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تمهيد

جرت العادة على أ�ن تتولى الحكومات مهمة � إن�شاء و�صيانة و� إعادة ت أ�هيل البنية التحتية
المادية التي ي�ستحيل بدونها ممار�سة معظم أالن�شطة االقت�صادية ،كالطرق والموانئ
والمطارات و�شبكات االت�صاالت والكهرباء .وفي الواقع كان الإنفاق اال�ستثماري ،ال �سيما
في مجال البنية التحتية ،أ�حد أالن�شطة الرئي�سية التي تقوم بها الحكومة .غير أ�ن الإنفاق
العام في مجال البنية التحتية انخف�ض كن�سبة من � إجمالي الناتج المحلي على مدار
العقود الثالثة الما�ضية في جميع أ�نحاء العالم .وال تزال أ��سباب هذا االنخفا�ض وتبعاته
أ�بعد ما تكون عن الو�ضوح.
وي�شار أ�حيانا � إلى جهود ت�صحيح أ�و�ضاع المالية العامة الرامية � إلى تحقيق اال�ستقرار
االقت�صادي الكلي باعتبارها العامل الرئي�سي وراء هذا التراجع ،ولكن في ذلك � إغفال
للعديد من العوامل الم�ساهمة أالخرى .ومن بين هذه العوامل انخفا�ض م�ستويات االدخار
العام؛ وا�ستكمال � إن�شاء أ�هم �شبكات البنية التحتية؛ وانتعا�ش أ�ن�شطة الخ�صخ�صة في
�ضوء تزايد التف�ضيل ل�صغر حجم القطاع العام؛ وتزايد التنوع في أ�ن�شطة القطاع الخا�ص
حتى �شملت خدمات البنية التحتية؛ وارتفاع م�ستويات الإنفاق الجاري ،بما في ذلك
أ�جور الخدمة المدنية وال�ضمان االجتماعي .و� إ�ضافة � إلى ذلك ،ربما كان جانب من هذا
التراجع ذا طابع � إح�صائي مح�ض؛ فتو�سيع نطاق الخيارات التمويلية المتاحة في مجال
البنية التحتية كالتي تتيحها كثرة تعاقدات الحكومات مع القطاع الخا�ص لتقديم خدمات
البنية التحتية �سمح بت�سجيل بع�ض النفقات المتعلقة بالبنية التحتية �ضمن النفقات
الجارية رغم أ�ن العادة قد جرت على � إدراجها �ضمن النفقات الر أ��سمالية.
وهناك جدل كبير عما � إذا كان انخفا�ض اال�ستثمار العام في مجال البنية التحتية
قد �سبب اختناقات في النمو االقت�صادي .ففي بع�ض الحاالت ،اقترن الإنفاق في مجال
البنية التحتية بارتفاع النمو االقت�صادي ،وقد تولد بع�ض ا�ستثمارات البنية التحتية
عائدا اجتماعيا مرتفعا � إلى حد ما .غير أ�نه من غير الم ؤ�كد ب أ�ي حال ما � إذا كانت زيادة
الإنفاق على البنية التحتية في حد ذاته يمكن أ�ن تحفز النمو أ�كثر من زيادة الإنفاق على
مجاالت كالرعاية ال�صحية والتعليم .وقد خل�صت الدرا�سات التجريبية � إلى تقديرات
�شديدة التباين لت أ�ثير ا�ستثمارات البنية التحتية على النمو االقت�صادي ،ومن ال�صعب
تمييز ا آلثار المتعلقة بالبنية التحتية على وجه الدقة عن غيرها من العوامل ،كالإنفاق
على ر أ��س المال الب�شري أ�و مناخ أالعمال .ومع ذلك ،ف�إن جودة البنية التحتية المادية
ت ؤ�ثر في م�ستوى � إنتاجية البلد المعني ،وقدرته على المناف�سة في أ��سواق الت�صدير وعلى
جذب اال�ستثمار أالجنبي.
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فهل يعني ذلك أ�ن على البلدان زيادة ا�ستثماراتها العامة في مجال البنية التحتية؟
و� إذا كان الرد بالإيجاب ،فكيف يمكنها تحقيق ذلك على أ��سا�س من الم� ؤس�ولية المالية؟
1
وهل ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص هي بديل قابل للتنفيذ؟
للجابة عن هذه أال�سئلة .ففي مار�س
وقد خ�ص�ص �صندوق النقد الدولي عدة درا�سات إ
 ،2004قام بن�شر درا�ستين بعنوان ( Public Investment and Fiscal Policyاال�ستثمار
العام و�سيا�سة المالية العامة) و ( Public- Private Partnershipsال�شراكات بين
القطاعين العام والخا�ص) 2.وحتى يت�سنى لل�صندوق اختبار أالطر التحليلية الم�ستحدثة
في هاتين الدرا�ستين ،أ�جرى ثمان درا�سات � إ�ضافية في مجموعة متنوعة من البلدان
النامية وال�صاعدة في � إفريقيا و�آ�سيا و أ�مريكا الالتينية وال�شرق أالو�سط .وتم تلخي�ص
نتائج هذه الدرا�سات في بحثين �صدرا في � إبريل  2005بعنوان Public Investment and
 Fiscal Policy – Lessons from the Pilot Country Studiesو Public Investment
 3.and Fiscal Policy – Summaries of the Pilot Country Studiesوتبحث
درا�سة أ�خرى في مخاطر ال�ضمانات الحكومية على المالية العامة 4.وي�ستند هذا العدد
من �سل�سلة «ق�ضايا اقت�صادية» � إلى هذه الدرا�سات الثالثة و� إلى تقرير مخ�ص�ص �صدر عن
5
ال�صندوق م ؤ�خرا حول ق�ضايا م�شابهة.
 1ي�شير م�صطلح «ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص» في هذا العدد من �سل�سلة «ق�ضايا اقت�صادية» � إلى
الترتيبات التي يقوم فيها القطاع الخا�ص بتقديم أ��صول وخدمات تتعلق بالبنية التحتية جرت العادة على أ�ن تقدمها
الحكومة .وقد تن� أش� ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص من خالل عقود االمتياز وعقود الت أ�جير الت�شغيلي ،ويمكن
الدخول فيها للقيام بمجموعة كبيرة من م�شاريع البنية التحتية االجتماعية واالقت�صادية ،و� إن كانت ال تزال ت�ستخدم
ب�صفة أ��سا�سية في م�شاريع البنية التحتية ذات ال�صلة بالموا�صالت (كالطرق ال�سريعة والج�سور أ
والنفاق) و « أ�ماكن
الإقامة» (كالم�ست�شفيات والمدار�س وال�سجون).
 2يمكن االطالع عليهما في موقع ال�صندوق على �شبكة الإنترنت في العنوانين التاليين ،على التوالي:
www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/index.htm
.www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.htm

 3يمكن االطالع عليهما في موقع ال�صندوق على �شبكة الإنترنت في العنوانين التاليين ،على التوالي:
www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/040105a.htm
.www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/040105b.htm
 4يمكن االطالع على درا�سة  Government Guarantees and Fiscal Riskفي موقع ال�صندوق على �شبكة

الإنترنت في العنوان التالي:

.www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/040105c.htm

 5أ�عد فريق من خبراء �صندوق النقد الدولي برئا�سة ريت�شارد هيمينغ درا�سة بعنوان Public-Private
 .Partnerships, Government Guarantees, and Fiscal Riskولمزيد من المعلومات ،يرجى الرجوع � إلى العنوان

التالي في موقع ال�صندوق على �شبكة الإنترنت:

.www.imf.org/external/pubs/cat/longres.cfm?sk=18587

اال�ستثمار العام وال�شراكة
بين القطاعين العام والخا�ص
رغم أ�ن احتياجات البنية التحتية وقيود التمويل أ�كثر حدة في البلدان النامية منها في
االقت�صادات المتقدمة ،ف�إن جميع االقت�صادات تحتاج � إلى الحفاظ على ان�ضباط المالية
العامة واحترام الحدود المو�ضوعة لل�ضرائب واالقترا�ض ،وهي الم�صادر المعتادة لتمويل
اال�ستثمار العام .وتفر�ض معاهدة اال�ستقرار والنمو التي عقدها االتحاد أالوروبي ،على
�سبيل المثال ،حدا أ�ق�صى للعجز والدين العام في البلدان أالع�ضاء في االتحاد أالوروبي،
مما يحد من قدرتها على الت�صرف والحركة في � ؤش�ون اال�ستثمار العام .ويجب أ�ي�ضا على
جميع االقت�صادات ،غنية كانت أ�م فقيرة ،أ�ن توزع مواردها المحدودة بين احتياجاتها
المتناف�سة على نحو يحقق التوازن بين اال�ستثمار في ر أ��س المال المادي واال�ستثمار في
ر أ��س المال الب�شري كالتعليم والرعاية ال�صحية والقطاعات االجتماعية أالخرى—مع
الت أ�كد من كفاية الموارد المتوافرة لتغطية الإنفاق الجاري.

