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تقييم االستدامة المالية في المملكة العربية السعودية 

مقدمة

فــي اآلونــــة األخـــيـــرة، بـــرزت وتــطــورت ظــاهــرة عــجــز الــمــيــزانــيــة الــعــامــة وَتـــَزاُيـــد الــديــن الــعــام، لـــذا اتجهت 
على  الــدولــة  قـــدرة  مــدى  وتقييم  المالية  االســتــدامــة  فــي  الــعــام  الــديــن  أثــر  دراســـة  إلــى  المالية  األدبــيــات   معظم 
والتطبيقي،  النظري  المستويين  على  ألهميتها  وذلك  المالية،  بالتزاماتها  والوفاء  العام  اإلنفاق  تيار  مالحقة 
قوة  لقياس  الرئيس  المؤشر  واعتبارها  الكلية،  االقتصادية  السياسات  وفاعلية  وتنفيذ  تصميم  فــي  وتأثيرها 

االقتصاد، ومدى قدرته على استيعاب الصدمات االقتصادية الداخلية والخارجية.

السادس  القرن  منذ  تباينت،  العام  بالدين  التمويل  جــدوى  حــول  االقتصادي  الفكر  رواد  آراء  َأنَّ  َبْيَد 
ويضمن  االقــتــصــادي،  النشاط  يحفز  بالدين  التمويل  أن  الــمــؤيــدون  يــرى  حيث  ومــعــارض؛  مؤيد  بين  عشر، 
الــتــوظــف الــكــامــل مــن دون إثــقــال كــاهــل الــجــيــل الــحــالــي. أمـــا الــمــعــارضــون، فــيــرون أنـــه ٌيــْثــِقــل كــاهــل األجــيــال 
الــمــقــبــلــة، ويــنــتــج مــنــه آثـــار سلبية فــي الــمــدى الــطــويــل. لــكــن الــتــخــلــي عــن قــاعــدة الــذهــب تــدريــجــيــًا، إبـــان فترة 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة األولـــــــى (١)، والــســمــاح بـــاإلصـــدار الــنــقــدي بـــال قـــيـــود، وتــدشــيــن الــبــرامــج والــخــطــط الــتــنــمــويــة، 
وتعاقب األزمات االقتصادية والمالية والسياسية، أدى إلى تزايد وتيرة اإلنفاق العام، وتاليًا تزايد العجز في 

الميزانية العامة والدين العام.

تشير التجارب الدولية إلى أن استمرار العجز في الميزانية العامة، أدى إلى تزايد الدين العام، وهو 
ما انطوى عليه تحّمل الميزانية بأعباء إضافية لتغطية فوائد الديون، ما انعكس مرة أخرى، زيادة العجز في 
المراحل التالية، ومن ثم اقتراض إضافي لتمويل العجز، وزيادة الطلب على األرصدة القابلة لالقتراض، 
االحتياطيات  من  الَسْحب  إلى  السلطات  دفع  الوضع  وهذا  الفائدة،  أسعار  وارتفاع  المزاحمة،  أثر  وظهور 
المحلية  والـــخـــدمـــات  الــســلــع  عــلــى  الــكــلــي  الــطــلــب  ازداد  وعــلــيــه،  تــضــخــمــي).  الــنــقــدي (تــمــويــل  اإلصــــــدار  أو 

واألجنبية، مما آل إلى سلسلة من النتائج السلبية على النمو والتنمية االقتصادية.

ــتـــــصـــــادي لـــلـــدولـــة،  ــ تــــرجــــع حــــــدة الـــعـــجـــز فـــــي الـــمـــيـــزانـــيـــة الــــعــــامــــة إلــــــى عــــــدة عـــــوامـــــل، أهـــمـــهـــا الـــهـــيـــكـــل االقـ
سياسية)،  أو  اقتصادية  كانت  (ســواء  بها  تمر  التي  الطارئة  والظروف  تتبناها،  التي  االجتماعية  وااللتزامات 
الــمــيــزانــيــة الــعــامــة ذا طبيعة  اإليــــــرادات الــعــامــة، وأوجــــه اإلنـــفـــاق الـــعـــام. لـــذا يعتبر عــجــز  ودرجــــة تــنــوع مــصــادر 
المواد  مــن  األساسية  صــادراتــهــا  تعرضت  مــا  إذا  خاصة  بصفة  النامية،  الـــدول  فــي  حدته  أثــر  ويظهر  هيكلية، 
على  مفاجئة  ضغوط  وممارسة  العامة،  إيــراداتــهــا  تقلب  إلــى  يــؤدي  الــذي  األمــر  خارجية،  لصدمات  األولــيــة 

إنفاقها العام.

من هنا، أصبح تحليل سالمة اإلجراءات المالية والحكم على جودة القرارات والسياسات المالية، 
هو  المالية،  االســتــدامــة  تحقيق  على  الــدولــة  قــدرة  وتقييم  العامة،  الميزانية  عجز  تمويل  بكيفة  يتعلق  مــا  فــي 
الــشــغــل الــشــاغــل للكثير مـــن الــمــنــظــمــات الــبــحــثــيــة الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، وبــخــاصــة فـــي ظـــل تــفــاقــم أزمــــة الــديــون 

السيادية في بعض دول االتحاد األوروبي.

(١) ظل الدوالر االمريكي العملة الوحيدة التي يمكن تحويلها إلى ذهب حتى ١٩٧١.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٧٨بحوث اقتصادية عربية 



وحيد عبد الرحمن بانافع وعبد العزيز عبد المجيد علي

أوًال: إشكالية الدراسة

اقتطاع  يعني  وهــذا  أخــرى،  بعد  سنة  خدمته  وأعباء  العام  الدين  يــزداد  العامة  الميزانية  عجز  تزايد  مع 
أجـــــــزاء مـــتـــزايـــدة مــــن الـــــمـــــوارد الـــعـــامـــة لـــمـــواجـــهـــة أعــــبــــاء الــــديــــن، بــــــدًال مــــن تــوجــيــهــهــا لــتــمــويــل مــتــطــلــبــات الــتــنــمــيــة 

االقتصادية، لذا تصبح الحاجة ماسة إلى تقييم قدرة السعودية على تحقيق االستدامة المالية.

وتأسيسًا على ما سبق، تتمثل اإلشكالية الرئيسة في الدراسة، بالسؤال التالي:

فـــي ظـــل تــنــامــي عــجــز الــمــيــزانــيــة الـــعـــامـــة، وتــــزايــــد الـــديـــن الــــعــــام: مـــا مــــدى قـــــدرة الــســلــطــات الــمــالــيــة في 
السعودية على تحقيق االستدامة المالية؟

ثانيًا: أهمية الدراسة

١ - على المستوى الفكري

الحكومية  الهيئات  في  تداوًال  االقتصادية  المصطلحات  أهم  من  العام  والدين  الميزانية  عجز  أصبح 
والــبــحــثــيــة الـــتـــي تــهــتــم بــتــقــيــيــم نــتــائــج الـــســـيـــاســـات الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة مــحــلــيــًا وعـــالـــمـــيـــًا، وتــقــيــيــم الــــقــــدرة على 
من  الــعــام  الــديــن  َأنَّ  َبــْيــَد  الــمــالــيــة)،  االســتــدامــة  لــلــدولــة (تحقق  المالية  والــســيــولــة  الــمــالءة  توفير  فــي  االســتــمــرار 
القضايا  أكثر  إحــدى  تعد  والتي  المختلفة  االقتصادية  والمذاهب  الــمــدارس  معظم  تغفلها  لم  التي  القضايا 
الـــمـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل والــــخــــالف بـــيـــن االقـــتـــصـــاديـــيـــن؛ فـــفـــي حـــيـــن يــــــراه بــعــضــهــم أداة فـــاعـــلـــة لــتــعــويــض الـــنـــقـــص فــي 
أداة  يــرونــه  اآلخــريــن  أن  إال  التنمية،  بــرامــج  لتمويل  الــالزمــة  المحلية  الــمــوارد  وحــشــد  الحكومية،  اإليـــــرادات 

تكتنفها الكثير من المخاطر وترحيل األعباء لألجيال المقبلة.

٢ - على المستوى التطبيقي

للنظام  األيــديــولــوجــي  لــإلطــار  طبقًا  نفسها،  للمشكلة  مختلفة  حــلــول  تقديم  على  االقــتــصــاديــون  دأب 
السائد والظروف االقتصادية التي تمر بها البالد. وعليه، ترجع أهمية الدراسة على المستوى التطبيقي إلى 
االستدامة  وتحقيق  الــعــام  الــديــن  تــزايــد  جماح  وكبح  المالية،  بالتزاماتها  الــوفــاء  على  الحكومة  قــدرة  تحديد 
السلطات  أمــام  جمة  تحديات  ستْبرز  خدمته،  أعــبــاء  وتفاقم  الميزانية  عجز  استمرار  حــال  فــي  ألنــه  المالية، 
المالية، عالوة على أنه يثير مخاوف متعددة على جميع األصعدة االجتماعية واالقتصادية والسياسية حاليًا 

ومستقبـًال.

ثالثًا: هدف الدراسة

تهدف الدراسة إلى تقييم مدى قدرة السعودية على تحقيق االستدامة المالية.

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٧٩بحوث اقتصادية عربية 



تقييم االستدامة المالية في المملكة العربية السعودية 

رابعًا: منهجية الدراسة

اعتمدت منهجية الدراسة على األساليب القياسية لتقييم االستدامة المالية في السعودية، وذلك من 
عام  مــن  العامة  للميزانية  الزمني  القيد  باستخدام  الحكومية  واإليــــرادات  اإلنــفــاق  بين  العالقة  دراســـة  خــالل 

١٩٦٩ إلى عام ٢٠١٤.

خامسًا: الدراسات السابقة

تـــنـــاول كــوديــنــكــتــون مــفــهــوم االســـتـــدامـــة الــمــالــيــة مـــن خــــالل مــدخــلــيــن: األول، مــدخــل الــقــيــمــة الــحــالــيــة    
الــعــامــة،  الــمــوازنــة  فــي  الــعــجــز  مــن  مــســتــوى  ألي  الــتــمــويــل  تــوفــيــر  يــفــتــرض  وفــيــه   (Present Value Approach)

والثاني، المدخل المحاسبي (Accounting Approach) الذي يفترض وجود استدامة مالية إذا كان العجز 
الــمــالــي (أو الــفــائــض) يــــؤدي إلـــى عـــدم تــغــيــيــر نــســبــة الــديــن/الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي مـــع مــــرور الـــوقـــت (٢). 
وتوصلت الدراسة إلى أن االستدامة المالية تتحقق في حال وجود فائض أو عجز بالموازنة العامة، بشرط 

عدم تغيير نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

   أمــــا دراســـــة شـــالـــك وهــامــيــنــغ عـــن االســـتـــدامـــة الــمــالــيــة (فــــي الــنــظــريــة والــتــطــبــيــق)، فــقــد اعــتــمــدت على 
الميزانية  لقيد  الحالية  القيمة  حساب  خــالل  من   ،(Budget Constraint Approach) العامة  الميزانية  قيد 
الــتــي  الـــمـــؤشـــرات  بــعــض  إلـــى  وتــوصــلــت   ،(PVBC) Present Value of Budget Constraint (PVBC)

يمكن االعتماد عليها في توضيح مدى تحقق االستدامة المالية (مؤشر الضرائب، فجوة الضرائب، ونسبة 
الضرائب إلى الناتج المحلي اإلجمالي) (٣). وبناًء عليه، يتم تحديد القدرة الضريبية وتقييم االقتدار المالي 
للدولة. وكذلك معرفة النسبة التي يجب أن تزيد بها الضرائب لتثبيت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 

في ظل النفقات الجارية أو المتوقعة.

وهــــدفــــت دراســــــــة عـــبـــد الـــبـــر إلــــــى اإلجـــــابـــــة عــــن الــــتــــســــاؤل الــــتــــالــــي: هــــل فــــي قـــــــدرة االقــــتــــصــــاد الـــقـــومـــي    
االســـتـــمـــرار فـــي تــحــمــل أعـــبـــاء الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة فـــي ظـــل اســتــمــرار الـــزيـــادة الــســنــويــة فـــي قــيــمــة الـــديـــن الــعــام 
الداخلي وأعباء خدمته؟ وتوصلت الدراسة إلى أن الدين العام الداخلي ضرورة فرضتها الظروف المالية 
أن  إال  الــنــامــيــة،  الـــدول  فــي  الهيكلي  والتكيف  االقــتــصــادي  اإلصـــالح  بــرامــج  تطبيق  نتيجة  لــلــدول،  والــنــقــديــة 
الــداخــلــيــة أمــــواًال مكتنزة،  مــفــيــدة، يــجــب أن تــكــون أمــــوال الـــقـــروض  الــداخــلــي كــي تــكــون  االقـــتـــراض  ســيــاســة 
الــدخــل  مــن  معينة  نــســبــة  تــتــجــاوز  وأال  الــمــجــتــمــع،  مــطــالــب  تــلــبــي  وأن  مــنــتــجــة،  اســتــثــمــارات  فــي  تــســتــخــدم  وأن 

القومي (٤).

