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سد الثغرات في الموازنة
عبر إدارة الثروة العامة
مجلة اإليكونوميست-النسخة المطبوعة

مييل أنصار صناديق الثروة السيادية للقول إن العائدات من األصول اململوكة بنحو عام ميكن
من الناحية النظرية أن حتل حمل الضرائب؛ ومع ذلك ،تبدو فرصة قيام السياسيني فيها -يف البلدان
اليت مل تتخلص من االعتماد على النفط -بزايدة املدخرات بدالً من تقليل الديون ضئيلة .وعلى
الرغم من ذلك ،ال حتتاج الدول إىل االدخار من أجل املصروفات املعفية من الضريبة على أقل
تقدير ،فمعظمها متتلك الكثري من األصول؛ واملشكلة هي أهنم ال يعرفون استثمارها.
تصنف معظم الثروة العامة يف واحدة من أربع فئات :األرض واملوارد الطبيعية ،واملمتلكات
والبىن التحتية ،مثل املوانئ والطرق ،والشركات العامة مثل املرافق وشركات الطريان اململوكة للدولة،
واألصول املالية مثل صناديق التقاعد العامة .ويف تقديرات نشرها صندوق النقد الدويل يف العاشر
من تشرين األول بشأن  31اقتصاداً ،حدد الصندوق إمجايل املخزون عند  101تريليون دوالر،
أو  % 219من إمجايل الناتج احمللي.
ويشري صندوق النقد ألصول احلكومات وخصومها بنحو جديد (انظر الرسم البياين) أن
لدى العديد من حكومات البلدان الغنية قيمة صافية سلبية؛ ويرجع ذلك جزئياً إىل املعاشات
التقاعدية الضخمة للموظفني العموميني املتقاعدين ،وستبدو الصورة أسوأ إذا تضمنت التقديرات
املعاشات التقاعدية احلكومية والوعود األخرى للسكان كبار السن ،مثل توفري الرعاية الصحية.
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يف كل مكان
املوازنة العمومية للقطاع العام % ،2016 ،من الناتج احمللي
اخلصوم
األصول غري املالية
خصوم املعاشات
األصول املالية

املصدر  :صندق النقد الدويل
وعلى الرغم من ندرة إجراء هذا القياس ،بي ّد أن املستثمرين ليسوا غافلني عن مثل هذا
اخلطر .ووجد صندوق النقد الدويل بعض األدلة تقول إن عائدات السندات احلكومية تستجيب
ملوازانت القطاع العام وكذلك الديون والعجز.
لكن النقطة األكرب تتمثل يف أنه مع وجود الكثري من األصول يف دفاتر احلساابت املالية،
فلن يتطلب األمر سوى زايدة صغرية يف العائدات جلمع الكثري من األموال .ويقول االستشاري
داغ ديرت -الذي ألف كتاابً عن هذا املوضوع -إن زايدة العائد على األصول العامة بنسبة % 2
فقط سيمكن احلكومات يف مجيع أحناء العامل من مضاعفة املبلغ الذي تنفقه على البىن األساسية.
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ما الذي يتطلبه األمر لتحقيق ذلك؟ إن عائدات اجملتمع من بعض األصول ،مثل املتنزهات
أمر
الوطنية ،ال يدر ابألموال ،ويبدو أن حتويل املدارس واملستشفيات إىل مصادر جالبة لألموال ٌ
غري قابل للتطبيق ،ومع ذلك ،هناك الكثري من األمثلة على عدم استثمار احلكومة لبعض األصول،
والسيما األراضي .ويشري ديرت ووزميله يف كتابة إىل مطار لوجان الدويل يف بوسطن الذي يقع على
واجهة حبرية رئيسة ،بينما ميكن نقله إىل الداخل ،واالستفادة من البحر بنحو أفضل ،وحىت املدارس
ميكن وضعها يف أماكن أفضل أو أسوأ ،وتقع إحدى هذه املدارس يف ريو دي جانريو على شاطئ
البحر يف كوابكاابان بني فنادق ابهظة الثمن ،لكن إذا مت نقل هذه املدرسة إىل مكان آخر وفرض
إجيار على املوقع ،فيمكن أن يؤدي هذا إىل خلق إيرادات جديدة ملوازنة التعليم .ووجد استبيان
اضي ال
أن  166مما يقرب من  230من مراكز اخلدمات الصحية الوطنية الربيطانية ميتلكون أر َ
حيتاجوهنا.
