�إذكاء املخاطر

دعم الطاقة يف البلدان منخف�ضة الدخل والبلدان متو�سطة الدخل ميكن �أن ي�ؤثر ب�شدة على �سالمة
مالياتها العامة
ديفيد كودي و فالنتينا فالميني وماتيا�س �أنطونيو

ك�شفت

االرتداد الإيجابي احلاد يف �أ�سعار البرتول
منذ نهاية عام 2008مرة �أخرى عن
املخاطر التي تواجهها املاليات العامة
لعدد كبري من البلدان منخف�ضة الدخل
والبلدان متو�سطة الدخل التي تدعم �أ�سعار الوقود .ومنذ �سنتني ،توقع
مقال يف جملة التمويل والتنمية زيادة الدعم على �أ�سعار الوقود �إذا
ا�ستمرت البلدان يف تقييد مترير الزيادات يف الأ�سعار الدولية �إىل
امل�ستهلكني املحليني (راجع مقال «دعم النفط :مكلف ومتزايد» يف عدد
يونيو  2010من جملة التمويل والتنمية).
و�أ�صبحت تلك املخاطر الآن حقيقة واقعة.
فبعد �أن بلغت �أ�سعار النفط الدولية ذروتها يف منت�صف عام ،2008
انخف�ضت ب�شدة على مدى ال�شهور ال�ستة التالية� .إال �أن جزءا كبريا من
ذلك الرتاجع تبدل الآن .ومع ا�ستمرار الزيادات يف الأ�سعار على مدى
ال�سنوات الثالث املا�ضية بلغت الأ�سعار الدولية يف نهاية عام 2011
نحو  %80من الذروة التي بلغتها يف منت�صف عام  .2008وتتحرك
الأ�سعار �صعودا وهبوطا منذ الربع الثاين من عام .2012
Coady 1, 7/11/12
الدولية
ومثلما حدث خالل الزيادات احلادة التي �شهدتها الأ�سعار
حتى منت�صف عام  ،2008واجه عدد كبري من البلدان منخف�ضة الدخل
والبلدان متو�سطة الدخل �صعوبة كبرية يف مترير زيادات الأ�سعار
الأخرية �إىل امل�ستهلكني املحليني ،مع �سماح معظمها بتمرير �أقل من
 %70من الزيادات على مدى ال�سنوات الثالث املا�ضية (راجع الر�سم
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البياين  .)1وكانت م�ستويات مترير الزيادات منخف�ضة بوجه خا�ص
يف البلدان امل�صدرة للنفط ،التي قام ن�صفها — كثري منها يف منطقة
ال�رشق الو�سط ويف �آ�سيا الو�سطى — بتمرير �أقل من  %55من زيادات
الأ�سعار الدولية .ويف املقابل ،قامت البلدان الأوروبية املتقدمة
وال�صاعدة بتمرير جزء �أكرب بكثري من هذه الزيادات.

تكاليف مرتفعة على املالية العامة

ت�شكل تكلفة التمرير غري املكتمل لتغريات الأ�سعار خماطرة كبرية على
املاليات العامة لكثري من البلدان (راجع الر�سم البياين  .)2وعلى �سبيل
املثال ،جتاوزت التكلفة  %2.3من �إجمايل الناجت املحلي يف نهاية عام
 2011يف ن�صف بلدان ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى ،بينما جتاوزت
 %1.3من �إجمايل الناجت املحلي يف ن�صف بلدان منطقة �إفريقيا جنوب
ال�صحراء.
و�أحد الفروق الأ�سا�سية املتعلقة بالتمرير املحدود لتغريات الأ�سعار
خالل فرتة زيادة الأ�سعار الأخرية هو �أنها كانت تعزى جزئيا �إىل
االرتفاع الن�سبي يف م�ستويات ال�رضيبة على الوقود يف عدد كبري من
البلدان يف نهاية عام  .2008ومع بداية هبوط الأ�سعار يف الن�صف
الثاين من عام  ،2008قام كثري من البلدان بتمرير جزء حمدود
للغاية من تراجع الأ�سعار هذا �إىل امل�ستهلكني يف حماولة ال�ستعادة
خ�سائر الإيرادات املا�ضية — فعلى مدى هذه الفرتة ،تراجعت ن�سبة
مترير تغريات الأ�سعار �إىل �أقل  %30يف معظم البلدان منخف�ضة الدخل
والبلدان متو�سطة الدخل .ومع تعايف الأ�سعار ،قامت البلدان التي
تزيد م�ستوياتها ال�رضيبية على امل�ستويات التاريخية بخف�ض تلك
امل�ستويات ملنع حدوث زيادات حادة يف الأ�سعار املحلية.
وبالن�سبة لكثري من البلدان التي قامت على مدى ال�سنوات الثالث
املا�ضية بتمرير جزء حمدود من تغريات الأ�سعار �إىل امل�ستهلكني
املحليني ،ال تزال امل�ستويات ال�رضيبية مرتفعة وميكن احلفاظ عليها
ما دامت التغريات امل�ستقبلية يف الأ�سعار الدولية مترر بالكامل �إىل
امل�ستهلكني املحليني .وي�صدق ذلك بوجه خا�ص على كثري من بلدان
منطقة �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،التي ترتفع فيها م�ستويات ال�رضيبة يف
الوقت الراهن ب�صورة كبرية عنها يف كثري من البلدان منخف�ضة الدخل
والبلدان متو�سطة الدخل الأخرى� .إال �أن عددا كبريا من البلدان الأخرى
التي تنخف�ض فيها م�ستويات التمرير بلغت بالفعل م�ستويات �رضيبية
منخف�ضة ،وحتى تتمكن هذه البلدان من اال�ستمرار يف تخفيف حدة �آثار
زيادات الأ�سعار �سيتعني عليها خف�ض ال�رضائب .وتقوم بلدان �أخرى
بالفعل بتزويد امل�ستهلكني بدعم على الوقود.
ويبعث انخفا�ض امل�ستويات ال�رضيبية وارتفاع م�ستويات الدعم
على القلق بوجه خا�ص يف �أجزاء من منطقة �إفريقيا جنوب ال�صحراء،
حيث متثل الإيرادات املت�أتية من �رضائب الوقود م�صدرا كبريا لتمويل
النفقات العامة ،التي ت�سهم بدور مهم يف احلد من الفقر ويف حتقيق
النمو (مثل التعليم وال�صحة والبنية التحتية املادية) .وقد جرى العرف
على �أن ن�صف بلدان ال�رشق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى تقريبا توفر الدعم
للم�ستهلكني وال تزال تقوم بذلك .ويقوم حاليا عدد كبري من البلدان يف
مناطق �أخرى بدعم امل�ستهلكني �أي�ضا.