 John T. Cuddington, «Analyzing the Sustainability of Fiscal Deficits in Developing Countries,» World Bank (٢)
Policy Research Working Paper, no. 1784 (1997), <http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-1784>.
Nigel Chalk and Richard Hemming, «Assessing Fiscal Sustainability in Theory and Practice,» IMF Work- (٣)
ing Paper (April 2000), <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0081.pdf>.

إلى  الــديــن  بنسبة  والتنبؤ  مصر  فــي  والتنمية  بالمتغيرات  وعــالقــتــه  الــداخــلــي  الــعــام  الــديــن  عــبــد الــبــر، «تــطــور  الحميد  (٤) عــبــد 
الناتج المحلي في الفترة ٢٠٠١ - ٢٠٢٠،» مجلة مصر المعاصرة (جمعية االقتصاد السياسي والتشريع، القاهرة) (٢٠٠١).
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واستخدمت دراسة ياموشي المؤشرات التالية لقياس االستدامة المالية في إريتريا (٥):   

- مؤشر الفجوة األولى (يكون إيجابيًا، عندما يكون معدل النمو اإلسمي للناتج المحلي اإلجمالي 
أكبر من معدل الفائدة اإلسمي للدين العام).

- مــؤشــر فــجــوة الــضــرائــب (يــكــون إيــجــابــيــًا عــنــدمــا تــكــون إيـــــرادات الــضــرائــب كــافــيــة لتثبيت نسبة الــديــن 
العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي).

نسبة  لتثبيت  يجب  مما  أقــل  الــجــاريــة  النفقات  تكون  (عندما  موجبًا  ويــكــون  النفقات  فجوة  مؤشر   -
الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي).

وتوصلت الدراسة إلى أن السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة خالل السنوات الماضية، ابتعدت 
كي  واإليــرادات  النفقات  جانبي  في  بتعديالت  القيام  الحكومة  على  ويتعين  المالية،  االستدامة  معايير  عن 

تتحقق االستدامة المالية .

 (Debt-Output الــــنــــاتــــج  الــــــديــــــن -  مــــســــار  تـــتـــبـــع  إلـــــــى   ٢٠٠٤ عـــــــام  وآخــــــريــــــن  ألــــبــــا  دراســــــــــة  وهـــــدفـــــت      
المتغيرات  تحليل  خــالل  من  األخــيــرة (٦)،  السنوات  في  المالية  التطورات  ضــوء  في  مصر  في   Trajectory)

المالية الرئيسية المسؤولة عن تزايد الدين العام، وتحديد ما إذا كان هذا الدين ناتجًا من عوامل هيكلية أو 
دورية، وفي ما سيكون بشأن تحقيق االستدامة المالية مستقبـالً (٧). وتوصلت الدراسة إلى أن ارتفاع الدين 
الضعف  نــقــاط  مــن  عــدد  بسبب  الــكــلــي،  المستوى  على  االســتــقــرار  لتحقيق  يجب  مما  أكــثــر  مصر  فــي  الــعــام 
العام  والدين  المالي  العجز  حجم  ارتفاع  إلــى  أدى  ما  العامة،  والنفقات  اإليـــرادات  في  تؤثر  التي  الهيكلية 
الحسابات  في  الهيكلي  والضعف  الضغط  تسبب  التي  المتغيرات  من  الكثير  بسبب  وذلــك  سريعة،  بوتيرة 
المالية، نتيجة انخفاض نسبة اإليرادات العامة إلى النفقات الرأسمالية، وارتفاع نسبة النفقات الجارية التي 
على  الحكومة  قدرة  بشأن  القلق  مصادر  من  بالكثير  أوحت  مما  والفائدة،  األجور  مدفوعات  عليها  تهيمن 

تحقيق االستدامة المالية.

االســتــدامــة  فــي تحقيق  الــديــن الــعــام وأثـــره  مــهــدي وتــوريــة عــام ٢٠٠٩ بتحليل ســلــوك  قــامــت دراســـة     
الــمــالــيــة فــي مــصــر، وذلـــك مــن خـــالل إلــقــاء الــضــوء عــلــى نسبة الــديــن الــعــام إلـــى الــنــاتــج المحلي اإلجــمــالــي، 
وتوضيح قدرة الحكومة على تحقيق االستدامة المالية من خالل معرفة قيم بعض المتغيرات الكلية، مثل 
الدراسة  وتوصلت  االقتصادي (٨).  النمو  ومعدل  الدين،  على  الفائدة  ومعدل  العام،  للدين  األولــي  الرصيد 

 Ayumu Yamauchi, «Fiscal Sustainability: The Case of Eritrea,» IMF Working Paper (January 2004), (٥)
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0407.pdf>.
 Pedro Alba, Sherine Shawarby, and Farrukh Iqbal, «Fiscal and Public Debt Sustainability in Egypt,» World (٦)
Bank, Middle East and North Africa, the Office of the Chief Economist (2004), <http://documents.worldbank.org/
curated/en/2004/09/5176616/fiscal-public-debt-sustainability-egypt>.

(٧) نسبة سقف الدين العام لتحقيق أداء جيد على المستوى الكلي ٦٠ بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي، أما النسبة 
وهــذا يشير إلى أن صانع السياسة يجب أن يكون قلقًا بشأن الدين  التي يعتقد عــادة أال تعاني احتمال أزمــة الديون٥٠ بالمئة. 

العام واتخاذ التدابير الالزمة لكبح جماح الدين، مما ينطوي عليه من انخفاض في النمو وتخفيض الجدارة االئتمانية.
Adel M. El-Mahdy and Neveen M. Torayeh, «Debt Sustainability and Economic Growth in Egypt,» Inter- (٨)
national Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, vol. 6, no. 1 (2009), pp. 25-55.
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ثم  ومن  لخدمته،  تخصيصها  يتم  سوف  المالية  الموارد  من  كبيرًا  جــزءًا  أن  تعني  العام  الدين  زيــادة  أن  إلى 
الحكومة  طلب  زيــادة  أن  كما  مستقبـًال.  الضرائب  نسبة  زيــادة  على  مــؤشــرًا  يعتبر  ذلــك  ألن  االستثمار،  يقل 
أثر  ويحدث  االستثمار  تكاليف  ترتفع  وتاليًا،  الفائدة،  معدالت  زيادة  على  يعمل  المحلي  بالدين  للتمويل 
المزاحمة (Crowding Out) وتقل عوائد الحكومة من الضرائب وتتسع الفجوة. ولكي تتحقق االستدامة 
الضريبية  واإلصـــالحـــات  الــعــام  اإلنـــفـــاق  كــفــاءة  زيــــادة  خـــالل  مــن  الــمــحــلــي  الــديــن  نسبة  تقليل  يــجــب  الــمــالــيــة، 
الشفافية  وتــأكــيــد  الــدعــم،  لمنظومة  الهيكلي  اإلصــــالح  ظــل  فــي  وذلـــك  الــثــانــوي،  الــمــال  ســـوق  وتنمية  ودعـــم 

والمصداقية.

وعرضت دراسة مندوزا وآخرين عام ٢٠١٥ ثالثة أساليب مختلفة لتحليل القدرة على تحمل الديون 
التساؤالت  من  الكثير  وأثــارت   ،٢٠٠٨ عام  المالية  األزمــة  عقب  وذلــك  وأوروبـــا (٩)،  المتحدة  الواليات  في 
حول آفاق التسوية المالية وتداعياتها على االقتصادات المتقدمة. ومن هنا اعُتبَِر الهدف األسمى للسياسة 
المالية في التحليل االقتصادي الكلي هو العمل على تحقيق استدامة الدين. واعتبرت الدراسة أن الدين 
العام  للدين  الحالية  الحكومية (القيمة  للميزانية  الزمني  القيد  شرط  يحقق  الذي  الدين  هو  المستدام  العام 
تساوي القيمة الحالية للفائض األولي للميزانية العامة). وتوصلت الدراسة إلى أن التغيرات في الضرائب 
اســتــدامــة  تحقيق  فــي  ملموسة  تــغــيــيــرات  إحــــداث  ال يمكنها  األمــريــكــيــة،  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  فــي  الــرأســمــالــيــة، 
الدين، بينما أي زيادة صغيرة في الضرائب على األجور يمكنها تحقيق االستدامة المالية. أما في أوروبا، 
فــأكــد الــنــمــوذج اســتــنــفــاد الـــقـــدرات الــضــريــبــيــة لتحقيق اســتــدامــة الـــديـــن، وأصــبــحــت الــضــرائــب الــرأســمــالــيــة غير 
يحقق  أن  يمكن  تخفيضها  أن  إال  الفــر)،  منحنى  من  المتناقص  الجزء  في  (ألنها  االستدامة  لتحقيق  فاعلة 
المالءة المالية، والضرائب على األجور قريبة من أقصى قيمة لمنحنى الفر، ولو تم زيادتها ألقصى قيمة، 
فــلــن تستطيع تــولــيــد إيـــــرادات كــافــيــة لجعل الــقــيــمــة الــحــالــيــة لــلــرصــيــد األولــــي قـــــادرًة عــلــى مــواجــهــة الـــزيـــادة في 

الدين العام.

سادسًا: تعريف الدين العام واالستدامة المالية

١ - تعريف الدين العام

يــعــرف صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الــديــن الــعــام (وفـــقـــًا لــدلــيــل إحـــصـــاءات مــالــيــة حــكــومــيــة) بــأنــه إجــمــالــي 
الخصوم التي تتطلب أداء األصل والفائدة، في تاريخ أو تواريخ محددة، ويتكون من جميع االلتزامات 
العملة   ،SDRs الخاصة  السحب  حقوق  القروض،  الدين،  وأذون  سندات  وهي:  الدين  بأدوات  المتمثلة 

الدفع (١٠). مستحقة  الحسابات  الموحدة،  والضمانات  التقاعد  ومعاشات  التأمين  نظم  والودائع، 

Pablo D’Erasmo, Enrique G. Mendoza and Jing Zhang, «What is a Sustainable Public Debt?,» paper pre- (٩)
pared for: The Handbook of Macroeconomics, vol. 2 (2015).
<http://www.tffs. الــدولــي (٢٠١١)،  النقد  صندوق  ومستخدميها،»  لمعديها  مرشد  العام  القطاع  ديــن  (١٠) «إحـــصـــاءات 
org/pdf/method/2013/arabic/psdsa.pdf>.
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٢ - تعريف االستدامة المالية

الحاجة  دون  من  ديونها،  وخدمة  المالية  بالتزاماتها  الــوفــاء  على  ومستقبـًال،  حاليًا  الــدولــة،  قــدرة  هي 
إلى  الحاجة  دون  من  الديون  تحمل  على  القدرة  هي  أو  متأخرات (١١).  تراكم  أو  الديون  جدولة  إعــادة  إلى 
العامة.  والمصروفات  اإليرادات  بين  التوازن  لتحقيق  مستقبـًال  السياسات المالية  في  كبيرة  تعديالت  إجراء 
أما عدم االستدامة، فهي الحال التي يتراكم فيها الدين إلى أجل غير مسمى بمعدل أسرع من قدرة الدولة 
على خدمته (تمويل بونزي)، وينطوي على مفهوم االستدامة تحقيق مبدئي للمالءة (Solvency) والسيولة 
معدل  كـــان  إذا  وتــتــحــقــق  الــمــالــيــة،  بــالــتــزامــاتــهــا  الـــوفـــاء  عــلــى  الـــدولـــة  قـــدرة  هــي  فــالــمــالءة   .(Liquidity) الــمــالــيــة 
الحالية  لـــإليـــرادات  الــحــالــي  الــخــصــم  مــعــدل  مــن  أقـــل  والمستقبلي  الــجــاري  لــإلنــفــاق   PDV الــحــالــي  الــخــصــم 
االلتزامات  لتلبية  مالية  مــوارد  وجــود  تعني  فهي  السيولة،  أما  الدين.  مستحقات  منها  مطروحًا  والمستقبلية 

المالية حال استحقاقها (١٢).

