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خــاف بيــن االقتصادييــن علــى أن تقلــب
السياســات الضريبيــة وسياســات اإلنفــاق
تلحــق الضــرر بالنمــو يف األجــل الطويــل ورفــاه
اجملتمــع ككل (دراســتا Fatás and Mihov,
2003؛ و .)2013
ويمكــن أن يكــون أحــد مصــادر ذلــك التقلــب يف
السياســات متصــا باالنتخابــات .فشــاغلو الوظائــف،
يف إطــار جهودهــم إلعــادة انتخابهــم ،يمكــن أن
يســتغلوا أدوات السياســة االقتصاديــة .فيقومــون يف
جملــة أمــور بزيــادة اإلنفــاق العــام وتســجيل عجــز يف
امليزانيــات لزيــادة الطلــب الكلــي وخلــق الوظائــف (ولــو
مؤقتــا)  -وحتســين احتمــاالت انتخابهــم.
ولكــن التجــاوز الــذي يحــدث قبــل االنتخــاب
يمكــن أن تتبعــه مشــاكل .ففــي كثيــر مــن احلــاالت
تضطــر احلكومــات إىل اعتمــاد خطــة تقشــفية ملوازنــة
سياســات اإلنفــاق احلــر التــي كانــت تنتهجهــا قبــل
االنتخابــات .ويمكــن أن تضــر هــذه الــدورة مــن الكســاد
واالنتعــاش التــي تتولــد ألســباب سياســية بالنمــو
واالســتقرار االقتصادييــن علــى املــدى البعيــد.
ويحــدث انتعــاش يف االقتصــاد قبــل االنتخابــات
غالبا يف البلدان النامية (دراسة Shi and Svensson,
 .)2006وقــد ركزنــا علــى البلــدان منخفضــة الدخــل ،أي
البلــدان التــي يقــل نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي الســنوي فيهــا عــن  1175دوالرا أمريكيــا
وال تتوفــر لهــا إمكانيــة دائمــة أو كبيــرة لالســتفادة
مــن األســواق املاليــة الدوليــة .وبتغطيــة فتــرة زمنيــة
طولهــا  21ســنة ،خلصنــا إىل أدلــة قويــة بشــأن هــذه

الــدورات التــي حتــدث بفعــل االنتخابــات يف  68بلــدا
منخفــض الدخــل .ففــي العــام الــذي يســبق االنتخابــات
يكــون هنــاك نم ـوٌ يف كل مــن اإلنفــاق اجلــاري وعجــز
امليزانيــة .ويف أعقــاب االنتخابــات ،تقــوم احلكومــات
بخفــض اإلنفــاق االســتثماري وزيــادة بعــض
الضرائــب ،بغيــة إعــادة بنــاء مصــدات املاليــة العامــة
التــي أهلكتهــا .وقمنــا أيضــا بتقصــي قيديــن يحتمــل
أن يكونــا مهميــن علــى قــدرة شــاغل الوظيفــة علــى
اتبــاع جــدول أعمــال مدفــوع باعتبــارات سياســية يف
املاليــة العامــة يف ســنة االنتخابــات ،وهمــا قواعــد
املاليــة العامــة ،التــي تســتهدف بشــكل واضــح أرقامــا
معينــة للميزانيــات؛ وبرامــج الصنــدوق ،التــي تتضمــن
أرقامــا مســتهدفة صريحــة للماليــة العامــة .ووجدنــا
أن كال القيديــن يحــدان بدرجــة كبيــرة مــن حجــم دورة
امليزانيــة السياســية.

في البلدان
منخفضة الدخل،
غالبا ما يكون
اإلنفاق الحكومي
المرتفع قبل
االنتخابات متبوعا
بإجراءات تقشفية
مرهقة

الدورات االقتصادية السياسية

ركــزت الدراســات التجريبيــة املعنيــة بالــدورة
االقتصاديــة السياســية مــن الســبعينات إىل
التســعينات بصــورة شــبه كاملــة علــى االقتصــادات
املتقدمــة ،حيــث مل يجــد الباحثــون عمومــات أي أدلــة
ذات داللــة إحصائيــة عــن وجــود تلــك الــدورات .إال أن
ـرا ،تتنــاول النفقــات احلكوميــة
دراســات أجريــت مؤخـ ً
اجلاريــة واإليــرادات الضريبيــة غيــر املباشــرة وعجــز
امليزانيــات ،خلصــت إىل وجــود أدلــة عــن وجــود
دورات اقتصاديــة مدفوعــة باالعتبــارات السياســية
يف االقتصــادات الناميــة.
التمويل والتنمية  ديسمبر 2013

