عودة إىل األسس

إعانات الدعم :بعضها يجدي،
والبعض اآلخر ال يجدي

بعض إعانات الدعم احلكومي منطقية ،لكنها تنطوي غالبا على آثار سلبية
بنيديكت كليمنتس وإيان باري

األثر على عدم املساواة

غير أن هناك آثارا سلبية .فلننظر إىل دعم الطاقة ،الذي يهدف
غالبا إىل مساعدة األسر منخفضة الدخل؛ فهذا الدعم من
شأنه أن يستنزف موارد احلكومة إذا كان متاحا للجميع بما
يف ذلك ميسورو احلال نسبيا .أما تكلفة التحويالت النقدية
املوجهة إىل األسر الفقيرة فتقل عن ذلك بكثير .وقد يتسبب
هذا الدعم كذلك يف تفاقم أوضاع عدم املساواة إذا كان يعود
بالنفع أكثر على الفئات األكثر إنتاجا أو األكثر استهالكا.
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فعلى سبيل املثال ،جند أن أغنى  %20من األسر يف خمتلف
بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط
تستأثر يف املتوسط بسبعة أضعاف مزايا دعم الطاقة التي
يحصل عليها أفقر  %20من األسر (دراسة Coady, Flamini,
.)and Sears 2015
وهناك أثر سلبي آخر :فالدعم الذي ال يعالج أوجه قصور
السوق يمكن أن يتسبب يف تشويه األسعار ،مما يؤدي إىل
سوء توزيع العمالة ورؤوس األموال النادرة وبالتايل يضعف
النمو .فدعم أسعار املنتجات البترولية ،مثال ،يمكن أن
يحافظ صوريا على سالمة أوضاع الشركات يف القطاعات
كثيفة استخدام الطاقة ويضعف االستثمار يف مصادر
الطاقة البديلة .وجند كذلك أن دعم املنتجين الزراعيين ،الذي
يزيد األسعار التي يتسلمها املزارعون على أسعار املنتجات
الغذائية املستوردة ،من شأنه أيضا تقليل احلوافز الدافعة
لتحسين مستويات الكفاءة .ويف االحتاد األوروبي ،بلغ
متوسط دعم املنتجين الزراعيين حوايل  %20من إجمايل
إيرادات املزارع يف الفترة من  2016-2014وفقا لتقرير
صادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
يف عام .2017
وبعض أشكال الدعم قد تكون ضارة ،مثل دعم أسعار
الوقود األحفوري .فاألمر ال يقتصر على ارتفاع تكلفته وإنما

الرسم التوضيحيTHE NOUN PROJECT / MASSUPA KAEWGAHYA :

النرويج تعفي أصحاب السيارات الكهربائية من دفع
رسوم املرور على الطرق السريعة .ويف أستراليا ،تدفع
احلكومة جانبا من أجور العمالة يف منشآت األعمال التي
تعين الشباب أو سكان أستراليا األصليين أو العمال األكبر
سنا .وتقدم سنغافورة تخفيفات ضريبية للشركات التي
تنشئ مقارها العاملية أو اإلقليمية داخل البالد .وكل
هذه النماذج هي أمثلة على إعانات الدعم — أي أدوات
املالية العامة التي تستخدمها احلكومات لتشجيع التنمية
االقتصادية ،أو مساعدة الفئات احملرومة ،أو إحراز التقدم
نحو حتقيق أهداف وطنية أخرى.
وللدعم أشكال كثيرة .ففي بعض األحيان حتافظ
احلكومات على ارتفاع مصطنع لألسعار ،كما يف حالة الدعم
الذي يهدف إىل زيادة دخول املزارعين .وقد تقدم خدمات
بأقل من التكلفة ،مثل التعليم اجلامعي أو أجرة ركوب املترو.
وقد تدفع بعض الفوائد املستحقة على القروض املستخدمة
يف تمويل بناء الطرق أو حمطات الكهرباء .وقد تمنح
احلكومات كذلك تخفيضا للضرائب على منتجات أو وسائل
تكنولوجية معينة.
متى يكون الدعم منطقيا؟ من املمكن أن يكون الدعم
أداة جيدة لتنفيذ السياسات عند استخدامه لتصحيح ما
يعرف بأوجه قصور السوق؛ أي عندما يتعذر على أسواق
القطاع اخلاص التنافسية حتقيق النتائج املرغوبة اجتماعيا.
فالدعم على سبيل املثال يمكن أن يشجع منشآت األعمال على
االستثمار يف أنشطة البحث والتطوير التي ال يقتصر نفعها على
شركاتها فحسب بل على الصناعة بأكملها أو اجملتمع بأسره.
كذلك يمكن أن يساعد الدعم الشركات املبتدئة على حتمل فترة
أولية من اخلسائر حلين نموها بالقدر الكايف لتحقيق األرباح
(رغم أن احلكومات بحاجة لقدر ٍ
كاف من املعلومات لكي تقرر
ما إذا كانت هذه الشركات ستحقق النجاح عندما تنمو).