ال�صندوق ودرا�سات الحالة الرائدة
حول اال�ستثمار العام—خلفية

أ�جرى �صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان
أالمريكية درا�سات رائدة تناولت كيفية تعامل ثمانية بلدان هي البرازيل و�شيلي
وكولومبيا و� إثيوبيا وغانا والهند أ
والردن وبيرو مع احتياجاتها في مجال اال�ستثمار
العام ،بما في ذلك م�شاريع البنية التحتية .ويبدو احتياج البلدان الخا�ضعة للدرا�سة
ملحا على وجه الخ�صو�ص في مجاالت � إن�شاء الطرق الجديدة وتح�سين �صيانة الطرق
القائمة ،ولكن اختناقات البنية التحتية تبدو وا�ضحة أ�ي�ضا في قطاعات أ�خرى ،بما فيها
الموانئ والطاقة واالت�صاالت والمياه وال�صرف ال�صحي .وترجع هذه االختناقات ،في
جانب منها على أالقل � ،إلى االنخفا�ضات أالخيرة في م�ستوى اال�ستثمار العام 6،والتي
 6غير أ�ن وجود اختناقات في البنية التحتية كثيرا ما يرجع أ�ي�ضا � إلى القرارات غير ال�سليمة ب� أش�ن ت�سعير الخدمات
العامة ،مما ي�ضعف ا�سترداد التكلفة ويزيد الفاقد .فقد كان فرط اال�ستهالك واختناقات البنية التحتية في العديد من
بلدان الدرا�سة راجعا بدرجة ما �إلى فرط انخفا�ض أال�سعار المحددة على ا�ستخدام أال�صول العامة (كر�سوم الموانئ
ور�سوم الهبوط في المطارات ور�سوم ا�ستخدام الطرق) أ�و المدخالت أال�سا�سية (كالوقود المحلي والكهرباء والمياه)
�إ�ضافة �إلى �ضعف تح�صيل أالتعاب ور�سوم اال�ستخدام الحالية.
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عو�ضتها—و� إن كان بدرجة محدودة—زيادة اال�ستثمار الخا�ص في البنية التحتية.
غير أ�ن ا�ستكمال العديد من م�شاريع الخ�صخ�صة الكبيرة في كل من البرازيل وبيرو
(و أ�همها م�شاريع االت�صاالت) يعتبر م� ؤس�وال عن جانب من هذه االنخفا�ضات على
أالقل.ورغم أ�ن �ضبط أ�و�ضاع المالية العامة لم يكن العامل الوحيد وراء االنخفا�ض
الم�شاهد في اال�ستثمار العام ،فمن المرجح أ�نه كان عامال م�ساهما فيه .ففي الهند
على �سبيل المثال ،تم كبح اال�ستثمار العام في �سياق الجهود الرامية � إلى ت�صحيح
أ�و�ضاع المالية العامة ا�ستجابة أ
للزمة المالية في بداية ت�سعينات القرن الما�ضي.
وفي البرازيل ،ترافقت الجهود الكبيرة لت�صحيح أ�و�ضاع المالية العامة منذ عام
 1999مع انخفا�ض معدل اال�ستثمار العام على م�ستوى الحكومة الفيدرالية � إلى 0.4%
من � إجمالي الناتج المحلي في عام  2003بعد أ�ن بلغت  1.1%من � إجمالي الناتج
المحلي في عام  ،1998رغم أ�هميتها البالغة في � إنقاذ البالد من أالزمة االقت�صادية
وتحقيق اال�ستقرار االقت�صادي الكلي .وفي غانا ،لج أ�ت ال�سلطات � إلى خف�ض اال�ستثمار
العام في الفترة  1998-2000ومرة أ�خرى في عام  2002لدعم جهود ت�صحيح أ�و�ضاع
المالية العامة.
أ
و� إ�ضافة � إلى ذلك ،ربما يكون انخفا�ض المدخرات العامة قد ��سهم ب�صورة ملحوظة
في الحد من الإنفاق على اال�ستثمارات العامة .فانخفا�ض المدخرات العامة يرجع
عموما � إلى زيادة الإنفاق العام الجاري بما في ذلك على �سبيل المثال تزايد أ�و جمود
الم�صروفات المخ�ص�صة ألجور القطاع العام ومعا�شات التقاعد والتحويالت لقطاع
أال�سر التي ربما تكون قد ازدادت و�ضوحا ب�سبب االرتفاع العام في م�ستوى الإيرادات
المجنبة (مثلما حدث في البرازيل وكولومبيا وغانا) .وفي بع�ض البلدان الفيدرالية
(كالهند) ربما يكون االدخار العام قد أ�عاقه أ�ي�ضا عدم ان�ضباط المالية العامة على
م�ستوى الحكومات دون المركزية.
وثمة تفاوت كبير بين البلدان في تقديرات اال�ستثمارات الالزمة لتلبية احتياجات
البنية التحتية .فالتقديرات القائمة على فكرة اللحاق بالبلدان أالكثر تقدما ( أ�و «القادة
الإقليميين» في مجال البنية التحتية) غالبا ما تكون أ�على بكثير من التي ال ت�ستهدف
� إال اجتياز اختناقات محددة .غير أ�ن هناك عيبا ي�شوب جميع المناهج «القائمة على
االحتياجات» ،وهو � إغفالها قيود الموارد والطاقة اال�ستيعابية في كل بلد ،مما يجعلها غير
قادرة على توفير � إر�شادات ملمو�سة حول الطريقة والإطار الزمني المالئمين لمعالجة
احتياجات البنية التحتية بما يكفل ا�ستمرارية أ�و�ضاع المالية العامة .والمنهج أالف�ضل
للنفاق في مجال البنية التحتية
هو تقييم � إمكانية تعبئة موارد القطاعين الخا�ص والعام إ
�ضمن � إطار اقت�صادي كلي �سليم يكفل ا�ستمرارية أ�و�ضاع المالية العامة ،والقيام في
2
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نف�س الوقت بتحديد الم�شاريع التي ينبغي � إعطا ؤ�ها أالولوية على أ��سا�س معدالت عائدها
االقت�صادي واالجتماعي.
ومن حيث المبد أ� ،هناك عدة خيارات أ�مام البلدان ال�ساعية � إلى زيادة م�شاريع
البنية التحتية في القطاعات المختلفة ،ومنها توفير التمويل لال�ستثمار العام عن طريق
االقترا�ض وزيادة المدخرات العامة و� إعادة توزيع اعتمادات الإنفاق العام من قطاعات
أ�خرى؛ وتحقيق عائدات أ�كبر على ا�ستثماراتها من خالل تح�سين � إجراءات تخطيط
الم�شاريع اال�ستثمارية وتقييمها وتنفيذها؛ وت�شجيع ا�ستثمارات القطاع الخا�ص .أ�ما
اال�ستراتيجية المالئمة فتختلف باختالف البلدان وح�سب المركز المالي لكل بلد.
nnn