47

ومل تركــز معظــم هــذه الدراســات بصــورة صريحــة علــى البلــدان
منخفضــة الدخــل ،وإنمــا جمعــت كل البلــدان الناميــة  -منخفضــة الدخــل
ومتوســطة الدخــل .وعــاوة علــى ذلــك ،فرغــم أنهــا درســت مــا يحــدث
ملتغيــرات حمــددة خــال االنتخابــات ،فإنهــا مل تقــدم حتليــا ثابتــا عــن
تكويــن التعديــل الــذي يحــدث بعــد االنتخابــات.
وقــد ركزنــا علــى البلــدان منخفضــة الدخــل ألنهــا عرضــة بوجــه
خــاص للــدورات االقتصاديــة املرتبطــة باالنتخابــات .فالضعــف النســبي
يف القــدرات املؤسســية لهــذه البلــدان فضــا عــن انخفــاض شــفافية
ميزانياتهــا يفرضــان خماطــر أكبــر أن يســتخدم شــاغلو الوظائــف سياســة
املاليــة العامــة ملســاعدتهم علــى أن ينتخبــوا مــرة أخــرى .وباســتنفاد

تتســم ســنوات مــا بعــد االنتخابــات
بجهــود إلعــادة بنــاء مصــدات الماليــة
العامــة ،ولكــن بتكلفــة.
مصــدات املاليــة العامــة خــال ســنوات االنتخــاب ،تزيــد البلــدان
منخفضــة الدخــل بدرجــة أكبــر مــن قابليــة تأثــر اقتصاداتهــا بالتطــورات
املعاكســة وحتــد مــن قدرتهــا علــى التعامــل مــع الصدمــات اخلارجيــة،
مثــل حــدوث تغيــر مفاجــئ يف أســعار الســلع األوليــة .ولذلــك ،فمــن املهــم
أن نفهــم بوضــوح أكبــر تكويــن دورات امليزانيــة املتصلــة باالنتخابــات
يف البلــدان منخفضــة الدخــل وتقصــي ســبل احلــد مــن تقلــب سياســات
املاليــة العامــة املتصلــة بهــا.
وأجرينــا دراســات جتريبيــة تناولنــا فيهــا عــددا كبيــرا مــن البلــدان
منخفضــة الدخــل علــى مــدى الفتــرة  .2010-1990وبتحليــل آثــار
االنتخابــات علــى متغيــرات املاليــة  العامــة حمــل االهتمــام ،مثــل اإلنفــاق
والعجــز ،أخذنــا يف االعتبــار آثــار احملــددات األخــرى ألداء املاليــة العامــة
يف البلــدان منخفضــة الدخــل وبعــض أنــواع االنتخابــات التــي ال تتطلبهــا
الدســاتير الوطنيــة .واســتخدمنا جمموعــة خمتلفــة مــن املصــادر ،بمــا
يف ذلــك بيانــات االنتخابــات مــن دراســة (،Hyde and Marinov (2012
وهــي جمموعــة بيانــات تغطــي  68بلــدا مــن البلــدان منخفضــة الدخــل
علــى مــدى  21عامــا .وكانــت لــدى نحــو  50مــن هــذه البلــدان مناســبة
انتخابــات واحــدة علــى األقــل خــال تلــك الفتــرة .وخلصنــا إىل أنــه توجــد
يف البلــدان منخفضــة الدخــل دورات ميزانيــة سياســية غالبــا مــا تقــوم
احلكومــة خاللهــا بزيــادة النفقــات اجلاريــة خــال ســنوات االنتخــاب -
بمقــدار  0.8نقطــة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي .ونتيجــة لذلــك،
يتضخــم عجــز املاليــة العامــة الكلــي .وتتســم ســنوات مــا بعــد االنتخابــات
بجهــود إلعــادة بنــاء مصــدات املاليــة العامــة ،ولكــن بتكلفــة .وينخفــض
االســتثمار العــام بنحــو نصــف نقطــة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي
(راجــع الرســم البيــاين  .)1ورغــم أننــا مل نقــم بدراســة هــذا الشــكل مــن
أشــكال تقليــص االســتثمار العــام يف ســنوات مــا بعــد االنتخابــات بصــورة
صريحــة ،فإنــه يمكــن أن يؤخــر النمــو االقتصــادي بصــورة خطيــرة.
فاالســتثمار احلكومــي اإلنتاجــي هــو أحــد العوامــل املهمــة لدفــع النمــو
االقتصــادي ويتعيــن أن يكــون مســتقرا .وعلــى ســبيل املثــال ،ال يكــون
اتبــاع برنامــج تقشــفي يترتــب عليــه وقــف مشــروع مصمــم بشــكل جيــد
لبنــاء الطــرق دون إتمامــه بعــد االنتخابــات هــدرا للمــوارد فحســب وإنمــا
إعاقــة للنشــاط االقتصــادي.

