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يسير

االقتصــاد العاملــي بخطــى وثابــة .فالنمــو
يتحســن ،والصنــدوق مســتمر يف رفــع
تنبؤاتــه .وبــدأت خزائــن احلكومــات تمتلــئ،
والطلــب ينخفــض علــى الدعــم االجتماعــي العــام مــع زيــادة
معــدالت التوظيــف .ويبــدو أننــا جتاوزنــا مآســي العقــد املاضــي
التــي أثقلــت كاهــل املاليــة العامــة.
غيــر أن هــذا املنظــور املشــرق يُغفِــل مســتويات الديــن التــي
ال تــزال قريبــة مــن ارتفاعاتهــا التاريخيــة ،كمــا يُغفِــل حتميــة
انتهــاء االنتعــاش الــدوري الراهــن .فلــم يحــدث تغيــر يُذْكَــر يف
التقديــرات األساســية للنمــو املمكــن ،كمــا بــدأ ارتفــاع أســعار
الفائــدة — أي تكلفــة خدمــة كل هــذا الديــن — ممــا يزيــد مــن
صعوبــة إعــادة تمويــل الســندات والقــروض.
وعليه ،أصبحت كيفية فرض احلكومة للضرائب وتوجيهها
لإلنفــاق وتعاملهــا مــع الديــن موضوعــا سياســيا ســاخنا أكثــر
مــن أي وقــت مضــى .ويكفــي أن ننظــر إىل النقاشــات التــي
جــرت مؤخــرا داخــل الكونغــرس األمريكــي وحمادثــات تشــكيل
االئتــالف يف أملانيــا .ويف حيــن أن اختيــارات املاليــة العامــة
تتعلــق بالشــأن السياســي ،إال أن األبحــاث والتجــارب األخيــرة
يمكــن أن تعلمنــا الكثيــر عــن املســار األفضــل يف الفتــرة املقبلــة.
ونبــدأ بمســألة حجــم الديــن الــذي يعتبــر مفرطــا .فقــد اتفــق
األكاديميــون وصنــاع السياســات علــى أنــه مل يعــد مــن املنطقــي
وضــع حــد عــام للديــن — كأن يكــون  %60مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي كمــا تنــص معاهــدة ماســتريخت املؤسِّســة لالحتــاد
األوروبــي — ألن هــذا احلــد ال يعكــس االنخفــاض طويــل األمــد
يف أســعار الفائــدة والنمــو االســمي أو الظــروف املعقــدة للبلــدان
أو درجــة مصداقيتهــا يف األســواق املاليــة .فــال شــك أن بمقــدور
اليابــان أن تتحمــل أعبــاء ديــون أكبــر ممــا تتحملــه مصــر ،علــى
ســبيل املثــال .لكــن قلــة فحســب هــي التــي تنكــر مــا يمثلــه الديــن
مــن حاجــة ملحــة كبيــرة ومتزايــدة.
وقــد تكــون االقتصــادات منخفضــة الدخــل يف خطــر أكبــر.
فقــد اعتــادت االقتــراض مــن الدائنيــن الرســميين بأقــل مــن
أســعار الســوق .ولكــن كثيــرا منهــا اغتنــم فرصــة أســعار الفائــدة
بالغــة االنخفــاض يف الســنوات األخيــرة وحصــل علــى ديــون
جتاريــة كبيــرة ،ممــا جعــل هــذه االقتصــادات عرضــة لتقلبــات
الســوق املاليــة .ويمكــن أن يــؤدي ارتفــاع األســعار العامليــة
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إىل حتويــل مــوارد املوازنــة الثمينــة إىل خدمــة الديــن بــدال مــن
مشــروعات البنيــة التحتيــة واخلدمــات االجتماعيــة احليويــة.
ولذلــك ،أصبــح تعزيــز الطاقــة الضريبيــة يف هــذه البلــدان أهــم
ممــا كان عليــه يف أي وقــت ســابق.
ويف اآلونــة األخيــرة ،جــاءت جتربــة مــا بعــد األزمــة بــدروس
مهمــة أيضــا حــول التوقيــت املناســب ملعاجلــة قضيــة الديــون
— ومتــى ينبغــي اإلحجــام عــن معاجلتهــا .فقــد ال تــؤدي
تخفيضــات اإلنفــاق والزيــادات الضريبيــة الكبيــرة يف فتــرات
الركــود إال لتفاقــم الهبــوط .أمــا احلــل األقــل إيالمــا بكثيــر فهــو
إصــالح نظــام الضرائــب واالســتحقاقات يف فتــرات الصعــود
االقتصــادي ويف إطــار عمليــة تصحيحيــة متعــددة الســنوات.
وتشــير األبحــاث إىل أن األثــر التحفيــزي الــذي يُحْدِثــه التوســع
املــايل يــزداد ضعفــا كلمــا اقتــرب االقتصــاد مــن مســتوى طاقته
الكاملــة .وعليــه ،فــإن االجتــاه إىل زيــادة عجــز املوازنــة اآلن
مــن شــأنه الوصــول بمعظــم البلــدان إىل نتائــج عكســية .ويف
املقابــل ،جنــد أن زيــادة أرصــدة املوازنــة يف اجتــاه الهــدف
متوســط األجــل يمكــن أن تتحقــق بتكلفــة زهيــدة علــى النشــاط
االقتصــادي.
فمــا هــي أفضــل الســبل لتخفيــض العجــز؟ األفضــل لزيــادة
اإليــرادات هــو تبســيط قانــون الضرائــب ،وتوســيع القاعــدة
الضريبيــة ،وحتســين قــدرات التحصيــل .أمــا املســار األفضــل
علــى جانــب اإلنفــاق فهــو خفــض النفقــات اجلاريــة غيــر
املنتجــة )علــى اخلدمــة املدنيــة غيــر الكفــؤة ،مث ـالً( والدعــم
)كالــذي يق ـدَّم علــى اســتهالك الطاقــة( .كذلــك ينبغــي احلفــاظ
علــى االســتثمارات الداعمــة للنمــو يف جمــال البنيــة التحتيــة
واخلدمــات االجتماعيــة احليويــة كالصحــة والتعليــم .ويمكــن
معاجلــة عــدم املســاواة وحتفيــز النمــو أيضــا مــن خــالل سياســة
املاليــة العامــة جيــدة التصميــم.
إن الوقــت املالئــم إلصــالح ســقف املاليــة العامــة هــو اآلن،
بينمــا الشــمس ســاطعة .وعلــى صنــاع السياســات االنتبــاه
للــدروس املســتفادة واملبــادرة بمعاجلــة الديــن يف فتــرة
االنتعــاش.
كريســتوف روزنبــرغ هــو مديــر مســاعد يف إدارة التواصــل
بصنــدوق النقــد الدويل.