العام  الــديــن  نسبة  تثبيت  على  المالية  االســتــدامــة  تعريف  فــي  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  منهجية  وتعتمد 
الباب  تــرك  (لكنه  استهدافها  يتم  معينة  نسبة  تحديد  أو  معين،  مستوى  عند  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلــى 
يتوافق  ســيــاســات  ظــل  فــي  المستقبل  تــوقــع  عليه  يبنى  أســاســيــًا  سيناريوهًا  هــذا  ويعتبر  النسبة)  لــهــذه  مفتوحًا 
عليها لمدة معينة، عادة خمس سنوات. وفي هذه الحال، يعتبر الصندوق السياسات المالية مستدامًة، إذا 

استطاعت تحقيق االستقرار في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي (١٣).

سابعًا: الدين العام واالستدامة المالية بين النظرية والتطبيق

عــنــد دراســـــة الــتــطــور الــفــكــري لــلــديــن الـــعـــام، يــتــضــح أن ُأولـــــى خــطــواتــه كــانــت خـــالل الـــقـــرون الــوســطــى 
متأثرة  القروض،  على  الفوائد  من  األديــان  موقف  حول  المناقشات  معظم  تركزت  حيث   ،(٧٠٠ - ١٥٠٠)
بتعاليم المسيحية من خالل كتابات سانت توماس أكوين (Saint Thomas Aquine) عن أخالقيات الربا 
في  الدولة  دور  وزاد  التجاريين  أفكار  ظهرت  عشر،  السادس  القرن  بدايات  ومع  العادل.  والثمن  والتجارة 
ُأهملت  عشر،  الرابع  لويس  عهد  في  لكن   ،(Colbert) كولبير  الفرنسي  الوزير  يد  على  االقتصادي  النشاط 
الـــزراعـــة وزادت الـــحـــروب والــمــنــازعــات، مــمــا مــهــد الــطــريــق إلـــى ظــهــور الــفــيــزوقــراط وإعـــــادة االهــتــمــام بقطاع 
الصناعية،  والــثــورة  عشر  الثامن  الــقــرن  بــدايــات  ومــع  االقــتــصــادي.  النشاط  فــي  الــدولــة  دور  وتقليص  الــزراعــة 
انــتــشــرت الــمــعــامــالت الــنــقــديــة واالئــتــمــانــيــة، وعــلــيــه تــزايــد حــجــم الــديــن الــعــام وبــــرزت مشكلة الــتــمــويــل بالدين 
العام في إنكلترا وفرنسا؛ لذا اهتم كّتاب االقتصاد السياسي أمثال مونتسيكو (Montesquieu) وديفيد هيوم 

Abdallah Shehata and Lobna Abdelatif, «Fiscal Sustainability and the Role of the State: A New Analyti- (١١)
cal Framework,» Working Paper, Cairo University (2006), <http://ecomod.net/sites/default/files/document-confer-
ence/ecomod2006/1231.pdf> (retrieved 1/12/2015).
 The Policy Development and Review Department (PDRD), «Assessing Sustainability,» International (١٢)
Monetary Fund (2002).
 Yilmaz Akyüz, «Debt Sustainability in Emerging Markets: A Critical Appraisal,» DESA Working Paper, (١٣)
no. 61 (November 2007), <http://www.un.org/esa/desa/papers/2007/wp61_2007.pdf>.
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ويؤدي  األمة  لتدمير  وسيلة  العام  أن «الدين  هيوم  ورأى  العام،  للدين  االقتصادية  باآلثار   (David Hume)

حتمًا إلى اإلفالس» (١٤).

واعــتــقــد كــّتــاب االقــتــصــاد الــســيــاســي، فــي عــصــر الــتــجــاريــيــن، أن الــديــن الــوطــنــي يعتبر إضــافــة إلـــى ثــروة 
األمــــة، إحــــدى أدوات الــتــراكــم الــرأســمــالــي. كــمــا ســاعــدت أنــظــمــتــهــم االســتــعــمــاريــة وحــروبــهــم الــتــجــاريــة على 
األمــة  تصبح  كــي  عقيدتهم،  مــع  هـــذا  وتــوافــق  الــتــجــاري،  الــعــصــر  بصمة  يميز  مــا  وهـــو  االئــتــمــان،  نــظــام  وجـــود 
أكثر ثراء، يجب أن تكون أكثر َدينًا. أما عدم الثقة في الدين الوطني فيعتبر خطيئة ال تغتفر. ثم برزت آراء 
فرأى أن «الدين العام   ،(١٦٧٥ - ١٧٣٨) (Melon) ميلون  وبخاصة  الدين العام  التجاري عن  الفكر  رواد 
بــارون  لكن  الــعــام،  الــديــن  عــن  ميلون  بــرأي  فرنسا -  فــي  فولتير -  وأشـــاد  الــيــســرى»  على  اليمنى  اليد  ديــن  هــو 
مونتسكيو (Baron Montesquieu) (١٧٤٨) رفضها ورأى أن للدين العام عيوبًا وال يوجد مزايا له. وهذا 
عن  دافــعــا   (Pinto) وبينتو  ميلون  لكن  الحكومية،  للديون  التدميري  الـــدور  أكــد  الــذي  هيوم  لـــ  الطريق  مهد 

اآلثار االقتصادية التوسعية لالستخدام المعتدل للدين العام (١٥).

امــــتــــدادًا ألفـــكـــار الطبيعيين، بــــدأ يــظــهــر بــريــق الــفــكــر الــكــالســيــكــي والـــــذي أخــــذ اتــجــاهــًا مــعــارضــًا لتمويل 
التلقائي  الـــتـــوازن  فــكــرة  مــن  والمستمد  الــعــامــة،  الميزانية  تــــوازن  إلـــى  والـــدعـــوة  الــعــام  بــالــديــن  الــمــتــزايــدة  النفقات 
(Laissez- Fair Capitalism) أو فكر حياد السياسة المالية لالقتصاد القومي عند مستوى التوظف الكامل، 

وَتَبنَّت المدرسة الكالسيكية هذه المبادئ حتى فترة الكساد العظيم في نهاية العقد الثاني من القرن العشرين.

الــعــام، أصبحت  الــديــن  تــراكــم  قــائــًال «كلما كثر  وبــدأ  الــديــن الــعــام  ناقش آدم سميث (١٧٩٠ - ١٧٢٣) 
الحاجة ضرورية إلى دراســة كيفية تقليله». وأوضــح أنه ال فــرق بين نوعية الحكومات، ملكية أو جمهورية، 
أيهما يفضي إلى االقتراض، وتنبأ سميث بكارثة تراكم الدين. وبالفعل زاد الدين في بريطانيا نتيجة المشاركة 
في حروب الثورة األمريكية (١٧٧٦ - ١٧٨٣) والحروب النابليونية (١٧٩٣ - ١٨١٥) والحظ أن الحكومات 
لم تعد تحقق فوائض في الموازنة في وقت السلم. وعليه، في حال نشوب الحرب في المستقبل ستلجأ إلى 

االقتراض، ألن الضرائب ال يمكنها القيام بهذه المهمة ألنها تستغرق وقتًا طويـًال لجمعها (١٦).

واعــتــبــر ســمــيــث االقـــتـــراض الـــعـــام «هــــــدرًا وإســــرافــــًا» ورأى أن الــحــكــومــات الــحــديــثــة لــيــســت فــقــط «غــيــر 
راغبة» ولكنها «خائفة» من زيادة الضرائب فجأة. لكن سميث لم يجد آذانًا صاغية لنصائحه عن الحرب، 
حيث خاضت بريطانيا هذه الحروب، واألسوأ من زيادة الدين الحكومي (نتيجة الحروب) الكساد الذي 
أعقبها، حيث بلغت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي ٣٠٠ بالمئة عام ١٨٢١ (١٧).

(١٤) سعيد عثمان، المالية العامة: مدخل تحليلي معاصر (اإلسكندرية: الدار الجامعية، ٢٠١١).
 Nicholas J. Theocarakis, «The History of the Political Economy of Public Debt,» paper presented at: 4th (١٥)
ESHET Latin America Conference, Belo Horizonte–Brazil (November 2014), pp. 19-21, <https://varoufakis.files.
wordpress.com/2014/11/eshet_brazil_polecon_public_debt.pdf>. (retrieved 15/1/2016).
 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (London: Methuen and (١٦)
Co., 1776).
 Carl-Ludwig Holtfrerich, «Government Debt in Economic Thought of the Long 19th Century,» Freie (١٧)
Universität Berlin, School of Business and Economics Discussion Paper (2013/4), <http://edocs.fu-berlin.de/docs/
servlets/MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000002511/discpaper4_2013.pdf>.
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وحيد عبد الرحمن بانافع وعبد العزيز عبد المجيد علي

الـــدائـــم للميزانية  ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــوازن  الــكــالســيــكــيــون  فــقــد رأى  الــمــالــيــة،  االســتــدامــة  أمـــا عــن 
العامة (قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية بصفة دائمة)، وهو ما يعني تحقق االستدامة المالية، 

وذلك في ضوء عدد من المحددات كالتالي:
.(Ricardian Equivalence Theorem) أ - المكافئ الريكاردي

.(No Ponzi Games) ب - عدم التمويل البونزي
.(Intertemporal Budget Constraint) ج - القيد الزمني للميزانية العامة

١ - نظرية المكافئ الريكاردي

روبرت  عرضها  التي   (١٧٧٢ - ١٨٢٣) (David Ricardo) ريكاردو  دايفيد  إلى  النظرية  هذه  ترجع 
للمستهلكين،  االســـتـــشـــرافـــي  الــمــنــطــق  الـــريـــكـــارديـــة  الــنــظــرة  وتــتــبــنــى   ،١٩٧٤ عــــام  فـــي   (Robert Barro) بـــــارو 
زيــادة  يعني  بالدين)  الميزانية  عجز  (تمويل  اليوم  الحكومي  االقــتــراض  أن  يــدرك  المستهلك  أن  به  ويقصد 
يقوم  حينئذ  العام،  بالدين  العامة  الميزانية  عجز  تمويل  يتم  عندما  أنه  ريكاردو  اعتقد  حيث  غدًا.  الضرائب 
المستقبل،  فــي  المتوقعة  الضرائب  تسديد  مــن  يتمكن  حتى  المتاح  الــدخــل  فــي  الــزيــادة  بــادخــار  المستهلك 
وهــذه الــزيــادة فــي االدخـــار الــخــاص تــعــّوض التناقص الــذي حــدث فــي االدخـــار الــعــام، المتولد عــن تناقص 
كان  فــإذا  وعليه،  استهالكه.  وال مــن  الــدائــم  المستهلك  دخــل  مــن  ال يــزيــد  األمــر  وهــذا  الضريبية،  اإليــــرادات 
المستهلكون مستشرفين آلفاق مستقبلهم، فإن ضرائب المستقبل تعادل ضرائب اليوم (١٨). وبطريقة أخرى، 
ال يتغير  وتاليًا،  الخاص،  االدخــار  زيــادة  إلى  يــؤدي  الحالي)  الميزانية  الحكومي (عجز  االدخــار  نقص  فإن 
االدخـــــار الــقــومــي. لــــذا، فـــإن إحــــالل الــعــجــز فـــي الــمــيــزانــيــة بــالــديــن مـــا هـــو إال تــرحــيــل أو تــغــيــيــر تــوقــيــت فــرض 

الضرائب، لذا فأثرهما متكافئ في االقتصاد.

حالة  وفي  الخاص.  االدخــار  زيادة  إلى  يؤدي  الميزانية (الدين العام)  في  العجز  أن  رأى  بارو  أن  إال 
االقتصاد المغلق، ترتفع معدالت الفائدة، ويظهر أثر المزاحمة وانخفاض االستثمارات الخاصة. وأيد هذا 
المستقبل  ألجيال  ينقل  عــبء  العام  الدين  أن  ورأى   (١٩٦١)  (Franco Modigliani) موديغلياني  فرانكو 
ذكرها  االجتماعي  الضمان  برامج  ُتْحِدُثها  أخــرى  آثــار  توجد  كما  المنتجة،  االستثمارات  بانخفاض  متمثل 
الــفــائــدة  مــعــدل  زيــــادة  إلـــى  تــــؤدي   Pay-as-you-go مــثــل   ،(١٩٧٤)  (Martin Feldstein) فــلــدســتــيــن  مــارتــن 

وانخفاض االستثمار المنتج (١٩).

