املعونة

والنفط
منصة التنقيب البحرية على ساحل غرب إفريقيا

رباح أرزقي وريتويك بانيرجي

تزايد أعداد
االكتشافات
النفطية الكبيرة
يف البلدان
منخفضة الدخل
يمكن أن جتعلها
أقل احتياجا إىل
املعونة األجنبية

   48التمويل والتنمية

ظلت

املعونة األجنبية لفترة طويلة
مصدرا كبيرا لتمويل البلدان
النامية .فقد صرفت اجلهات
املانحة الرئيسية يف عام  2012ما جمموعه
 127مليار دوالر أمريكي ،ذهب ثلثاه إىل البلدان
منخفضة الدخل يف إفريقيا وآسيا .وتمثل املعونة
األجنبية — وبدقة أكبر املساعدة اإلنمائية الرسمية
— قطرة يف احمليط بالنسبة للبلدان املانحة ،حيث
تشكل نحو  %0.3من إجمايل الناجت احمللي .غير أنها
مصدر رئيسي لتمويل بعض االقتصادات النامية،
حيث تصل على سبيل املثال إىل  %15من إجمايل
الناجت احمللي لليبريا و %5من إجمايل الناجت احمللي
لبوروندي (راجع الرسم البياين).
وتتخذ املعونة اخلارجية أشكاال كثيرة ،إال
أن أبرزها هو املساعدة اإلنمائية ،التي تقوم
االقتصادات املتقدمة بصرفها إىل اقتصادات
فقيرة لتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية فيها
وتقيسها جلنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .ويتمثل
الهدف العام طويل األجل للمعونة اإلنمائية يف
تخفيف وطأة الفقر وتعزيز الرعاية االجتماعية يف
البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من
خالل تقديم مساعدة للميزانية وإتاحة التكنولوجيا
— وإن مل يكن هناك دليل واضح حتى اآلن يؤيد
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وجود عالقة بين املعونة واألداء االقتصادي (راجع
اإلطار).
ويف السنوات األخيرة ،وجد عدد كبير من
االقتصادات النامية ،ال سيما يف منطقة إفريقيا
جنوب الصحراء ،مصدرا جديدا للثروة يف الداخل
يوفر نفس نوع املساعدة للميزانية الذي توفره
املعونة اإلنمائية — دون أي من القيود التي غالبا
ما ترفقها البلدان املانحة مع املعونة بشأن طريقة
استخدامها أو اإلصالحات التي يتعين أن تضطلع
بها البلدان كشرط الستمرار حصولها على املعونة.
ويف جميع أنحاء إفريقيا ،حتدث اكتشافات حقول
كبيرة من النفط تغييرات يف الصورة املالية لعدد
كبير من االقتصادات النامية.
وسنقوم يف هذا املقال بتقصي أثر هذه
االكتشافات على املعونة األجنبية .فعلى سبيل
املثال ،هل تخفض اجلهات املانحة مساهماتها
عندما يرتفع دخل النفط؟ أو هل ينبغي أن تقوم
بذلك؟ أي هل يمكن أن تستمر املعونة األجنبية يف
االضطالع بدور بناء يف االقتصادات النامية التي
يتبين أنها غنية بالنفط؟

اكتشافات النفط

يف السنوات األخيرة ،اكتشف عدد كبير من االقتصادات
النامية ،بعضها مستفيد رئيسي من املعونة ،كميات
هائلة من الغاز والنفط .ورغم أنه كانت هناك بعض