�أحد املوظفني يعدل الأ�سعار يف حمطة بنزين يف ت�شونغقينغ ،ال�صني.

ويتعار�ض وجود دعم لدى بع�ض �أع�ضاء جمموعة الع�رشين من
االقت�صادات املتقدمة وال�صاعدة مع االلتزام الوارد يف البيان امل�شرتك
ال�صادر عن املجموعة يف بيت�سبريغ يف �سبتمرب  ،2009الذي دعا �إىل
الإلغاء التدريجي «للدعم غري الكفء على الوقود الأحفوري ».وميكن �أن
ي�ساعد جتدد اجلهود لإلغاء الدعم يف هذه البلدان على ت�شجيع حدوث
�إ�صالحات مماثلة يف بلدان �أخرى.

احل�سا�سية ال�سيا�سية

ميكن �أن ي�ؤدي �إلغاء الدعم �إىل حتقيق مكا�سب اقت�صادية واجتماعية
كبرية .فدعم الأ�سعار ي�شجع على زيادة ا�ستهالك الوقود وهدره —
على �سبيل املثال ،تبلغ بع�ض �أ�سعار التجزئة يف كثري من البلدان
املنتجة للنفط �أدنى م�ستوياتها على ال�صعيد العاملي ،وهو ما ي�ؤدي
�إىل ا�ستهالك الوقود (وما يرتبط به �أي�ضا من اختناق وتلوث) مب�ستويات
�أعلى بكثري من م�ستوياته يف البلدان الأعلى دخال .و�إ�ضافة �إىل �أن الدعم
يقلل من تركيز احلوافر لتح�سني كفاءة الطاقة ،ف�إنه ميكن �أن ي�سفر �أي�ضا
عن تهريب الوقود عرب احلدود ونق�صه حمليا .وتزاحم تكلفته املرتفعة
على املالية العامة النفقات العامة ذات الأولوية العالية واال�ستثمارات
اخلا�صة ،وت�ؤول معظم منافع الدعم �إىل الفئات الأعلى دخال.
�إال �أن الدعم م�ستمر فيما يعزى جزئيا ل�سببني هما :عدم وجود
م�صداقية للإ�صالحات ،والت�أثري ال�سلبي لزيادات الأ�سعار على الفئات