٢ - عدم التمويل البونزي

ظل  بــونــزي،  يسمى  شخص  إلــى  نسبًة  االقتصاد  في   NPG البونزي  التمويل  عــدم  مصطلح  يستخدم 
يقترض لسداد مديونية قديمة، مما جعله يدخل في حلقة مفرغة من الديون. ومن هنا، أسُتْخِدَم توصيف 

(١٨) عبد المحمود نصر، االقتصاد الكلي - النظرية المتوسطة (الرياض: دار الخريجي للنشر والتوزيع، ٢٠٠٦).
 Robert J. Barro, «The Ricardian Approach to Budget Deficits,» The Journal of Economics Perspectives, (١٩)
vol. 3, no. 2 (Spring 1989), pp. 37-54.
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هذا السلوك في األدبيات المالية. وبافتراض رشادة الحكومة، فإن سلوكها عند االقتراض ال يماثل المنهج 
البونزي، وتاليًا، فإن الدين العام سيؤول إلى الصفر مستقبـًال.

ويتحقق شرط (عدم التمويل البونزي) إذا كان (٢٠):

ونسبة الدين كالتالي:

الناتج  إلجمالي  األســمــي  النمو  مــعــدل  هــي   Y الــعــام،  للدين  األســمــي  النمو  مــعــدل  هــي   B إن  وحــيــث 
. المحلي، وتاليًا، فإن شرط عدم التمويل البونزي NPG يتحقق طالما 

٣ - القيد الزمني للميزانية الحكومية
 (The Theory من نظرية تعظيم سلوك المستهلك GIBC استمد تطبيق القيد الزمني للميزانية العامة
(of Optimization of Consumer Behavior وقدم هاميلتن وفالفين (Hamilton and Flavin) وآخرون 

وباعتبار  الــعــامــة (٢١).  للميزانية  الزمني  القيد  باستخدام  المالية  االســتــدامــة  وضــع  لتحديد  تطبيقية  اخــتــبــارات 
ظل  فــي  منفعتها  تعظيم  عــلــى  الــحــكــومــة  تعمل  أن  يــجــب  لـــذا  األفـــــراد،  ســلــوك  مــع  الــحــكــومــي  الــســلــوك  تــشــابــه 
كالتالي:  ذلــك  توضيح  ويمكن   .(B الــســنــدات إصـــدار  أو   T الــضــرائــب هما:  الــدخــل  الــدخــل (مــصــدري  قيد 
وإصــدار   G1 حكومي  بإنفاق  قامت   t1 الفترة  وفي  سابق،  دين  بــدون  أنشطتها  بــدأت  الحكومة  أن  بافتراض 
الــمــيــزانــيــة يــصــبــح: G1=T1+B وفـــي الفترة  ســنــدات B1 وتــالــيــًا، فـــإن إجــمــالــي اإلنــفــاق الــحــكــومــي فــي ظــل قــيــد 
سيتم  السابقة  الــفــتــرة  فــي  الــمــصــدرة  الــســنــدات  أن  أي   Gt + (1 + r) Bt-1 = Tt + Bt الميزانية  قيد  يــكــون  التالية 

دفعها اآلن، إضافة إلى فائدة r، وتوصل إلى:

تتساوى  أن  يجب  لــذا  الضريبية،  إيراداتها  بحدود  مقيدة  الحكومي  اإلنــفــاق  سياسة  أن  توضح  وهــي 
القيمة الحالية لإلنفاق الحكومي مع القيمة الحالية إليراداتها الضريبية (٢٢).

قبوًال  بالعجز  التمويل  سياسة  تلَق  ولم  العام،  للدين  معارضًا  اتجاهًا  الكالسيكي  الفكر  أخذ  وعليه 
عالوة  الــديــن.  أعباء  لمواجهة  مستقبـًال  الضرائب  من  ومزيد  الفائدة  أسعار  ارتــفــاع  إلــى  تــؤدي  ألنها  لديهم، 

 Evan Tanner, «Fiscal Sustainability: A 21st Century Guide for the Perplexed,» IMF Working Paper (٢٠)
WP/13/89 (April 2013), <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1389.pdf>.
 Alexis Cruz-Rodríguez, «Assessing Fiscal Sustainability in Some Selected Countries,» Theoretical and (٢١)
Applied Economics, vol. 18, no. 6 (2014), pp. 7-22.
 Dirk Krueger, «Dynamic Fiscal Policy,» University of Pennsylvania, Department of Economics (April (٢٢)
2007), <http://down.cenet.org.cn/upfile/8/20085178546123.pdf> (retrieved 1/1/2016).
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وسداد  الطلب،  تقلل  الضرائب -  مثل  العامة -  والقروض  باالستقرار،  يخل  الحكومي  التدخل  اعتبار  على 
الــديــن - مــثــل أي إنــفــاق حــكــومــي - يعمل عــلــى زيــــادة الــطــلــب، وتــدخــل الــدولــة مــجــرد تحصيل لــألمــوال من 
مجموعة  إلـــى  تحويلها  ثــم  الــضــرائــب)  طــريــق  مــن  عــامــة  إيـــــرادات  صـــورة  المجتمع (فـــي  أفــــراد  مــن  مــجــمــوعــة 
أخرى في صورة إنفاق عام، األمر الذي يوجب أن تكون السياسة المالية محايدة. أما المبادئ التي اعتمد 
وقيد  الــبــونــزي  التمويل  وعـــدم  الــريــكــاردي،  (الــمــكــافــئ  المالية  االســتــدامــة  مفهوم  لتوضيح  الكالسيك  عليها 
الميزانية الزمني) فقد قامت على تحقيق التوازن المالي للميزانية العامة، وإن وجد عجز يسدد بالضرائب 
اإليــرادات  تيار  يؤدي  أن  االعتبار  في  األخذ  مع  العام،  للدين  الحالية  القيمة  تساوي  بحيث  المستقبل؛  في 

المستقبلية إلى أن يؤول الدين العام إلى الصفر.

بناًء  قــراراتــهــا  تــأخــذ  االقــتــصــاديــة  والـــوحـــدات  الــرشــيــدة،  الــتــوقــعــات  مــبــدأ  اعتنقوا  فقد  النيوكالسيك،  أمــا 
من  المالية  لالستدامة  رؤيتهم  وضــحــت  وقــد  الحكومي.  التدخل  عــدم  ظــل  فــي  المتاحة  المعلومات  على 
وذلك  العام،  التوازن  ونموذج   (Overlapping Generation Model) األجيال  بين  التداخل  نموذج  خالل 
األجيال  تداخل  نموذج   ١٩٨٨ عــام   (Zee) زي  وطبق   .(١٩٦٥)  (Diamond) دايموند  نموذج  خــالل  من 
المحلي  الدين/الناتج  لنسبة  الديناميكي  االســتــقــرار  تحقيق  على  الــقــدرة  بأنها  االســتــدامــة  وعـــّرف  لدايموند، 
اإلجمالي. حيث قسم حياة األفراد إلى فترتين: األولى، فترة الشباب يحصل األفراد على أجور تتوزع بين 
االستهالك واالدخار، وما يتم ادخاره st يتم استثماره بمعدل rt + 1(1 − τ)، حيث إن rt + 1 اجمالي العوائد 
المكتسبة في الفترة t + 1 نتيجة تأجيل االستهالك إلى فترة التقاعد وهي الفترة الثانية، ويعمل األفراد على 

تعظيم دالة منفعتهم الكلية في ظل قيد الميزانية، ويصبح:

إنتاجية   xt و الــحــالــي  اإلنــفــاق   gt واحــــدة)،  لفترة  الــمــصــدرة  الــســنــدات  (يمثل  الــعــام  الــديــن   bt إن  حيث 
ــيـــــال أثـــــر الـــديـــن  ــ االجـ تــــداخــــل  ويـــخـــتـــبـــر نــــمــــوذج  األفـــــــــــــــراد (٢٣).  دخــــــول  الــــضــــرائــــب عـــلـــى  إيــــــــــرادات   τxt الـــــوحـــــدة و
الحكومي في التوازن االقتصادي في األجل الطويل في ظل اقتصاد يسوده التداخل بين األجيال. وعليه، 
بــســداد الــديــن من  األجـــيـــال، يتفق مــع الــمــدرســة الكالسيكية  الــتــداخــل بــيــن  بــاســتــخــدامــه نــمــوذج  دايــمــونــد  فـــإن 
الحدية  اإلنتاجية  زيـــادة  وتــأتــي  الــحــديــة.  إنتاجيتها  زيـــادة  فــي  يكمن  للدولة  االقــتــصــادي  والــنــجــاح  الــضــرائــب، 
من زيادة اإلضافات إلى التراكم الرأسمالي المتمثل بزيادة االستثمارات، وزيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد 

تزيد الوعاء الضريبي وتعزز القدرة على سداد الدين.

ثامنًا: الدين العام واالستدامة المالية في الفكر الكينزي
ظل الفكر التقليدي هو السائد حتى أزمة الكساد العظيم، الذي بدأ في ٢٩ تشرين األول/أكتوبر عام 
حــاالت  وتــزايــدت  نــيــويــورك،  بــورصــة  فــي  المالية  األوراق  أســعــار  انخفضت  حيث   ،١٩٣٣ عــام  حتى   ١٩٢٩

 Alberto Bagnai, «Keynesian and Neoclassical Fiscal Sustainability Indicators, with Applications to EMU (٢٣)
 Member Countries,» Working Paper, no. 75 (2004), <http://core.ac.uk/download/files/153/6741028.pdf> (retrieved
12/11/2015).
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تقييم االستدامة المالية في المملكة العربية السعودية 

وهنا،  أوروبــيــة.  مستعمرات  باعتبارها  العالم  دول  أغلب  إلــى  ومنها  أوروبـــا  إلــى  وانتقلت  والبطالة  اإلفـــالس 
الـــدورة  مـــدار  على  نــاصــره  ولكنه  الــعــامــة،  للميزانية  السنوي  الــتــوازن  مــبــدأ  فيه  عـــارض  جــديــد  بفكر  كينز  خــرج 
زيــادة  خــالل  مــن  توسعية  مالية  سياسات  اتــبــاع  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  رئــيــس  مــن  وطــلــب  االقــتــصــاديــة، 
تحليله  كينز  وبـــدأ  قصيرة،  مــدة  خــالل  أكلها  تؤتي  سياسات  وهــي  الــفــائــدة،  مــعــدالت  وخفض  الــعــام  اإلنــفــاق 
بأن التوازن التلقائي أسطورة ال تقبل من قبل الكالسيك، وقادته أدواته التحليلية إلى أن الطلب الفاعل هو 
الذي يحدد العرض الكلي وتاليًا الناتج القومي. وانتهى كينز إلى أنه مع تزايد الدخل يقل الميل لالستهالك 
البطالة  مشكلة  وتظهر  واالستثمار،  االدخـــار  بين  الــتــوازن  عــدم  مشكلة  تحدث  وهنا  لــالدخــار.  الميل  ويـــزداد 

والركود. وللخروج من هذا المأزق، يتعين التدخل الحكومي لزيادة اإلنفاق العام لتحفيز الطلب الفعال.

وعليه، فقد آمن الفكر الكينزي - على خالف الكالسيك - بأهمية دور الدولة، وأن الحكومة رشيدة 
بــاليــنــدر وســولــوو  اســتــنــد  وقـــد  الــفــعــال.  الــطــلــب  اســتــخــدامــات منتجة تــعــزز  الــديــن الــعــام إلـــى  تــوجــيــه  ويمكنها 
في  استخدمها  نــظــريــة،  ركــيــزة  ــَال  َمــثَّ نموذجين  وأنــشــأا  الــمــبــادئ  هــذه  إلــى   (١٩٧٣)  (Blinder and Solow)

الكينزي  الــنــمــوذج  خــالل  مــن  المالية  االســتــدامــة  لتحقق  الــضــروري  الــشــرط  إلــى  التوصل  فــي  باغناي  بعد  مــا 
.(٢٤) (The Dynamic Keynesian Model) الديناميكي

 (١٩٧٦)  (Tobin and Buiter) وبــويــتــر  توبين  اقــتــرحــه  الـــذي   DKMالديناميكي الكينزي  والــنــمــوذج 
اعتمادًا على أعمال باليندر وسولوو، استخدما النموذج الكينزي بتوسع، وأضافا إليه شرط توازن الميزانية 
الحكومية واالستثمار، وبناء دالة ديناميكية غير خطية من الدرجة الثانية، تصف تطور أرصدة الدين العام 

ورأس المال. والشرط الضروري للتوازن الديناميكي عندما يكون العجز في الميزانية صفرًا كالتالي:

حيث إن:
- α هي نسبة الدخل الرأسمالي إلجمالي الدخل الكلي.