االكتشافات املهمة يف جنوب آسيا وأمريكا الالتينية ،فإن معظم االكتشافات
كانت يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء .وانتهى بعض احملللين إىل أن
معظم البلدان اإلفريقية ستكون بلدانا منتجة للنفط يف غضون عقد واحد.
وقد حدثت بالفعل اكتشافات كبيرة — حلقول من النفط أو الغاز حتتوي
على ما ال يقل عن  500مليون برميل من املعادل النفطي أو الغازي الذي
يمكن يف نهاية املطاف استخراجه  -يف بلدان مثل غانا وكينيا وليبريا
وموزامبيق وتنزانيا .ويمكن أن يصل الدخل من تلك االكتشافات إىل نسبة
مئوية كبيرة من إجمايل الناجت احمللي للبلد املعني .ويمكن أن يؤدي ذلك
بدوره إىل إرخاء قيود اإلنفاق على احلكومات.
ولكن اكتشاف النفط ليس نعمة خالصة .فالبلدان الغنية بالنفط مل
تزدهر جميعها ،مما دفع كثيرين إىل التحدث عن لعنة النفط ،مع حتذير
بعض احملللين من أن املعونة يمكن أن تعوق النمو .ويف الواقع ،كان
النمو االقتصادي يف البلدان الغنية باملوارد (ال سيما البلدان التي لديها
رواسب هيدروكربونية كبيرة) على مدى العقود القليلة املاضية أقل يف
املتوسط منه يف البلدان الفقيرة يف املوارد (دراسة  .)Frankel, 2012أما
مسألة ما إذا كانت هناك عالقة  إحصائية سالبة بين وفرة املوارد والنمو
االقتصادي فهذه حمل نقاش واسع .ولكن حتى إذا مل يكن للثروة النفطية
أثر سلبي على النمو فإنه ال توجد حتى اآلن أدلة قوية على أن العالقة
موجبة.
وهناك أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن حدوث اكتشاف للنفط يمكن أن
تكون له نتائج ضارة .فقد يؤدي إىل ارتفاع كبير يف قيمة العملة يترك أجزاء
أخرى من االقتصاد غير قادرة على املنافسة ،ال سيما الصناعة التحويلية.
وإضافة
وبعبارة أخرى ،يزدهر قطاع النفط بينما تتعثر القطاعات األخرى.
ً
إىل ذلك ،يؤدي الثراء الذي يقذف به قطاع النفط إىل فساد سياسي ويف جمال
اإلدارة العامة (دراسة  )Arezki and Bruckner, 2011حيث يمكن أن يلجأ
أشخاص إىل االقتراض بإفراط لتمويل مشاريع تتطلب إنفاقا حكوميا كبيرا
يف دائرة انتخابية معينة وتمويل حتويالت للدخل لشراء ود الناخبين .وإذا
2/4/2014
Arezki,عبئا
correctedالكبير
االقتراض
تعرض االنتعاش النفطي للكساد يمكن أن يصبح ذلك
أيضا أن
ضخما على االقتصاد (دراسة  .)Arezki and Bruckner, 2012ويمكن
ً
يؤدي اكتشاف النفط أو غيره من املوارد إىل صراع داخلي بشأن حتديد املنطقة
أﻫﻤﻴﺔ اﳌﻌﻮﻧﺔ
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ﺗﺬﻛﺮ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻠﺪان أﺧﺮى ،ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ.
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اﳌﺼﺎدر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ واﻹﺻﺪار  ٧٫٠ﻣﻦ ﺟﺪاول ﺑﻦ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
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فعالية املعونة

يــرى بعــض احمللليــن أن املعونــة يمكــن أن تعــوق النمــو برفــع قيمــة
العملــة احملليــة ،ممــا يجعــل قطــاع الصناعــة التحويليــة أقــل قــدرة
علــى املنافســة .ويــرى آخــرون أن املعونــة يمكــن أن حتــد مــن تعبئــة
اإليــرادات الضريبيــة وأن الشــروط الصارمــة التــي تفرضهــا اجلهــات
املانحــة قــد تــؤدي إىل التركيــز املفــرط للمواهــب يف إدارة املعونــة .إال
أن هنــاك أيضــا أدلــة بينتهــا دراســات أخيــرة ،تؤيــد فكــرة أن املعونــة
تعــزز النمــو االقتصــادي .وبوجــه عــام ،فــإن عــدم اليقيــن بشــأن
فعاليــة املعونــة قــد أدى إىل مطالــب بإجــراء إصــاح شــامل إلطــار
املعونــة القائــم .بــل يدعــو البعــض إىل وقــف املعونــة تمامــا.

