
كيف �صمدت القواعد املالية يف مواجهة 

انهيار اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية؟

ديفيد ميهايل وليليانا فرنانديز

تعترب القواعد املالية - وهي القيود الكمّية على ال�سوؤون املالية احلكومية - اأداًة هامة للم�ساعدة 

يف جتنب التحديات االقت�سادية الُكلّية التي ترتبط باإدارة املداخيل املتاأتية من الرثوات الطبيعية. 

وميكنها اأي�سًا اأن تعمل مبثابة اآليات تعهد، ُتلِزم احلكومات املتعاقبة ب�سقف اأو ُم�ستهدف للموازنة 

على املدى الطويل وت�ساعد ال�سا�سة على مقاومة الدافع املُِلح لالإنفاق مبا يتجاوز االعتمادات خالل 

اأعوام االنتخابات. وميكنها اأي�ًسا امل�ساعدة يف منع وقوع اأزمات مالية وت�سجيع احلكومات على 

االدخار اأو دفع الديون يف الوقت املنا�سب حتى يتوافر لها احليز املايل الذي يتيح لها االإنفاق خالل 

فرتات الك�ساد، وهي ق�سية ذات اأهمية حيوية بالن�سبة للبلدان التي تعتمد على املوارد الطبيعية.

ت�ستعر�ض ورقتنا البحثية الكاملة القواعد املالية على امل�ستوى الوطني يف البلدان املُقيَّمة يف موؤ�رش 

حوكمة املوارد الطبيعية. من بني 79 بلدًا يغطيها املوؤ�رش، 34 منها لديها قاعدة مالية واحدة على 

االأقل. والبلدان االأقوى يف جمال حوكمة املوارد هي االأكرث احتمااًل الأن يكون لديها اأي�سًا قواعد مالية. 

تعد اأكرث اأنواع القواعد �سيوًعا هي �سقف الدين واالأنواع املختلفة من اأهداف توازن امليزانية.

ال�سكل رقم 1. عدد بلدان

موؤ�رش حوكمة املوارد الطبيعية 

املُمَتِثلة للقواعد املالية يف عامي 

2015 و2016.
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خل�ض ا�ستعرا�سنا ملدى االمتثال للقواعد املالية يف عامي 2015 و2016، وهما العامان التاليان النهيار 

اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية، اأن احلكومات امتثلت امتثااًل كاماًل للقواعد يف �ستة بلدان فقط. )انظر ال�سكل 

رقم 1( هذه البلدان هي بوت�سوانا وكولومبيا واإندوني�سيا وليبرييا وماليزيا والرنويج. يف 25 حالة، 

قامت احلكومات اإّما باإيقاف القواعد اأو تعديلها اأو جتاهلها. وخالفت احلكومات القواعد يف نطاق 

وا�سع من البلدان، الغنية والفقرية، ت�سمل الربازيل وت�ساد واململكة املتحدة. وهناك بلٌد واحد، وهو 

ًفا جيًدا وُمرّبًرا، بداًل من تعديل قواعده املالية اأو خمالفتها. وهناك  بريو، ا�ستخدم �رشًطا حتّوطًيا ُمعرَّ

بلدان، هما اأوغندا وتنزانيا اعتمدا قواعدهما عام 2015، لذلك فاإنهما يف بداية تنفيذهما االآن. ويعني 

هذا اأن احلكومات التي امتثلت للقواعد يف حالة واحدة تقريًبا من كل خم�ض حاالت ُقطرية.

وهناك بع�ض الدرو�ض الرئي�سية التي ظهرت من م�ستوى االمتثال املنخف�ض للغاية املاُلَحظ. اأواًل، 

العديد من القواعد املالية التي خ�سعت لال�ستعرا�ض مل تكن ُم�سّممة ب�سكل منا�سب. على �سبيل املثال، 

يف كثري من البلدان املُعتمدة على املوارد، اأتاحت القواعد املالية لالإنفاق اأن يت�ساعد ُم�سايًرا للتقلبات 

الدورية يف فرتة االزدهار، ثم فر�ست تعديالت مالية ُمفاجئة بعد ذلك )مثل نيجرييا(. كانت بع�ض 

القواعد اأي�ًسا )وبخا�سة �سقف الَدْين( َي�سُهل التكّيف معها مما جعل االمتثال لها اأمًرا هيًنا )مثل 

ليبرييا(، يف حني ثبَت اأن بع�ض القواعد االأخرى ُمقيِّدًة للغاية بالنظر اإىل ال�سدمة التي خلفها انهيار 

اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية )مثل جمهورية قريغيز�ستان(. يوجد لدى عدد قليل من احلكومات �رشوط 

حتّوطية، مثل بريو، لتنفيذها يف حال مواجهة تغري مفاجئ يف اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية.