L نسبة النقود في ثروة المستهلك.   -
L1 المشتقة األولى للطلب على النقود.   -

W نسبة األصول إلى اإلنتاج.   -

وشرط التوازن أو االستقرار يعتمد على رصيد الدين العام الحقيقي B، ويمكن التعبير عنه كالتالي:

وجــود  المتطابقة  وتــوضــح  الــنــقــود.  على  الطلب  مــرونــة  عــن  تعبر  وهــي   Ψ =(1-t)L1r/L<0 إن  حيث 
عالقة نسبية طردية مع الضرائب t، ونسبية عكسية مع معدل الفائدة r، عالوة على العالقة النسبية العكسية 

(٢٤) المصدر نفسه.
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المالية  السياسة  تمويل  يتم  عندما  النموذج  ويوضح  النموذج.  في  المزاحمة  أثــر  آلية  تعكس  والتي   Ψ مع 
تغير  على  االقتصادية  الوحدات  لتحفيز  الفائدة  معدل  زيادة  إلى  يؤدي  سوف  ذلك  فإن  بالعجز،  التوسعية 
توليفة محفظتهم المالية (من تفضيل األفراد لالحتفاظ بالنقود إلى االستثمار في الدين الحكومي)، وكلما 
كــانــت اســتــجــابــة الــطــلــب عــلــى الــنــقــود لــلــفــائــدة كــبــيــرة (تـــقـــاس بــالــقــيــمــة الــمــطــلــقــة Ψ)، قــّلــت الـــزيـــادة فـــي مــعــدل 
الزيادة  نسبة  قّلت  ثابتة،  األخــرى  العوامل  بقاء  مع   ،Ψ المطلقة  القيمة  زادت  كلما  أنــه  يعني  وهــذا  الفائدة. 

في r وانخفضت أعباء الدين باغناي (٢٥).

فــي  الـــحـــكـــومـــة  دور  عـــلـــى  الـــمـــعـــوضـــة)  الـــمـــالـــيـــة  خـــــالل  (مـــــن   (Alvin Hanse) هـــنـــس  ألـــفـــن  شـــــدد  كـــمـــا 
االستقرار االقتصادي واستخدام الدين العام لتحقيق هذا الهدف ووضع حدود لحجم الدين العام، أهمها 
 (Abba Lerner) ليرنر  أبا  دافع  كذلك  العام.  الدين  زيادة  يفرضها  التي  األعباء  تحمل  على  االقتصاد  قدرة 

عن الدور اإليجابي الذي تؤديه القروض في تحقيق أهداف المجتمع.

لــكــّن صـــراعـــًا فــكــريــًا حــــدث بــيــن الـــمـــذاهـــب االقـــتـــصـــاديـــة، أفــــرز إلــــى الـــوجـــود فــلــســفــة اقــتــصــاديــة جــديــدة 
تزعمتها مدرسة شيكاغو التي عرفت بالمدرسة النقدية، وقادت الهجوم على الكينزية ومبدأ تدخل الدولة 
في النشاط االقتصادي وأرجعت المشاكل االقتصادية إلى اتباع السياسات الكينزية التي ترتب عليها زيادة 
اإلنفاق العام، وتزايد العجز في الميزانية والدين العام. وكانت أهم مالمح فكر هذه المدرسة عند ميلتون 
ال ترتبط  وأنصاره  فريدمان  عند  النقود  دور  َأنَّ  َبْيَد  النقدية.  والسياسة  النقود  دور  على  ركز  الــذي  فريدمان 
فإن  وعــلــيــه،  الــمــركــزيــة.  بالبنوك  الــقــيــادات  صنع  مــن  أنــهــا  على  إليها  يــنــظــرون  بــل  واالســتــهــالك  اإلنــتــاج  بحركة 
الحكومي.  التدخل  سياسات  عمقتها  التي  النقدية  السياسة  أخطاء  إلى  ترجع  االقتصادية  المشاكل  أسباب 
الــتــضــخــم، أي تحقيق  بــمــكــافــحــة  يــتــمــثــل  االقـــتـــصـــاديـــة يــجــب أن  لــلــســيــاســة  الـــجـــوهـــري  الـــهـــدف  هـــنـــا، فــــإن  ومــــن 
وال يتسنى تحقيق ذلك إال من  النقدي، وليس في تحقيق التوظف الكامل كما أراد الكينزيون.  االستقرار 

خالل سياسة نقدية صارمة، تؤدي إلى ضبط معدل كمية النقود بما يتناسب مع نمو الناتج القومي.

بسبب  الــعــام،  الــديــن  وتقليص  الــعــامــة  الــمــيــزانــيــة  فــي  الــعــجــز  نــمــو  عــلــى  الــقــضــاء  يــجــب  ذلـــك،  ولتحقيق 
زيــــادة دور الــدولــة فــي الــنــشــاط االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي. ولــمــا كـــان مــن غــيــر الممكن الــقــضــاء عــلــى العجز 
خفض  خالل  من  تدريجيًا  العجز  نسبة  تخفيض  االقتصادية  السياسة  على  يتعين  فإنه  القصير،  األجــل  في 
اإلنفاق العام الجاري والحد من االستثمارات العامة، ورفع سعر الفائدة على القروض الحكومية. ويعتقد 
فــريــدمــان أن رفـــع الــفــائــدة فــي األجـــل القصير أفــضــل مــن زيــــادة الــضــرائــب فــي األجـــل الــطــويــل، ألنـــه يـــرى أن 
سالح سعر الفائدة ناجع للحد من االئتمان المصرفي، ويرشد استخدام الموارد (وال يعبأ النقديون باآلثار 

السلبية الرتفاع الفائدة على االستثمار وأعباء الدين).

 (Supply Side Economics) الــعــرض  بــاقــتــصــادات  عــرف  آخــر  تــيــار  النيوكالسيك  داخـــل  مــن  بــرز  ثــم 
اتـــفـــق تـــمـــامـــًا مــــع الـــنـــقـــديـــون فــــي تــحــجــيــم دور الــــدولــــة وإطـــــــالق الـــعـــنـــان لـــقـــوى الــــســــوق وضـــبـــط مــــعــــدالت نــمــو 
الــنــقــود، ورأوا أن الــمــشــكــلــة تــكــمــن فــي جــانــب الــعــرض الــكــلــي، ولــيــس فــي الــطــلــب الــكــلــي، واعــتــمــدوا على 

(٢٥) المصدر نفسه.
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إيــرادات  على  ذلــك  تأثير  من  مطلقًا  وال خــوف  االنــتــاج -  زيــادة  على  المستثمرين  لتحفيز  الضرائب،  تقليل 
ذلك  يزيد  فسوف  ذلــك،  من  العكس  على  بل   - (Laffer Curve) الفــر  منحنى  ضــوء  في  وذلــك  الميزانية، 

من اإليرادات الضريبية.

أنصار  قاله  مــا  بين  تجمع  توليفة  فــي  الجديد  فكرها  الرأسمالية  الــبــالد  فــي  الــبــرجــوازيــة  بــلــورت  وعليه، 
أنصار  قاله  ما  وبين  االقتصادي،  النشاط  عن  الدولة  وإبعاد  العامة  الميزانية  عجز  بخفض  النقدية  المدرسة 
حكم  فــتــرة  (Reaganomics) (إبـــان  الريغاني  االقــتــصــاد  هــذا  وســمــي  الــضــرائــب،  بخفض  الــعــرض  اقــتــصــادات 
الحكومي  اإلنــفــاق  تخفيض  عنها  تمخض  والتي  بريطانيا)  في  تاتشر  ومارغريت  المتحدة  للواليات  ريغان 
الــمــوجــه إلــــى خـــدمـــات الــضــمــان االجــتــمــاعــي، زيـــــادة أســـعـــار الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، تــقــيــيــد مـــعـــدالت نــمــو الــنــقــود، 
الحجم  يسمى  مــا  خفض  والــكــهــربــاء،...)،  والصحة،  التعليم،  (فــي  الــخــاص  القطاع  علي  المتزايد  االعتماد 
إلى  انتهت  الــحــال  لكن  الــعــام.  القطاع  وبيع  األجـــور،  تجميد  التوظيف،  تقليل  خــالل  مــن  للحكومة،  الكبير 
أن  إال  الــتــضــخــم،  نسبة  تخفيض  فــي  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  نجحت  وإْن  قــبــل،  ذي  مــن  أســـوا  اقــتــصــاديــة  أوضــــاع 
أخطر ما تمخض عن الريغانية االقتصادية، هو تحويل الواليات المتحدة ابتداء من عام ١٩٨٥ إلى أكبر بلد 
مدين، ولم ينخفض عجزها الداخلي (عجز الموازنة الفدرالية) وال الخارجي (عجز ميزان المدفوعات) (٢٦).

لــــذا انـــبـــرت الـــمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة تـــؤكـــد عــــالج عــجــز الـــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة والــــديــــن الـــعـــام بـــاســـتـــخـــدام رؤيـــة 
شريطة  آليا؛  واستقراره  وتــوازنــه  نفسه  تنظيم  على  تلقائيًا  قــادر  الرأسمالي  النظام  أن  وأكــدت  النيوكالسيك، 
الحرية والمنافسة وإبعاد الدولة عن التدخل في النشاط االقتصادي. ومن المعلوم أن عجز الميزانية العامة 
الشرائية  الـقـوة  وتــدهــور  اإليــــرادات،  وانخفاض  النفقات  نمو  بين  الحاصل  التباين  خــالل  مـن  ويتفاقم  ينمو 
للنقود وتزايد تكاليف مستلزمات اإلنتاج السلعية والخدمية التي تحتاجها الدولة لتأدية وظائفها التقليدية، 
االنخفاض  لتعويض  لموظفيها  غالء  عــالوة  تقرير  على  الدولة  تجبر  التضخمية،  الضغوط  أن  على  عــالوة 
الذي طرأ على دخولهم الحقيقية، ومخصصات الدعم، وتاليًا زيادة تكاليف االستثمارات العامة، ما يؤثر 

سلبًا في قدرة الدولة مستقبـًال على تحّمل أعباء النفقات العامة واالستدامة المالية (٢٧).

ــًا أســـاســـيـــة لــالنــضــمــام إلــــى الــتــكــتــل؛ فــمــثـــــًال نــصــت اتــفــاقــيــة  كــمــا حـــــددت الــتــكــتــالت االقـــتـــصـــاديـــة شــــروطــ
الــتــقــارب  معايير  عليها  (يــطــلــق  األوروبـــــي  االتــحــاد  إلـــى  لــالنــضــمــام  الــشــروط  مــن  مجموعة  عــلــى  ماستريخت 

((Convergence Criteria) أهمها ما يلي (٢٨):

 ٣ الــعــامــة  لــلــمــوازنــة  الــســنــوي  العجز  يــتــجــاوز  أّال  الــعــامــة:  للميزانية  الــمــالــي  الــوضــع  ومــســانــدة  دعــم    - ١
بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي.

نسبة الدين العام: أال يتجاوز ٦٠ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي.   - ٢

(٢٦) رمـــــزي زكـــي، الـــصـــراع الــفــكــري واالجــتــمــاعــي حـــول عــجــز الــمــوازنــة الــعــامــة فــي الــعــالــم الــثــالــث (الــقــاهــرة: دار سينا للنشر، 
.(١٩٩٢

(٢٧) «عجز الموازنة: المشكالت والحلول،» مجلة جسر التنمية (المعهد العربي للتخطيط)، العدد ٦٣ (٢٠٠٧).
(٢٨) البنك األهلي المصري، «االتحاد األوروبي يتوسع شرقًا،» النشرة االقتصادية، السنة ٥٧، العدد ٢ (٢٠٠٤).
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استقرار األسعار: أال تتجاوز نسبة التضخم ١٫٥ بالمئة فوق متوسط معدل التضخم في أفضل    - ٣
ثالث دول تتمتع باستقرار األسعار في االتحاد اُألوروبي.

استقرار معدل الفائدة: بحيث ال يتجاوز اإلقراض طويل األجل أكثر من ٢ بالمئة عن مثيله في    - ٤
البالد الثالثة، السابق اإلشارة إليها.

٥ - استقرار أسعار الصرف: بحيث تكون التحركات في أسعار الصرف هامشية.