عودة إىل األسس

يتعارض أيضا مع األهداف البيئية ،مثل تخفيض الوفيات
الناجمة عن تلوث الهواء حمليا أو الوفاء بااللتزامات
املنصوص عليها يف "اتفاقية باريس للمناخ  "2015التي
تقضي بتخفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وغيرها من
غازات االحتباس احلراري.
وباملفهوم الواسع ،يمكن اعتبار الطاقة مدعمة عندما
ال تكون أسعارها معبرة بشكل كامل عن جمرد تكاليف
اإلنتاج وحسب ،بل عن جميع التكاليف البيئية أيضا.
وباستخدام هذا املقياس األكثر توسعا ،يق َّدر دعم الطاقة
عامليا يف عام  2015بمبلغ هائل قدره  5.3تريليون دوالر
أو  %6.5من إجمايل الناجت احمللي العاملي (دراسة Coady
 — )and others 2017وهو أكثر مما تنفقه احلكومات حول
العامل على الرعاية الصحية .ويشيع تطبيق هذا النوع من
الدعم يف االقتصادات املتقدمة والنامية على حد سواء.
وكانت أعلى مستويات الدعم يف الصين بمبلغ قدره
 2.3تريليون دوالر تليها الواليات املتحدة بمبلغ قدره
 700مليار دوالر ،ثم روسيا والهند بمبلغ قدره  300مليار
دوالر تقريبا لكل منهما.

استراتيجيات اإلصالح

قد يتعذر توفير التأييد الشعبي إلصالح نظم الدعم ألنه
ينطوي غالبا على رفع أسعار السلع ،كالبنزين أو املواد
الغذائية ،األمر الذي يؤثر فورا على قدرة املستهلكين
املالية .وهناك حماوالت عديدة خلفض بعض أشكال الدعم
الضارة تم التراجع عنها نتيجة ضغوط جماعات املصالح
أو اجلماهير.
وبالتايل فإن احلكومات بحاجة لوضع استراتيجية
شاملة وتفصيلية تنص على أهداف واضحة طويلة
األجل ملسارات األسعار واستخدام اإليرادات يف املستقبل
(دراسة  .)Clements and others, 2013ويلزم كذلك

رفع األسعار على املستوى احمللي خالل السنوات األخيرة،
ومن هذه البلدان أنغوال ومصر والهند واملكسيك واململكة
العربية السعودية .غير أنه ينبغي قطع شوط أكبر يف مسيرة
اإلصالحات ،ال سيما على مستوى انعكاس التكاليف البيئية
يف أسعار الوقود ،األمر الذي ينبغي أن يشكل عنصرا أساسيا
يف استراتيجيات البلدان لتنفيذ تعهداتها بتخفيض انبعاثات
الكربون بموجب اتفاقية باريس للمناخ يف .2015
بنيديكت كليمنتس هو رئيس قسم يف اإلدارة اإلفريقية
بصندوق النقد الدويل ،وإيان باري هو كبير خبراء السياسة
البيئية يف إدارة شؤون املالية العامة بصندوق النقد الدويل.
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الدعم الذي ال يعالج أوجه
قصور السوق يمكن أن يتسبب
يف تشويه األسعار.
وضع استراتيجية للتواصل بعيدة املدى بحيث توضح
كيف تزاحم إعانات الدعم نفقات عامة أخرى أعلى
كفاءة وأكثر عدالة .وقد يكون من املفيد يف هذا الشأن
اتباع منهج تدريجي لإلصالح ،مما يتيح للمستهلكين
والشركات بعض الوقت للتواؤم .وللتغلب على املعارضة،
من الضروري يف أغلب األحيان اتخاذ تدابير كالتحويالت
النقدية حلماية األسرة حمدودة الدخل وإعادة تدريب
العمالة املس َّرحة.
ورغم أن إصالح نظم الدعم ليس باألمر اليسير ،فقد
جنحت بلدان كثيرة (معظمها من البلدان املنتجة للطاقة) يف
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