعار النفط مع هدف الدولة المتمثل في
توفير إيرادات الموارد غير المتجددة لألجيال القادمة.
3.هل تصبح السياسات المالية أقل أو أكثر مسايرة للدورات االقتصادية في
الدول الناشئة والنامية المصدرة للنفط؟
كيف يمكن للمرء أن يق ّيم مدى مسايرة السياسات المالية للدورات االقتصادية
بالنسبة ألسعار النفط؟ ذلك أن السياسة المالية تكون مسايرة لها إذا كان "الموقف
المالي" أكثر توسعا عند ارتفاع أسعار النفط وتقل توسعته هذه في حال تراجع هذه
األسعار .فيما يتمثل الموقف المالي في التغ ّير الحاصل في فائض الميزانية (أو
العجز) الذي ينجم عن قرارات صانعي السياسة بنحو مباشر .كما يمكن قياس
الموقف المالي في الدول المصدرة للنفط ،من خالل التوازن األولي الهيكلي غير
النفطي ،الذي يمثل التوازن المالي باستثناء اإليرادات النفطية ومدفوعات الفوائد،
وتصحيحه لتأثيرات دورة األعمال (على سبيل المثال :التغييرات في القاعدة الضريبية
أو عدد األسر المؤهلة للحصول على االستحقاقات االجتماعية) .أما إذا أردنا للموقف
المالي تمثيل حجم التوسع أو االنكماش المالي في دولة ما ،فينبغي أن يتم قياس
الموقف المالي بنحو مثالي من خالل نسبة العجز األولي الهيكلي غير النفطي
أي الناتج المحلي اإلجمالي غير
إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي المحتملّ ،
ونظرا لعدم توافر بيانات السالسل
النفطي المصحح لدورة األعمال .ورغم ذلك،
ً
الزمنية لمكونات هذه النسبة خاصة بالنسبة لالقتصادات الناشئة والنامية ،فإننا
بحاجة إلى االعتماد على مؤشرات تتسم بقد ٍر أكبر من البساطة .غال ًبا ما ُيع ّبر عن
الموقف المالي باإلنفاق الحكومي أو العجز غير النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي ،وثمة ارتباط إيجابي بين نسبة اإلنفاق إلى الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي وأسعار النفط ،أو ارتباط سلبي بين العجز غير النفطي وأسعار النفط،
اللذان يعدان مؤشران على مدى مسايرة الدورات المالية االقتصادية .أما في حالة
عدم توفر السلسلة الزمنية للناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي ،فيمكن للعالقة
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اإليجابية بين نسبة اإلنفاق إلى إجمالي الناتج المحلي وأسعار النفط أن تكون بمثابة
مؤشر على مدى مسايرة الدورات االقتصادية.
الشكل  .2تميل النفقات والعجز غير النفطي إلى الزيادة مع أسعار النفط.
الجدول (ب) :العجز غير النفطي (كنسبة مئوية من
إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)

الجدول (أ) :اإلنفاق الحكومي وأسعار النفط
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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المصادر :حسابات المؤلفين بنا ًء على (;IMF 2012, 2018b, 2020g, c; World Bank 2020
)Ministry of Finance of Russia 2020; Rosstat 2020
مالحظات )a( :كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ( )bالناتج المحلي اإلجمالي األولي غير
النفطي ألنغوال ،والميزان غير النفطي بخالف ذلك.

تشير األدلة غير الرسمية إلى أن السياسات المالية التي تتبعها اقتصادات الدول
الناشئة والنامية المصدرة للنفط تكون مسايرة للدورات االقتصادية بوجه عام،
كما تتبع نسبة متوسط اإلنفاق العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي لعدد  31من
اقتصادات الدول المصدرة للنفط (المدرجة في الملحق) التباين في أسعار النفط
(راجع الشكل  ،2الجدول "أ") .فيما تتفاوت حصة اإلنفاق العام في الناتج المحلي
اإلجمالي بأكثر من الثلث بين أدنى المستويات وأعالها ألسعار النفط .الجدير
بالمالحظة أن عنصر االستثمار في اإلنفاق العام (غير مذكور هنا) يعد أكثر
مسايرة للدورات االقتصادية ،حيث يتفاوت هذا العنصر بمعدل ثالثة أضعاف بين
ارتفاع وانخفاض أسعار النفط .غير أن هذا ليس باألمر المستغرب إذا اعتبر المرء
أن االستثمار هو متغير التعديل األول في اإلنفاق العام أثناء انخفاض العائدات
النفطية.

تتبع نسبة متوسط
اإلنفاق العام إلى الناتج
المحلي اإلجمالي لعدد 31
من االقتصادات المصدرة
للنفط عن كثب التباين
في أسعار النفط