كيف يمكن زيادة اال�ستثمار العام؟

تعتمد البلدان مناهج مختلفة ل�ضمان تلبية االحتياجات أال�سا�سية لال�ستثمار العام.
فعلى �سبيل المثال � ،إزاء قلق المملكة المتحدة من أ�ن يت�سبب م�ستوى اال�ستثمار العام
المنخف�ض ن�سبيا لعدد من ال�سنوات في الإ�ضرار ب أ�دائها االقت�صادي على المدى الطويل،
عمدت في أ�وا�سط الت�سعينات بتطبيق ما يعرف با�سم «القاعدة الذهبية» ،وهي ت�سمح
للحكومة باالقترا�ض لتمويل م�شاريع البنية التحتية وغيرها من الم�شاريع الر أ��سمالية.
وقد أ�مكن ذلك نظرا لحجم الدين العام المحدود في المملكة المتحدة وتركيزها على
�ضمان مردودية الإنفاق العام وارتفاع م�ستوى �شفافية المالية العامة .وت�ضع «قاعدة
ن�سبة الدين» المعتمدة في نف�س الوقت قيودا على المبلغ الذي يمكن اقترا�ضه بحيث ال
ي�صل الدين العام � إلى م�ستوى ال يمكن اال�ستمرار في تحمله.
ورغم الت�شكك في فائدة هذه القواعد الب�سيطة من منظور �سيا�سة المالية العامة
المثلى ،ف�إن كثيرا من البلدان النامية لي�س لديها رفاهية االختيار .وعلى �سبيل التحديد،
ينبغي للبلدان التي تعاني من ارتفاع م�ستوى الدين العام والتعر�ض لل�صدمات االقت�صادية
الكلية أ�ن تراعي االت�ساق بين زيادة اال�ستثمارات العامة وزيادة المدخرات العامة من
خالل تعبئة المزيد من الإيرادات عن طريق زيادة ال�ضرائب أ�و تغيير أ�ولويات الإنفاق
7
على �سبيل المثال.
 7يحبذ من حيث المبد أ� أ�ن يكون تقييم � إمكانية اال�ستمرار في تحمل الدين العام على المدى المتو�سط م�شتمال على
تقديرات لمدى ت أ�ثر النمو بالإنفاق الإ�ضافي على م�شاريع البنية التحتية ،ولكن الح�صول على هذه التقديرات لم يتي�سر
بالن�سبة لمعظم البلدان مو�ضوع الدرا�سة.
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وحتى � إذا كان ا�ستمرار القدرة على تحمل الدين لي�س مثارا للقلق ،فهناك اعتبارات أ�خرى
قد ال يكون من الم�ست�صوب معها زيادة اال�ستثمار العام عن طريق تخفيف أ�هداف المالية
العامة .وجدير بالذكر أ�ن �شيلي ،التي يت�سم دينها العام بم�ستوياته المنخف�ضة ،ت�سعى جاهدة
لزيادة ا�ستثماراتها العامة �ضمن � إطار المالية العامة الحالي مع زيادة ا�ستثماراتها الخا�صة في
مجال البنية التحتية عن طريق ال�شراكات الم�صممة بدقة بين القطاعين العام والخا�ص.
غير أ�ن تخفيف قيود المالية العامة بدرجة ب�سيطة وعلى أ��سا�س م ؤ�قت قد يكون أ�مرا
منطقيا في بع�ض الحاالت اال�ستثنائية .فقد �سمحت البرازيل ،على �سبيل المثال ،ب� إجراء
تعديل محدود في أ�هداف المالية العامة (ي�صل � إلى  %0.15من � إجمالي الناتج المحلي)
لتنفيذ ا�ستثمارات البنية التحتية ذات أالولوية التي يت�ضمنها برنامج رائد لتح�سين تقييم
الم�شاريع واختيارها و� إدارتها .وقد ارت ؤ�ي أ�ن المكا�سب التي يحتمل تحقيقها من تبيان
الطريقة التي يمكن بها تح�سين جودة اال�ستثمارات العامة في البنية التحتية هي مكا�سب
كافية لتبرير المخاطر المحدودة التي ينطوي عليها بع�ض التخفيف لقيود المالية العامة
� إذا كان أ�داء المالية العامة قويا ككل.
وتعتمد ال�سيا�سات المختارة لزيادة المدخرات العامة على ظروف كل بلد على حدة.
لليرادات أ�و النفقات
وب�شكل عام ،يتعين على البلدان اجتناب التدابير اال�ستن�سابية إ
التي ال يمكن ا�ستمرارها أ
(ل�سباب �سيا�سية) أ�و ال ينبغي ا�ستمرارها (العتبارات الكفاءة
االقت�صادية أ�و تحقيق العدالة) على المدى المتو�سط .ومن غير الممكن في معظم
الحاالت تحقيق زيادات دائمة في المدخرات العامة � إال بتو�سيع القاعدة ال�ضريبية
ورفع كفاءة التح�صيل ال�ضريبي والحد من التهرب ال�ضريبي وتقليل مواطن الجمود في
الموازنة وتب�سيط نظامي الخدمة المدنية وال�ضمان االجتماعي وتعزيز � إدارة الإنفاق
العام بما يحقق تقييما أ�ف�ضل لإنتاجية برامج الإنفاق العام.
وفيما يلي اال�ستنتاجات الثالثة الرئي�سية الم�ستخل�صة من الدرا�سات الرائدة:
 في البلدان ذات ال�ضرائب المرتفعة ،ينبغي أ�ن يكون أ�ول م�صدر لزيادة المدخرات
العامة هو خف�ض النفقات الجارية .ففي البرازيل على �سبيل المثال ،تبدو الإ�صالحات
الهيكلية في نظام التقاعد والخدمة المدنية مطلبا حيويا لزيادة المدخرات العامة.
 وفي البلدان ذات ال�ضرائب المنخف�ضة ن�سبيا ،ينبغي زيادة المدخرات العامة بالجمع
بين التدابير ال�ضريبية والتدابير المتعلقة بالإنفاق .ففي الهند على �سبيل المثال ،يمكن
ا�ستكمال الإ�صالحات الجارية في النظام ال�ضريبي عن طريق بذل الجهود لتر�شيد
الدعم غير الموجه لم�ستحقيه وتحقيق االعتدال في نمو فاتورة أ�جور الخدمة المدنية.
 وقد ال تحقق ا�ستثمارات البنية التحتية بال�ضرورة عائدا أ�على من اال�ستثمار في
القطاع االجتماعي أ�و النفقات الجارية ،بما في ذلك في البلدان منخف�ضة الدخل.
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ففي � إثيوبيا على �سبيل المثال ،توجد احتياجات �ضخمة في مجال البنية التحتية
(بما في ذلك الطرق والكهرباء واالت�صاالت والمياه وال�صرف ال�صحي) ،ولكن
هناك احتياجات ملحة أ�ي�ضا في مجال الإنفاق الجاري على قطاع التعليم (حيث
تتجاوز ن�سب الطالب � إلى المدر�سين  � 100إلى  1في أ�غلب أالحيان) وقطاع الرعاية
ال�صحية (حيث يوجد طبيب واحد لكل  50أ�لف ن�سمة).
ويتعين على الحكومات التي ت�سعى لزيادة اال�ستثمارات العامة بوتيرة أ��سرع من زيادة
المدخرات العامة أ�ن تتخذ � إجراءات تكفل ا�ستمرارية أالو�ضاع االقت�صادية الكلية ،مع
النظر بعين االعتبار � إلى الدرو�س التالية الم�ستخل�صة من تجارب البلدان أالخرى:
 ينبغي أ�ن تقت�صر زيادة اال�ستثمارات العامة على المبالغ التي تتفق مع تحقيق
م�ستوى معتدل أ�و متناق�ص من الدين كن�سبة من � إجمالي الناتج المحلي في أالجل
المتو�سط وفق لمجموعة من �سيناريوهات اختبار القدرة على تحمل ال�ضغوط.
 ينبغي تركيز الزيادة في اال�ستثمارات العامة تركيزا ح�صريا على الم�شاريع
مرتفعة العائد التي تكت�سب أ�همية ق�صوى في القطاعات االقت�صادية التي تعاني
من اختناقات وا�ضحة.
 ينبغي مراعاة أ�وجه التكامل بين الإنفاق على البنية التحتية وعلى غير البنية
التحتية عند زيادة اال�ستثمارات العامة أ�و تغيير أ�ولويات الإنفاق.
 تبين تحليالت التكلفة والعائد أ�ن اال�ستثمار في � إعادة ت أ�هيل و�صيانة من� آش�ت البنية
8
التحتية القائمة عادة ما يكون عائدها أ�على من اال�ستثمار في م�شاريع جديدة.
� ضرورة مراعاة تكاليف الت�شغيل وال�صيانة المحتمل تكرارها في الم�ستقبل عند
تقييم مدى مالءمة اال�ستثمارات الجديدة.
nnn

هل يمكن أ�ن ت�سهم الم ؤ��س�سات العامة في تخفيف قيود المالية العامة
على اال�ستثمار العام؟

