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 استدامة السياسة املالية واستقرار االقتصاد العماين:

 دراسة جتريبية

 ملخص:

 
أاثرت األزمات املالية املتكررة انعكاسات خمتلفة مشلت ارتفاعا يف التكاليف االقتصادية واالجتماعية، وطرحت مناقشات     

حول نطاق التدابري املالية اليت ميكن استخدامها إلنعاش النمو االقتصادي، وال سيما لضمان ديناميكيته املستدامة. وتعد استدامة 
ية قصو  ااةة من منوور التنشي  قصري األج  لدورة األعمال، وذلل  من منوور افحفا  عل  النشا  السياسة املالية ذات أمه

 االقتصادي طوي  األج ، ال سيما يف تل  االقتصادات اليت جتمع بني العوام  اهليكلية والدورية اليت تبطئ الناتج احمللي اإلمجايل.

  لنف  وأزمة الوابء العاملي، ذان ينور إىل السياسة املالية ابهتمام أذرب حيثمع الرذود االقتصادي الناتج عن اخنفاض أسعار ا
ذان من املتوقع أن تكون فعالة يف االنتعاش االقتصادي. ابلنور إىل النطاق احملدود للسياسة النقدية لتوفري حوافز إضافية، أةبحت 

سلطنة  اول هل  الدراسة تقييم السلو  الدوري للسياسة املالية يفالسياسة املالية أهم أداة لتحقيق االستقرار يف دورات األعمال. وحت
 عمان من االل حساب العجز اهليكلي والدافع املايل. 

تسع  هل  الدراسة إىل حتديد ما إذا ذانت السياسة املالية يف سلطنة عمان تسري عل  مسار مستدام من االل تقدير دالة   
ذم رية قاعدة مستمدة من قيود امليزانية افحكومية املؤقتة واليت تكشف عن استجابة افحكومة لرتا رد الفع  املايل. حيث متث  هل  األا

الدين العام. ذما هتدف الدراسة إىل حتديد ما إذا ذانت السياسة املالية تستجيب لدورات األعمال من االل حتديد طبيعتها الدورية، 
تصاد الكلي، لسلع األولية. والبحث يف العالقة بني السياسة املالية واستقرار االقوااةة ابلنسبة القتصاد يعتمد عل  تصدير النف  وا

وحتلي  آاثر متغريات االقتصاد الكلي الرئيسية. تستخدم الدراسة بياانت السالس  الزمنية السنوية املمتدة عل  فرتة زمنية طويلة 
 .SVARة القياسي عل  طريقة مناذج أشعة االحندار اللايت اهليكلي استنادا إىل املعطيات املتوفرة عن سلطنة عمان. واستند التحلي 

 
 السياسة املالية، االستدامة، الدورية، استقرار االقتصاد الكلي، متجه االحندار اللايت اهليكلي.الكلمات املفتاحية: 

 
 املقدمة ومشكلة البحث:

الدا   افحكومة أتثري مهم عل  الوذالء االقتصاديني من حيث تؤدي افحكومة دورًا مهًما يف الديناميكيات االقتصادية، ولقرارات
واالستهال  واالستثمار. ويصبح هلا األمر أذثر أمهية يف االقتصادات النامية ألهنا متث  حتدايت ذبرية للوفاء ابلوظائف الرئيسية 

 للسياسة املالية.

يكلية لة من العوام  يف القدرة عل  ح  املشكالت اهلوقصد حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املرغوبة، تتداا  مج 
(. وتؤثر السياسة املالية عل  Buti et al. ،8991وافحفا  عل  درجة من املرونة وفًقا لسياسات مواجهة التقلبات الدورية )

دة نفاق العام، وجو النمو طوي  األج  من االل تراذم رأس املال، ومستو  الدين، وتصنيف الديون، والعوام  الناجتة عن اإل
 السياسات العامة املنفلة...

ابإلضافة إىل ذل ، من املهم مالحوة أن هنا  عالقة وثيقة بني دورة األعمال ونتائج السياسة املالية. يف مرحلة توسيع الدورة، 
حتصي  الضرائب،  يكية أذرب يفتزداد مستوايت االستثمار واالستهال  واإلنتاج والعمالة وأرابح الشرذات. ويؤدي ذل  إىل نشوء دينام

وابفرتاض أن النفقات ال تزيد بنفس الطريقة، فإنه يؤدي إىل توازن مايل أفض . بينما يف مرحلة االنكماش، حيدث العكس ويرتتب 
جزًءا  نعل  ذل  اخنفاض يف النشا  االقتصادي وعائدات الضرائب، مما يرتجم إىل ااتالل يف املالية العامة للحكومة. وابلتايل، فإ

 ةغريًا من الرةيد املايل له مكون دوري، يتم حتديد  داالًيا مع سلو  االقتصاد.