ازدادت بوجه عام نسبة العجز غير النفطي إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
– الذي يعد أفضل مؤشر لموقف الدولة المالي من نسبة اإلنفاق العام إلى الناتج
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المحلي اإلجمالي (إال أنه متاح لعدد أقل من الدول)  -خالل مراحل ارتفاع أسعار النفط
أيضا إلى أن السياسات المالية
(راجع الشكل " "2الجدول "ب") .وبالتالي يشير هذا ً
مسايرة للدورات االقتصادية.
كذلك تكشف الدراسات التجريبية أن السياسات المالية مسايرة للدورات
االقتصادية ،إال أن بعضا منها تشير إلى أن هذا االتجاه قد انتابه الضعف في
العقد األول من القرن الحادي والعشرين .إذ خلص الباحثون
( )Villafuerte and Lopez-Murphy (2010إلى أن السياسات المالية كانت
مسايرة للدورات االقتصادية فيما يتعلق بأسعار النفط في الدول المصدرة له خالل
الفترة التي شهدت انتعاشا في أسعار السلع ما بين األعوام  ،2008-2003بالتزامن
مع زيادة اإلنفاق واتساع العجز األولي غير النفطي الذي انكمش بعد ذلك في عام
 .2009كما توصلت الباحثة ( )Kaminsky (2010إلى نتائج مماثلة للفترات التي
سبقت أزمة عام  ،2008حيث وضحت هذه الباحثة أن السياسات المالية في الدول
ذات الدخل المتوسط األدنى والدول الغنية بالسلع األساسية كانت مسايرة للدورات
االقتصادية فيما يتعلق بشروطها للتبادل التجاري .بينما توصل الباحثون
( )Céspedes and Velasco (2014إلى أن االستجابات المالية في الدول المصدرة
للسلع األساسية كانت أكثر مقاومة للدورات االقتصادية خالل فترة انتعاش األسعار
التي شهدها العقد األول من القرن الحادي والعشرين مقارنة بالفترات السابقة
النتعاش األسعار ،ويوضح هؤالء الباحثون أن هذا التغيير نتيجة اعتماد القواعد
المالية على نطاق أوسع .فيما توصل ( )Richaud et al. (2019إلى أن مسايرة
الدورات االقتصادية في الدول المصدرة للسلع األساسية قد شهدت تراجعا قبل
عام  ،2008ال سيما بالنسبة للدول المصدرة للنفط ،األمر الذي فسره هؤالء
الباحثون أنه كان بسبب اتساع نطاق اعتماد القواعد المالية .كما وجدوا زيادة في
مستوى مسايرة الدورات االقتصادية بعد عام  ،2012ألنها ترتبط بانخفاض أسعار
(أي تشديد) السياسة النقدية للواليات المتحدة األمريكية
السلع األساسية وتطبيع ّ
التي بدأت في عام  2015واستنزفت السيولة من األسواق الناشئة .كذلك توصل
( )Arezki and Ismail (2013إلى أن القواعد المالية أدت في الغالب إلى زيادة
مستويات مسايرة الدورات االقتصادية لإلنفاق الرأسمالي في أوقات تراجع أسعار
ألن تعديل اإلنفاق الرأسمالي تنازليا يعد أكثر سهولة من اإلنفاق
النفط ،وذلك ّ
الجاري.
نقوم من خالل استخدام البيانات السنوية بتقييم مدى مسايرة اإلنفاق
الحكومي للدورات االقتصادية في  31دولة مصدرة للنفط في الفترة ما بين
األعوام  2000و  ،2018حيث يق ِّيم نموذجنا المستعرض المستوحى من دراسة
( )Céspedes and Velasco (2014استجابة إنفاق الحكومات للتغيرات في إيرادات
الهيدروكربونات ،ويتم رسم سلسلة من االنحدارات الخطية لكل سنة على حدة
باستخدام المعادلة أدناه:
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)(1

!𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺. 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸.
!𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 & 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
"Δ
" 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽 5 = 𝛼𝛼 +
!𝑢𝑢 5 +
!𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 & 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
!𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 & 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

يتمثل المتغير التابع في التغير السنوي في نسبة اإلنفاق العام إلى الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي والغاز ،بينما يتمثل المتغير التفسيري في الجزء الدوري من
نسبة إيجار النفط والغاز إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي والغاز ،ويحدد المعامل
( )βمدى استجابة اإلنفاق العام للتغيرات الناشئة في إيرادات الموارد .أو بعبارة أخرى،
إذا كانت السياسة المالية مسايرة للدورات االقتصادية ،فينبغي توقع أن يكون معامل
( )βموجبا ،مما يشير إلى ازدياد اإلنفاق بالتزامن مع ارتفاع إيرادات الموارد وانخفاضه
مع تراجع هذه اإليرادات .تم الحصول على بيانات اإلنفاق الحكومي والناتج المحلي
اإلجمالي وإيجارات "إيرادات" النفط والغاز 1من البنك الدولي ( ،)2020وقمنا بحساب
مطروحا منه
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي والغاز من الناتج المحلي اإلجمالي
ً
أوال باستخراج المكون الدوري لنسبة اإليجار
اإليرادات غير النفطية والغاز ،2ونقوم ً
إلى الناتج المحلي اإلجمالي .بينما يشير ( )Hamilton (2018إلى أنه إذا اتبعت
سلسلة زمنية عملية انتقال عشوائية ،فإن المرشح الشائع يميل الستخدام نهج
نهجا ً
بديل لعزل االتجاه
( )Hodrick-Prescottلتوليد دورات زائفة ،ويقترح هذا الباحث ً
العام لمعالجة هذه المسألة ،الذي يتألف من حساب بقايا االنحدار الخطي للسلسلة
اعتبارا من الوقت ( .)tأما
في الوقت ( )t+hعلى أساس ثابت وأحدث أربعة قيم لها
ً
بالنسبة لغالبية الدول في مجموعتنا ،فيمكن وصف نسبة إيجار النفط والغاز فيها إلى
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي والغاز بمسيرة عشوائية تتسم بالفرق الثابت،3
لذلك يتم الحصول على المكونات الدورية في المعادلة األولى ( )1عبر استخدام مرشح
( )Hamilton (2018ونظرا إلى تكرار وكثافة بياناتنا ،فإننا نستخدم ( ،)h=2كما يبين
المقدر في المعادلة األولى ( .)1غير أن تحليل االنحدار ال يتيح لنا
الشكل ( )3معامل ()β
ّ
دراسة االختالفات الماثلة بين الدول فيما يتعلق بالسياسات المالية ،حيث ُيفترض أن
يكون المعامل التقديري للدورة في سنة معينة هو نفسه بالنسبة لجميع الدول ،إال أنه
يكشف عن مدى التطور العام في السياسات المالية المسايرة للدورات االقتصادية
في الدول المصدرة للنفط خالل فترات انتعاش وكساد أسعار النفط.
أيضا بوصفه مرونة
ال يصبح المعامل التقديري للدورة االقتصادية الذي يمكن تفسيره ً
لإلنفاق الحكومي على عائدات النفط والغاز ( )Céspedes and Velasco 2014سال ًبا
بشكل كبير .أو بعبارة أخرى ،كانت السياسات المالية مسايرة أو محايدة للدورات
انخفاضا في مسايرة الدورات
االقتصادية منذ عام  .2000فضال عن ذلك فإننا ال نجد
ً
االقتصادية ،بل قد تكون وتيرة مسايرة الدورات االقتصادية تزايدت خالل فترات
التغيرات الكبيرة في أسعار النفط مؤدية إلى زيادة امتداد دورة السلع األساسية إلى
دورة األعمال ،ولقد الحظنا مسايرة الدورات االقتصادية في السنوات التي سبقت
فترة ازدهار أسعار النفط قبل عام  .2009إذ اقترن الكساد االقتصادي الكبير الذي
حدث في عام  2009بسياسات مسايرة للدورات االقتصادية تنطوي على حاالت
انكماش في الميزانية ،مما قد يؤدي إلى تفاقم االنكماش في الطلب المحلي ،كذلك
أفسح انتعاش أسعار النفط في عام  2011المجال إلى ظهور موجة جديدة من
السياسات المالية الرامية إلى تحقيق االستقرار في الدول المصدرة للنفط

