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يقتضي الوقت الحالي تحقيق مطلبني أساسي�ي ،هما

والقدرة التنافسية االقتصادية لدولها ،وبالتالي

إنقاذ األرواح وت�أمني سبل العيش .وتبذل الحكومات

ال من ذلك ،فهناك على سبيل
تحقيق نتائج إي�جابية بد ً

في جميع أنحاء العالم قصارى جهدها لتحقيق ذلك،

المثال فرص لتحسني كفاءة عملية تحصيل الضرائب،

ما دفعها لضخ مبالغ هائلة بصورة غري مسبوقة

بما في ذلك استخدام الرقمنة التي تمتاز بالسرعة،

وتوجيهها للمعونات واإلنفاق التحفيزي في ظل

ويمكن إعادة تخصيص الميزانيات بعد المراجعة

توقع أن تبلغ
انهيار عائدات الضرائب ،ونتيجة لذلك ُي َّ
قيمة العجز الحكومي على مستوى العالم ما يرتاوح

الدقيقة ألوجه اإلنفاق وتوجيهها لألنشطة التي
ت�تصدر قائمة األولويات مع توفري المدخرات من خالل

بني  9تريليونات دوالر و 11تريليون دوالر في عام

تحسني عمليات الشراء والحد من االحتيال.

 ،2020وبإجمالي تراكمي يصل إلى  30تريليون دوالر
بحلول عام .2023

وتظل هناك احتمالية لوجود فرصة أكرب ال تزال غري
مستغلة إلى حد كبري وت�كمن في إضفاء الشفافية

وستحتاج الحكومات إلى إي�جاد سبل إلدارة أوجه

على الميزانيات الحكومية بأكملها ،بما في ذلك

العجز غري المسبوق دون التسبب في تدمري

األصول مثل األراضي والممتلكات والمؤسسات

اقتصاداتها ،ومن رحم هذا التحدي ُولدت الحاجة إلى

المملوكة للدولة ،فهناك مجال واسع في العديد

قانون التوازن العظيم من خالل إدارة العجز المالي

المقدر بقيمة  30تريليون دوالر ،مع استعادة النمو
االقتصادي ،حيث نؤمن بإمكانية تحقيق ذلك إذا
تضافرت جهود الحكومات والقطاع الخاص مع ًا أكرث من
ذي قبل لوضع األسس لعقد اجتماعي جديد والبدء
في تشكيل مالمح حقبة ما بعد األزمة بتحقيق الرخاء
المشرتك والمستدام.

من الدول إلدارة هذه األصول وتحويلها إلى نقود
واالستفادة منها بصورة أفضل ،لتعزي�ز االستدامة
المالية ودعم التعافي االقتصادي واسع النطاق.
وهناك أيض ًا فرص حقيقية لتحسني صور وأهداف
حزم اإلعانات والحوافز الهائلة التي أثارتها
أزمة كوفيد ،19-و ُتقدر التدابري المعلنة حتى اآلن
بحوالي  10تريليونات دوالر على مستوى العالم،

هناك مخاوف حقيقية حول المعاناة التي ستشهدها

ومن المرجح أن يزداد حجم هذا اإلنفاق مع انتقال

الدول في سبيل الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنني،

الحكومات من الدعم الفوري لألسر والشركات نحو

ما أثار أزمة ديون من شأنها مفاقمة األزمة

تعزي�ز التعافي االقتصادي على المدى الطوي�ل .ربما

االقتصادية التي أججتها جائحة كوفيد 1.19-وحتى إذا

تساعد التدابري التنشيطية المنظمة بحكمة التي

تجنبت الحكومات التخلف عن السداد ،فربما يتسبب

جرى تصميمها وتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص

االرتفاع الهائل في مستويات ديون القطاع العام

على إعداد القوى العاملة من أجل مستقبل يعتمد

في كبح التعافي االقتصادي بصورة هائلة إذا لم

على الت�كنولوجيا وتحسني القدرة التنافسية وزيادة

تنجح الحكومات في إدارة األزمة بفاعلية ،كما يمكن

قدرة تحمل القطاعات الرئيسية على األجل الطوي�ل.

