�أ�ضواء على البيانات

متابعة ا�ستخدام
		 قواعد املالية العامة

			

ا�ستحداث حدود رقمية ك�إجراء �أ�سا�سي ملواجهة تبعات الأزمة على
املالية العامة

�أفادت

درا�سة جديدة �صادرة عن �صندوق النقد
الدويل �أن الكثري من البلدان فر�ضت قيودا
الرئي�سية
طويلة الأجل على جممالت
امليزانيةData
Spotlight, 7/23/2012
من خالل و�ضع حدود رقمية للعجز �أو الدين
�أو امل�رصوفات �أو الإيرادات .وميكن �أن ت�ساعد هذه احلدود ،والتي يطلق
عليها قواعد املالية العامة ،يف احتواء �ضغوط فرط الإنفاق مبا ي�ضمن
امل�ساءلة املالية وا�ستمرارية القدرة على حتمل الدين .ويف ظل تعرث
�أو�ضاع املالية العامة يف الكثري من االقت�صادات ،ميكن �أن ي�ساعد
تطبيق قواعد املالية العامة يف االنتقال �إىل م�ستويات عجز �أقل مع
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تعزيز م�صداقية خطط خف�ض الدين والعجز .ويف نهاية مار�س ،2012
بلغ عدد البلدان التي تطبق قواعد مالية عامة وطنية �أو فوق قومية �أكرث
من  75بلدا ،مقابل خم�سة بلدان فقط يف .1990
ويجري يف الوقت احلايل و�ضع اجليل اجلديد من قواعد املالية
العامة كجزء من اال�ستجابة للأزمة املالية العاملية .والغر�ض من
هذه القواعد املوازنة ب�شكل �أف�ضل بني �أهداف اال�ستمرارية واملرونة
نظرا لأنها ت�ؤدي يف الغالب �إىل تقلبات يف الدورة االقت�صادية� ،أي
تقلب معدل النمو االقت�صادي �صعودا وهبوطا .ف�ضال على ذلك ،غالبا
ما يتم تكميل هذه القواعد برتتيبات م�ؤ�س�سية �أخرى ،مثل جمال�س
املالية العامة التي ُت�سند لها مراقبة �سيا�سات املالية العامة ون�رش
الوعي العام بت�أثريها .كذلك و�ضعت الدرا�سة املذكورة ال�صادرة عن
ال�صندوق م�ؤ�رشا لقواعد املالية العامة يعر�ض ب�إيجاز عدد هذه القواعد
ومدى �شموليتها .ويت�ضح من م�ؤ�رش قواعد املالية العامة الوطنية
�أن االقت�صادات ال�صاعدة حلقت بركب االقت�صادات املتقدمة يف هذا
املجال و�أن املجموعتني قامتا منذ وقوع الأزمة با�ستحداث قواعد
جديدة وتعزيز القواعد املطبقة.
غري �أن اجليل اجلديد من القواعد يبدو �أكرث تعقيدا مما قد يثري
حتديات جديدة يف تنفيذ هذه القواعد والتعريف بها ومتابعة تطبيقها.
وجتدر الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن امل�ؤ�رش يقي�س الإطار امل�ؤ�س�سي للقواعد
ولي�س مدى االلتزام الفعلي بها .غري �أن قاعدة البيانات املتاحة متثل
�أ�سا�سا �سيمكن الباحثني من معاجلة هذه امل�شكلة يف امل�ستقبل.
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ت�ستعر�ض جمموعة البيانات التي �أعدها �صندوق النقد الدويل م�ؤخرا
القواعد الرقمية الوطنية وفوق القومية املطبقة على املالية العامة
يف  81بلدا يف الفرتة من � 1985إىل نهاية مار�س  .2012وهي تتيح
بذلك �إلقاء نظرة �رسيعة على خمتلف االجتاهات فيما يت�صل بنوع
القواعد وعددها و�سماتها الرئي�سية ،مثل الأ�سا�س القانوين الذي ت�ستند
�إليه ،وكيفية �إنفاذها ،ونطاق تغطيتها ،و�رشوط الرتاجع عن تطبيقها،
و�رشوط تعديلها ملراعاة تقلبات الدورة االقت�صادية .كذلك تغطي
جمموعة البيانات ال�سمات املكملة لهذه القواعد ،مثل �أجهزة الرقابة
امل�ستقلة وقوانني امل�س�ؤولية املالية ،بالإ�ضافة �إىل و�صف تف�صيلي
للقواعد املطبقة يف فرادى البلدان .وميكن االطالع على البيانات من
خالل �أداة �سهلة اال�ستخدام للتمثيل املرئي للبيانات ـ تت�ضمن مقارنات
قطرية ب�سيطة ـ ومن خالل ملفات �إك�سل وملفات التحليل الإح�صائي
( )Stataالتي تي�رس على الباحثني القيام بعملهم .وميكن االطالع على
جمموعة البيانات ،التي �سيتم حتديثها �سنويا ،والدرا�سة نف�سها من خالل
الرابط التايلwww.imf.org/external/datamapper/FiscalRules/:
.map/map.htm
من �إعداد نينا بودينا ،من الإدارة الأوروبية ،و�أندريا �شيخرت من �إدارة
�ش�ؤون املالية العامة يف �صندوق النقد الدويل.
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