كانت السياسات المالية
مسايرة أو محايدة
للدورات االقتصادية منذ
عام 2000
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التوسع المالي .فيما كانت السياسات المالية مسايرة للدورات االقتصادية خالل
فترة انخفاض أسعار النفط ما بين عامي  2015و ،2016مع وجود توجه إلى توحيد
الميزانية ،األمر الذي أدى بدوره إلى حدوث مزيد من االنكماش في النشاط
بأن أسعار
االقتصادي .غير أن حجم االنخفاض في أسعار النفط والتصور القائل ّ
النفط المنخفضة لم تكن مؤقتة بل يمكنها أن تكون طويلة األمد (الوكالة الدلية
للطاقة  ،)2015ربما يكون قد شجع على مواصلة التوحيد المالي ،وقد تكون حلقة
أيضا بالتشديد التدريجي للسياسة النقدية األمريكية ،كما
التوحيد هذه مرتبطة ً
يقترح (.)Richaud et al. (2019
الشكل  .3ال تزال السياسات المالية في معظمها مسايرة للدورات االقتصادية في
االقتصادات الناشئة والنامية المصدرة للنفط.
معامل مسايرة الدورات االقتصادية ( )βوالسعر الحقيقي للنفط
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المصادر :حسابات المؤلفين بنا ًء على (البنك الدولي  ،2020صندوق النقد الدولي .)2020c
مالحظات :تشير المنطقة إلى فترات ثقة بنسبة  ،٪90أسعار البرميل الواحد من نفط برنت في
عام  2019بالدوالر األمريكي.
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4.ما الذي يجعل مسايرة السياسات المالية للدورات االقتصادية مختلفة بين
الدول المصدرة للنفط؟
نسلط في هذا القسم الضوء على العوامل التي بإمكانها التأثير على مسايرة
السياسات المالية للدورات االقتصادية ،محاولين إيجاد أوجه التشابه التي يمكن
تفسيرها من خالل خصائص الدولة ،متبعين نهجا استكشافيا في إطار هذا التعليق
يعمل على إبراز السمات المشتركة وتقييم مدى تعقيد بعض هذه التأثيرات ،إال أن
هنالك حاجة إلى إجراء المزيد من العمل اإلحصائي لتعزيز قطعية النتائج .كما أننا
قمنا بحساب معامالت االرتباط بين )1( :تباين نسبة اإلنفاق الحكومي إلى الناتج
المكون الدوري لنسبة إيجار النفط والغاز
المحلي اإلجمالي غير النفطي والغاز ،و()2
ّ
إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي .ويشير المعامل اإليجابي إلى مسايرة
الدورات االقتصادية بينما يشير المعامل السلبي إلى معاكستها ،فيما يشير
المعامل الذي يقارب الصفر إلى حيادية هذه السياسات المالية.
ومن أجل تقييم كيفية ومدى تأثير التغييرات في نظام أسعار النفط على
السياسات المالية ،فإننا نقوم بحساب معامالت ارتباطنا على مدى فترتين
فرعيتين ،هما الفترة ما بين  2012-2000والفترة ما بين  ،2018-2013حيث
تميزت الفترة األولى بارتفاع أسعار النفط الذي توقف لفترة وجيزة بسبب االنخفاض
خالل فترة الكساد االقتصادي الكبير ،بينما تتوافق الفترة الثانية مع انخفاض
األسعار ،يليها انتعاش متواضع لها .كذلك يوفر مسار أسعار النفط (كما هو مبين
واضحا لهذا القسم .كما استخدمنا اختبار جذر الوحدة
دعما بصريا
ً
في الشكل "ً )"3
الخاص بالباحثين ( )Zivot and Andrews 1992وأكدنا على وجود كسر هيكلي في
سلسلة أسعار النفط في عام ( 2012لم يتم إيراد هذه النتائج في هذه الدراسة).
يؤكد الشكل ( )4أن معظم منتجي النفط الكبار كانوا مسايرين للدورات االقتصادية
في الفترة الفرعية وخالل الفترة الثانية ،وتميل الدول التي لديها إيرادات كبيرة من
الموارد إلى أن تكون أكثر مسايرة للدورات االقتصادية (على سبيل المثال ،المملكة
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة [بعد  ]2013وأذربيجان ،وبدرجة أقل
أنغوال وجمهورية الكونغو والغابون) .أما عندما تنخفض أسعار النفط ،فتحتاج هذه
الدول إلى امتصاص صدمات مالية أكبر مقارنة بالدول التي ال تمتلك ريع موارد
كبيرة ،وبالتالي يكون لديها المزيد من الحوافز لتعديل اإلنفاق .وفي الوقت نفسه،
فإن بعض الدول التي لديها ريع كبير للموارد تكون محايدة إلى حد ما أو معاكسة
للدورات االقتصادية ،خاصة منذ عام ( 2012كازاخستان ،روسيا ،قطر ،العراق،
الجزائر) ،مما يشير إلى تأثير العوامل األخرى غير اإليرادات النفطية على االستجابة
المالية لهذه الدول.
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تحتاج هذه الدول عند
انخفاض أسعار النفط
إلى استيعاب المزيد
من الصدمات المالية
الخاصة بالدول التي
تفتقر إلى وجود ريع كبير
من الموارد ،وبالتالي
فإن حوافزها لتعديل
اإلنفاق تكون أكبر قدرا