أن تؤدي زيادة ت�كاليف خدمة الديون إلى مزاحمة

إننا نؤمن في الحقيقة بأن األزمة ت�تيح فرصة تاريخية

االست�ثمارات الحيوية في مجاالت مثل البنية التحتية

للحكومة وقطاع األعمال لصياغة عقد اجتماعي جديد

وصقل المهارات ،وقد تؤدي قرارات “طبع النقود”

للنمو الشامل والمستدام.

على نطاق واسع إلى ارتفاع معدالت التضخم ،وقد
ت�تسبب زيادة الضرائب المفروضة في إعاقة أنشطة
االبت�كار والنمو في قطاع األعمال وتؤثر سلب ًا على
التنافس بني الدول.
أي من هذه المسارات إلى حلقة
وربما يقودنا ٌ

مفرغة ينتج عنها كبح النمو االقتصادي واإليرادات
العامة لسنوات مقبلة ،ولكن من المفرتض عادة
امتالك الحكومات لسلطة أكرب عند إدارتها لعجز أكرب
لضمان حفاظها على سالمة األوضاع المالية العامة
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التحدي العالمي بضخ تمويل عام بقيمة  30تريليون
دوالر
أعلنت الحكومات تخصيص أكرث من  10تريليونات دوالر
إلنفاقها على تدابري اإلغاثة الموجهة في المقام
األول لدعم األسر والشركات ،ويصل حجم التدابري
المالية التي أعلنت عنها دول مجموعة العشري�ن
خالل أزمة كوفيد 19-حتى اآلن ،ما يعادل  11%من
الناتج المحلي اإلجمالي ،أي ما يعادل  3أمثال حجم

انظر ،على سبيل المثال ،نيو أتلنتسيست“ ،كيف ت�تعامل مع أزمة الديون المتوقعة الناتجة عن الجائحة؟” ،تدوينة لهونج تران 11 ،مايو/أيار ،2020
.atlanticcouncil.org

قانون التوازن العظيم :إدارة العجز الوشيك بقيمة  30تريليون دوالر مع استعادة النمو االقتصادي

االستجابة لألزمة المالية لعامي  .2008-2009ويصل

وبالنظر إلى الجمع بني التدابري التنشيطية غري

حجم الحزم التنشيطية في بعض الدول إلى أكرث من

المسبوقة واالنخفاضات الحادة في اإليرادات ،ت�تخذ
الحكومات مجموعة من الخطوات إلدارة األوضاع

 30%من الناتج المحلي اإلجمالي.
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من المتوقع في الوقت ذاته أن تؤدي الصدمة
المباشرة لألزمة على الشركات واألسر وكذلك تراجع
نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى انخفاض هائل في
اإليرادات الحكومية ،وتشري الدراسة التحليلية التي
أجريناها إلى احتمالية تراجع اإليرادات المالية بقيمة
ت�تاوح بني  3إلى  4تريليونات دوالر ،على مستوى
العالم (أي بنسبة  )15%بني عامي  2019و،2020
وقد يستغرق تعافي نمو الناتج المحلي اإلجمالي
واإليرادات الحكومية عامني إلى  3أعوام حتى يعود

المالية العامة ،من بينها إعادة تخصيص الميزانية،
لكن يظل الدين هو أكرب وسيلة لسد الفجوة الحالية،
ويشري تحليلنا إلى أن حكومات العالم ستشهد عجز ًا
مالي ًا عالمي ًا قياسي ًا في عام  2020يرتاوح بني  9إلى
 11تريليون دوالر ،أي  3أضعاف ما قبل األزمة على
األقل ،وما يعادل  12-15%من الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي ،وبحلول عام  ،2023من المتوقع أن تواجه
حكومات العالم عجز ًا مالي ًا تراكمي ًا يرتاوح بني  25إلى
 30تريليون دوالر (شكل .)1
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إلى المستويات التي كان عليها ُقبيل األزمة.