نظرا ألن الم ؤ��س�سات العامة غالبا ما تكون م� ؤس�ولة عن اال�ستثمارات الكبرى في
مجال البنية التحتية ،ذهب البع�ض � إلى أ�ن أ�هداف المالية العامة التي تحددها الحكومة
 8ولكن حتى البلدان التي تتميز بتاريخها الطويل في مجال تخطيط اال�ستثمار العام ،كالبرازيل على �سبيل المثال،
غالبا ما تعطي أ�ولوية للم�شاريع الجديدة ،أل�سباب معظمها �سيا�سية.
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والتي ت�شمل الم ؤ��س�سات العامة قد تكون عقبة أ�مام هذه اال�ستثمارات .غير أ�ن التجارب
الم�ستقاة من أ�رجاء العالم ت�شير � إلى أ�ن ا�ستثمارات الم ؤ��س�سات العامة ال تكون مدفوعة
بال�ضرورة باعتبارات التكلفة والعائد .فالم ؤ��س�سات العامة تتكبد خ�سائر م�ستمرة في
العديد من البلدان أ�و تتراكم عليها ديون مفرطة وغالبا ما ينتهي أالمر ب�إنقاذها عن
طريق تدخل الحكومة وهي الم�ساهم الرئي�سي أ�و الوحيد فيها .وحتى تظل الم ؤ��س�سات
العامة العاملة على أ��سا�س تجاري قادرة على اال�ستثمار في م�شاريع �سليمة من الزاوية
االقت�صادية ،أ�و�صت درا�سة أ�جراها ال�صندوق في عام  2004با�ستبعاد الم ؤ��س�سات العامة
ذات الطابع التجاري من أ�هداف وم ؤ��شرات المالية العامة الكلية وحددت ت�سعة معايير
ل�ضمان توجهها التجاري .غير أ�ن ثالث م ؤ��س�سات فقط هي التي ا�ستوفت عددا كافيا
من المعايير من أ��صل  115م ؤ��س�سة عامة خ�ضعت للتقييم في �ستة من البلدان الثمانية
9
مو�ضع الدرا�سة.
أ
أ
أ
أ
أ
غير أ�ن الدرا�سة �ثارت ��سئلة �ي�ضا حول ما � إذا كان ينبغي �ن يكون المعيار ال�سا�سي
لإدراج الم ؤ��س�سات العامة �ضمن أ�هداف المالية العامة هو «غياب التوجه التجاري» أ�و
«المخاطر على المالية العامة» .واقترحت الدرا�سات الرائدة � إدخال التنقيحات التالية
على المعايير أال�صلية:
 زيادة الت أ�كيد على أ�همية أالداء االقت�صادي والمالي ،مثل عائدات اال�ستثمارات
ال�سابقة ،وقدرة الم ؤ��س�سات العامة على اال�ستمرار ،بما في ذلك � إن كانت ت�ستثمر
بالقدر الكافي الذي ي�ضمن ا�ستمرارها.
 زيادة االهتمام بم�ستوى ال�شفافية من خالل مراعاة مواثيق �سالمة الحوكمة
ومراجعة الح�سابات عن طريق �شركات خا�صة ح�سنة ال�سمعة وملتزمة
بالمعايير الدولية؛
 � إيالء اهتمام وثيق بممار�سة بع�ض الم ؤ��س�سات العامة أ�عمالها في قطاعات
خا�ضعة للتنظيم (في مجال تقييم �سيا�سات الت�سعير ،مثال ،قد ال تتمثل أالهمية
 9تم توزيع المعايير الت�سعة بين أ�ربعة مجاالت أ
للداء على النحو التالي :ا�ستقاللية الإدارة ( )1الت�سعير و ()2
�سيا�سات التوظيف؛ والعالقة بالحكومة ( )3الدعم والتحويالت و( )4القواعد التنظيمية وال�ضريبية؛ أ
والو�ضاع المالية
( )5الربحية و ( )6الجدارة االئتمانية؛ وهيكل الحوكمة ( � )7إدراج أال�سهم في البور�صة ،و( )8عمليات التدقيق
الخارجية والتقارير ال�سنوية ،و ( )9حقوق الم�ساهمين .وقد اعتبرت الم ؤ��س�سات العامة م ؤ��س�سات ذات طابع تجاري � إذا
كانت م�ستوفية للمعايير من ( � )1إلى ( � )4إ�ضافة � إلى معيار واحد على أالقل من كل من المعايير ( � )5إلى ( )6والمعايير
( � )7إلى ( .)9ولمزيد من المعلومات ،راجع درا�سة  Public Investment and Fiscal Policyفي الموقع
التالي على �شبكة الإنترنت .www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/index.htm
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فيما � إذا كان تحديد أال�سعار يتم دون تدخل حكومي ولكن � إذا كانت قواعد تحديد
التعريفة الجمركية موحدة بالن�سبة لل�شركات الخا�صة والم ؤ��س�سات العامة)؛
 التركيز على أ�همية ر�صيد الت�شغيل في تقييم ربحية الم ؤ��س�سات العامة وا�ستخدام
معايير أ�و�سع نطاقا لقيا�س م�ستويات أ�داء الم ؤ��س�سات العامة التي ال يوجد مقارن
وا�ضح لها في القطاع الخا�ص والتي قد يتعذر تف�سير ح�ساباتها؛
 الإقرار في تحليل م�ستويات الدعم ب أ�ن هناك بع�ض ال�شركات الخا�صة تقوم بعمليات
�شبه مالية عامة وتح�صل على الدعم ،والتركيز على �شفافية الدعم المقدم للم ؤ��س�سات
العامة و أ�نه ينفذ من خالل الموازنة ومتاح للجهات المناف�سة من القطاع الخا�ص.
وبناء على هذه االعتبارات ،يبدو أ�ن هناك جدوى من اعتماد منهج مرن لإدراج
الم ؤ��س�سات العامة في م ؤ��شرات المالية العامة .أ�وال ،يتعين على جميع البلدان
أالع�ضاء في �صندوق النقد الدولي أ�ن تبد أ� تدريجيا وب�صورة منتظمة في � إعداد
ون�شر � إح�صاءات عن عمليات م ؤ��س�ساتها العامة ،أ
والمثل أ�ن يكون ذلك على نحو
للح�صاءات الحكومية .وينبغي مراعاة ظروف كل بلد على حدة عند اتخاذ
م�شابه إ
القرار ب� أش�ن ما � إذا كان ينبغي التركيز على القطاع العام الموحد أ�م الحكومة
العامة وقطاعات الم ؤ��س�سات العامة ب�صفة م�ستقلة عند � إبالغ ور�صد بيانات المالية
العامة وتحديد م ؤ��شراتها و أ�هدافها .ثانيا ،ينبغي اال�ستعانة بتقييم مخاطر عمليات
الم ؤ��س�سات العامة على المالية العامة عند اتخاذ قرار ب� أش�ن ما � إذا كان من ال�ضروري
� إدراج الم ؤ��س�سات العامة �ضمن م ؤ��شرات و أ�هداف المالية العامة التي ترتكز عليها
�سيا�سة المالية العامة الوطنية .فالم ؤ��س�سات العامة التي ت�شكل خطرا محدودا على
المالية العامة ،وبالتالي يمكن ا�ستبعادها من أ�هداف وم ؤ��شرات المالية العامة ،قد
تتاح لها فر�صة زيادة الإنفاق اال�ستثماري� ،شريطة توافق أ�ي قرو�ض � إ�ضافية لتمويل
10
اال�ستثمار مع � إمكانية الحفاظ على �سالمة المركز المالي.
nnn
 10ولكن � إذا كانت أالرباح المحتجزة للم ؤ��س�سات العامة الم�ستبعدة من أ�هداف المالية العامة ت�سهم بقدر كبير في
مركز الحكومة المالي ،فقد تجد الحكومة نف�سها م�ضطرة � إلى ت�شديد �سيا�ستها المالية ل�ضمان ا�ستمرارية أ�و�ضاع المالية
العامة .وقد ي�سري هذا أالمر في بع�ض بلدان أ�مريكا الالتينية ،على �سبيل المثال ،حيث ت�سهم �شركات النفط الوطنية
بن�سبة كبيرة من الفائ�ض أالولي للقطاع العام الموحد ولكنها ال ت�سهم � إال بقدر �ضئيل في ديونه.
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هل تكون ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص بديال ممكنا؟

يتزايد عدد البلدان التي اعتمدت مبد أ� ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص لت�شجيع
11
القطاع الخا�ص على توفير أ��صول البنية التحتية والخدمات القائمة على أ��سا�سها.
وت�شير تجارب البلدان المختلفة � إلى أ�ن م�شاريع البنية التحتية االقت�صادية (كالنقل)
هي المر�شحة في العادة لل�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص أ�كثر من م�شاريع البنية
التحتية االجتماعية (كالرعاية ال�صحية والتعليم) ،وذلك لثالثة أ��سباب رئي�سية .أ�وال ،أ�ن
الم�شاريع التي تتمتع بال�سالمة المالية وتعالج اختناقات وا�ضحة في م�سار البنية التحتية
مثل م�شاريع الطرق وال�سكك الحديدية والموانئ والطاقة هي على أالرجح الم�شاريع
ذات معدالت العائد المرتفعة وبالتالي تتمتع بالجاذبية للقطاع الخا�ص .ثانيا ،أ�ن ر�سوم
اال�ستخدام غالبا ما تكون مجدية ومحبذة أ�كثر في م�شاريع البنية التحتية االقت�صادية.
ثالثا ،أ�ن م�شاريع البنية التحتية االقت�صادية عادة ما تحظى ب أ��سواق أ�كثر تطورا تجمع بين
الت�شييد وتوفير الخدمات ذات ال�صلة (مثل بناء وت�شغيل و�صيانة طريق بر�سوم مرور)
مقارنة بم�شاريع البنية التحتية االجتماعية .وا�ستنادا � إلى هذه االعتبارات ،ف� إن التركيز
على اال�ستعانة بال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص في بناء الطرق لي�س أ
بالمر
الم�ستغرب (بما في ذلك في العديد من البلدان الم�شاركة في الدرا�سات الرائدة).
وب�صفة عامة ،ت�سمح ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص للحكومات بتجنب أ�و
� إرجاء الإنفاق على البنية التحتية دون التخلي عن مزايا هذا الإنفاق .وقد يت�سم هذا
أالمر بالجاذبية � إلى حد كبير بالن�سبة للحكومات التي تواجه قيودا حالية في الإنفاق و� إن
لم تكن مقيدة � إلى حد ما في التعهد بالإنفاق في مرحلة الحقة .ومن ثم ،بينما يمكن
لل�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص أ�ن تخفف من قيود الإنفاق من المالية العامة
على ا�ستثمارات البنية التحتية ،فقد ت�ستخدم أ�ي�ضا لتالفي هذه القيود ،وقيد بنود
اال�ستثمار العام خارج الموازنة وبنود الدين خارج الميزانية العمومية للحكومة .وفي مثل
 11يتمثل االختالف أال�سا�سي بين م�شاريع ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص (التمويل الخا�ص) وتوريدات
القطاع العام القيا�سية (التمويل العام) في هيكل العقود الم�ستخدمة في هذه الم�شاريع ،والمو�ضح في ال�شكل البياني
( .)1فبينما تتحمل الحكومة الدين في حالة التمويل العام ،يتحمل القطاع الخا�ص الدين في حالة ال�شراكة بين
القطاعين العام والخا�ص .وبالتالي تدخل الحكومة في عقد خدمة طويل أالجل مع القطاع الخا�ص تُحدد فيه التزامات
مدفوعاتها وم� ؤس�ولياتها أالخرى تجاه القطاع الخا�ص .وفي بع�ض الحاالت القليلة ،قد ال تكون هناك أ�ي التزامات
بمدفوعات مبا�شرة على الحكومة (في حالة �إن�شاء طريق بر�سوم مرور ،مثال) ،ولكن في معظم الحاالت ،تتحمل الحكومة
التزامات مبا�شرة (مثل مدفوعات �إتاحة الخدمة والمدفوعات المحت�سبة) .و�إ�ضافة �إلى ذلك تتحمل الحكومة في العادة
التزامات احتمالية �إما �صريحة أ�و �ضمنية.