وتميل الدول التي
لديها إيرادات كبيرة من
الموارد إلى أن تكون
أكثر مسايرة للدورات
االقتصادية

عندما تنخفض أسعار
النفط تحتاج هذه الدول
إلى امتصاص صدمات
مالية أكبر مقارنة بالدول
التي ال تمتلك ريع موارد
كبيرة ،وبالتالي يكون
لديها المزيد من الحوافز
لتعديل اإلنفاق
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الشكل  .4ال تزال معظم الدول الكبرى المنتجة للنفط مسايرة للدورات
االقتصادية.
معامل ارتباط اإلنفاق العام وإيرادات النفط والغاز خالل الفترتين 2012-2000
و ،2018-2013وحصة إيرادات النفط والغاز
1.0
ﺣﺼﺔ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد وﺗﻮﺑﺎﻏﻮ
اﻷﻛﻮادور
أذرﺑﻴﺠﺎن
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون

0.4
0.2
0.1

اﻟﺴﻮدان

ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ

أﻧﻐﻮﻻ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻨﻐﻮ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
اﻟﻐﺎﺑﻮن

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

5,000-10,000

ﻛﻮﻟﻤﺒﻴﺎ

0.5

ﻣﺎﻳﻨﻤﺎر
ﻏﺎﻧﺎ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﻌﺮاق

10,000-20,000

0.0

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﺑﺮوﻧﺎي

20,000 or more

2013-2018

1,000-5,000

أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

Under 1,000

ﺗﺸﺎد

ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
روﺳﻴﺎ
ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ

ﻗﻄﺮ

ﻛﺎزﺧﺴﺘﺎن

-0.5

اﻟﻨﺮوﻳﺞ

1.0

0.5

2000-2012

0.0

-0.5

المصادر :حسابات المؤلفين بنا ًء على بيانات (البنك الدولي  ،2020صندوق النقد
الدولي .)2020c
مالحظات :يتمثل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (بالدوالر األمريكي الثابت لعام )2010
في متوسط القيمة للفترة ما بين  .2018-2000تشير أحجام الفقاعات إلى معدالت إيرادات
النفط والغاز إلى متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للفترة ما بين عام  2000إلى عام .2018

عادة ما تكون الدول ذات الدخل المنخفض للفرد ال سيما تلك الواقعة في أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى مسايرة للدورات االقتصادية بنحو طفيف .4ذلك أن معظم
قيودا مالية بسبب عدم توفر إمكانية الحصول على االقتراض
هذه الدول تواجه
ً
الخارجي أو بسبب محدودية الحصول عليه .لذلك يتعين على هذه الدول االعتماد على
اإليرادات الحالية لتمويل النفقات ،مما يجعلها مسايرة للدورات االقتصادية .وتجدر
دعما مال ًيا ،ال سيما من خالل برامج
اإلشارة إلى أن هذه الدول ذاتها تتلقي ً
أيضا ً
اإلقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي .ولتوضيح الصورة أكثر نأخذ مثاال على
ذلك ،إذ لجأت كل من أنغوال والكاميرون وتشاد والغابون وغانا وجمهورية الكونغو
واإلكوادور إلى مثل هذه البرامج مرة واحدة على األقل في الفترة ما بين األعوام
السياسات المالية الرامية إلى تحقيق االستقرار في الدول المصدرة للنفط
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وفقا لصندوق النقد الدولي ( ،)IMF 2021ويمكن لهذه البرامج
 2008وً 2018
مساعدة الدول على تجنب قدر كبير من عمليات خفض اإلنفاق في أوقات الضغوط
المالية ،وبالتالي الحد من مسايرة الدورات االقتصادية عند تراجع أسعار النفط ،إال أن
هذه البرامج بطبيعة الحال تأتي مشروطة بإجراءات التعديل الهيكلي التي تنطوي على
توحيد الميزانية ،وبالتالي تقليل مسايرة الدورات االقتصادية في حال ارتفاع أسعار
النفط.
الشكل  .5ال تعد الدول التي لديها صناديق ثروة سيادية كبيرة أكثر معاكسة للدورات
االقتصادية.
الجدول (ب) :التراكم في صناديق الثروة السيادية
(بمليارات الدوالرات األمريكية)

الجدول (أ) :أصول صناديق الثروة السيادية (نسبة مئوية من
الناتج المحلي اإلجمالي) ،عام 2017
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دوﻟﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة أو ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﻠﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ
أذرﺑﻴﺠﺎن