الشكل 1

اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﺴﺒﺐ أزﻣﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﰲ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  25ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر
و  30ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ،أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  30%ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﱰاﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول أ 1،1-ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر
 2019ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺣﻮاﻟﻲ 3-
ﺣﻮاﻟﻲ  4%ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ
إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
2
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

2020

2021

2022

2023

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﱰاﻛﻤﻲ
ﻟﻠﻔﺠﻮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

9إﻟﻰ
116إﻟﻰ
8 4إﻟﻰ5-

 2إﻟﻰ3 25-إﻟﻰ 30-

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻟﻢ ُﺗﺠﻤﻊ اﻷرﻗﺎم ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻬﺎ.
 1ﻏﲑ ﺣﺼﺮﻳﺔ ،اﻋﺘﺒﺎر ًا ﻣﻦ  8ﻣﺎﻳﻮ/أﻳﺎر .2020
 2ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن .2020
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ،أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن 2020؛ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن  :2020اﻹﻏﻼق اﻟﻜﺒﲑ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ 6 ،أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن ،2020
imf.org؛ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ أﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﺎﻛﻨﺰي.
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زياد قاسم ،بوركو هاندجيسكي ،يورغ شوبرت ،ياسر زواوي“ ،حزمة إغاثة مالية بقيمة  10تريليونات دوالر :كيف تحقق الحكومات األثر المنشود”
 5يونيو/حزي�ران .McKinsey.com ،2020
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تستند هذه األرقام إلى تحليل أجرته شركة ماكنزي ،اعتبار ًا من  8مايو/أيار  ،2020لت�أثري السيناري�و األول أ -1حيث الموجة الثانية للفريوس وتباطؤ
ال في دراسة استقصائية تنفيذية
ويعد هذا السيناري�و األكرث احتما ً
النمو على المدى الطوي�ل والتعافي غري الملموس على مستوى العالمُ ،
عالمية حديثة أجرتها شركة ماكنزي .للمزيد من التفاصيل حول تحليلنا لهذا السيناري�و المحتمل ،راجع سفني سميت ،مارتن هريت ،بيني داش ،أودري
سببها فريوس كورونا :االنفتاح الكبري
لوكاس ،توم الكوفيك ،مات ويلسون ،إي�زرا غرينربغ ،كيفني بيولر ،كليمينز جارتر “تدمري حالة الغموض التي ّ
القتصاداتنا” 13“ ،مايو/أيار .McKinsey.com ،2020

قانون التوازن العظيم :إدارة العجز الوشيك بقيمة  30تريليون دوالر مع استعادة النمو االقتصادي
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ونتيجة لذلك ،فمن المرجح أن ترتفع مستويات

سوى عدد قليل من الحكومات .وفي المقابل،

الديون السيادية ارتفاع ًا ملحوظ ًا في جميع أنحاء

فإن االستعانة بفرض زيادات ضري�بية لتموي�ل العجز

العالم .ويتوقع صندوق النقد الدولي أن عام 2020

ستؤدي إلى زيادة األعباء الضري�بية بنحو  ،50%وهذا

سيشهد زيادة الديون السيادية في اقتصادات

من شأنه اإلضرار باست�ثمارات الشركات والحد من

الدول المتقدمة لتصل إلى  122%من الناتج المحلي

القدرة التنافسية للدول.

اإلجمالي ،لتسجل ارتفاع ًا عن التوقعات المعلنة
قبل األزمة والبالغة  ،105%أما في الدول الناشئة