اكتشاف النفط يمكن أن يؤدي أيضا
إىل صراعات بين الدول عندما تكون
احتياطيات النفط قريبة من احلدود
أو الفئة اجملتمعية املستحقة للمنافع (راجع مقال «حتت الضغوط» يف عدد
ديسمبر  2013من جملة التمويل والتنمية) .ويمكن أيضا أن يؤدي النفط إىل
صراعات بين الدول عندما تكون احتياطيات النفط قريبة من احلدود .ويمكن
لبرامج املعونة ،إذا أعدت بالطريقة السليمة ،أن تساعد البلدان على التعامل مع
هذه املشاكل — ال سيما البلدان التي لديها مؤسسات ضعيفة وقدرة حمدودة
على استخدام املوارد املكتشفة حديثا بطريقة إنتاجية .ولذلك فمن املهم
البحث يف العالقة بين النفط واملعونة واآلثار التي تترتب على إحالل املساعدة
األجنبية باإليرادات النفطية.

الثروة املفاجئة

اإلعالن عن اكتشافات نفطية ضخمة إشارة إىل أن البلد املعني أصبح فجأة
أكثر ثراء من ذي قبل .وإىل حد ما ،إذن ،ينبغي أن يقلل حدوث اكتشاف نفطي
من األساس املنطقي الستمرار املعونة الرامية إىل دعم التنمية االقتصادية
واالجتماعية لبلد ما .وبعبارة أخرى ،يتوقع أن يؤدي تيار الدخل املتأتي
من استغالل املوارد الطبيعية ،والذي غالبا ما يكون كبيرا ،إىل إرخاء القيود
التي تواجهها ميزانيات االقتصادات النامية ،وبالتايل تقل احتياجاتها
من املعونة األجنبية .ويف الوقت نفسه ،توجد أسباب استراتيجية كثيرة
وراء رغبة البلدان املانحة يف مواصلة تقديم املعونة (دراسة Alesina and
 .)Dollar, 2000وأحد هذه األسباب هو ضمان احلصول على النفط والطاقة
اللتين ينتجهما البلد املستفيد من املعونة .وعلى أي حال ،تمثل واردات النفط
والغاز ضرورة ال غنى عنها لسالسة عمل معظم االقتصادات املتقدمة ،املقدم
الرئيسي للمعونة اإلنمائية .ويف سبيل حتقيق تلك الغاية ،فإن احلفاظ على
تدفق املعونة اإلنمائية يساعد العالقات الثنائية ويسهل إمكانية احلصول على
تلك املوارد .وألن معظم شركات النفط الغربية الكبرى متأهبة للفوز بعقود
الستخراج النفط ،تكون املعونة وسيلة لضمان حتقيق أرباح ضخمة للشركات
يف البلدان املانحة.
والختبار ما إذا كان اإلعالن عن اكتشافات نفطية ضخمة يؤثر على
املعونة اإلنمائية ،نظرنا إىل توقيت تلك االكتشافات .وتوثق البيانات املستمدة
من دراستي ) Horn (2011و) OGJ Databook (2013التوقيت الدقيق
لالكتشافات واألماكن التي تم فيها العثور على النفط الذي يمكن استخراجه
يف نهاية املطاف ،وكميات ذلك النفط .وتشير حساباتنا إىل أنه يف حالة
البلدان التي قمنا بمعاينتها على مدى الفترة من عام  1970إىل عام ،2012
وعددها  170بلدا ،كان وسيط القيمة احلالية الصافية الكتشافات النفط %5
من إجمايل الناجت احمللي .وتتوزع اكتشافات النفط العمالقة بصورة غير
متساوية يف العامل .ونتيجة لذلك ،تمكنّا من دراسة أثر توقيت االكتشاف على
التمويل والتنمية
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وإضافة إىل ذلك ،تمكنا باستخدام
املعونة اإلنمائية يف عدد كبير من البلدان.
ً
تقنيات االقتصاد القياسي من رصد أثر االكتشافات على املعونة اإلنمائية
على مدى فترة السنوات اخلمس املعتادة بين إعالن االكتشاف وبدء اإلنتاج
(وبالتايل اإليراد).
وتبين النتائج التي توصلنا إليها أنه ال توجد عالقة مهمة بين
اكتشافات النفط العمالقة والتغيرات يف املعونة اإلنمائية .والختبار
مدى ثبات نتيجتنا الرئيسية هذه ،قمنا بتقصي ما إذا كانت النتائج تظل
ثابتة بالنسبة للبلدان ذات الدخل املنخفض فقط أم بالنسبة إلفريقيا فقط.
وللحد من إمكانية حدوث خطأ يف القياس ،قمنا أيضا باستخدام بيانات
عن اكتشافات النفط العمالقة من مصادر خمتلفة وإعادة دراسة العالقة.