مالحظات :عرضنا فقط صناديق الثروة السيادية للدول المصدرة للنفط في الدول الناشئة والنامية
التي تتوفر عنها بيانات عامة أو تقديرات حديثة .تتمثل أصول صناديق الثروة السيادية بالنسبة
للكويت في صافي األصول المالية الحكومية كما ورد في بيانات صندوق النقد الدولي ()2020d
أما بالنسبة لدولة قطر فتتمثل في صافي الثروة العامة للحكومة وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي
( ،)2019eبينما تتمثل للمملكة العربية السعودية في أصول صندوق االستثمارات العامة (PIF
 )2020باإلضافة إلى الودائع الحكومية في البنك المركزي السعودي ( )SAMAبحسب ما ورد في
بيانات صندوق النقد الدولي ( ،)2019hأما بالنسبة ألذربيجان فتتمثل في أصول صندوق النفط
السيادي ألذربيجان ( )SOFAZ 2012, 2019فيا يتمثل بالنسبة لكازاخستان في أصول صندوق
االحتياطي الوطني لكازاخستان حسب ما أورد مصرف التنمية اآلسيوي ( ،)2020أما بالنسبة
لروسيا فتتمثل في أصول صندوق الثروة الوطني (وزارة المالية الروسية  ،)2020وتتمثل بالنسبة
للجزائر في أصول صندوق تنظيم اإليرادات بحسب ما ورد في دراسة (،)Chekouri et al. (2018
بينما تتوافق البيانات الخاصة بدولتي اإلمارات العربية المتحدة وأنغوال مع بيانات عام  2016المأخوذة
من معهد إدارة الموارد الطبيعية األمريكي (.)2020
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قد تؤدي أسعار الصرف المرنة إلى الحد من مسايرة السياسات المالية للدورات
االقتصادية .ذلك أن الدول ذات أسعار الصرف المرنة مثل روسيا (منذ )2014
وكازاخستان (منذ  )2015في الفترة ما بين األعوام  2012و ،2018كانت محايدة
أو معاكسة للدورات االقتصادية .كما تميل العمالت المحلية في ظل أسعار الصرف
المرنة إلى االنخفاض عند تراجع أسعار النفط وترتفع بارتفاعها .بينما تتضخم
اإليرادات المالية المحصلة بالعملة المحلية بسبب انخفاض قيمة العملة وتنكمش
جراء ارتفاع قيمتها .لذلك يمكن لسعر الصرف المرن التعويض عن بعض تأثيرات
تقلبات أسعار النفط على اإليرادات المالية ،إال أن لألسعار المرنة العديد من اآلثار
الجانبية .فعلى سبيل المثال ،إذا كانت حصة السلع المستوردة في االستهالك
المحلي كبيرة ،فيمكن أن يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى حدوث تضخم ،وعندئذ
قد تحتاج السياسات النقدية والمالية إلى أن تكون مسايرة للدورات االقتصادية
للتخفيف من حدة اآلثار التضخمية ما لم تكن السياسة النقدية ذات مصداقية
كافية لتحقيق ثبات توقعات التضخم .أضف إلى ذلك أن تقلب سعر الصرف قد
أيضا إلى زيادة الفارق بين أسعار الفائدة المحلية والمعدالت القياسية الدولية،
يؤدي ً
األمر الذي من شأنه التأثير على استقرار ونمو الدولة ،ال سيما في الدول النامية.
وسيكون من الضروري على أية حال إجراء مزيد من البحوث الستنتاج طبيعة الصلة
بين مسايرة الدورات االقتصادية وأنظمة أسعار الصرف ،وربما تفسر العوامل
الخاصة بكل بلد بنحو أفضل لماذا تبدو بعض الدول ذات أسعار الصرف المرنة أقل
مسايرة للدورات االقتصادية .فعلى سبيل المثال ،أدى استنفاد احتياطيات صناديق
الثروة السيادية في روسيا  -بسبب العقوبات الدولية والتوترات الجيوسياسية  -إلى
وضع التوحيد المالي على رأس جدول األعمال ،على الرغم من ارتفاع أسعار النفط
خالل الفترة ما بين عامي .2018-2017

ال ترتبط األصول األكبر
في صناديق الثروة
السيادية بالضرورة
بضآلة درجة مسايرة
الدورات االقتصادية