ال من ذلك ،إلى إي�جاد سبل
لذا تحتاج الحكومات ،بد ً

ومتوسطة الدخل ،فمن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى
 62%من الناتج المحلي اإلجمالي ،مقارنة بالتوقعات
السابقة البالغة .53%
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كيفية إدارة مستويات الديون القياسية دون تدمير
االقتصاد
وفي ظل استمرار ارتفاع مستويات الديون ،ستحتاج
الحكومات إلى بذل جهد كبري إلدارة العجز وخطط
سداد الديون للحفاظ على الجدارة االئ�تمانية والتمكن
من سداد أقساط الديون ،ولكنهم في الوقت
ذاته سيحتاجون إلى التوصل للطرق المثلى لدعم
التعافي االقتصادي ،على المستوى الوطني ،لصالح
الشركات الفردية والمواطنني على حد سواء.
قد تحتاج الحكومات على األرجح إلى الرتكيز على
هذين الهدفني المزدوجني والموازنة بينهما
باستمرار على مدار السنوات القليلة المقبلة،
وسيحد ذلك من لجوئهم للوسائل التقليدية لتحقيق
توازن الموازنة ،وتشري التحليالت التي أجريناها
إلى أن محاولة اتباع سياسات التقشف لسد العجز
الحكومي في فرتة األزمات ستستلزم خفض اإلنفاق
العام بنحو  ،25%وهو إجراء ال يستطيع التفكري فيه

لتحسني أدائها المالي مع الحفاظ على القدرة
التنافسية االقتصادية للدول كأساس لتحقيق
التعافي المستدام إلى جانب إظهار التميز في
إصدار الديون وإدارتها ،وبإمكان الحكومات إعادة
كل من
صياغة برامجها المالية بصورة شاملة لتعزي�ز ٍّ
تدابري الدخل والميزانية العمومية (شكل .)2

كبداية ،ستحتاج الحكومات إلى تبني اسرتاتيجيات
جريئة لتعزي�ز اإليرادات واحتواء الت�كاليف .وفيما
يتعلق باإليرادات ،يمكنهم االستعانة بأدوات رفع
األداء التشغيلي لتحسني إجراءات تحصيل اإليرادات.
وفي بحث سابق أعدته “ماكنزي” س ّلطنا الضوء على
الفرص األساسية التي يجب على الدول النظر إليها
لتحسني كفاءة وفاعلية أنظمتها الضري�بية ،ويشمل
ذلك استخدام جهود الرقمنة المخططة جيد ًا ،كما
تستطيع الحكومات تسخري مصادر البيانات واألدوات
التحليلية الجديدة السرتداد حوالي تريليون دوالر
سنوي ًا من التسرب المالي الناتج عن اإليرادات غري
المدفوعة والمدفوعات الصادرة غري المربرة.
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وبالحديث عن احتواء الت�كاليف ،تستطيع الحكومات
استعراض أوجه اإلنفاق إلعادة تخصيص الميزانيات
وتوجيهها إلى األنشطة األكرث أولوية ،مع تحقيق

وفي حال عدم التوصل لنهج جيد ،سيتطلب سد العجز
المالي التراكمي على مستوى العالم يف الفترة ما بين
عام  2020و 2023زيادة اإليرادات الضريبية بنسبة
 ،50%أو تخفيض حجم اإلنفاق العام بنسبة .25%

4

4
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الشكل 2

ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷدوات
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء.

إﻇﻬﺎر اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ إﺻﺪار
اﻟﺪﻳﻮن وإدارﺗﻬﺎ
اﻷﻫﺪاف

أدوات رﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى
اﻷداء

إﺻﺪار اﻟﺪﻳﻮن وﺗﺤﺴﲔ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدارﺗﻬﺎ
ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺘﻮازن اﻷﻣﺜﻞ
ﺑﲔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪﻳﻮن
ﺗﺤﺪﻳﺚ وﺿﻊ اﻟﺪﻳﻮن
واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﺗﺤﺴﲔ إﺻﺪار اﻟﺪﻳﻮن
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات
ﺗﺤﺴﲔ إدارة اﻟﺪﻳﻮن
ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﺴﻴﻴﻞ ﺟﺰء
ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ

إﻃﻼق إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ
أﺻﻮل اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ﺗﺤﺴﲔ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻹﻳﺮادات اﺣﺘﻮاء أوﺟﻪ اﻹﻧﻔﺎق

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﺻﻮل
اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻏﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺰﻳﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ

إﻇﻬﺎر اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺤﺴﲔ
ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﺿﻤﺎن اﻷﺻﻮل اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ
ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺤﻠﻮل اﻹﻗﺮاض
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻧﻔﺎق
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ )ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺪ
ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم
واﻟﺨﺎص(1
ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
2
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ أدوات رﻓﻊ اﻷداء
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ
إﺟﺮاءات ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات
دون اﻹﺿﺮار ﺑﺠﻬﻮد
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت ردع
اﻻﺣﺘﻴﺎل واﻛﺘﺸﺎﻓﻪ
ﺗﺤﺴﲔ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ
أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ
ﺗﺤﺴﲔ إدارة اﻷﺻﻮل
ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة ﻋﺎﺋﺪﻫﺎ
إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات ﻓﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮاﺋﺐ،
وﺷﺮاﺋﺤﻬﺎ ،وﻧﻄﺎﻗﻬﺎ

اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﻔﻘﺎت
ﻟﺘﺤﺴﲔ أوﺟﻪ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ
ﺿﻮء اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي
ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ19-
إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﺑﻌﻴﺪ ًا ﻋﻦ اﻟﻔﺌﺎت ﻏﲑ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺗﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء
اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﱰﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ أوﺟﻪ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
اﻟﻤﻮﻇﻔﲔ وزﻳﺎدة
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
 1ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ).(PPP
 2اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ).(SOEs

الوفورات من خالل تحسني عمليات الشراء والحد

أكرث من قاعدة الت�كلفة المستهدفة ،دون المساس

من االحتيال .قد تشكل هذه الخطوات جزء ًا من حملة

بنطاق الخدمات أو جودتها .وفي الوقت ذاته ،يمكن

أوسع لتحسني إنتاجية القطاع العام ،وبهذا تستطيع
الحكومات توفري حوالي  3.5تريليون دوالر سنوي ًا ،كما
أوضح بحثنا السابق.

6

وفي الوقت الحالي ،تغري معظم الحكومات مخصصات
اإلنفاق عام ًا تلو اآلخر ولكن بصورة هامشية فقط ،لذا

ذكاء أن توفر للحكومات حوالي
لعمليات الشراء األكرث
ً
 15%من حجم اإلنفاق القابل إلعادة التوجيه ،من خالل

إدارة التوريد والتحكم في عمليات الطلب وتطبيق
إجراءات مثل بوابات المناقصات اإللكرتونية ،في ظل
الحفاظ على تعزي�ز النتائج.

7

نجد أن هناك فرصة لمراجعة وتعديل أوجه اإلنفاق

إننا نؤمن بوجود فرصة أكرب ت�كمن في عقد شراكة

بالمزيد من الحسم ،وتستهدف الحكومات التي أجرت

مع القطاع الخاص لضمان خضوع األصول المملوكة

هذه المراجعات تحقيق وفورات بنسبة  10%تقري�ب ًا أو

ملكية عامة لتقي�يم سليم والت�أكد من إدارتها

6

إنتاجية الحكومة :طرح فرص بقيمة  3.5تريليون دوالر ،مركز ماكنزي للشؤون الحكومية ،أبري�ل/نيسان .McKinsey.com ،2017
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5

هناك مجال للتعاون الذكي القائم على الثقة المتبادلة
بين الحكومة وقطاع األعمال إلعادة بناء قطاعات
االقتصاد الرئيسية ووضع تصور جديد لها.
باحرتافيــة وتسـي�يلها أو تحويلهــا إلى أموال نقدية

أننا ما زلنا في مرحلة مبكرة من أزمة كوفيد،19-

عنــد الحاجــة ،بما في ذلك األراضــي والممتلكات

وقد ت�كون هناك حاجة لمزيد من التدخالت إلنعاش

والمؤسســات المملوكة للدولة .وســتصبح الحكومات

حركة الطلب الكلي ،ففي الواليات المتحدة ،على

قــادرة على صياغة اســراتيجيات ناجحــة للتموي�ل

سبيل المثال ،خصصت الحكومة  3تريليونات دوالر،

الشــفافية بشــأن ميزانياتها العمومية ،واالســتعانة

الموجهة لالستجابة ألزمة كوفيد ،19-بالكامل تقري�ب ًا
إلى تدابري اإلغاثة الفورية .وعلى النقيض من ذلك،