8

اال�ستثمار العام وال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص

ال�شكل البياني  -1مقارنة بين التوريدات العامة المعتادة (التمويل العام)
وال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص (التمويل الخا�ص)
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الم�صدر :منقول عن درا�سة Hana Polackova Brixi, Nina Budina, and Timothy Irwin, 2005, “Managing
Fiscal Risks in PPPs,” in Current Issues in Fiscal Reform in Central Europe and the Baltic States
� ،)Washington: World Bank( 2005صفحة  156-135ويمكن االطالع عليها في الموقع التالي على �شبكة الإنترنت:
http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=52367
9&menuPK=64187510&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679&entityID=000160016_200604131703
46&searchMenuPK=64187283&theSitePK=523679

هذه الحالة ،قد ينتهي أالمر بالحكومات � إلى تحمل معظم المخاطر المت�ضمنة في هذه
ال�شراكة ومواجهة زيادة التكاليف على أالرجح على المالية العامة في المدى المتو�سط
� إلى الطويل.
ومع ذلك فال�شراكات جيدة الت�صميم والتنفيذ ت�سمح بتحقيق مكا�سب الكفاءة في
ت�شييد أ��صول البنية التحتية وتوفير الخدمات القائمة على م�شاريعها ،وبالتالي تقليل
التكاليف التي تتحملها الحكومة لتوفير هذه الخدمات.
ولكن ال� ؤس�ال الذي يطرح نف�سه هنا هو كيف تت أ�كد الحكومات من مدى كفاءة
ال�شراكات بين القطاعين في توفير م�ستويات عالية من الخدمات في مجال البنية
التحتية؟ وتتمثل الإجابة في ثالثة عوامل رئي�سية هي )1( :الإطار القانوني الذي
يحكم �شراكات القطاعين العام والخا�ص )2( ،و� إجراءات اختيار وتنفيذ ال�شراكات،
بالإ�ضافة � إلى دور وزارة المالية في هذا ال�سياق ( )3وااللتزامات التعاقدية التي
9
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ت�ستند � إليها ال�شراكة والتي تحدد ب�صورة مبا�شرة المخاطر التي تتحملها الحكومة
في � إطار المالية العامة .و� إ�ضافة � إلى ذلك ،يتعين على الحكومات توخي ال�شفافية في
المحا�سبة المعنية بالمالية العامة والإف�صاح التام عن جميع المخاطر على م�ستوى
المالية العامة.

ا إلطار الم ؤ��س�سي القانوني

ت�شير درا�سات الحالة � إلى أ�همية وجود � إطار قانوني �سليم يغطي كافة أ�وجه ال�شراكة
بين القطاعين العام والخا�ص .ومع ذلك ،نظرا لتباين أالعراف القانونية في مختلف
البلدان ف�إن أالطر القانونية للتعامل مع ال�شراكات بين القطاعين تختلف � إلى حد بعيد
باختالف البلدان .فعلى �سبيل المثال ،قد ال تكون هناك قوانين مخ�ص�صة لل�شراكة بين
القطاعين العام والخا�ص في البلدان التي تعمل وفق � إطار قانون عام ،والنتيجة أ�ن جميع
أالحكام تدرج في العقود بحد ذاتها ،وهو أالمر الذي قد ي ؤ�دي � إلى زيادة تكاليف التفاو�ض
ب� أش�ن العقود.
وقد يعزى النجاح الن�سبي الذي أ�حرزه برنامج االمتيازات في �شيلي في جانب كبير
منه � إلى الدعم المتاح له من قانون �شامل عن االمتيازات .وقد و�ضعت البرازيل م ؤ�خرا
قانونا لل�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص ،رغم خ�ضوع بع�ض أ��شكال هذه ال�شراكة
بالفعل للت�شريع الذي ينظم االمتيازات والتوريد ول�شروط ال�شفافية التي ين�ص عليها
القانون المعني بالم� ؤس�ولية المالية .وفي بيرو ،من المتعارف عليه أ�ن � إعادة تطبيق
برنامج االمتيازات تقت�ضي تعزيزها ب�إطار قانوني ب�سيط.

�إجراءات اختيار وتنفيذ ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص

ال بد أ�ن يكون قرار � إن�شاء �شراكة بين القطاعين العام والخا�ص عموما قرارا
مطلعا ،وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق عملية من مرحلتين .وتت أ�لف المرحلة أالولى
من اتخاذ قرار ب� أش�ن مدى جدارة الم�شروع على أ��سا�س التخطيط اال�ستثماري ال�سليم
و� إجراءات تقييم الم�شاريع (عن طريق ا�ستخدام تحليل التكلفة والعائد ،مثال).
ومن الجوانب الحيوية في هذه المرحلة أالولى ترتيب كل الم�شاريع ح�سب عائداتها
(االقت�صادية أ�و االجتماعية) وتحديد أ�يها يمكن أ�ن تتحمله المالية العامة ومن ثم
ينبغي تنفيذه .وتت أ�لف المرحلة الثانية من اتخاذ قرار ب� أش�ن التعاقد على الم�شروع
بالطريقة التقليدية أ�و من خالل ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص .ولبلوغ هذه
الغاية ،يمكن ا�ستخدام مقارن القطاع العام ( )public sector comparatorالذي
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يحدد تكلفة التوريدات العامة لمعرفة ما � إذا كان أ�ف�ضل عطاء من القطاع الخا�ص
12
للنفاق.
لإبرام عقد ال�شراكة �سيوفر للحكومة مردودية أ�ف�ضل إ
ولدى اتخاذ قرار الدخول في ال�شراكة ،من أالهمية بمكان أ�ن تظل عملية � إعداد
للنفاق والت أ�كد من قدرة المالية العامة
الم�شروع موجهة نحو تحقيق مردودية إ
على تحمل التكاليف .و أ�ف�ضل طريقة لتحقيق ذلك من خالل «� إجراءات الم�صادقة»
( )gateway processالتي ت�شرف عليها وزارة المالية – أ�ي �ضرورة الح�صول على
� إذن من وزارة المالية في مراحل محددة من دورة الإعداد (مثل التخطيط وتقديم
العطاءات والمناق�صات وتوقيع العقود) لكي ينتقل الم�شروع � إلى المرحلة التالية.