غال ًبا ما يكون لدى كبار مصدري النفط صناديق ثروة سيادية يستخدمونها
لتحقيق االستقرار وللحفاظ على إيرادات الموارد غير المتجددة .يمكن االطالع
على المزيد من التفاصيل حول الغرض من إنشاء صناديق الثروة السيادية في
دراسة ( ،)Al-Hassan et al. (2013كما يمكن االطالع على القواعد المثلى
إلدارة صناديق تثبيت االستقرار في دراسة ( .)AlKathiri et al. (2020وقد
يكون للصندوق نفسه أغراضا لتحقيق االستقرار واالدخار (مثل كازاخستان)،
لذلك ال يمكن تصنيف جميع األصول التابعة للصناديق السيادية على أنها
صناديق لتحقيق االستقرار .غير أننا نرى من خالل مثال الدول الواردة في الشكل
( ،)5الجدول (أ) ،أن األصول األكبر في صناديق الثروة السيادية ال ترتبط بالضرورة
بضآلة درجة مسايرة الدورات االقتصادية ،مما يعني محدودية دورها في تحقيق
االستقرار .رغم أن بعض الدول التي لديها صناديق أموال كبرى للنفط (المملكة
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وأذربيجان) كما هو موضح أعاله،
تسير في اتجاه مسايرة الدورات االقتصادية ،إال أن ً
دول أخرى (قطر وروسيا
وكازاخستان) تعد محايدة أو معاكسة لهذه الدورات االقتصادية .أما في الدول ذات
اإليرادات النفطية الضخمة ،فترتبط إدارة صناديق الثروة السيادية التي تعطي
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األولوية لتراكم األصول (كما هو الحال في أذربيجان في الشكل ( ،)5الجدول "ب")
بسياسات مسايرة للدورات االقتصادية .بينما عندما تكون إستراتيجيات صناديق
الثروة السيادية أكثر توجه ًا نحو تحقيق االستقرار ،أو عندما ال تكون إيرادات الموارد
آن واحد ،فإن صناديق الثروة السيادية تمتص
كافية لمتابعة هدف التراكم في ٍ
الصدمات الناجمة عن أسعار النفط .فعلى سبيل المثال ،استغلت كل من روسيا
والجزائر وكازاخستان صناديق الثروة السيادية خالل فترة انخفاض أسعار النفط
في الفترة ما بين األعوام ( 2016-2014لتحقيق االستقرار المالي وإبطاء وتيرة
تراجع قيمة عمالتها) ،األمر الذي أدى إلى خلق حافز للتوحيد المالي خالل فترة عامي
 2018-2017عند ارتفاع أسعار النفط ،مما جعل السياسات المالية لهذه الدول أقل
مسايرة للدورات االقتصادية خالل الفترة ما بين األعوام .2018-2013
تعتمد إدارة صناديق الثروة السيادية وعالقتها بالسياسات المالية على
الترتيبات المؤسسية ،وقد ظهرت ترتيبات خاصة (القواعد المالية) في مختلف
الدول في العقد األول من القرن الحادي والعشرين .تعتبر القواعد المالية
بمثابة "آليات مؤسسية تهدف إلى تشكيل تصميم وتنفيذ السياسات
المالية بصفة دائمة" ( ،)Ossowski et al. 2008وتهدف على عكس خيارات
السياسات المالية التقديرية إلى تحسين القدرة على التنبؤ المالي ،وهي
عبارة عن قواعد القرارات التي تتعلق بالميزانيات الحكومية وعمليات النقل
بين الميزانيات الحكومية وصناديق الثروة السيادية .كما تستند القرارات إلى
أهداف قصيرة ومتوسطة المدى مثل العجز في الموازنة وأهداف عجز الموازنة
غير النفطية ،أو أهداف طويلة األجل مثل الديون أو تراكم األموال في صناديق
الثروة السيادية .كذلك يمكن لهذه القواعد أن تستخدم سعر النفط المرجعي
لمنع االستفادة من األموال أو تجميعها في صندوق الثروة السيادية ،مما
يؤدي بالتالي إلى إضعاف الصلة المسايرة للدورات االقتصادية بين أسعار
النفط والسياسات المالية .إن اختيار قاعدة القرار وتحديد معاييره يمكن أن
يجعل القواعد المالية أو ترتيبات صناديق الثروة السيادية مسايرة للدورات
االقتصادية أو محايدة أو معاكسة لها.
لتوضيح ما ورد أعاله دعونا نتأمل في بعض األمثلة للدول التي قامت بتطبيق
القواعد المالية ،إذ نجد أن القاعدة المالية للنرويج معاكسة تماما للدورات االقتصادية
(كما أوضحنا في الشكل " ،)"4حيث تقوم هذه الدولة بحفظ عائداتها النفطية في
صندوق تعمل عائداته على تمويل العجز الهيكلي غير النفطي (أي العجز المعدل
دوريا) .وال يمكن لهذا العجز أن يتجاوز إيرادات أصول الصندوق المحسوبة على
أساس سعر فائدة بنسبة  ،٪3كما أن استخدام إيرادات فوائد صندوق الثروة
السيادية فقط لتمويل العجز الهيكلي غير النفطي يضمن الحفاظ على الصندوق
لألجيال القادمة .كذلك ،فإن فرض قيود مالية على العجز الهيكلي غير النفطي
يسمح بزيادة العجز المالي خالل مرحلة تراجع دورة األعمال.
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يمكن إلدارة صناديق
الثروة السيادية التي
تؤسس من دون
قواعد مالية أن تجعل
السياسات المالية
مسايرة للدورات
االقتصادية