كما اهتمت األدبيات المالية بدراسة أثر الدين العام في االستدامة المالية، وتقديم بعض المؤشرات 
الدالة عليها، وكالتالي (٢٩):

عجز  بــيــن  الـــفـــرق  قـــيـــاس  يــتــم  وفـــيـــه   :(Primary Gap Indicator) لــلــديــن  األولــــــي  الـــرصـــيـــد  مـــؤشـــر  أ - 
الموازنة والرصيد األولي المطلوب لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج.

.(Public Debt to GDP) نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي ب -  

.(Public Debt to Government Revenues) نسبة الدين العام إلى اإليرادات الحكومية ج -  

.(Debt Service to GDP) مصاريف خدمة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي د -  

.(Debt Service to Government Revenues) هـ - مصاريف خدمة الدين إلى اإليرادات الحكومية

ثم اتجهت بعض الدول إلى تطبيق برامج لإلصالح المالي وتخفيض عجز الميزانية العامة والدين 
العام، وتفعيل قواعد المالية والدين (Debt and Fiscal Rules)، واستهداف نسبة محددة لعجز الميزانية 
العامة (في حدود ٣ بالمئة) طبقًا لميثاق تحقيق االستقرار والنمو (Stability and Growth Pact)، وقامت 
 (Swedish بعض الدول بإنشاء هيئات لتقييم الوضع المالي، مثل مجلس السياسات االقتصادية السويدي
 (U.K.’s الذي تم إنشاؤه عام ٢٠٠٨، والمكتب البريطاني للميزانية العامة Economic Policy Council)

(Office of Budget Responsibility عام ٢٠١٠، وذلك لوضع التوقعات االقتصادية والمالية للمتغيرات 

الحكومة  عليها  تعتمد  أن  يجب  التي   (Long-term Macroeconomic Projections) الكلية  االقتصادية 
 (Stabilizing Public اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلــى  العام  الدين  نسبة  تثبيت  وكيفية  الطويل،  األجــل  في 
على  تعتمد  أخـــرى  مــؤشــرات  وهــنــاك  المالية.  االســتــدامــة  تحقيق  على  والعمل   Debt as Share of GDP)

على  عــالوة  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  نمو  بمعدل  ومقارنته  العام  للدين  المستقبلي  المسار  نمط  تحديد 
مسار استهداف العجز المستقبلي الذي ينطوي على زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل النفقات الحكومية. 
بالعجز  واالهــتــمــام  األجــل  طويلة  االلــتــزامــات  لتقييم  توقعات  بناء  فسيتم  الــعــام،  الــديــن  اســتــهــداف  تــم  لــو  أمــا 

الدوري (Cyclical Deficits)، ومخاطر الركود االقتصادي والسبل الممكنة لتقليل أثرهم قدماً (٣٠).

 Nouriel Roubini, «Debt Sustainability: How to Assess Whether a Country is Insolvent,» Stern School (٢٩)
of Business, New York University (20 December 2001), <http://people.stern.nyu.edu/nroubini/papers/debtsustain-
ability.pdf>.
Alan J. Auerbach, «Long-term Fiscal Sustainability in Major Economies,» Bank for International Settle- (٣٠)
 ments, Working Paper, no. 361 (2011), <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1971166> (retrieved
20/12/2015).
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َبْيَد أنَّ التجارب الدولية التي عملت على تقييم االستدامة المالية وضعت حدود معينة للدين العام 
تحديد  على  عـــالوة  غيرها  دون  معينة  أدوات  اســتــخــدام  بين  بالمفاضلة  الــقــرار  لصناع  تسمح  آمــنــة)  (منطقة 
الحكومة  على  والتزامًا  مصداقية  وخلق  أعبائه  من  المقبلة  األجيال  وإنصاف  حجمه  لتخفيض  التنفيذ  آلية 
الدين  لحجم  معينة  سقوفًا  تفرض  اإلقليمية،  االتــحــادات  اتفاقيات  جعل  ما  وهــذا  المستقبل،  في  بتحقيقه 

العام، كمعيار أساسي لالنضمام إلى التكتل.

وعليه، فعلى الرغم من انتشار فكر النقديين، والنيوكالسيك في الستينيات والسبعينيات - ثم لعقدين 
على األقل حتى أواخر التسعينيات - قّلت هيمنة الفكر الكينزي على األوساط األكاديمية والتطبيقية، وبدا 
وكأن النهج الكينزي قد حجب إلى أجل غير مسمى، إال أنه في العقد األول من القرن الواحد والعشرين، 
قـــام وزراء الــمــالــيــة ومــحــافــظــو الــبــنــوك الــمــركــزيــة بتطبيق ســيــاســات واســعــة إلنــقــاذ االقــتــصــاد وإنــعــاشــه بــاإلنــفــاق 
بالعجز وإحياء السياسات الكينزية بعد ثمانية عقود، أثناء االزمة المالية (٢٠٠٨ - ٢٠٠٩)، وترتب عليها 
تــبــنــي صــانــعــي الـــقـــرار الــســيــاســات الــكــيــنــزيــة والــتــخــلــي عـــن مــعــظــم قـــواعـــد الــمــالــيــة، وإصـــــــدارات واســـعـــة للدين 
 Quantitative الكمي  التيسير  باسم  عرف  ما  النقدي (في  العرض  وزيــادة  صفرية  شبه  فائدة  وأسعار  العام 

(Easing، وتاليًا، سّن العالم سياسات كينزية أكثر توسعًا في عصر ال هوادة فيه.

تاسعًا: الوضع المالي في السعودية

السعودية  استفادة  إلــى   ٢٠١٥ عــام  السعودي  العربي  النقد  لمؤسسة  الــمــالــي  االســتــقــرار  تقرير  أشــار 
وهــذا  الحالي،  العقد  منتصف  وقبل  الماضي  العقد  بــدايــات  منذ  النفط  وصـــادرات  أســعــار  فــي  الــزيــادة  مــن 
الــعــام.  اإلنــفــاق  وتــيــرة  فــي  المستمر  الــتــزايــد  مــن  الــرغــم  على  الــعــامــة،  الميزانية  فــي  فــوائــض  تحقيق  مــن  َمــّكــن 
مــلــيــار   ٤٤ إلــــى   ٢٠٠٢ عــــام  ريـــــال  مــلــيــار   ٦٨٥ مـــن  الـــعـــام  الـــديـــن  تــخــفــيــض  عــلــى  الـــفـــوائـــض  هــــذه  وســـاعـــدت 
عام  المحلي  الناتج  إجمالي  من  بالمئة   ٩٦٫٤ من  العام  الدين  نسبة  تراجعت  وعليه،   .٢٠١٤ عــام  ريــال 
٢٠٠٣ إلى ١٫٦ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام ٢٠١٤. لكن في عام ٢٠١٤ لم يتحقق فائض، 
اإليـــرادات  انخفاض  إلــى  العجز  هــذا  ويــعــزى  اإلجــمــالــي.  المحلي  الناتج  مــن  بالمئة   ٣٫١ بلغ  عجز  وحــل 
العامة  الميزانية  بــيــان  أوضــح  ثــم  بالمئة.   ١٣٫٨ بنسبة  الــعــامــة  النفقات  وزيـــادة  بالمئة،   ٩٫٧ بنسبة  النفطية 

لعام ٢٠١٥ ما يلي:

الــنــفــطــيــة  واإليــــــــــرادات  مـــلـــيـــارات ريــــــال،  اإليـــــــــرادات الـــعـــامـــة ٦٠٨  إجـــمـــالـــي  ١ - اإليـــــــــــــرادات الــــعــــامــــة: بــلــغ 
النفطية  غير  اإليــــرادات  أنَّ  َبــْيــَد  الــمــقــدر)،  عــن  بالمئة   ٢٣ (بانخفاض  بالمئة   ٧٣ بنسبة  ريــال  مليار   ٤٤٤٫٥
تصل  بنسبة   ،٢٠١٤ عــام  ريــال  مليار   ١٢٦٫٨ كانت  بينما   ،٢٠١٥ عــام  ريــال  مليار   ١٦٣٫٥ إلــى  ارتفعت 

إلى ٢٩ بالمئة.

٢ - المصروفات العامة: بلغ إجمالي المصروفات ٩٧٥ مليارًا، بينما كانت التقديرات ٨٦٠ مليارًا، 
بزيادة ١١٥ مليار ريال، وتاليًا، بلغ العجز ٣٦٧ مليار ريال، نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة بـ 
٨٨ مليارًا (تمثل نسبة ٧٧ بالمئة من الزيادة في المصروفات) عالوة على ٢٠ مليارًا للمشروعات األمنية 

والعسكرية (١٧ بالمئة من الزيادة).
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٣ - الدين العام: تم إصدار سندات تنمية حكومية خالل عام ٢٠١٥ بـ ٩٨ مليار ريال للمؤسسات 
بالمئة   ٥٫٨ نسبة  يمثل  ريـــال،  مليار   ١٤٢  (٢٠١٥ عــام  (نــهــايــة  الــعــام  الــديــن  صــافــي  وبــلــغ  المحلية،  المالية 
الناتج  من  بالمئة   ٢ بنسبة  ريــال،  مليار   ٤٤ بلغ   ٢٠١٤ عــام  نهاية  في  بينما  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من 

المحلي اإلجمالي.

 ٨٤٠ العامة  والمصروفات  ريال،  مليار   ٥١٣٫٨ اإليرادات العامة   :٢٠١٦ ميزانية عام  تقديرات   - ٤
تم  الــبــتــرول،  أســعــار  فــي  التقلبات  إلــى  ونــظــرًا  ريـــال،  مليار   ٣٢٦٫٢ الميزانية  عجز  فــإن  وعليه،  ريـــال.  مليار 
وفقًا  للميزانية،  ومرونة  محتمل  نقص  أي  لمواجهة  ريال  مليار   ١٨٣ بـ  الميزانية  لدعم  مخصص  تخصيص 

لألولويات التنموية.

االئتماني  التصنيف  على  العالمية  االئــتــمــانــي  التصنيف  وكــــاالت  حافظت  فقد  هـــذا،  مــن  الــرغــم  على 
السيادي للسعودية نفسه، إال أن التطلعات المستقبلية تراجعت قليـًال نتيجة التراجع في أسعار النفط مؤخرًا، 
حيث قد رفعت وكالة ستاندارد آند بورد S&P للتصنيف االئتماني عام ٢٠١٣ تصنيف السعودية السيادي 
طويل األجل من درجة +A مع نظرة مستقبلية مستقرة إيجابية إلى درجة -AA، وقامت بتثبيتها عام ٢٠١٤. 
أما في عام ٢٠١٥، فأبقت على التصنيف االئتماني من دون تغيير إال أنها عدلت النظرة المستقبلية لتصبح 
درجـــة  مـــن  االئــتــمــانــي  الــســعــوديــة  تصنيف  رفــعــت   (Fitch Ratings) للتصنيفات  فــتــش  وكـــالـــة  أنَّ  ــْيـــَد  َبـ ســلــبــيــة. 
-AA إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة لعامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، وأرجعت هذا إلى مجموعة من العوامل 

االقتصادية اإليجابية منها انخفاض الدين العام واالحتياطيات المرتفعة ومعدالت النمو المستقرة (٣١).

عاشرًا: نموذج اختبار االستدامة المالية (٣٢)
 (Government الـــحـــكـــومـــيـــة  لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة  الــــزمــــنــــي  الـــقـــيـــد  بــــاســــتــــخــــدام  الـــمـــالـــيـــة  االســـــتـــــدامـــــة  قــــيــــاس  يـــمـــكـــن 
(Intertemporal Budget Constraint (GIBC)، والذي يوضح العالقة بين اإليرادات والنفقات الحكومية 

(إجمالي اإلنفاق على السلع والخدمات، التحويالت ومدفوعات الفائدة على الدين) في األجل الطويل. 
ويمكن توضيح نموذج القيد الزمني للميزانية خالل فترة زمنية t كالتالي:

 (١)

حيث إن G: اإلنفاق الحكومي، GRt: اإليرادات الحكومية، Bt: الدين الحكومي، rt: معدل الفائدة 
عــلــى الــديــن لــفــتــرة واحـــــدة. وتــعــبــر الــمــعــادلــة (١) عــن قــيــد الــمــيــزانــيــة خـــالل فــتــرة زمــنــيــة t، ويــوجــد قــيــد مماثل 
 (Forward substitutions) وبحل معادلة (١) باستخدام عمليات تكرارية تسمى ...t+1, t+2, t+3 للفترة

نحصل على المعادلة التالية:

<http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Economic  ،(٢٠١٥) السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  المالي،  االســتــقــرار  (٣١) تــقــريــر 
Re ports/ Pages/FinancialStability.aspx>.