ثانًيا، مل يّتبع عدد من البلدان القواعد يف اأوقات الرخاء اأي�ًسا )مثل اأع�ساء اجلماعة االقت�سادية 

والنقدية لو�سط اأفريقيا( اأو ا�ستخدم البع�ض ممار�سات م�سكوك يف �سحتها لتعديل القواعد املالية 

اأو جتاهلها )مثل االإكوادور(. كان االمتثال �سعيًفا ب�سفة خا�سة يف البلدان ذات الرقابة الوطنية 

املحدودة اأو املنعدمة على القواعد املالية. ومل ميتثل اأي بلٍد خالل الفرتة التي �سملها اال�ستعرا�ض 

للقواعد فوق الوطنية.

ال توجد منظمة رقابية لر�سد االمتثال للقواعد املالية، اإال لدى ثلث البلدان التي لديها مثل هذه 

القواعد فقط. )انظر ال�سكل رقم 2( وتعترب املوؤ�س�سات العليا ملراجعة احل�سابات اأو املجال�ض 

املالية اأو مكاتب امليزانية الربملانية اأكرث �سور املنظمات الرقابية �سيوًعا. وتتباين هذه املوؤ�س�سات 

تبايًنا ملحوًظا يف مدى ا�ستقاللها وقدراتها، وال ُت�سدر جميعها تقارير تبني بو�سوح ما اإذا كانت 

احلكومات متتثل للقوانني.

 ال�سكل رقم 2. موؤ�س�سات رقابة 

القواعد املالية عرب بلدان موؤ�رش 

حوكمة املوارد الطبيعية
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عرب البلدان التي قمنا با�ستعرا�سها، ال توجد غالًبا �سوى معلومات حمدودة ب�ساأن القواعد املالية 

وما اإذا كانت احلكومات متتثل لها، وغالًبا ما تقت�رش على املعلومات الفنية فقط. يوؤدي عدم امل�ساركة 

العامة يف الق�سايا املالية يف نهاية االأمر اإىل اأن ي�سبح جتاهلها اأمًرا هيًنا على احلكومات. ويحّد ذلك من 

فعالية هذه االلتزامات الطولية االأمد، والتي غالًبا ما ُت�سّحي بها احلكومات يف �سبيل احل�سول على 

مكا�سب �سيا�سية ق�سرية االأمد.

وا�ستناًدا اإىل خربات البلدان التي خ�سعت لال�ستعرا�ض واإىل االأدلة امل�ستقاة من االأدبيات التي مت 

ا�ستعرا�سها، نو�سي مبا يلي:

يجب على احلكومات التي تعتمد على املوارد الطبيعية اأو املنتجني اجلدد الذين ال ميلكون قواعد   1

مالية النظر يف اعتماد تلك القواعد كاأداة مفيدة لتعزيز اال�ستدامة املالية وتعزيز االإنفاق املقاوم 

للتقلبات الدورية. وعند قيامها بذلك، يجب عليها تخ�سي�ض هذه القواعد طبًقا للموارد الطبيعية 

التي متلكها وللو�سع االقت�سادي و�سياقات احلكم يف البلدان، اإذ لي�ض هناك قواعد مالية من حجم 

واحد تنا�سب اجلميع.

يجب، بوجه عام، اأن تكون القواعد املالية يف البلدان املُعتِمدة على املوارد الطبيعية مقاومة   2

ن هذا البلدان من جتنب دورات االنتعا�ض والهبوط احلاد يف االأداء  للتقلبات الدورية. وميكِّ

االقت�سادي، و�سوف يوؤدي اإىل زيادة احتمال اتِّباع احلكومات لتلك القواعد. ولتحقيق هذا، 

يجب على احلكومات جتّنب القواعد التي تعتمد على التوازن االإجمايل للميزانية اأو التي تنح�رش 

يف و�سع �سقف للَدْين كن�سبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايل. تعترب قواعد االإنفاق، اأو قواعد 

التوازن غري املعتمد على املوارد الطبيعية اأو قواعد التوازن الهيكلي، اأكرث مالءمًة بوجه عام، 

ويجب حتديد االأهداف باأرقام ُمطَلقة اأو كن�سبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايل غري املعتمد على 

املوارد الطبيعية.