الضخــم يف فتــرة مــا قبــل االنتخابــات تســفر غالبــا عــن تناقــص الطلــب
علــى الــواردات .ويمكــن أن يعــزى هــذا التركيــز علــى الضرائــب التجاريــة
إىل الســهولة النســبية لتحصيلهــا يف البلــدان منخفضــة الدخــل ،حيــث
يكــون حتصيــل اإليــرادات ،ال ســيما إيــرادات الضرائــب احملليــة ،غالبــا
أصعــب منــه يف االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة.
إال أن زيــادة الضرائــب التجاريــة بصــورة كبيــرة يمكــن أن تعــرض القــدرة
التنافســية اخلارجيــة للبلــد املعنــي للخطــر ،ممــا يــؤدي يف نهايــة املطــاف
إىل خفــض النمــو االقتصــادي طويــل األجــل .وتتســم النتائــج التي خلصنا
إليهــا بالثبــات حتــى عندمــا نفســر إمكانيــة اســتغالل شــاغلي الوظائــف
لتوقيــت االنتخابــات الســتغالل األوضــاع االقتصاديــة املواتيــة.
وليــس لدينــا علــم بــأي دراســات جتريبيــة تبحــث يف آثــار قواعــد
املاليــة العامــة وبرامــج صنــدوق النقــد الــدويل بشــأن احتمــال   حــدوث
الــدورات االقتصاديــة السياســية وحجمهــا وتكوينهــا يف البلــدان
منخفضــة الدخــل.
وكثيــرا مــا تشــكك اخلبــراء يف فعاليــة قواعــد املاليــة العامــة يف
حالــة البلــدان منخفضــة الدخــل .ولذلــك قمنــا باختبــار مــدى أهميــة
قواعــد املاليــة العامــة الوطنيــة يف هــذه البلــدان باســتخدام جمموعــة
البيانــات املعنيــة بقواعــد املاليــة العامــة والصــادرة عــن صنــدوق النقــد
الــدويل والتــي جــرى نشــرها مؤخــرا (دراســة Schaechter and others,
 .)2012ووجدنــا أن قواعــد املاليــة العامــة الوطنيــة ليســت منتشــرة علــى
نطــاق واســع يف البلــدان منخفضــة الدخــل ،وإن كان اســتخدامها آخــذ يف
التزايــد .وتشــمل البلــدان التــي اعتمــدت قواعــد وطنيــة كركائــز لسياســات
املاليــة العامــة أرمينيــا وكابــو فيــردي وكينيــا ونيجيريــا.
وكانــت هنــاك أيضــا برامــج للصنــدوق يف عــدد مــن البلــدان منخفضــة
الدخــل علــى مــدى العقــود املاضيــة .وتعــد درجــة القيــد التــي تفرضهــا
شــروط القــروض املرتبطــة بتلــك البرامــج علــى إســرافات شــاغلي
الوظائــف يف ســنوات االنتخابــات اعتبــارا مهمــا أيضــا.
وقمنــا بالتمييــز بيــن القيــود املؤسســية احملليــة علــى سياســة املاليــة
العامــة (مثــل وجــود قاعــدة ماليــة ينــص عليهــا القانــون) واملشــاركة يف
أحــد برامــج الصنــدوق .ويمكــن أن تــؤدي قواعــد املاليــة العامــة الوطنيــة
إىل احلــد مــن اســتغالل سياســة املاليــة العامــة العتبــارات انتخابيــة إذا
كانــت القواعــد تمنــع إســراف شــاغلي الوظائــف فيمــا يتعلــق باملاليــات
العامــة قرابــة وقــت االنتخابــات الوطنيــة .ويف البلــدان منخفضــة
الدخــل ،تكــون قواعــد املاليــة العامــة التــي يوافــق عليهــا البلــد نفســه أكثــر
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املاليــة العامــة
فعاليــة ويكــون إنفاذهــا أوســع نطاقــا مــن إنفــاذ قواعــد
فــوق الوطنيــة  -التــي حتــدد بموجــب اتفــاق إقليمــي ،مثــل احتــاد نقــدي،
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

اﳊﻔﻞ ،ﺛﻢ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ

ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﳊﻜﻮﻣﻲ وﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﻮات
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ .وﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺷﺪ
اﳊﺰام وﻳﻀﺤﱠﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم.

)ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(٢٠١٠-١٩٩٠ ،
ﺳﻨﺘﺎن ﺑﻌﺪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺑﻌﺪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

1.2

ﺳﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

0.8
0.4
0

زيادة حتصيل الضرائب

الحظنــا أيضــا وجــود زيــادة أكبــر بكثيــر يف جهــود احلكومــة لتحصيــل
الضرائــب بوجــه عــام خــال الســنوات التاليــة لالنتخابــات  -ولكــن
بطريقــة يمكــن أن تضــر باالقتصــاد .وقمنــا بتقســيم اإليــراد الضريبــي
الكلــي إىل عناصــر ووجدنــا أن اإليــراد املتأتــي مــن الضرائــب التجاريــة
يف البلــدان منخفضــة الدخــل (ســواء واردات أو صــادرات) يزيــد بعــد
االنتخابــات مــع ســعي احلكومــات إىل إعــادة بنــاء مصــدات املالية العامة
التــي تآكلــت .وتنمــو إيــرادات الضرائــب التجاريــة رغــم أن نهايــة اإلنفــاق
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–0.4
–0.8

رﺻﻴﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﳎﻤﻮع
اﻟﻀﺮاﺋﺐ
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اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻌﺎم

اﻻﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻌﺎم

–1.2

وتفــرض بصــورة متســاوية علــى جميــع أعضــاء االتفــاق .وتبيــن النتائــج
التجريبيــة أنــه يف حالــة البلــدان منخفضــة الدخــل التــي ال توجــد لديهــا
قواعــد وطنيــة للماليــة العامــة ،يكــون أثــر دورة امليزانيــة السياســية علــى
االســتهالك احلكومــي يف حــدود  %1مــن إجمــايل النــاجت احمللــي .ولكــن
يف احلــاالت التــي وضعــت فيهــا البلــدان قواعــد وطنيــة صريحــة ،يتقلــص
توســع املاليــة العامــة أثنــاء ســنوات االنتخــاب إىل  0.13نقطــة مئويــة
فقــط مــن إجمــايل النــاجت احمللــي (راجــع الرســم البيــاين .)2

اتفاقات صندوق النقد الدويل

إضافــة إىل مــا تقــدم ،قمنــا باختبــار مــا إذا كان يرجــح بدرجــة أقــل
renamed,
11/4/13
Ebeke,شــهد دورة
ـدويل أن ت
correctedقــد الـ
صنــدوق الن
للبلــدان املشــاركة يف برامــج مــع
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻤﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ

ﺗﻘﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺪﻋﻤﺔ ﺑﻤﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق
ﻧﻤﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺳﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪو أن أﺛﺮ ﻗﻮاﻋﺪ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻛﺒﺮ.

)اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻘﺪر ﰲ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(٢٠١٠-١٩٩٠ ،
ﻣﻊ وﺟﻮد

1.2

ﺑﺪون

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪﻋﻢ ﺑﻤﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق

ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

0
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣

اﻻﻧﺘﻈﺎر إﱃ ﺣﻴﻦ

ﻳﺮﺟﺢ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ أن ﺗﻨﺘﻈﺮ اﳊﻜﻮﻣﺎت إﱃ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪﻋﻢ ﺑﻤﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق ،اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻹﻧﻔﺎق
واﻻﻗﺘﺮاض اﳊﻜﻮﻣﻲ.