(٣٢) تـــــــم اســـتـــخـــدام أســـلـــوب بـــوايـــه وآخـــريـــن الخــتــبــار االســـتـــدامـــة الــمــالــيــة والــمــســتــمــد مـــن الــقــيــد الــزمــنــي لــلــمــيــزانــيــة الــحــكــومــيــة. 
 Chin-Hong Puah, Evan Lau, and Hui-Fern Teo, «Assessment of Budget Sustainability in Sarawak,» Asian :انــظــر
Economic and Financial Review, vol. 2, no. 8 (2012), pp. 952-965.
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 (٢)

ويدل  على سعر الخصم، وتفترض المعادلة أن القيمة الحالية للدين الحكومي B0 يساوي القيمة 
الحالية  القيم  مجموع  إلى  إضافًة   ( ) المستقبلية  األولية  الفوائض  لكل  المتوقعة 
عدم  شرط  يتحقق  أي   ،∞ = n عندما  صفر  إلى  الحكومي  الدين  يؤول  بحيث  الحكومي،  للدين  المتوقعة 
باستدانة  الــعــامــة  نفقاتها  بتمويل  ال تــقــوم  الحكومة  أن  يعني  والـــذي  الــطــويــل،  الــمــدى  فــي  الــبــونــزي  التمويل 
إنه  يقال  حينئذ  صفرًا،  يساوي  المعادلة  في  النهاية  جزء  كان  إذا  وتاليًا،  الميزانية،  في  العجز  لسداد  جديدة 

توجد استدامة في السياسة المالية.

معدل  باستخدام  عنها  التعبير  أو  متوسطها  حول  الفائدة  معدل  ثبات  االقتصادية  األدبيات  وتفترض 
الفائدة الحقيقي، لذا تعّدل المعادلة (٢) وتصبح كالتالي:

 (٣)

حيث إن GE: إجمالي اإلنفاق الحكومي علي السلع والخدمات والتحويالت والفائدة على الدين 
 GRt=α1+GRt−1+ε1t يفترض أنها المتغيرات غير الساكنة من Gt+(1+r) Bt−1و GRt أما .(GEt=Gt+rBt−1) 

وGEt=α2+GEt−1+ε2t (٣٣). نتيجة لذلك، يمكن إعادة كتابة المعادلة (٣) كالتالي:

 (٤)

اســـتـــخـــدامـــهـــا  يـــمـــكـــن   (٤) الـــمـــعـــادلـــة  فــــــإن  وتــــالــــيــــًا،  و  إن   حـــيـــث 
كأساس الختبار فرضية االستدامة المالية، وباعتبار أن الدين سيؤول إلى الصفر، فإن جزء النهاية = صفر 

وتصبح المعادلة

 (٥) 

حدد  وقــد  هـــذا،  الــزمــنــي.  الميزانية  لقيد  المالية  االســتــدامــة  شــرط  اخــتــبــار  فــي   (٥) الــمــعــادلــة  وتستخدم 
وهي  االستدامة،  تحقق  شــروط  الختبار  سيناريوهات  أربعة   (٢٠٠٠) ومــارتــن   (١٩٩٥) كوينتوس  من  كل 

كالتالي:

متكاملين   GEو  GR كـــان إذا   (Strongly Sustainable) قــويــة  اســتــدامــة  وضـــع  فــي  الــعــجــز  يــكــون  أ - 
.b=1و

 Craig S. Hakkio and Mark Rush, «Is the Budget Deficit Too Large,» Economic Inquiry, vol. 29 (1992), (٣٣)
pp. 429-245.
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ب - يكون العجز في وضع استدامة ضعيفة (Weakly Sustainable) إذا كان GR وGE متكاملين 
كما  مستدامًا.  العجز  يكون  لكي  كافيًا  يعتبر   1 > b > 0 المعيار  أن  وراش  هاكيو  أثبت  وقد   ،(٣٤) 1 > b > 0و

يشيرb < 1  إلى أن اإلنفاق الحكومي سوف يكون دائمًا أكبر من اإليرادات.
يكون العجز غير مستدام إذا كانت b أقل من، أو تساوي صفرًا. ج -  

إذا كان b > 1 فهذا يعني أن اإليرادات الحكومية تنمو بمعدل أكبر من النفقات الحكومية. د -  

١ - البيانات ونتائج البحث

من  المرحلة  غطت  والتي  السعودية  في  الحكومية  واإليـــرادات  للنفقات  سنوية  بيانات  استخدام  تم 
السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  موقع  من  البيانات  على  الحصول  تم  حيث   ،٢٠١٤ عام  إلى   ١٩٦٩ عام 
(ســــامــــا). ويــمــكــن تــلــخــيــص الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الــــدراســــة الخـــتـــبـــار مــــدى قـــــدرة الـــســـعـــوديـــة عــلــى تحقيق 

االستدامة المالية في اآلتي:

 (GE) التحليل، اإلنفاق الحكومي في  المستخدمة  الزمنية  مدى سكون السالسل  أوًال: التحقق من 
 (Augmented Dickey-Fuller التقليدي  الــوحــدة  جــذر  اخــتــبــار  بــاســتــخــدام   ،(GR) الحكومية  واإليـــــرادات 

(١٩٨١) (ADF))

من  للتحقق   (١٩٩٠)  Johansen and Juselius أســلــوب  باتباع  التكامل  اختبار  اســتــخــدام  تــم  ثــانــيــًا: 
مدى وجود عالقة بين النفقات واإليرادات الحكومية في األمد الطويل (٣٥).

 Dynamic OLS (DOLS) بــاســتــخــدام  الحكومية  واإليـــــرادات  النفقات  بين  الــعــالقــة  تقدير  تــم  ثــالــثــًا: 
واحتواء أعباء  سداد العجز  على  المملكة  قدرة  مدى  وذلك لمعرفة   Fully Modified OLS (FMOLS)و
الـــديـــن ومــــدى تــحــقــق شـــرط االســـتـــدامـــة الــمــالــيــة، وأخـــيـــرًا تـــم اخــتــبــار اتـــجـــاه الــســبــبــيــة بــيــن الــنــفــقــات واإليــــــرادات 
السعودية  في  المالية  السلطات  قدرة  مدى  إلى  للتعرف   (T-Y) وياموتو  تودا  أسلوب  باستخدام  الحكومية 

على تعديل اإلنفاق واإليرادات الحكومية لتحقيق االستدامة المالية في المستقبل (٣٦).

٢ - نتائج اختبار جذر الوحدة

من  يتضح  إنه  وحيث  ال،  أم   (Trend) عام  اتجاه  هناك  كان  إذا  ما  لتحديد  الزمنية  السالسل  رسم  تم 
اختبار  باستخدام  االكتفاء  تــم  فقد   (GR, GE) للسلسلتين  عــامــًا  اتجاهًا  هناك  أن   (١) رقــم  البياني  الشكل 

.(Constant with Trend) جذر الوحدة المتضمن لالتجاه والمستوى معًا

(٣٤) المصدر نفسه، ص ٤٢٩ - ٤٤٥.
Soren Johansen and Katarina Juselius, «Maximum Likelihood Estimated and Inference on Cointegra- (٣٥)
 tion with Application to Demand for Money,» Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 52, no. 2 (1990),
pp. 169-210.
Hiro Y. Toda and Taku Yamamotob, «Statistical Inference in Vector Autoregressive with Possibly Inte- (٣٦)
grated Processes,» Journal of Econometrics, vol. 66, nos. 1-2 (March-April 1995), pp. 225-250.
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الشكل الرقم (١)

(GE) واإلنفاق الحكومي (GR) اإليرادات الحكومية

GR

GE

الحكومية  واإليـــــرادات  النفقات  أن  أظــهــرت  والــتــي   ADF اخــتــبــار  نتائج  يــوضــح  الــرقــم (١)  والــجــدول 
.I(1) ساكنة في الفروق األولى، وهذا يدل على أن هذه المتغيرات مترابطة من الترتيب األول

العددان ٧٤ - ٧٥/ ربيــع - صيف ٢٠١٦ ١٩٦بحوث اقتصادية عربية 



وحيد عبد الرحمن بانافع وعبد العزيز عبد المجيد علي

الجدول الرقم (١)

ADF نتائج اختبار جذر الوحدة

القيمة االحتمالية 
عند ٥ بالمئة

الفروق األولى
(first differences)

القيمة االحتمالية 
عند ٥ بالمئة

المستوى 
(levels)

المتغيرات

٠٫٥٦٧٢٫٠٣٥−٦٫٤٩١(***)٠٫٠٠٠−GR

١٫٠٠٠٢٫٧٤٩−٤٫٣٧٨(***)٠٫٠٠٦GE

(***) تدل على مستوى المعنوية عند ١ بالمئة.

٣ - نتائج اختبار التكامل

 (Johansen and Juselius) وجـــوســـلـــيـــوس  جـــوهـــانـــســـن  اخـــتـــبـــار  نـــتـــائـــج   (٢) الــــرقــــم  الــــجــــدول  يـــوضـــح 
عدم  أظــهــرت   max-eigenvalueو  Trace إيغنفاليو  ومــاكــس -  تــريــس  اخــتــبــارات  نتائج  إن  حيث  للتكامل، 
قبول فرضية العدم r = 0 عند مستوى معنوية ١ بالمئة، وتاليًا، هناك متجه واحد للتكامل. وهذا يعني أن 

هناك عالقة طويلة األجل بين النفقات واإليرادات الحكومية.

الجدول الرقم (٢)

نتائج اختبار التكامل جوهانسن وجوسليوس

فرضية 
العدم

الفرضية 
البديلة

اختبار 
Trace

القيمة 
االحتمالية

اختبار
max-eigenvalue

القيمة 
االحتمالية

r = 0r = 1(***)٢٢٫٦٤٥٠٫٠٠٢(***)٢٥٫٠١٠٫٠٠١

r ≤ 1r = 2٢٫٣٦٠٫١٢٤٣٢٫٣٦٣٠٫١٢٤

 (lags) عبارة عن متجه التكامل، كما أنه تم اختيار عدد فترة اإلبطاء r ،تـــدل على مستوى المعنوية عند ١ بالمئة (***)
.(Akaike Information Criterion) AIC بناًء على معيار

٤ - تقدير العالقة طويلة األجل بين النفقات واإليرادات الحكومية

يوضح  والــذي  القياسي  النموذج  استقرار  في  يؤثر  قد  النفط،  على  كبير  بشكل  السعودية  اعتماد  إن 
استقرار  اخــتــبــار  تــم  فقد  لــذلــك،  ووفــقــًا   .((٥) الــرقــم  (الــمــعــادلــة  الحكومية  واإليـــــرادات  النفقات  بين  الــعــالقــة 
الــنــمــوذج بــاســتــخــدام كــوســم (CUSUM)، حــيــث أشــــارت الــنــتــائــج إلـــى قــبــول فــرضــيــة الــعــدم (فــرضــيــة اســتــقــرار 
الثابت والميل لجميع المتغيرات في النموذج عبر الوقت) باعتبار أن خط اختبار CUSUM يتحرك داخل 
اســتــقــرار الــثــابــت والــمــيــل لجميع  الــبــديــلــة (فــرضــيــة عـــدم  الــفــرضــيــة  ــي مــســتــوى المعنوية ٥ بــالــمــئــة، ورفـــض  خــطَّ
المتغيرات في النموذج عبر الوقت). ولعل ذلك يعطي مصداقية لصحة النموذج باعتبار أنه مستقر خالل 

فترة التقدير.
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الشكل الرقم (٢)

نتائج اختبار استقرار النموذج القياسي

-20

-10

10

20

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

CUSUM 5% Significance

اختبار  باستخدام  النموذج  في   (Residuals) الخطأ  لمعامالت  المتعدد  االرتباط  اختبار  تم  وكذلك 
قبول   (٣) الــرقــم  الـــجـــدول  فــي  الــنــتــائــج  أظــهــرت  حــيــث   .(Breusch-Godfrey (B-G)) وغـــادفـــري  بـــروســـاش 
مستوى  من  أكبر   ٠٫٢١٠ االحتمالية  القيمة  أن  إلى  نظرًا  متعدد)  ارتباط  وجــود  عدم  العدم (فرضية  فرضية 

المعنوية ٠٫٠٥، وهذا يدل على جودة النموذج (المعادلة الرقم (٥)).