االلتزامات التعاقدية والمخاطر على المالية العامة

تقترن م�شاريع البنية التحتية في العادة بمجموعة من المخاطر المختلفة ،بما في
ذلك على �سبيل المثال مخاطر الح�صول على كل التراخي�ص المطلوبة للبناء (مثل
التراخي�ص المتعلقة ب آ�ثار الم�شروع المحتملة على البيئة) ،وت أ�خر عمليات البناء ،وتجاوز
التكاليف االعتمادات ،ووفرة الخدمات وجودتها ،وعدم التيقن من الحاجة للم�شروع في
أالجل المتو�سط � إلى البعيد ،وحدوث تغييرات في قيم أال�صول .وتظهر هذه المخاطر
أال�سا�سية أ�ي�ضا في ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص.
واالختالف بين الم�شاريع المنفذة بالطرق التقليدية وال�شراكات بين القطاعين أ�ن
ال�شراكات بين القطاعين تف�سح المجال أ�مام الحكومة القت�سام مزيد من المخاطر مع
القطاع الخا�ص .وفي الوقت نف�سه نجد أ�ن �سوء ت�صميم ال�شراكات بين القطاعين العام
والخا�ص قد ي ؤ�دي � إلى تعر�ض الحكومة لقدر أ�كبر من المخاطر نظرا لما تنطوي عليه
هذه ال�شراكات من ترتيبات تعاقدية طويلة أالجل.
ومن المفهوم أ�ن المبد أ� أال�سا�سي القت�سام المخاطر ينطوي على تحمل كل طرف
المخاطرة التي يكون أ�كثر قدرة على � إدارتها .وبالتالي يتعين على القطاع الخا�ص ح�سب
المعتاد تحمل مخاطر البناء والت�شغيل ،وتتحمل الحكومة المخاطر التي تخ�ضع ل�سيطرتها
– و أ�و�ضحها المخاطر ال�سيا�سية والتنظيمية .وهناك مخاطر أ�خرى ت�ستطيع الحكومة
الت أ�ثير فيها ولكنها قد تتحملها أ�و ال تتحملها  -مثل مخاطر الطلب و�سعر ال�صرف
والقيمة المتبقية .وقد اختلفت البلدان الم�شاركة في الدرا�سات الرائدة � إلى حد بعيد في
 12لمقارنة تكلفة تياري المدفوعات ،يتعين على الحكومة ح�ساب القيم الحالية لهذين التيارين ،مع مراعاة القيمة
الزمنية للنقود و أ�ي اختالفات ذات �صلة في درجة الخطر الم�صاحبة للتيارين.
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كيفية تعاملها مع �شروط اقت�سام المخاطر ،مع توخي كولومبيا الو�ضوح التام في تحديد
نوع المخاطر التي يتحملها كل طرف.
وتمثل ال�ضمانات الحكومية 13أ�حد أ��شكال الدعم الحكومي الم�شروعة ال�ستثمارات
البنية التحتية عندما تكون الحكومة في و�ضع ي ؤ�هلها لتوقع المخاطر وال�سيطرة عليها،
وبالتالي التقليل من تكلفتها .غير أ�ن مثل هذه ال�ضمانات تخلق بع�ض المتاعب من حيث
عدم خ�ضوعها عادة لنف�س درجة الفح�ص الدقيق عند � إعداد الموازنة مقارنة بالإنفاق
العادي .وتتفاقم هذه المتاعب مع ما يترتب غالبا على هذه ال�ضمانات من �آثار بالغة على
المالية العامة ،تزداد حدتها على وجه الخ�صو�ص أ�ثناء أالزمات .ويقت�ضي هذا أالمر
� إعطاء أ�ولوية لو�ضع �سيا�سة ا�ست�شرافية ر�شيدة بالن�سبة لل�ضمانات ،ي�شترط فيها توخي
ال�شفافية في مجال المالية العامة.
ويجب أ�ن تكون ال�ضمانات جيدة الت�صميم ومحددة النطاق والمدة الزمنية .وينبغي
14
للحكومات ب�صفة خا�صة تجنب تقديم �ضمانات أ�و�سع نطاقا مما ينبغي لتحقيق أ�هدافها.
فال�ضمانات الجزئية يمكن أ�ن ت�سهم في تقليل الخطر المعنوي وتحد من �سوء االختيار.
وتعتبر المبالغ الخا�ضعة للخ�صم ،والحدود الق�صوى للقرو�ض الحكومية ،و�شروط
تقديم ال�ضمانات الإ�ضافية ،وفترات الت أ�خير قبل دفع التعوي�ضات ،و أ��سبقية الحكومة في
تح�صيل ا�ستحقاقاتها من أال�صول عند العجز عن ال�سداد من ا آلليات التي توفر الحافز
للقطاع الخا�ص على � إدارة المخاطر بكفاءة وتقلل من احتماالت انك�شاف الحكومة الكلي
للمخاطر ،وفي النهاية تحد من �آثار ال�ضمانات واجبة ال�سداد على المالية العامة.
ومع اقتران ال�ضمانات بتكاليف على المالية العامة تت أ�كد أ�همية الحر�ص في ال�سيطرة
عليها بهدف � إدارة مخاطر المالية العامة .وغالبا ما يكون المالئم اال�ستعانة بال�ضوابط
المركزية لمنح ال�ضمانات ،فيتعين على الحكومات ال�ساعية � إلى فر�ض ان�ضباط �صارم
في هذا ال� أش�ن مراعاة و�ضع حدود ق�صوى كمية على منح ال�ضمانات .وينبغي للحكومات
كذلك تخ�صي�ص اعتمادات في موازناتها ال�سنوية لتغطية تكلفة المدفوعات المتوقعة
 13تعد ال�ضمانات الحكومية من ال�سمات ال�شائعة في عقود ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص وغيرها من
ترتيبات ال�شراء بين الحكومة والقطاع الخا�ص .وال�ضمانات الحكومية ملزمة �شرعا للحكومات التي ت�صدرها بالوفاء
بتعهداتها في حالة وقوع حدث غير م ؤ�كد �سبق تحديده بو�ضوح .ولذلك ف�إن الحكومة مثال التي تقدم �ضمانا لقر�ض
ح�صلت عليه � إحدى �شركات القطاع الخا�ص كانت قد دخلت مع الحكومة في �شراكة ف� إن الحكومة قد تجد نف�سها م�ضطرة
� إلى �سداد هذا القر�ض (الذي ح�صلت عليه هذه ال�شركة لتمويل أ�حد الم�شاريع) عند عجز هذه ال�شركة عن ال�سداد.
 14وينبغي كذلك مالحظة أ�ن الحاجة لل�ضمانات قد تتال�شى مع مرور الوقت .فمن المحتمل انتقال مزيد من
المخاطر � إلى القطاع الخا�ص مع تزايد خبرة البلد المعني في مجال ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص وازدياد قوة
� إطار �سيا�ساته � ،إلى جانب انخفا�ض أ�وجه عدم اليقين المحيطة با�ستخدام هذه ال�شراكة.
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للوفاء بال�ضمانات واجبة ال�سداد في العام التالي .و� إ�ضافة � إلى ذلك � ،إذا كانت تقديرات
التكاليف المتوقعة لل�ضمانات موثوقة بالقدر المعقول ،ال بد من � إدراجها في الموازنة
عند منح هذه ال�ضمانات .ورغم أ�ن ذلك يقت�ضي اعتماد بند في الموازنة ،فلي�س من
ال�ضروري تجنيب أ�و تخ�صي�ص اعتمادات للوفاء بكافة التكاليف المتوقعة لل�ضمانات.
وقد ي�سهم فر�ض ر�سوم على الم�ستفيدين كذلك في ال�سيطرة على منح ال�ضمانات.