ال تربر العوام  امللذورة أعال  أمهية السياسة املالية فحسب، ب  ختلق أيًضا افحاجة إىل حتلي  ذمي للسياسة املالية من أج  
ضرائب(. ملقياس عل  أنه مضاعفات مالية )اإلنفاق العام وإيرادات التوفري معلومات حول أتثرياهتا. يف األدبيات، مت تصنيف هلا ا
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يف حني أن هنا  عدًدا ذبريًا من الدراسات حول املضاعفات املالية، ال يوجد إمجاع عل  حجمها، واللي خيتلف عموًما بني البلدان. 
. Mineshima et al( ويف 4182. )Baunsgaard et alميكن االطالع عل  مراجعة ذبرية فحجم املضاعفات املالية يف 

(4182 .) 

للل  فإن الغرض من هل  الدراسة هو املسامهة يف املناقشة افحالية حول االستدامة املالية يف استقرار دورات األعمال والق 
قتصادية النمو االقتصادي. وعل  الرغم من أن أتثريات السياسة املالية هلا اصوةياهتا يف ذ  بلد بسبب ااتالف الوروف اال

واهليكلية، إال أن وجود آلية املضاعف املايل، ُيوهر إمكاانت عديدة لسياسة املوازنة املصممة للتحفيز يف أقو  البلدان اقتصاداًي 
 النمو االقتصادي عل  املد  الطوي . -لتعزيز

 
 أهداف البحث:

  تقييم الناتج احمللي اإلمجايل احملتم  ابستخدام مؤشرHodrick-Prescott (HP)  وبعدها إزالة أتثري الدورة ،
 االقتصادية يف التغيريات يف رةيد امليزانية املرةود، ابستخدام تقدير املرونة املالية فيما يتعلق ابلناتج احمللي اإلمجايل. 

 فحص حجم وأمهية أتثري السياسة املالية عل  ديناميكيات الناتج اإلمجايل 

 ابستخدام منوذج متجه االحندار اللايت. سلطنة عمان، تقدير حجم املضاعفات املالية يف اقتصاد 

   تقدير رةيد املوازنة اهليكليةstructural budget balance. 

 مد  استدامة السياسة املالية يف عمان. تقدير 

 .معرفة ه  السياسة املالية يف سلطنة عمان مسايرة لالجتاهات الدورية أو معاذسة هلا 

 
 االقتصادي يف السلطنة:أمهية البحث للتحفيز 

  يرتب  سلو  السياسة املالية ارتباطًا وثيًقا ابلوضعية املالية لالقتصاد، وعل  وجه اخلصوص ابلتصورات املتعلقة ابستدامة
السياسة املالية يف ظ  الوروف االقتصادية واملالية افحالية. وهو ما جيع  دراسة وحتلي  سلو  السياسة املالية مهما لبناء 

 د قوي، ومعاجلة مكامن الضعف يف ابقي املؤشرات والسياسات املرتبطة، ذسوق العم  مثال.اقتصا

 .املسامهة يف املناقشة افحالية حول القوة الكمية للحافز املايل يف استقرار دورات األعمال والق النمو االقتصادي 

 الت مالية مية اليت تتعرض اقتصاداهتا إىل ااتاليعد قياس استدامة السياسة املالية مؤشرا مهما، ااةة ابلنسبة للدول النا
 انجتة عن ضغو  الدين واإلنفاق، أو ارتبا  اقتصادها بقطاع واحد.

  تساهم هل  الورقة يف فهم استدامة السياسة املالية يف سلطنة عمان، من االل معرفة التحدايت الرئيسية اليت تواجه اقتصاد
 ميكن القيام إبةالح املؤسسات والسياسات. السلطنة لتحقيق هلا اهلدف، ويف أي ظروف

 
 

 منهجية البحث:

سيتم االعتماد أساسا عل  عدة مناذج قياسية منها: حتلي  االحندار، التكام  املشرت ، مناذج متجه االحندار اللايت يف شكلها اهليكلي 
structuralلدراسة ضي اخلاص بك  متغري.أما عن بياانت ا، وهي تقوم عل  منلجة جملموعة من املتغريات املستقرة انطالقا من املا

.  4189إىل غاية  8991فسيتم االعتماد عل  قاعدة بياانت البن  الدويل وةندوق النقد الدويل والعريب. االل الفرتة الزمنية من 
إلمجايل، اإليرادات ا مع شيء من االرتياب يف بعض افحاالت وفقا لتوفر البياانت. ومتغريات الدراسة تشم  أساسا: الناتج احمللي

 افحكومية، النفقات افحكومية، الرةيد املايل األويل، الدين افحكومي.