فــي تحقيــق ذلــك بخربات الجهــات الفاعلة في القطاع

خصص القانون األمريكي للتعافي وتنشيط االست�ثمار

الخــاص مثــل القطــاع المالي .يمكن أن تشــتمل هذه

لعام  2009نسبة  55%من إجمالي التموي�ل لتنشيط

االســراتيجيات علــى مجموعة مــن الخيارات ،بما في

القطاعات وإنعاش الطلب الكلي.

وإعــادة تخصيــص األصــول إذا اتجهت إلى إظهار

ذلــك االســتعانة بالحلول التــي ت�تجنب اللجوء لالقرتاض،
مثــل عقد شــراكات بــن القطاعني العام والخاص
لتموي�ل مشــاريع اإلنفاق الرأســمالي ،وبيع األصول
غري االســراتيجية ،من خالل تسـي�يل األراضي على
ســبيل المثال ،واالســتفادة من االحتياطيات الحالية
إلدارة نســبة الت�كلفــة إلى المخاطــر الخاصة بمحافظ
الديون الحكومية.

8

واستشــراف ًا للمســتقبل ،يمكن للحكومات العمل
مــع القطــاع الخاص لصياغة تدابري تنشــيطية داعمة
بغــرض وضــع تصور جديد لالقتصــادات والمجتمعات
علــى المــدى الطويـ�ل دون االقتصار على تدابري
التعافــي قصــر المدى وتمثــل أزمة كوفيد 19-فرصة
لتســريع جهود الرقمنة الحكومية ودعم الشــركات
العتمــاد التقنيــات الحديثة ،وبالتالــي تعزي�ز اإلنتاجية

ويمكن توفري قيمة كبرية للحكومات باستخدام أدوات

والخدمــات المقدمــة للمواطنني .وسيســهم التحول

تحسني أداء الميزانية العمومية ،وتحقيق الحد األدنى

إلى االقتصاد الالتالمســي في هذا التســارع مدفوع ًا
بالجائحــة ،حيــث شــهدت بعض الدول خالل األزمة زيادة

من اآلثار الدورية.

تفضيل األفراد للعمليات الالتالمســية بنســبة 20%

ضمان تحقيق حزم اإلعانات المالية التنشيطية للتعافي
السريع والشامل
عالوة على ضرورة ت�أمني التموي�ل العام المستدام،
ستحتاج الحكومات إلى ضمان توجيه تدابري التنشيط

وتجــارة التجزئة واألغذية واإلســكان والتعليم
والرعاية الصحية.

9

ويمكــن للحكومات والقطاع الخاص والمؤسســات

المالي للقطاعات األكرث دعم ًا لتحقيق التعافي ،كما

التعليميــة النظــر أيضـ ًا إلى األزمــة بصفتها محفز ًا
لتســريع صقــل مهارات القــوى العاملة على نطاق

الحالي والمخطط له لتسريع التحوالت االقتصادية

واســع ،في ظل توفري الحزم التنشــيطية المشــجعة

ستحتاج إلى إي�جاد سبل ذكية لالستفادة من الدعم
الجارية ،أو لدمج التحوالت الجديدة الالزمة.

6

أو أكــر ،بينمــا ت�أثرت قطاعــات المدفوعات الممتدة

للتحــول إلــى اقتصاد أكــر إنتاجية وإنصاف ًا .ففي
ألمانيــا ،علــى ســبيل المثال ،ينص قانــون فرص الت�أهيل

ويمكن تفهم تركيز االستجابة االقتصادية في

الجديــد علــى منح إعانــات حكومية لربامج تدريب

العالم حتى اآلن على اإلعانات المالية ،بالنظر إلى

موظفي الشــركات ،وت�تلقى الشــركات الصغرية إعانات

8

زياد قاسم ،بوركو هاندجيسكي ،يورغ شوبرت ،ياسر زواوي“ ،حزمة إغاثة مالية بقيمة  10تريليونات دوالر :كيف تحقق الحكومات األثر المنشود”
 5يونيو/حزي�ران .McKinsey.com ،2020
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أكرب نســبي ًا .وقد تصل نســبة تغطية اإلعانات إلى
 100%مــن ت�كاليــف التدريــب في حال الشــركات متناهية