المحا�سبة المالية وا إلف�صاح عن المخاطر على المالية العامة

� إن المعايير الحالية لي�ست �سوى نقطة بداية نحو معالجة أ��سلوب محا�سبة و� إبالغ
بيانات ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص .فنظام الح�سابات القومية لعام
 1993والنظام أالوروبي للح�سابات لعام  1995يغطيان بع�ض العمليات التي تميز
هذه ال�شراكات ،بما في ذلك عقود الإيجار ،ويغطي النظام أالوروبي للح�سابات لعام
 ،1995والوثائق المكملة له ،مثل «الدليل المعني بعجز الموازنة والدين الحكومي»
( ،)Manual on Government Deficit and Debtم�شاريع البنية التحتية العامة
التي ين�شئها ويديرها القطاع الخا�ص .ويقترح دليل � إح�صاءات مالية الحكومة لعام
 2001ال�صادر عن �صندوق النقد الدولي و�ضع � إطار لإبالغ بيانات المالية العامة يجمع
بيانات التدفقات أ
والر�صدة ويوجه االهتمام نحو � إبالغ البيانات على أ��سا�س اال�ستحقاق
و� إعداد الميزانيات العمومية؛ وهذا الإطار م ؤ�هل كذلك لإبالغ بيانات ال�شراكات ،رغم
أ�نه ال يوفر حاليا تغطية �شاملة لمثل تلك العمليات.
وال توجد في الوقت الحالي معايير متعارف عليها لمحا�سبة المالية العامة و� إبالغ بياناتها
بالن�سبة لل�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص ،أالمر الذي يتعذر معه منع ا�ستخدام هذه
ال�شراكات في تالفي قيود الإنفاق – أ�ي ت�سجيل بنود اال�ستثمار العام خارج الموازنة وبنود
الدين العام خارج الميزانية العمومية للحكومة .و� إ�ضافة � إلى ذلك ف�إن ا�ستخدام ال�ضمانات
للح�صول على التمويل من القطاع الخا�ص قد يعر�ض الحكومة لتكاليف خفية غالبا ما تكون
أ�على من التمويل العام التقليدي .ومن � أش�ن ا�ستخدام معايير المحا�سبة و� إبالغ البيانات
المتعارف عليها دوليا أ�ن يعزز م�ستوى ال�شفافية بالن�سبة آلثار ال�شراكة بين القطاعين العام
والخا�ص على المالية العامة ،وفي نف�س ال�سياق ،يجعل زيادة الكفاءة ولي�س الرغبة في
تحقيق أ�هداف المالية العامة هي الدافع الرئي�سي لال�ستعانة بهذه ال�شراكات.
وي أ�تي قرار المكتب الإح�صائي أالوروبي ال�صادر في عام  2004ب� أش�ن المحا�سبة في
مجال تحويل المخاطر ليكون بمثابة محاولة أ�ولية لتوفير الإر�شاد الالزم ب� أش�ن المحا�سبة
في مجال المالية العامة بالن�سبة لل�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص ،غير أ�نه يقلل
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فيما يبدو من � أش�ن تكاليف هذه ال�شراكات على المالية العامة .فالمكتب الإح�صائي
أالوروبي يرى أ�ن بو�سع البلدان اعتبار أ�ي م�شروع لل�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص
م�شروعا ا�ستثماريا خا�صا � إذا اعتبره الجهاز الإح�صائي الوطني يح ِّول (معظم) مخاطر
البناء و� إما مخاطر � إتاحة الخدمة (ا�ستمرار � إتاحة الخدمة) أ�و مخاطر الطلب � إلى
ال�شريك من القطاع الخا�ص .ونظرا ألن القطاع الخا�ص يتحمل عادة مخاطر البناء
و� إتاحة الخدمة ،فالمرجح � إذن معاملة معظم ال�شراكات بين القطاعين كا�ستثمارات
خا�صة ،حتى � إذا تحملت الحكومة جانبا كبيرا من مخاطر الطلب (عندما تتعهد مثال
لجهة الت�شغيل من القطاع الخا�ص ب�ضمان حد أ�دنى من الطلب على الخدمة المتاحة
من خالل هذه ال�شراكة) .ولكن قرار المكتب الإح�صائي أالوروبي كذلك ين�شئ خطرا
معنويا ،حيث يعزز من احتماالت ت�صميم ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص على
نحو يكفل الوفاء بحد أ�دنى معياري من تحويل المخاطر ولي�س الم�ستوى أالمثل.
وبالتالي � ،إلى أ�ن يظهر معيار محا�سبي دولي �شامل لل�شراكات بين القطاعين �سيظل
احتمال تف�ضيل اعتبارات مردودية الإنفاق على �سواها هو االحتمال أالكبر عند ت�صميم
هذه ال�شراكات .و�سيترتب على ذلك �ضياع الهدف من ا�ستخدام ال�شراكات لتحقيق
مكا�سب الكفاءة ،وحجب انعكا�سات كثير من ال�شراكات على المالية العامة في أالجل
المتو�سط � إلى الطويل.
ولموازنة هذه المخاطر ،ينبغي ت�شجيع الإف�صاح ال�شامل عن التكاليف الم�ستقبلية
للف�صاح على وجه
المعروفة والمحتملة لكل ال�شراكات على المالية العامة .وبالن�سبة إ
الخ�صو�ص ،يحدد الإطار ( )1المتطلبات المقترحة لل�شراكات بين القطاعين العام
والخا�ص ،ويتناول الإطار ( )2متطلبات الإف�صاح التام بالن�سبة لل�ضمانات.
و� إلى جانب الإف�صاح عن المخاطر التي تتعر�ض لها المالية العامة ،يو�صى ب�إدراج
ال�شراكات وال�ضمانات في تحليالت � إمكانية ا�ستمرار الدين .وهو ما يعتمد في تنفيذه
على ما � إذا كانت ال�شراكات تعتبر ا�ستثمارات خا�صة أ�و ا�ستثمارات عامة.
 بالن�سبة لل�شراكات التي تعتبر ا�ستثمارات خا�صة ،ينبغي أ�ن يدخل في ح�ساب النفقات
أالولية الم�ستقبلية كل مدفوعات الحكومة الم�ستقبلية بموجب عقود هذه ال�شراكات
وكذا المدفوعات الم�ستقبلية المتوقعة والنا�شئة عن ال�ضمانات واجبة ال�سداد.
 وبالن�سبة لل�شراكات التي تعتبر ا�ستثمارات عامة ،ينبغي أ�ن يدخل في ح�ساب
النفقات أالولية عن�صر خدمة مدفوعات الحكومة الم�ستقبلية بموجب عقود هذه
ال�شراكات ،بينما ينبغي ف�صل عن�صر خدمة الدين ودمجه في � إجمالي مدفوعات
الفائدة وا�ستهالك الدين المتوقعة.
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ا إلطار  -1متطلبات ا إلف�صـاح التف�صيـليـة لل�شـراكـات بيـن القطاعيـن العـام والخـا�ص
ينبغي أ�ن ت�شتمل وثائق الموازنة العامة والك�شوف المالية لنهاية ال�سنة على المعلومات التالية
عن كل م�شروع أ�و مجموعة م�شاريع مماثلة لل�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص:
 مدفوعات ومقبو�ضات الحكومة لخدمة الدين الم�ستقبلية (مثل ر�سوم عقود االمتياز
والت�شغيل) والمحددة في عقود ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص على مدار الع�شرين
أ�و الثالثين عاما التالية؛
 تفا�صيل �شروط العقد المن�شئة لمدفوعات أ�و مقبو�ضات احتمالية (مثل ال�ضمانات
والمدفوعات المحت�سبة وترتيبات تقا�سم أالرباح أ
والحداث المحفزة على � إعادة التفاو�ض
ب� أش�ن العقود) ،مع تقييم المدفوعات والإيرادات بقدر الإمكان؛
 حجم و�شروط التمويل و أ�وجه الدعم أالخرى المقدمة لل�شراكات بين القطاعين العام
والخا�ص من خالل الإقرا�ض الحكومي الم�شتق أ�و عن طريق الم ؤ��س�سات العامة المالية
والكيانات أالخرى (مثل ال�شركات الو�سيلية ذات أالغرا�ض الخا�صة) المملوكة للحكومة
أ�و الخا�ضعة ل�سيطرتها؛
 كيفية ت أ�ثير الم�شروع في بيانات ر�صيد المالية العامة والدين العام المبلغة � ،إذا كانت
أ��صول ال�شراكة مقيدة ك أ��صول في الميزانية العمومية للحكومة ،و� إذا كانت أ��صول ال�شراكة
مقيدة ك أ��صول في الميزانية العمومية ألي �شركة و�سيلية ذات أ�غرا�ض خا�صة أ�و ال�شريك
1
من القطاع الخا�ص.
 1غير أ�ن وجود اختناقات في البنية التحتية كثيرا ما يرجع أ�ي�ضا � إلى القرارات غير ال�سليمة ب� أش�ن ت�سعير
الخدمات العامة ،مما ي�ضعف ا�سترداد التكلفة ويزيد الفاقد .فقد كان فرط اال�ستهالك واختناقات البنية
التحتية في العديد من بلدان الدرا�سة راجعا بدرجة ما �إلى فرط انخفا�ض أال�سعار المحددة على ا�ستخدام
أال�صول العامة (كر�سوم الموانئ ور�سوم الهبوط في المطارات ور�سوم ا�ستخدام الطرق) أ�و المدخالت أال�سا�سية
(كالوقود المحلي والكهرباء والمياه) �إ�ضافة �إلى �ضعف تح�صيل أالتعاب ور�سوم اال�ستخدام الحالية.