 الدراسات السابقة: 
 توجد عدة دراسات عاجلت موضوعات متفرقة يف جمال السياسة املالية، نستعرض فيما يلي بعض تل  الدراسات:
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( من الدراسات األوىل اليت عاجلت موضوع االستدامة يف السياسة املالية، حيث ارتكزت 8991) Blanchardتعترب دراسة    

عل  حتلي  فرتة الثمانينيات ألهنا فرتة اتسمت ابلعجز الكبري يف امليزانيات افحكومية وزايدة نسب الدين افحكومي إىل الناتج القومي 
والتنمية مما أاثر خماوف من أن السياسات املالية اليت أدت إىل مث  هل  النتائج اإلمجايل للعديد من دول منومة التعاون االقتصادي 
(  من بني أول من حدد رةيد امليزانية املعدل 8991) Blanchardذان مل تكن غري حكيمة فحسب، ب  غري مستدامة أيًضا.  

سياسة املالية. وأوضح الباحث عل  ذمؤشر لتقييم اجتاهات ال    the cyclically adjusted budget balanceدوراًي   
سياسة أي جزء يرجع إىل التغريات يف البيئة االقتصادية وما هو اجلزء اللي يعود لل»أن هلا املؤشر جيب أن جييب عل  السؤال التايل: 

تقرار التلقائي للنشا  سوابلتايل، ينبغي التمييز بني االجراءات املعتمدة للسلطات العامة واال«. املالية يف تغريات العجز املايل؟ 
 Blanchard (1990) andاالقتصادي، لعزل مسامهة املثبتات التلقائية يف التغيريات يف رةيد امليزانية. وفقا ألعمال ذ  من:  

Chouraqui et al (8991 يستخدم الرةيد اهليكلي للموازنة لعدة أغراض: فهو يستخدم ذمؤشر للتغيريات التقديرية يف .)
 الية، ومؤشر الستدامة السياسة املالية، ومؤشر لتأثري السياسة املالية عل  النشا  االقتصادي.السياسة امل

 
 65دولة ةناعية و 41دولة، من بينها  25( ظاهرة دورية السياسة املالية لعينة من 4112) Talvi & Veghدرس الباحثان   

وقدما تفسريا آار لواهرة دورية السياسة املالية يرتب  ابلسلو  األمث  جملاهبة القيود 8991-8992دولة انمية االل الفرتة .
العام، ونورا  ألوقات اجليدة وابلتايل الق عدة ضغو  لزايدة اإلنفاقالسياسية، مما يؤدي إىل رفع تكلفة تشغي  الفوائض املالية يف ا

هللا التشو  السياسي فإن افحكومات اليت تواجه تقلبات ذبرية يف القاعدة الضريبية سوف ختتار ختفيض الضرائب وزايدة اإلنفاق 
السياسة  نكماش، ويف ظ  هلا التشو  فإنافحكومي يف األوقات اجليدة، وزايدة الضرائب وختفيض اإلنفاق افحكومي يف أوقات اال

املالية املثل  تكون دورية. وقد توةال إىل إثبات وجود عالقة ارتبا  طردية بني مكوانت اإلنفاق العام والناتج الداالي اخلام مما 
ناعية مما يثبت عدم ل الصيثبت دورية السياسة املالية يف الدول النامية، يف حني ذان معام  االرتبا  يف املتوس  معدوما يف الدو 

 دورية السياسة املالية.

بتقييم الدور اللي تلعبه السياسة املالية يف شرح ديناميكيات أسواق األةول. ابستخدام ( قامت 4188) Agnelleدراسة 
املساذن. ومع و  جمموعة من عشرة بلدان ةناعية، توةلت الدراسة أن الصدمة املالية اإلجيابية هلا أتثري سليب عل  أسعار األسهم

ذل  ، يف حني أن أسعار األسهم تتكيف عل  الفور مع الصدمة ويكون أتثري السياسة املالية مؤقًتا ، فإن أسعار املساذن تنخفض 
بشك  تدرجيي ومستمر. وابلتايل، فإن حماوالت السياسة املالية للتخفيف من تطورات أسعار األسهم )عل  سبي  املثال من االل 