الجدول الرقم (٣)

نتائج اختبار االرتباط المتعدد

B-Gفرضية العدم: عدم وجود ارتباط متعدد

(0.210) 1.618قبول فرضية العدم

باستخدام   (٥) الــرقــم  للمعادلة  وفــقــًا  الــنــمــوذج  تقدير  تــم  القياسي،  الــنــمــوذج  جــودة  مــن  التحقق  وبعد 
بــاســتــخــدام   b لــــ الــمــقــدرة  الــقــيــمــة  أن  إلـــى  الـــرقـــم (٤)  الـــجـــدول  فـــي  الــنــتــائــج  تــشــيــر  حــيــث   .FMOLSو  DOLS

رفــض  تـــم  وقـــد   .b > 1 الـــواحـــد  مـــن  أكــبــر  وهـــي  الـــتـــوالـــي،  عــلــى  و١٫١٨٦   ١٫٣٤٣ هـــي   FMOLSو  DOLS
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فرضية العدم b = ١ عند مستوى معنوية ١ بالمئة، مما يعني أن السعودية قادرة على سداد العجز واحتواء 
أعباء الدين، وتاليًا، يتحقق شرط االستدامة المالية.

الجدول الرقم (٤)

نتائج تقدير العالقة طويلة األجل بين النفقات واإليرادات الحكومية

DOLS

H0: b=1t اختبار(b) معلمة المتغير المستقل

H0 ٥٫٣٤٣١٫٣٤٣ (٠٫٠٠٠)(***)رفض

FMOLS

H0: b=1t اختبار(b) معلمة المتغير المستقل

H0 ١٤٫٦١١٫١٨٦ (٠٫٠٠٠)(***)رفض

(***) تشير إلى مستوى المعنوية عند ١ بالمئة، H0 يشير إلى فرضية العدم.

٥ - نتائج اختبار السببية

واإليـــرادات  النفقات  بين  للسببية  واحــدًا  اتجاهًا  األقــل  على  هناك  أن  التكامل،  اختبار  نتيجة  توضح 
يحدد  سوف   (T-Y) فأسلوب  ولذلك  المتغيرات،  تلك  بين  السببية  هذه  اتجاه  تحدد  لم  ولكن  الحكومية، 
ما إذا كان هناك اتجاه مزدوج للعالقة (Bidirectional) أو اتجاه واحد (Unidirectional). كما أن اختبار 
السببية سوف يعطي مؤشرًا عن مدى قدرة أصحاب القرار في السعودية على تعديل النفقات واإليرادات 

الحكومية لتحقيق االستدامة المالية في المستقبل.

والستخدام أسلوب (T-Y) يجب اتباع الخطوات التالية:
الدراسة  محل  المتغيرات  لجميع   (Order of Integration) للتكامل  األعلى  الترتيب  تحديد  أوًال: 

،(VAR) لنموذج االنحدار المتعدد (lags) والعدد األعلى لفترة اإلبطاء
،VAR عند إنشاء نموذج (level) ثانيًا: استخدام بيانات المتغيرات في المستوى

ثالثًا: إضافة الترتيب األعلى للتكامل لعدد فترة اإلبطاء.
رابعًا: يتم اختبار الفرضيات ويمكن توضيح أسلوب (T-Y) وفقًا لنموذج VAR كالتالي:
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لــجــمــيــع   ١ هـــــو  لـــلـــتـــكـــامـــل  األعـــــلـــــى  الـــتـــرتـــيـــب  أن  بــــافــــتــــراض   (٥) رقــــــم   VAR نـــــمـــــوذج  إنـــــشـــــاء  تـــــم  حـــيـــث 
ال تسبب  الحكومية  الــنــفــقــات  كــانــت  إذا  مــا  والخــتــبــار   .٣ هــو  األعــلــى  اإلبــطــاء  فــتــرات  عـــدد  وأن  الــمــتــغــيــرات، 

اإليرادات الحكومية، فإنه يتم اختبار فرضية العدم في المعادلة األولى كالتالي:

ــًا يــمــكــن اخــتــبــار مـــا إذا كــانــت اإليـــــــرادات الــحــكــومــيــة، ال تــســبــب الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة مـــن خــالل  وأيـــضـ
فرضية العدم التالية:

فــرفــض فــرضــيــات الــعــدم يـــدل عــلــى وجــــود سببية بــيــن الــمــتــغــيــرات (الــنــفــقــات واإليـــــــرادات الــحــكــومــيــة)، 
آلية  لتمثل  مــقــيــدة  غــيــر  تــركــت   (GRt − 4GEt − 4) الـــدراســـة  مــحــل  للمتغيرات  الــرابــعــة  اإلبــطــاء  فــتــرة  أن  حــيــن  فــي 

التصحيح في المدى الطويل.

تلخيصها  ويمكن  الحكومية،  واإليــرادات  النفقات  بين  السببية  بالعالقة  تتعلق  فرضيات  أربع  وهناك 
باآلتي:

تسبب  الــحــكــومــيــة  الــنــفــقــات  بــــأن  تــتــمــثــل   (Unidirectional) الــســبــبــيــة  لــلــعــالقــة  واحـــــد  اتـــجـــاه  هـــنـــاك  أ - 
الحكومية  النفقات  مع  يتوافق  لمستوى  اإليـــرادات  تعدل  ســوف  السلطات  إن  حيث  الحكومية،  اإليـــرادات 

المخطط لها (٣٧).

الحكومية،  النفقات  تسبب  الحكومية  اإليـــرادات  بــأن  تتمثل  السببية  للعالقة  واحــد  اتجاه  هناك  ب - 
حــيــث إن الــســلــطــات ســـوف تــعــدل الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة إلـــى مــســتــوى اإليــــــرادات وتــالــيــًا، تخفيض اإليـــــرادات 

الحكومية سوف يقود إلى الحد من النمو في القطاع العام (٣٨).

ج - هناك اتجاه مزدوج للعالقة السببية (Bidirectional) بين النفقات واإليرادات الحكومية، حيث إن 
 (Fiscal Synchronization) السلطات المالية تتخذ قرارات متزامنة تتعلق بالنفقات واإليرادات الحكومية

وتاليًا، هذان المتغيران سوف يعززان بعضهما بعضًا.

تحدد  أن  السلطات  تستطيع  وتــالــيــًا،  الحكومية،  واإليـــــرادات  النفقات  بين  سببية  عــالقــة  ال تــوجــد  د - 
مــســتــويــات الــنــفــقــات واإليـــــــرادات وفـــق مـــا يقتضيه األمـــــر. وقـــد أشـــــارت دراســـــة هــوفــر وشــيــفــريــن إلـــى أن عــدم 
وجـــــود عـــالقـــة ســبــبــيــة بــيــن اإلنـــفـــاق واإليـــــــــرادات الــحــكــومــيــة، ســــوف يــعــكــس ذلــــك وجـــــود فــصــل مــؤســســي في 

وظائف الدولة المتعلقة بالموارد واالستخدامات.

يـــدل على  وهــــذا   H0 فــرضــيــات الــعــدم الـــجـــدول الــرقــم (٥) إلـــى رفـــض  اخــتــبــار (T-Y) فــي  نــتــائــج  تــشــيــر 
في  السلطات  فــإن  النتيجة،  لــهــذه  ووفــقــًا  الحكومية،  واإليـــــرادات  النفقات  بين  مــزدوجــة  سببية  عــالقــة  وجـــود 

 Robert J. Barro, «On the Determination of the Public Debt.,» Journal of Political Economy, vol. 87, no. 5 (٣٧)
(part 1) (October 1979), pp. 940-971.
Milton Friedman, «The Limitation of Tax Limitation,» Policy Review, vol. 5 (Summer 1978), pp. 7-14. (٣٨)
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وحيد عبد الرحمن بانافع وعبد العزيز عبد المجيد علي

الــســعــوديــة، يــجــب أن تــقــارن بــيــن الــتــكــالــيــف واإليـــــــرادات الــحــديــة عــنــد إصــــدار قــراراتــهــم بــخــصــوص النفقات 
واإليرادات الحكومية في الوقت نفسه.

الجدول الرقم (٥)

نتائج اختبار السببية

(فرضية العدم) Chi-sqH0القيمة االحتمالية عند ٥ بالمئةالنتائج

رفض فرضية 
العدم

ال توجد عالقة سببية من اإليرادات الحكومية ٦٫٨٥٨(*)٠٫٠٧٧
(GE) إلى النفقات الحكومية (GR)

رفض فرضية 
العدم

ال توجد عالقة سببية من النفقات الحكومية ١٤٫١٢٧(***)٠٫٠٠٣
(GR) إلى اإليرادات الحكومية (GE)

.AIC تدل على مستوى المعنوية عند ١٠ بالمئة و١ بالمئة على التوالي. كما تم اختيار فترة اإلبطاء بواسطة (***) ،(*)

أحد عشر: نتائج الدراسة

هدفت الدراسة إلى تقييم قدرة السلطات المالية في السعودية على تحقيق االستدامة المالية، وذلك 
من خالل دراسة العالقة بين النفقات واإليرادات الحكومية وفق تطبيق القيد الزمني للميزانية العامة. وقد 
تم استخدام بيانات سنوية من عام ١٩٦٩ إلى عام ٢٠١٤، وتم الحصول على البيانات من موقع مؤسسة 
البحث  اتبع  فقد  المالية،  االستدامة  تحقيق  على  السعودية  قدرة  والختبار  السعودي (ساما).  العربي  النقد 

األسلوب القياسي، كالتالي:

والــمــتــمــثــلــة بــالــنــفــقــات  الــمــســتــخــدمــة فـــي الــتــحــلــيــل  أوًال: الــتــحــقــق مـــن مــــدى ســـكـــون الـــســـالســـل الــزمــنــيــة 
واإليرادات الحكومية، وذلك باستخدام اختبار جذر الوحدة.

ثانيًا: التحقق من مدى وجود عالقة بين النفقات واإليرادات الحكومية في األجل الطويل باستخدام 
اختبار التكامل.

ثـــالـــثـــًا: تــقــديــر نـــمـــوذج الــقــيــد الــزمــنــي لــلــمــيــزانــيــة الــعــامــة، الــــذي يــقــيــس الــعــالقــة بــيــن الــنــفــقــات واإليــــــرادات 
الحكومية في األجل الطويل، والذي يعكس بدوره مدى تحقق شرط االستدامة المالية في السعودية.

رابــــــعــــــًا: الـــتـــعـــرف إلــــى مــــدى قـــــدرة الـــســـلـــطـــات الـــمـــالـــيـــة عـــلـــى تـــعـــديـــل الـــنـــفـــقـــات واإليــــــــــرادات الــحــكــومــيــة 
اختبار  باستخدام  الحكومية  واإليرادات  النفقات  بين  السببية  اتجاه  على  بناًء  المالية،  االستدامة  لتحقيق 

السببية.

وعـــلـــيـــه، أشــــــارت نــتــائــج اخـــتـــبـــار جــــذر الــــوحــــدة إلــــى أن جــمــيــع مــتــغــيــرات الـــنـــمـــوذج الـــقـــيـــاســـي، الــنــفــقــات 
واإليرادات الحكومية، ساكنة في الفروق األولى. كما أوضحت نتائج اختبار التكامل وجود عالقة طويلة 
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تقييم االستدامة المالية في المملكة العربية السعودية 

النتائج  أكــدت  القياسي،  النموذج  تقدير  بنتائج  يتعلق  ما  وفــي  الحكومية.  واإليـــرادات  النفقات  بين  األجــل 
السعودية  قدرة  على  يدل  مما   (b > 1) الحكومية  النفقات  من  أسرع  بمعدل  تنمو  الحكومية  اإليــرادات  أن 
اختبار  نتائج  أظهرت  كما  المالية.  االستدامة  شــرط  تحقق  وتاليًا،  الدين،  أعباء  واحــتــواء  العجز  ســداد  على 
الــســبــبــيــة وجــــود عــالقــة ثــنــائــيــة االتـــجـــاه بــيــن الــنــفــقــات واإليـــــــرادات الــحــكــومــيــة، مــمــا يـــدل عــلــى قــــدرة الــســلــطــات 
إنه  حيث  آنيًا،  الحكومية  واإليـــرادات  النفقات  بتعديل  تتعلق  متزامنة  قــرارات  اتخاذ  على  السعودية  المالية 
يجب على السلطات المالية اتخاذ قراراتها وفق التكاليف واإليرادات الحدية للموارد واالستخدامات، بما 

يضمن تحقيق االستدامة المالية في المستقبل.
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