و� إذا ما تعذر تحديد حجم االلتزامات االحتمالية 15المرتبطة بال�شراكات بين القطاعين
العام والخا�ص على نحو موثوق ،ال بد من زيادة اللجوء � إلى تحليل ال�سيناريوهات بهدف
 15االلتزامات االحتمالية هي تكاليف يتعين على الحكومة دفعها � إذا وقع حدث معين .لذا فهي لي�ست مثبتة
بعد كالتزامات .وتن� أش� هذه االلتزامات أ��سا�سا عن التعوي�ضات الحكومية � إلى جانب نظم الت أ�مين الحكومية ،بما في
ذلك الت أ�مين على الودائع ومعا�شات التقاعد والت أ�مين �ضد مخاطر الحروب والت أ�مين على المحا�صيل و�ضد مخاطر
الفي�ضانات ،ولكنها قد تن� أش� أ�ي�ضا نتيجة الكفاالت والتعوي�ضات التي تقدمها الحكومة ،ف�ضال على الدعاوى الق�ضائية
القائمة والمحتملة �ضد الحكومة.
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ا إلطار  -2متطلبات ا إلف�صاح عن ال�ضمانات
بغ�ض النظر عن أ��سا�س المحا�سبة ،ينبغي الإف�صاح عن المعلومات المعنية بال�ضمانات في
وثائق الموازنة وتقارير المالية العامة ال�صادرة أ�ثناء ال�سنة والك�شوف المالية لنهاية ال�سنة .وفي
الو�ضع أالمثل ،ينبغي الإبالغ ببيانات ال�ضمانات في بيان االلتزامات االحتمالية ال�شامل المكمل
لوثائق الموازنة والم�صاحب للك�شوف المالية ،مع مراعاة تحديثها في تقارير المالية العامة.
وينبغي أ�ن ت�شتمل المعلومات أال�سا�سية المف�صح عنها �سنويا بالن�سبة لكل �ضمان أ�و برنامج
�ضمانات على ما يلي:
 و�صف موجز لطبيعة ال�ضمان وغر�ضه المزمع والم�ستفيدين منه ومدته المتوقعة؛
 � إجمالي االنك�شاف المالي للحكومة ،و� إذا أ�مكن ،تقديرات التكلفة المحتملة على المالية
العامة ب�سبب ال�ضمانات واجبة ال�سداد؛
 المدفوعات ،والمبالغ الم�سددة والم�ستردة ،والم�ستحقات المالية على الم�ستفيدين ،و أ�ي
� إعفاءات من هذه الم�ستحقات؛
 ر�سوم ال�ضمان أ�و الإيرادات المح�صلة أالخرى.
و� إ�ضافة � إلى ذلك ،ينبغي أ�ن تحتوي وثائق الموازنة على ما يلي:
 � إ�شارة � إلى االحتياطي المخ�ص�ص في الموازنة للمطالبات المتوقعة ل�سداد ال�ضمانات؛
 التنب ؤ� بال�ضمانات الجديدة التي ت�صدر خالل �سنة الموازنة وتف�سيرها.
وعلى مدار ال�سنة ،ينبغي ن�شر تفا�صيل ال�ضمانات ال�صادرة حديثا (في الجريدة الر�سمية
مثال) بمجرد �صدورها .وينبغي أ�ن ت�شير التقارير ال�صادرة أ�ثناء ال�سنة � إلى ال�ضمانات الجديدة
ال�صادرة خالل هذه الفترة ،والمدفوعات الم ؤ�داة عن ال�ضمانات واجبة ال�سداد ،وو�ضع
الم�ستحقات على الم�ستفيدين ،وتحديث تنب ؤ�ات ال�ضمانات الجديدة التي ت�صدر خالل �سنة
الموازنة وتقديرات التكلفة المحتملة على المالية العامة ب�سبب ال�ضمانات واجبة ال�سداد.
و أ�خيرا ،ينبغي مطابقة التغيير في ر�صيد الدين العام بين بداية ال�سنة ونهايتها ،مع تو�ضيح
جانب التغيير الذي يعزى � إلى افترا�ض ن�شوء الدين ب�سبب ال�ضمانات واجبة ال�سداد.

� إخ�ضاع توقعات الدين الختبارات القدرة على تحمل ال�ضغوط في ظل افترا�ضات بديلة
للمطالبة بال�ضمانات .و� إذا ما ت�ساوت جميع العوامل أالخرى ،نجد أ�نه كلما ازدادت
االلتزامات المتوقعة المرتبطة بال�ضمانات تراجع م�ستوى � إيجابية م�سار الدين المعني.
و� إذا تبين من تحليل � إمكانية ا�ستمرار الدين أ�ن البرنامج المقترح لل�شراكة ينطوي
على مخاطر كبيرة ،يتعين على الحكومة أ�ن تنظر في فر�ض حد أ�ق�صى لحجم البرنامج
الكلي .ويمكن اال�ستفادة من تحديد هذا الحد أالق�صى على نحو يتنا�سب مع قدرة
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البلد على خدمة التزاماته الم�ستقبلية بموجب برنامج ال�شراكة ،والتي يمكن ا�ستبدالها
بم�ستوى تدفقات � إيراداته الم�ستقبلية .فعلى �سبيل المثال ،أ��صدرت البرازيل م ؤ�خرا
قانونا لل�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص يحظر ال�شروع في عمليات �شراكة جديدة
� إذا ما تجاوز تيار المدفوعات المتوقعة بموجب البرنامج ن�سبة قدرها  %1من � إيرادات
الحكومة في أ�ي �سنة مقبلة.
nnn

اال�ستنتاجات

ت ؤ�كد الدرا�سات الرائدة أ�ن المجال محدود أ�مام العديد من البلدان لزيادة اال�ستثمارات
العامة من خالل تخفيف أالهداف الكلية للمالية العامة .وفي البلدان التي تعاني بالفعل
من ازدياد عبء الدين العام� ،سوف يتعين اقتران زيادات اال�ستثمار العام بزيادات
معادلة في االدخار العام عن طريق � إعادة تحديد أ�ولويات الإنفاق وحيثما أ�مكن تعبئة
الإيرادات .غير أ�ن الخيارات على �صعيد ال�سيا�سات متاحة أ�كثر بالن�سبة للبلدان ذات
عبء الدين المنخف�ض ن�سبيا والبلدان التي يمكنها الح�صول على تمويل � إ�ضافي ب�شروط
مي�سرة على أ��سا�س م�ستمر ،على النحو الذي يتما�شى مع � إمكانية ا�ستمرار الدين في أالجل
الطويل .وفي البلدان التي يتزايد فيها اال�ستثمار العام يتعين معالجة بع�ض المفا�ضالت
المهمة بين الإنفاق العام على م�شاريع البنية التحتية و أ��شكال الإنفاق العام أالخرى (مثل
الإنفاق على الرعاية ال�صحية والتعليم) وذلك على أ��سا�س كل حالة على حدة .وينبغي
تحديد مدى مالءمة دمج الم ؤ��س�سات العامة في م ؤ��شرات المالية العامة ح�سب المخاطر
التي ت�شكلها على المالية العامة ،ولي�س على أ��سا�س مدى الحاجة لزيادة اال�ستثمار العام.
وتوفر الدرا�سات الرائدة مجموعة من المعايير التي ي�ستنير بها هذا القرار.
وتوفر ال�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص طريقا محدودا لزيادة اال�ستثمار في
مجال البنية التحتية� ،شريطة �صياغتها بال�شكل المالئم .وعلى الرغم من أ�ن ال�شراكة
بين القطاعين العام والخا�ص تتيح و�سيلة ذات �شعبية متزايدة لتوفير خدمات البنية
التحتية ،ف�إنها لي�ست بالحل ال�سحري الذي ي�صلح في جميع الحاالت .فمن ال�ضروري
الت أ�كد من تنفيذ ال�شراكات بين القطاعين أ
لل�سباب ال�صحيحة (زيادة الكفاءة) ولي�س
لتلبية رغبة في تحويل بنود النفقات خارج الموازنة والديون خارج الميزانية العمومية.
وينبغي � إعطاء أ�ولوية عالية لتعزيز قدرة البلدان على تحديد واختيار الفر�ص المالئمة
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لل�شراكات بين القطاعين العام والخا�ص؛ و� إن�شاء أالطر القانونية والتنظيمية المنا�سبة
لمثل تلك العمليات؛ و�صياغة العقود بحيث تكفل تحويل المخاطر بالقدر الكافي � إلى
ال�شريك من القطاع الخا�ص ،بما في ذلك من خالل الت�سعير المنا�سب لمثل هذه
المخاطر؛ و� إدراج ال�شراكات على النحو المالئم في ح�سابات المالية العامة وفي تحليل
� إمكانية اال�ستمرار في تحمل الدين.
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برناردين أ�كيتوبي اقت�صادي أ�ول يف ق�سم �سيا�سة الإنفاق العام التابع لإدارة
� ؤش�ون املالية العامة ب�صندوق النقد الدويل .وقد عمل يف � إدارة البحوث بالبنك
الدويل قبل التحاقه بالعمل يف �صندوق النقد الدويل.

ريت�شارد همينغ نائب مدير � إدارة � ؤش�ون املالية العامة ب�صندوق النقد الدويل.
وقبل التحاقه بالعمل يف �صندوق النقد الدويل ،عمل حما�ضرا جامعيا يف
اململكة املتحدة و أ��سرتاليا ،وباحثا يف معهد الدرا�سات املالية بلندن ،كما عمل
يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي يف باري�س.

غريد �شوارتز رئي�س ق�سم �سيا�سة الإنفاق العام يف � إدارة � ؤش�ون املالية العامة
ب�صندوق النقد الدويل .وقد عمل يف كل من بنك اال�ستثمار أالوروبي وبنك التنمية
للبلدان أالمريكية قبل التحاقه بالعمل يف �صندوق النقد الدويل.
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