ل  مكاسب رأس املال( قد تؤدي إىل زعزعة استقرار أسواق اإلسكان بشدة. تشري النتائج التجريبية أيًضا إىل آاثر فرض ضرائب ع
مضاعفة مالية ذبرية يف سياق حاالت االهنيار الشديد يف قطاع اإلسكان، مما يؤدي إىل أمهية تنفيل حزم التحفيز املايل. ابإلضافة 

دما تعاين افحكومات من عجز يف امليزانية، فإهنا متارس ضغطًا تصاعداًي عل  أسعار الفائدة إىل ذل ، تشري نتائجنا إىل أنه عن
افحقيقية، مما يؤدي إىل "مزامحة" االستهال  واالستثمار اخلاةني. عل  النقيض من ذل ، االل فرتات الكساد ، هنا  تباين غري 

ئة عن اآلاثر "املباشرة" و "غري املباشرة" لتأثري إجراءات السياسة الناشمتوقع يف املوقف املايل "حيشد" اإلنفاق اخلاص ، مما يعكس 
 افحرذة اهلبوطية يف أسعار الفائدة افحقيقية واملراجعة التصاعدية يف توقعات مستو  السعر.

األول هو  .(، إبراز ثالثة أدبيات اقتصادية ذلية متث  مناهج عامة الستدامة السياسة املالية4188) Kuncoroمت يف دراسة  
النهج احملاسيب، اللي يوفر ايارًا لتموي  العجز افحكومي من االل الديون. ويتم شرح النهج الثاين من االل حتقيق معايري املالءة. 
هلا يعين أن سعر الفائدة افحقيقي جيب أال يتجاوز منو الناتج افحقيقي. مبعىن آار، جيب أن تكون مدفوعات ادمة الدين مساوية 

ق  للرةيد األساسي. النهج الثالث يعزز النهج احملاسيب بعام  اصم. ينص هلا عل  أن مبلغ الدين افحكومي يف وقت عل  األ
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معني جيب أن يساوي القيمة افحالية لعجز الرةيد األويل يف املستقب . وهلا يعين أن النمو يف الدين جيب أن يكون أق  من النمو 
 امة.يف سعر الفائدة من أج  حتقيق االستد

(   إىل حتديد ما إذا ذانت السياسة املالية لكينيا تسري عل  مسار مستدام من االل 4182) Mutuku سعت دراسة
 تقدير دالة رد الفع  املايل. تعترب وظيفة رد الفع  املايل قاعدة مستمدة من قيود امليزانية افحكومية املؤقتة واليت تكشف عن استجابة

 حتديد ما إذا ذانت السياسة املالية تستجيب لدورات األعمال من االل حتديد افحكومة لرتاذم الدين العام. ذما سعت الدراسة إىل
واستند عل  التحلي  متعدد  4186إىل  8991طبيعتها الدورية. استخدم الباحث بياانت السالس  الزمنية السنوية املمتدة من 

منية. ملايل غري متسق مع قيود امليزانية الز . وذشف التحلي  التجرييب، أوال: أن السلو  اVECMو  VARاملتغريات وفق منوذج 
الية وهلا يعين أنه إذا مل يتم إجراء التعدي  املايل، فمن املرجح أن يرتاذم الدين. اثنًيا، هتدد نفقات الدورات االنتخابية االستدامة امل

ناء تنفيل السياسة ال يؤال يف االعتبار أث لكينيا عل  املد  الطوي . أاريًا، السياسة املالية تعترب دورية مبعىن أن هدف االستقرار
 املالية. وتوةي الدراسة بضرورة سن قواعد مالية وجلنة مالية مستقلة وقوانني تنويمية مالية شاملة لتصحيح هل  التحيزات.

 
يف عملية  قدية(  إىل التحقيق فيما إذا ذانت السياسة املالية ميكن أن تكون أداة مكملة للسياسة الن4185) Correiaدراسة   

 إثبات أن السياسة مت -مع األال يف االعتبار ثالثة أنومة خمتلفة للسياسة النقدية -االستقرار الكلي. من االل حتلي  ديناميكي
املالية النشطة ال تتوافق إال مع توازن االقتصاد الكلي عندما تكون السلطة النقدية متحفوة أو خمتلطة. عالوة عل  ذل ، مت التأذد 

االل عمليات احملاذاة أن االاتالف األساسي بني هلين النوامني للسياسة النقدية يكمن يف االحتمال األذرب للتوازن مع  من
التقارب الرتيب يف النوام اهلجني: إذا ذانت السياسة املالية نشطة، فسيرتتب عل  ذل  أن النوام اهلجني سيكون أفض  من النوام 

السياسة املالية النشطة أفض  من تل  السلبية يف ظ  هلين النوامني النقديني. من انحية أار ،  احملافظ. وأمكن التأذد من أن
عند النور يف النوام النقدي البدي ، وجد أن النموذج الكلي الديناميكي مستقر بشك  هامشي فق ، مما يشري إىل أن السلطة 

 النقدية ال ميكن أن تكون متساهلة جتا  التضخم.