الأ�شد �ضعفا .فالنا�س ال ت�صدق يف الغالب �أن احلكومات �ست�ستخدم
وفورات امليزانية لتحقيق منافع لقطاعات �أكرب من ال�سكان .ويف
البلدان امل�صدرة للنفط ،يرى اجلمهور غالبا �أن رخ�ص �أ�سعار الطاقة هو
الطريق الأ�سا�سي لتقا�سم الرثوة النفطية .كذلك ،ورغم �أن معظم املنافع
التي تتحقق من خف�ض �أ�سعار الوقود ت�ؤول �إىل الفئات الأعلى دخال،
ف�إن �إ�صالح الدعم ميكن �أن ي�سفر �أي�ضا عن زيادة تكلفة املعي�شة للأ�رس
منخف�ضة الدخل ب�صورة كبرية ،ورفع م�ستوى الفقر.
وتقدم لنا جتارب املا�ضي يف جمال �إ�صالح الدعم درو�سا مهمة.
وميكن �أن ي�ساعد �إعداد حملة �إعالمية عامة ت�سلط ال�ضوء على عيوب
الدعم على الوقود وتبني ال�صلة املبا�رشة بني �إ�صالح الدعم والزيادات
يف النفقات العامة ذات الأولوية (مثل التعليم وال�صحة والبنية التحتية
املادية) على زيادة دعم اجلمهور لهذا الإ�صالح.
وميثل ت�سجيل حجم الدعم ب�شفافية عن�رصا �أ�سا�سيا يف هذه العملية.
وقد ا�س ُتخدمت ا�سرتاتيجية الإ�صالح هذه يف عدد من البلدان التي
جنحت يف خف�ض الدعم على الوقود ،مبا يف ذلك غانا و�إندوني�سيا
والأردن .ويف الآونة الأخرية ،بد�أت �إيران تدريجيا يف زيادة �أ�سعار
الوقود املحلية ،التي كانت من بني �أدنى الأ�سعار يف العامل ،وا�ستحدثت
برناجما �شبه �شامل للتحويالت النقدية لتخفيف حدة الت�أثري ال�سلبي
على ال�سكان ،و�رشعت يف دعم القطاعات كثيفة اال�ستخدام للطاقة
لتمويل اال�ستثمارات يف التكنولوجيات التي تقوم على اال�ستخدام
الكفء للطاقة.
وحيثما تكون هناك �شبكة �أمان اجتماعية فعالة ،ميكن �أن ي�ؤدي
تو�سيع امليزانية لهذه الربامج �إىل الت�صدي للمخاوف ب�ش�أن الفقر مع
احتواء التكاليف على املالية العامة يف نف�س الوقت .ويف حالة البلدان
التي تتوافر لها �شبكات �أمان �أقل فعالية ،ميكن �أن يكون اتباع منهج
�إ�صالح �أكرث تدرجا مرغوبا �إذا �سمحت ظروف املالية العامة ،مع تقوية
�شبكات الأمان االجتماعية.

حتى ال يتكرر الدعم

للحيلولة دون تكرر الدعم ،ينبغي حترير �أ�سعار الوقود ب�صورة كاملة.
ولكن ميكن يف املرحلة االنتقالية �أن تعتمد البلدان �آلية تلقائية لت�سعري
الوقود تكفل التمرير الكامل لتغريات الأ�سعار الدولية �إىل امل�ستهلكني
املحليني .وقد عملت هذه الآليات ب�صورة جيدة يف بلدان مثل بوت�سوانا
و�شيلي وليربيا وجنوب �إفريقيا وتركيا وزمبابوي.
�إال �أن اعتماد �آلية تلقائية لي�ست ترياقا لكل
2 ÊÉ«ÑdG º°SôdG
داء .فكثري من البلدان ال يلبث �أن يعتمد تلك
á«fGõ«ŸG ≈∏Y IÒÑc áeó°U
الآليات حتى يتخلى عنها عندما ترتفع الأ�سعار
¬LƒHh .Ée óM ¤EG á©ØJôe OƒbƒdG QÉ©°SCG äGOÉjR øe ó– »àdG ¿Gó∏ÑdG ≈∏Y áeÉ©dG á«dÉŸG áØ∏µJ ¿ƒµJ ¿CG øµÁ
الدولية ب�صورة حادة .وتدل ه�شا�شة الآليات
.OƒbƒdG ÖFGöV ¢†ØîH QÉ©°SC’G äGOÉjR äÉeƒµ◊G ÖYƒà°ùJ ,ΩÉY
التلقائية جزئيا على تقاع�س احلكومات عن
)(2011 ΩÉY ájÉ¡f ¤EG 2008 ΩÉY ájÉ¡f ,»∏ëŸG œÉædG ‹ÉªLEG øe % ,áeÉ©dG á«dÉŸG ≈∏Y áØ∏µàdG
التمرير الكامل لزيادات الأ�سعار الكبرية التي
تعتقد �أنها ميكن �أن تكون م�ؤقتة وميكن �أن
تت�سبب يف رد فعل اجتماعي و�سيا�سي عنيف.
وميكن الت�صدي لهذه املخاوف بدمج قواعد
لتمهيد ال�سعار (مثل و�ضع حد اق�صى على
حجم التغريات يف الأ�سعار املحلية) يف الآليات
التلقائية ،على نحو يتفادى حدوث زيادات
كبرية يف الأ�سعار املحلية مع كفالة التمرير
ôØ°U øe πbCG
الكامل حلركات الأ�سعار الدولية على املدى
1 ¤EG ôØ°U øe
3 ¤EG 1 øe
املتو�سط.
3 øe ÌcCG
ديفيد كودي نائب رئي�س ق�سم ،وفالنتينا
فالميني اقت�صادية ،وماتيا�س �أنطونيو م�ساعد
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باحث ،وجميعهم من �إدارة �ش�ؤون املالية العامة
.2011 ΩÉY ájÉ¡f ‘ á«Ñjö†dG äÉjƒà°ùŸG ‘ OGôjE’G ‘É°üH IóMGh áæ°ùd â≤Ñ oW GPEG 2008 ΩÉY ájÉ¡f ‘ á«dhC’G
يف �صندوق النقد الدويل.
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