)ﻋﺪد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺪﻋﻤﺔ ﺑﻤﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ،
(٢٠١٠-١٩٩٠
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ﺳﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺳﻨﺔ ﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
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ﺳﻨﻮات أﺧﺮى ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺑﻌﺪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﳌﺼﺪر :ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺒﻴﻦ اﻷﻋﻤﺪة ﻋﺪد اﳌﺮات اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪﻋﻢ ﺑﻤﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق أﺛﻨﺎء ﺳﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ١٩٩٠و  .٢٠١٠وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﳌﻌﺘﺎد ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺪﺧﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام .وإذا ﻛﺎن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻗﺒﻞ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﺘﻢ ﻋﺪه ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﺴﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .وإذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﺒﻠﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺪﻋﻢ ﺑﻤﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ،ﻳﺘﻢ ﻋﺪّ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺒﻞ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺳﻨﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ميزانيــة سياســية ألن تلــك البلــدان منخفضــة الدخــل تخضــع لشــرطية
الصنــدوق .وأحــد العناصــر األساســية يف شــرطية البرامــج شــرط يلــزم
البلــدان باعتمــاد سياســات اقتصاديــة كليــة قابلــة لالســتمرار .ونتيجــة
لذلــك ،تقيــد هــذه الشــرطية ،إذا نفــذت ،ماليــات احلكومــات ،ممــا يزيــد مــن
صعوبــة انخــراط احلكومــات يف سياســات توســعية للماليــة العامــة أثنــاء
االنتخابــات.
ويــرى بعــض الباحثيــن أن احلكومــات تفضــل أال تدخــل يف اتفاقــات
مــع الصنــدوق خــال االنتخابــات ،وتبيــن البحــوث أنــه يرجــح بدرجــة
أكبــر أن تدخــل يف تلــك االتفاقــات بعــد االنتخابــات (راجــع الرســم البيــاين
 .)3ولكــن حتــى بعــد مراعــاة امتنــاع احلكومــات عــن ذلــك ومــع حتييــد
أثــر العوامــل األخــرى املرتبطــة بقــرار طلــب املشــاركة يف برنامــج مــع
الصنــدوق ،تبيــن النتائــج التجريبيــة أن برامــج الصنــدوق تقيــد دورة
امليزانيــة السياســية يف البلــدان منخفضــة الدخــل .ويف حالــة عــدم
مشــاركة البلــد يف برنامــج مــع الصنــدوق ،يزيــد اســتهالك احلكومــة
بنحــو نقطــة مئويــة واحــدة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي أثنــاء االنتخابــات
الوطنيــة ،بينمــا يتراجــع االنحــراف إىل  0.34نقطــة مئويــة مــن إجمــايل
النــاجت احمللــي يف وجــود برنامــج نشــط مــع الصنــدوق .وتظــل نتائجنــا
متماســكة حتــى عندمــا نأخــذ يف االعتبــار أن قــرار البلــد املعنــي بالدخــول
يف برنامــج مدعــم بمــوارد الصنــدوق ال يتخــذ بصــورة مســتقلة عــن
أوضاعــه االقتصاديــة وال عــن دورتــه االنتخابيــة.
وخلصنــا إىل أن االنتخابــات الوطنيــة مصــدر مهــم للتقلــب يف
سياســات املاليــة العامــة (التغيــرات يف النفقــات والضرائــب) يف
البلــدان منخفضــة الدخــل ،مــع احتمــال وجــود آثــار معاكســة علــى النمــو
االقتصــادي يف األجــل الطويــل .وحتــد قواعــد املاليــة العامــة وبرامــج
الصنــدوق مــن حجــم دورات امليزانيــة السياســية .إال أن عــددا قليــا
نســبيا مــن البلــدان منخفضــة الدخــل هــو الــذي اعتمــد قواعــد وطنيــة
صريحــة للماليــة العامــة حتــى اآلن ،ومــن الصعــب أن يقــوم عــدد كبيــر
منهــا بذلــك بمصداقيــة ألنهــا تخضــع لصدمــات متواتــرة (مثــل الكــوارث
الطبيعيــة وتغيــرات أســعار الســلع األوليــة) التــي يمكــن أن يكــون أثرهــا
علــى انضبــاط امليزانيــة أشــد تدميــرا مــن أثرهــا علــى االقتصــادات
األكبــر واألفضــل حــاالت .واحلقيقــة أن ال برامــج الصنــدوق وال قواعــد
املاليــة العامــة تصلــح بديــا عــن االلتــزام السياســي األصيــل باتســاق
امليزانيــة.

■

كريســتيان إبيكيــه اقتصــادي فــي اإلدارة األوروبيــة بصنــدوق النقــد
الدولــي ،وديــان أولتشــر اقتصــادي فــي البنــك المركــزي الســويدي
«ريكســبانك».
يستند هذا املقال إىل ورقة العمل  153/13الصادرة عن صندوق النقد الدويل
بعنوان «.»Fiscal Policy over the Election Cycle in Low-Income Countries
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