وقف تدفقات املعونة األجنبية يمكن
أن يؤدي إىل تقويض اجلهود الرامية
إىل حتسين احلوكمة يف البلدان
املتلقية للمعونة.
وظلت النتائج ثابتة ومل تشر إىل حدوث أي تغير مهم يف العالقة بعد إعالن
البلد املتلقي للمعونة وجود اكتشاف ضخم .وعالوة على ذلك ،مل يكن هناك
ما يشير إىل أن اجلهات املانحة حتافظ على مستويات املعونة إىل أن يبدأ
اإلنتاج ثم تبدأ يف تقليصها — إذ ال يوجد أي فرق دال إحصائيا بعد مرور
خمس سنوات على إعالن االكتشاف.
ونظرا ألن الدراسات خلصت إىل أنه يرجح أن حتصل البلدان ذات النظم
الديمقراطية على قدر أكبر من املعونة ،فقد قمنا باختبار ما إذا كانت
اخلصائص السياسية للبلدان املتلقية للمعونة — مثل مستوى الديمقراطية
فيها — تتسبب يف تلقي قدر أكبر من املعونة بعد االكتشافات النفطية
الضخمة .وقد انتهينا إىل وجود بعض األدلة التي تبين أنه من بين البلدان
املنخفضة الدخل ،حتصل البلدان التي تطبق نظما ديمقراطية على قدر أكبر
من املعونة مقارنة بالبلدان التي ال تطبق تلك النظم ،بعد اكتشاف نفطي
ضخم .وتشير هذه النتيجة إىل أن اكتشافات النفط تزيد تعميق العالقات بين
اجلهات املانحة والبلدان املتلقية للمعونة عندما يعتبر أن النظم السياسية
تتوافر لها مقومات البقاء على املدى البعيد.