بينما نجد في دول أخرى أنه تم إنشاء أو تحديث قواعد مالية محايدة إلدارة التقلبات
في اإليرادات النفطية والحفاظ على المدخرات .إذ قامت روسيا بتحديث قواعدها
المالية في عام  ،2017ويستند هدفها إلى تحقيق التوازن في الميزانية األولية
(صافي ميزان مدفوعات الفوائد) للسنوات الثالث المقبلة على سعر النفط
دوالرا أمريك ًيا للبرميل (بسعر الدوالر األمريكي لعام .)2017
القياسي البالغ 40
ً
أما إذا تجاوز سعر النفط المعيار المرجعي ،فيتم حفظ فائض إيرادات النفط في
صندوق الثروة السيادية ،وعندما يكون سعر النفط أقل من المعيار المرجعي ،فإن
عمليات السحب من صندوق الثروة السيادية تمول عجز الميزانية .كما تتضمن
القاعدة المالية الروسية تدخالت البنك المركزي الروسي نيابة عن وزارة المالية في
سوق الصرف األجنبي للحد من انتقال أسعار النفط إلى سعر صرف الروبل .وعلى
الرغم من التعديالت الطفيفة التي أدخلت على االلتزامات األولية ،ال سيما الزيادة
الطفيفة في هدف العجز األولي ،إال أن مستوى االمتثال لهذه القاعدة المالية كان
قويا ،ولقد ساعدت هذه القاعدة في الحد من العجز غير النفطي في البالد في
فترات ارتفاع أسعار النفط ،وزادت كذلك من إمكانية التنبؤ بسياساتها المالية.
يمكن إلدارة صناديق الثروة السيادية التي تؤسس من دون قواعد مالية أن تجعل
السياسات المالية مسايرة للدورات االقتصادية .ففي الكويت على سبيل المثال،
تحدد الترتيبات المالية ادخارا إلزام ًيا بنسبة  ٪10من إجمالي اإليرادات ،كما أن
لديها في الوقت نفسه سقفا للدين العام وقد تتسبب هذه الترتيبات في مسايرة
الدورات االقتصادية .ويستمر هذا االدخار في أوقات انخفاض أسعار النفط ،لكن
يتعين تمويل الميزانية الحكومية من األصول السائلة أو زيادة الديون لتمويل عجز
البالد .فيما يتطلب سقف الديون بعضا من األنفاق المساير للدورات االقتصادية
للحفاظ على هوامشها االحتياطية .بينما يؤدي تخفيف قيود التمويل في أوقات
ارتفاع أسعار النفط ،وغياب قواعد اإلنفاق إلى جعل السياسات المالية مسايرة
للدورات االقتصادية.
5.التدابير المالية المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد19-؟
ركز تحليلنا في القسم السابق من هذه الدراسة على االختالفات في استجابات
سياسات الدول المالية للتغيرات في أسعار النفط واإليرادات النفطية .ورغم أن
هذه االختالفات تطرح تحديات خاصة للدول المصدرة للنفط ،إال أنه من المرجح
آن واحد .بيد أن هنالك
وجود صدمات خارجية يمكنها التأثير على جميع الدول في ٍ
مثيرا لالهتمام وله أهمية بالغة :هل توجد فروقات كبيرة بين التدابير
سؤاال آخر
ً
المالية المتخذة في الدول المصدرة للنفط وتلك المتخذة في الدول غير المصدرة
له استجابة لجائحة كوفيد19-؟
كانت التدابير المالية التي اتخذتها الدول المصدرة للنفط كما سيتم توضيحه
أدناه ،أقل أهمية مقارنة بتلك التدابير التي تبنتها الدول غير المصدرة للنفط .ذلك
أن القيود المتخذة في المراحل األولى والرامية إلى الحد من تفشي المرض أدت
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إلى انهيار غير مسبوق للطلب على الصعيد العالمي .مما نجم عنه انهيار أسعار
النفط الخام ووصولها إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين من الزمان (انخفض سعر
دوالرا
دوالرا أمريك ًيا في شهر ديسمبر من عام  2019إلى 18
خام برنت من 67
ً
ً
أمريك ًيا في شهر أبريل لعام  ،)2020وقد واجهت الدول المصدرة للنفط مجموعة
من الصدمات الناجمة عن هذه األزمة الصحية وحاالت اإلغالق الشاملة وانخفاض
اإليرادات النفطية.
استخدمت الدول التدابير المالية لدعم نشاطها االقتصادي ودخلها في مواجهة
جائحة كوفيد ،19-ويوضح الشكل ( )6التكلفة اإلجمالية للتدابير المالية "فوق
الخط" المتخذة في الدول المصدرة للنفط واالقتصادات المتقدمة المختارة ،كما
تشير هذه التدابير فوق الخط ،المستمدة من صندوق النقد الدولي (،)2020b
إلى الزيادات في اإلنفاق الحكومي في جميع القطاعات ،إلى جانب التخفيضات
الضريبية والمدفوعات المؤجلة.
كذلك يتضح جليا من الشكل ( )6أن التدابير المالية التي اتخذتها الدول المصدرة
للنفط تخلفت عن تلك التدابير التي اتخذتها نظيراتها من االقتصادات المتقدمة،
حيث تمثل التدابير المالية بالنسبة لمعظم الدول المصدرة للنفط ،أقل من نسبة
 ٪5من ناتجها المحلي اإلجمالي ،في حين أن المستوى المتوسط غير المرجح
للتدابير المالية (كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي) في االقتصادات المتقدمة
يبلغ حوالي .٪7.5
قد يعتقد المرء أن هذه التفاوتات في التدابير المالية تكون ناجمة عن االختالفات
في إدارة الحكومات لهذه الجائحة ،كذلك من الممكن أن يتم التعويض عن
السياسات الحكومية األكثر صرامة باتخاذ تدابير مالية أكبر إال أن الشكل ( )6أدناه
يوضح جليا أن األمر لم يكن كذلك .إذ ال يرتبط مؤشر شدة االستجابة الحكومية
مقياسا مرك ًبا يستند على العديد من مؤشرات
( )Hale et al. 2020الذي يقدم
ً
االستجابة  -بما فيها إغالق المدارس وأماكن العمل وحظر السفر  -بحجم الحزم
المالية التي تنفذها الحكومات .وبالتالي ،فإن من األرجح أن تكون التفاوتات في
تدابير الدعم المالي نتيجة للقيود المفروضة على القدرات المالية التي تحد من
قدرة الحكومات على توفير برامج استبدال الدخل وتخصيص اإلنفاق اإلضافي
تضررا من هذه الجائحة (.)Alon et al. 2020
لألسر والقطاعات األكثر
ً
قررت الحكومات بغية الحد من العجز المالي الناتج عن تراجع الطلب المحلي
(وبالتالي خفض حجم القاعدة الضريبية) وانخفاض اإليرادات النفطية ،تعويض
جزء من تكلفة التدابير المذكورة فوق الخط (في الشكل أدناه) بالتزامن مع
خفض النفقات األخرى .إذ أعلنت المملكة العربية السعودية على سبيل المثال،
عن خفض اإلنفاق الرأسمالي بما يعادل حوالي  ٪3من الناتج المحلي اإلجمالي
( ،)Reuter 2020وأعلنت الجزائر عن تخفيضات في اإلنفاق تعادل  ٪2.2من
ناتجها المحلي اإلجمالي ( .)IMF 2020fكذلك بدأت الحكومات في البحث عن
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تراجعت التدابير
المالية التي اتخذتها
الدول المصدرة للنفط
خالل جائحة كوفيد-
 19عن تلك التي
اتخذتها نظيراتها من
االقتصادات المتقدمة