أثارت جائحة كوفيد 19-زيادات كبرية في حجم
االقرتاض العام ،وتسببت في إعاقة النمو االقتصادي

الصغر ،و 50%للمؤسســات الصغرية ومتوســطة

بشدة ،وتعطيل قطاعات األعمال الرئيسية ،واألزمة

الحجــم 10.وتســتطيع الحكومــات أيض ًا تحقيق أهداف

لم تنته بعد .وستحتاج الحكومات وكذلك القطاع

أخرى ،مثل زيادة تســجيل الشــركات غري الرســمية

الخاص إلى العمل مع ًا في األشهر المقبلة وعلى

وتحســن فرص مشــاركة العنصر النســائي في

نحو غري مسبوق لضمان نجاح المحاولة الملحمية

االقتصــاد مقابــل الدعم المالي.

الستعادة التوازن ،وذلك من خالل إدارة مستويات

___________
وهناك أيض ًا مجال للتعاون الذكي القائم على الثقة
المتبادلة بني الحكومة وقطاع األعمال إلعادة بناء
قطاعات االقتصاد الرئيسية ووضع تصور جديد لها.
وقد عانت عدة قطاعات اضطراب ًا كبري ًا في سالسل
الطلب والعرض خالل األزمة ،مثل قطاعات صناعة
السيارات والبناء والنقل وقد تحتاج إلى إعادة
هيكلة جوهرية .يمكن للحكومات العمل مع االتحادات
المهنية والشركات الرائدة في هذه القطاعات

الدين العام غري المسبوقة لدعم تعافي االقتصاد
على نطاق واسع .وسيكون النجاح في هذه
المحاولة أشبه بعقد اجتماعي جديد ُيعيد تشكيل
حقبة ما بعد األزمة بتحقيق الرخاء المشرتك

والمستدام .وفي المقابل قد يؤدي اإلخفاق إلى
فرتة طويلة من الكساد والتقشف على نطاق لم
يشهده العالم منذ ثالثينيات القرن الماضي .ال شك
أن المخاطر كبرية ،لذا فإن حاجتنا اآلن إلى توافر
قيادة جريئة وذات رؤية في القطاعني العام والخاص
أكرب من أي وقت مضى.

لصياغة أهداف اسرتاتيجية مشرتكة واستهداف
االست�ثمار المشرتك لدعم نماذج األعمال المعاد
ابت�كارها ،وإظهار الرشاقة وزيادة القدرة التنافسية.

 10ديفيد فاين ،جوليا كلي�ي ،ديبا مهاجان ،نيكو راب ،يورغ شوبرت ،نافجوت سينغ ،سيشكن أونكر“ ،كيفية إعادة هيكلة الوظائف وصياغتها في ظل أزمة
فريوس كورونا” أبري�ل/نيسان .McKinsey.com ،2020

ريما عاصي شريك رئيسي في مكتب ماكنزي بأبوظبي .وديفيد فاين شريك رئيسي في مكتب لندن ،أما كيفن سنيدر فهو الشريك اإلداري
الدولي لشركة ماكنزي ،ومقره في مكتب هونغ كونغ.
كل من :مايل دي كاالن ،ديفيد تشني ،جوناثان ديمسون ،كولني دوغالس ،جرييمي جيغليوني ،آكاش
ّ
ويتقدم المؤلفون بخالص الشكر إلى ٍّ
كاول ،شيكا تيفاري ،أوريليان فينسنت ،تود ويترن على مساهماتهم في هذا المقال.
تصميم :غلوبال إيدوتوريال سريفيزس
جميع الحقوق محفوظة ©  2020شركة “ماكنزي آند كومباني”
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