ويبدو أن بعض البلدان حتصل على الكثري من ميزانياهتا أكثر من غريها -خذ األصول
املالية على سبيل املثال :-إذ حيسب صندوق النقد الدويل أن بلداً ينتقل من  % 25إىل % 75
يف العائدات املعدلة حسب مستوى املخاطر سيؤدي إىل زايدة  % 2من الناتج احمللي اإلمجايل يف
صناع السياسة من خالل إبقاء القادة واملتقاعدين جمهولني).
اإليرادات اجلديدة (فهو جينب إحراج ُ
يقول صندوق النقد الدويل إن حتسني رحبية الشركات العامة -كمكاتب الربيد وما شابه-
ميكن أن يزيد من الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة  .% 1تنتج الشركات اليت تديرها احلكومة متوسط
عوائد يقدربنسبة  ،% 1.9ولكن الشركات األفضل تدر ما يقدر ب  ،% 4.3وهذا ما يزال
نصف ما تدره الشركات يف القطاع اخلاص .لكن بعض الشركات اململوكة للدولة تعمل بنحو
أفضل ،إذ حققت السكك احلديدية التابعة للقطاع العام يف فرنسا عوائد بنسبة  % 7.9يف عام
.2017
أما ما خيص العديد من األصول املادية ،فتتمثل اخلطوة األوىل يف حتديد قيمة ما هو موجود
يف دفاتر احلساابت ،وهذا ليس سهالً دائماً؛ ألن احلكومات سيئة يف تتبع ميزانياهتا ،فاألصول
مثل األرض اليت يُبىن عليها مطار بوسطن ،غالباً ما تبقى قائمة على التكلفة التارخيية بدالً من
القيمة السوقية .لكن بعض الدول حتقق تقدماً يف هذا اجملال ،فمنذ عام  2011أنتجت بريطانيا
«حساابت حكومية كاملة» تتبع معايري احملاسبة الدولية وتظهر األصول بقيمة  1.9تريليون جنيه
إسرتليين ( 2.5تريليون دوالر أو  6% 9من الناتج احمللي اإلمجايل) ،ومتشط احلكومة ميزانيتها
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إلجياد طرق لزايدة العوائد ،وستبلغ عن النتائج يف ميزانيتها يف  29من تشرين األول احلايل.
ويعين حتسني العائدات -غالباً -بيع األشياء ،ولكن من دون بذل بعض اجلهود على األقل
لتحسني تلك العوائد أوالً ،وسيكون من الصعب معرفة أن السعر مناسب أو ال .وميكن ألي شخص
يشك يف اخلصخصة أن يشري إىل بعض الصفقات الكارثية ،مثل إجيار عدادات مواقف السيارات
اخلاصة يف شيكاغو يف عام  2008بسعر أقل -حبسب تقرير الحق للمفتش العام ابملدينة -مبليار
دوالر تقريباً مما هو مرجو .ويف عام  ،2014وجدت جلنة برملانية بريطانية أن خدمة الربيد امللكي
اململوكة للدولة قد بيعت بسعر رخيص يف العام السابق ،وارتفعت أسهمها بنسبة  % 38يف اليوم
األول من التداول فيما بعد.
وقد يكون وزراء املالية أكثر اهتماماً بزايدة السيولة النقدية من احلصول على صفقة جيدة.
ويف حال أبقت احلكومات عينها على القيمة الصافية -اليت تظهر يف املوازنة العمومية ،-وكذلك
على نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل ،فحينها سيكون السياسيون أقل عرضة لبيع األصول
بتكلفة زهيدة ،وسيكون من املرجح بدرجة أكرب إبقاء أعينهم على مسؤولياهتم بدالً من الدين
احلكومي.
وجيادل صندوق النقد الدويل أبن مثل هذا النهج للسياسة املالية قد فات أوانه ،وتبنت
نيوزلندا لوحدها هذا النهج ،وتقوم بتحديث ميزانيتها الشهرية ،اليت تكون فيها األرقام «الكاملة
والعميقة» جزءاً ال يتجزأ من عملية صنع القرار املايل ،على وفق ما قاله إاين بول من جامعة
فيكتوراي الذي ساعد يف إنشاء هذا النظام.
وهناك حدود لتطبيق صندوق النقد الدويل ،إذ إن أحد أكرب أصول احلكومة هي قدرهتا
على رفع الضرائب وتغيري سياستها يف املستقبل ،مثل خفض الرواتب التقاعدية؛ ومع ذلك ،ال أحد
يرغب أبن تستعمل هذه األصول كاملةً .وكلما زادت احلكومات اليت تعاين من ضائقة مالية من
األموال اليت متتلكها ،قلت احلاجة إىل خفض الضغط وتقليل املصاريف يف أماكن أخرى.
املصدر:
https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/10/20/
how-to-plug-budget-holes-by-managing-public-wealth-better
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