نتجت التفاوتات في
تدابير الدعم المالي عن
القيود المفروضة على
القدرات المالية

شرعت الحكومات في
البحث عن سبل لزيادة
إيراداتها المالية غير
النفطية

19-
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سبل كفيلة بزيادة إيراداتها المالية غير النفطية ،وقامت المملكة العربية
وفقا لذلك ،وفي يوليو من عام  ،2020بزيادة معدل ضريبة القيمة
السعودية ً
المضافة من  ٪5إلى  ٪15وعلقت بدل تكاليف المعيشة لموظفي القطاع
العام .حيث إن من شأن هذه التدابير إضافة إلى رسوم المقيمين الحالية
والتعديالت التدريجية في أسعار الطاقة المحلية ،أن تعمل على الحد من
عجز ميزانية الدولة .أيضا ،من المتوقع وفقا لتوقعات وزارة المالية السعودية
( ،)2020أن تزيد اإليرادات الحكومية غير النفطية بنسبة  ٪10.3في عام
 2021مقارنة بعام  ،2020كما ُيتوقع أن يتجاوز العجز في الموازنة ٪12
في عام  ،2020الذي من المتوقع أن ينخفض إلى  ٪4.9من الناتج المحلي
اإلجمالي في عام  .2021وبالمثل ،ستقوم سلطنة ُعمان كذلك بإدخال
اعتبارا من شهر أبريل  ،2021ومن
معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٪5
ً
المتوقع أن يؤدي هذا اإلجراء إلى خفض العجز المالي للبالد من  ٪15.8إلى
وفقا لتقديرات وزارة المالية العمانية (.)2020
ً ،٪11.5
الشكل  .6كانت االستجابات المالية لـجائحة كوفيد 19-أقل في الدول المصدرة
للنفط مقارنة باالقتصادات المتقدمة.
(اعتبارا من شهر أكتوبر  )2020ومؤشر
التدابير المالية فوق الخط
ً
صرامتها بالنسبة للدول المختارة
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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المصادر :صندوق النقد الدولي ()2020b)، (Hale et al. (2020
مالحظات :تم إيراد التدابير المالية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي (األعمدة ،المحور
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األيسر) وفقا للمقاييس المذكورة "فوق الخط" التي تشمل اإلنفاق اإلضافي أو اإليرادات الضائعة
في قطاع الصحة والقطاعات األخرى ،واإلنفاق المعجل أو اإليرادات المؤجلة .بينما تم حساب
المعين ،المحور األيمن) على أنه متوسط قيمة  2020لمؤشر صرامة
مؤشر الصرامة (شكل ُ
استجابة الحكومات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19-الذي تم الحصول عليه من متعقب
أكسفورد الستجابة الحكومات لفيروس كوفيد.19-

6.الخاتمة
يشير تحليلنا في هذا التعليق إلى أن السياسات المالية للدول الناشئة والنامية
المصدرة للنفط ظلت في معظمها مسايرة للدورات االقتصادية منذ أزمة الكساد
أيضا أن الدول التي تعاني من القيود المالية تعد أكثر مسايرة
الكبير ،كما أننا نؤكد ً
للدورات االقتصادية ،وأن مسايرة هذه الدورات االقتصادية تعتمد على أنواع القواعد
أخيرا ،نوضح أن الدول غير المصدرة
المالية المفروضة وترتيبات الصناديق السياديةً .
للنفط التي عانت من االنكماش االقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط قد
دعمت الدول المصدرة للنفط خالل جائحة كوفيد .19-إال أن بعض هذه الدول شاركت
في إصالحات مالية لزيادة إيراداتها غير النفطية .كذلك من الضروري إجراء مزيد من
البحوث التجريبية لتحديد العوامل التي تحدد مسايرة الدورات االقتصادية التي كانت
الدافع لالستجابات المالية لجائحة كوفيد.19-
الهوامش
" 1إيجارات "إيرادات" النفط [الغاز] هي الفرق بين قيمة إنتاج النفط الخام [الغاز
الطبيعي] باألسعار العالمية وتكاليف اإلنتاج اإلجمالية" (البنك الدولي )2020
 2هذا هو وكيل للناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي.
 3يتم اختبار خصائص الثبات للسلسلة لكل بلد باستخدام اختبار جذر الوحدة
( .Phillips and Perron (1988النتائج متاحة من المؤلفين عند الطلب.
 4ال يبدو أن هذه المالحظة تنطبق على تشاد وغينيا االستوائية ،إذ تمثل المنح
كبيرا من
المقدمة من الشركاء متعددي األطراف والثنائيين في تشاد جز ًءا
ً
اإليرادات الحكومية وتميل إلى الحد من القيود المالية ومسايرة الدورات االقتصادية.
صغيرا يتزامن مع إنفاق حكومي متقلب
بينما نجد أن غينيا االستوائية تمثل اقتصادا
ً
للغاية .لذلك ،فإن إشارة معامل االرتباط قد ال تعكس بشكل صحيح مسايرتها
للدورات االقتصادية.
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الملحق
تشمل الدول الناشئة والنامية المصدرة للنفط  31دولة هي ::ألبانيا ،الجزائر ،أنغوال،
أذربيجان ،البحرين ،بوليفيا ،بروناي ،الكاميرون ،تشاد ،كولومبيا ،جمهورية الكونغو،
اإلكوادور ،غينيا االستوائية ،الغابون ،غانا ،العراق ،كازاخستان ،الكويت ،ماليزيا،
ميانمار ،نيجيريا ،سلطنة ُعمان ،قطر ،روسيا ،المملكة العربية السعودية ،جنوب
السودان ،السودان ،تيمور الشرقية ،ترينيداد وتوباغو ،تركمانستان ،واإلمارات
العربية المتحدة.
حول المشروع
تعد هذه الدراسة جزءا من مشروع جاري العمل عليه حاليا بعنوان "إعادة النظر في
أسعار التعادل المالي للنفط" ،الذي يهدف إلى توفير فهم أفضل لكيفية تعديل
الدول المصدرة للنفط لسياساتها المالية استجابة للتغيرات في أسعار النفط،
وطبيعة العواقب قصيرة وطويلة األجل المحتملة على النمو االقتصادي.
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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
©حقوق النشر  2021محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية -سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها
أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند-أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو
معدي الدراسة .وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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