ويجب اأن تت�سم القواعد املالية بب�ساطة احل�سابات و�سهولة الر�سد واالإنفاذ، وبخا�سة يف البلدان   3

التي ال يوجد بها جهة رقابية را�سخة ذات قدرات فنية قوية. حتتاج جميع القواعد املالية اإىل 

االإدارة املالية العامة وال�سفافية املالية. ويجب اأال ُت�ستخَدم قواعد التوازن الهيكلي اإال من ِقَبل 

البلدان التي تت�سم بقوة ا�ستثنائية يف قدراتها وا�ستقاللها املوؤ�س�سي.

ويجب على احلكومات ت�سمني �رشوط حتّوطية معقولة وحمددة جيًدا �سمن القواعد املالية.   4

وميكن اأن تت�سمن هذه ال�رشوط �رشاحًة التقلبات ال�سديدة يف اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية. ولكن، 

ل االإر�سادات الت�سغيلية، فاإنها قد ت�سبح  اإذا مل حتدد احلكومات هذه ال�رشوط التحوطية اأو تف�سِّ

�ض م�سداقية القواعد وتثري اأ�سئلة تتعلق بامل�ساءلة. م�سدًرا للغمو�ض واالنتهاكات وتقوَّ

ويجب على احلكومات النظر يف اعتماد القواعد املالية فوق الوطنية و�سّنها يف �سورة قوانني   5

حملية واإن�ساء قواعد حملية للرقابة على هذه القواعد، نظرًا ملحدودية االمتثال للقواعد املالية 

فوق الوطنية.

يعد الدعم ال�سيا�سي القوي من االأمور االأ�سا�سية الالزمة للنجاح. ويجب على احلكومات بناء   6

التوافق حول اعتماد القواعد اأو تعديلها. وميكنها القيام بذلك من خالل ا�سرتاط اأغلبية برملانية 

كبرية الإجراء التعديالت الكربى، وال�سعي للح�سول على دعم من اأحزاب �سيا�سية متعددة 

واإ�رشاك اجلمهور عند ت�سميم القواعد املالية.

وقد تكون العقوبات الب�سيطة التي تتطلب عقد جل�سات ا�ستماع اأو تقدمي املزيد من التقارير عند   7

انتهاك القواعد مفيدًة لت�سجيع االمتثال. وميكن اأن ت�ستخدم اجلهات الرقابية عقوبات اأكرث �رشامة 

نظري االنتهاكات االأ�سد، مثل حماولة االلتفاف على اجلوانب االإجرائية للقواعد؛ اأو االقرتا�ض غري 

امل�رّشح به اأو االإنفاق خارج املوازنة اأو االإح�سائيات املخادعة املتعلقة باالأهداف الرقمية.



معهد اإدارة املوارد الطبيعية هو منظمة م�ستقلة، ال تهدف للربح، ت�ساعد النا�س على حتقيق فوائد النفط والغاز 

والرثوة املعدنية لبالدهم من خالل البحوث التطبيقية والُنهج املبتكرة يف جمال بناء القدرات واال�ست�سارات 

الفنية والدعوة.

www.resourcegovernance.org تعرف على املزيد من خالل الرابط

يجب اأن تقوم منظمات الرقابة على احلكومات بدور هام يف اإخ�ساع ال�سوؤون املالية العامة   8

للُم�ساءلة. ويجب اأن يتوافر لها اال�ستقالل والوالية القانونية واملوارد التي حتتاجها لر�سد 

االمتثال للقواعد املالية ب�سفة روتينية. وقد يكون ربط هذه املنظمات بالربملان و�سيلة ُمثمرة يف 

البلدان ذات القدرات املحدودة والتي لها تقاليد برملانية عريقة، بداًل من اإن�ساء موؤ�س�سات جديدة.

حتتاج القواعد املالية لوعي قوي ورقابة قوية من متابعي ال�سيا�سة العامة. ميكن للحكومات   9

حتقيق املزيد ب�ساأن اإعالم املواطنني بالقواعد من خالل عملية و�سع املوازنة )مثل موازنة 

املواطن(. يجب اأي�ًسا اأن يكون لكل من االإعالم والربملان ومنظمات املجتمع املدين وجُمّمعات 

الفكر والقطاع املايل ووكاالت الت�سنيف االئتماين دوٌر يف ر�سد القواعد.

يجب اأن يقوم املجتمع الدويل واالقت�ساديون / اخلرباء مبزيد من اجلهد الإعالم اأ�سحاب   10

امل�سلحة باالأ�سباب التي جتعل ال�سيا�سات املالية امل�ستدامة والتي تت�سدى للتقلبات الدورية من 

بني االأمور الرئي�سية للنمو والتنّوع. يجب توجيه املزيد من اجلهود نحو دعم التنفيذ بداًل من �سّن 

قواعد مالية جديدة.