املعونة واحلوكمة

انتهينا إىل وجود تغير طفيف يف مستوى املعونة اخلارجية املقدمة للبلدان
التي تكتشف النفط .فإذا كان الهدف الوحيد للمعونة هو تخفيف قيود
امليزانية التي تواجهها االقتصادات النامية ،فإنه يمكن إعادة تخصيص
املعونة إىل اقتصادات أخرى مل تعثر على موارد جديدة .ولكن سيكون ذلك
منهجا قصير النظر.
ً
وعلى سبيل املثال ،فإن وقف تدفقات املعونة األجنبية يمكن أن يؤدي
إىل تقويض اجلهود الرامية إىل حتسين احلوكمة يف البلدان املتلقية للمعونة.
وكما ورد آنفا ،يمكن أن تؤدي اكتشافات النفط إىل الفساد والصراع واإلنفاق
على مشاريع تتطلب إنفاقا حكوميا ضخما لشراء ود الناخبين ،وإضعاف
القطاعات غير النفطية يف االقتصاد .ويمكن أن تستخدم اجلهات املانحة
حافز املساعدة اخلارجية ،على كل عيوبها ،ملساعدة البلدان املستفيدة على
جتنب هذه املزالق وحتسين احلوكمة وإدارة االقتصاد ملوازنة اآلثار الضارة
الناجمة عن ارتفاع قيمة العملة .وللتأكد من أن تدفقات املعونة اخلارجية
تظل تدفع البلدان املستفيدة صوب حتقيق الكفاءة االقتصادية وحتسين
احلوكمة بقيادة مؤسسات ديمقراطية ،ينبغي أن يتضمن إطار املعونات
اخلصائص التالية:
•إدماج آلية قوية لبناء القدرات من أجل تعزيز اإلدارة االقتصادية
الكلية لإليرادات النفطية .وسوف يمكن ذلك البلدان من معاجلة عدم االستقرار
الناجم عن تقلب أسعار النفط وإدارة عدم اليقين بشأن قيمة املورد — وهما
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عامالن مهمان للغاية يف إدارة اإليرادات النفطية .وينبغي أن تتضمن اآللية
أيضا رصيدا للميزانية غير النفطية للحكومة (قبل أي مدفوعات فائدة)
ليكون القياس الرئيسي لتقييم نطاق اإلنفاق احلكومي وضخ اإليراد النفطي
يف االقتصاد .وسيؤدي ذلك إىل زيادة استمرارية املالية العامة يف األجل
الطويل واحلد من مواطن الضعف يف األجل القصير.
•املساعدة على حل مشكالت قطاع الصناعة التحويلية الناجمة عن
ارتفاع قيمة العملة وتمكين االقتصاد من التنويع .وتقود منظمة التجارة
العاملية برناجما للمعونة من أجل التجارة يهدف إىل مساعدة االقتصادات
النامية على إزالة العقبات املتصلة بجانب العرض والتجارة ،مثل تدين
معايير السالمة وضعف التكامل االقتصادي اإلقليمي .ويمكن أن تقوم
اجلهات املانحة بتوجيه البلدان املستفيدة إىل اتخاذ بعض اخلطوات الواردة
يف البرنامج — مثل إنشاء بنية حتتية متصلة بالتجارة ،كاملوانئ ،لتحسين
القدرة التنافسية للقطاعات غير النفطية .وينبغي أن تساعد هذه اخلطوات
على القضاء على إحدى املشكالت الرئيسية التي تواجهها االقتصادات
الصغيرة يف سياق االكتشافات النفطية الكبيرة — مزاحمة القطاعات
األخرى.
•التأكد من تعزيز املؤسسات الديمقراطية يف البلدان املستفيدة .ويبدو
أن رهن املعونة بشروط هو الطريقة الوحيدة التي تستطيع البلدان املانحة
من خاللها تعزيز الديمقراطية وبالتايل احلوكمة األكثر مشروعية (دراسة
 .)Knack, 2004وقد خلص باحثون إىل أن اكتشافات النفط كثيرا ما ترتبط
بزيادة النزعة التسلطية (دراستا Ross, 2001؛ و  .)Tsui 2011وينبغي أن
يكون حتسين املؤسسات الديمقراطية يف أعقاب اكتشاف النفط عنصرا مهما
يف إطار السياسات األوسع نطاقا يسترشد به يف صرف املعونة.

■

رباح أرزقي اقتصادي أول يف إدارة البحوث يف صندوق النقد الدويل،
وريتويك بانرجي مرشح لنيل درجة الدكتوراه يف جامعة آرهوس.
يستند هذا املقال إىل ورقة عمل لصندوق النقد الدويل قيد اإلصدار من إعداد
املؤلفين ،بعنوان «املعونة مقابل النفط :هل يجتمعان؟»

(Aid vs. Oil: Can the

)?Two Mix
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