حبثت هل  الورقة بشك  جترييب يف موضوع استدامة السياسة املالية األمريكية والتقلبات ، Cassou et al (4189)دراسة     
ني من البياانت ومتت املقارنة بني فرتت الدورية يف منوذج قياسي يسمح ابستجاابت السياسة املالية إبظهار سلو  غري متماث .

يف أن  وأظهرت النتائج أن العينة الطويلة خمتلفة بشك  ذاٍف عن العينة القصرية –طويلة العينة القصرية، والعينة ال -االقتصادية 
النماذج اخلطية البسيطة ليست مناسبة لنملجة السياسة املالية وأن النماذج التجريبية غري املتماثلة )غري اخلطية( املستخدمة يف هل  

ية حباجة إىل إعادة النور. وأيضا تعترب السياسة املالية مستدامة االل الورقة مهمة وأن استدامة موضوع ديون افحكومة األمريك
األوقات االقتصادية اجليدة فق  وفقا للنموذج غري اخلطي، ولكنها غري مستدامة جلميع املواةفات اليت متت دراستها االل أوقات 

تا العينتني سياسة متماثلة. عالوة عل  ذل ، توهر ذلالشدة. وفيما يتعلق ابلتقلبات الدورية، توهر ذلتا العينتني أن السياسة غري 
معاذسة للتقلبات الدورية االل أوقات الشدة وتوهر نتائج العينة الكاملة بعض األدلة عل  أن السياسة قد تكون مسايرة لالجتاهات 

 الدورية االل األوقات االقتصادية اجليدة.

 
( إىل حتلي  العالقة بني السياسة املالية واستقرار االقتصاد الكلي يف دول جنوب آسيا. من 4189) Munirهدفت دراسة 

االل حتلي  آاثر متغريات االقتصاد الكلي الرئيسية عل  استقرار االقتصاد الكلي وحتلي  القنوات، مث : عام  االستقرار التلقائي، 
مت لتقديرية اليت من االهلا تساهم السياسة املالية يف استقرار االقتصاد الكلي. استخدوالسياسة املالية الدورية، والسياسة املالية ا

الدراسة النموذج الكينزي اللي ينص عل  أنه من أج  حتفيز الطلب الكلي لتقلي  فجوة اإلنتاج، تعم  افحكومة من االل الضرائب 
إىل عام  8991بنغالديش واهلند وابذستان وسريالنكا من عام واإلنفاق. استخدمت الدراسة بياانت أربعة بلدان يف جنوب آسيا، 

اجملمعة. أظهرت النتائج أن عوام  االستقرار التلقائية والسياسة  IVLSو  OLSبتواتر سنوي، وطبق الباحثون منهجية  4182
. ومع ذل ، فإن يق االستقرارالدورية تزعزع استقرار االقتصادات الناشئة بداًل من التعدي  التلقائي من االل آلية السوق لتحق
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 السياسة التقديرية هلا أتثري استقرار عل  اقتصادات جنوب آسيا وتتطلب تداالً فعاالً من افحكومة. وتعم  املثبتات التلقائية والسياسة
 الدورية بكفاءة وتعم  عل  استقرار االقتصاد أين تكون األسواق تعم  بكفاءة ومرونة. 

(  يف املناقشة افحالية حول القوة الكمية للتحفيز املايل يف الق النمو االقتصادي 4189) Senekovicتساهم دراسة  
بطريقتني. أواًل، من االل تطبيق مناذج االحندار اللايت اهليكلية، ترذز الدراسة عل  تقييم حجم املضاعفات املالية يف جمموعة دول 

السج   جلميع البلدان السبعة يف العينة، حبثت الدراسة أيضا عل  حتديثاثنًيا، ابستخدام جمموعة بياانت جديدة  جمموعة السبع.
ف املايل عل  الرغم من تشري النتائج إىل األمهية التجريبية آللية املضاع التجرييب افحايل ملد  التأثريات املالية عل  النشا  االقتصادي.

هال  تؤثر الصدمة اإلجيابية ملرة واحدة يف االست افحاالت. ذماأن القيم املقدرة للمضاعفات املالية ال تتجاوز الوحدة يف مجيع 
تهان هبا توضح النتائج وجود قدرة ال يس افحكومي عل  الناتج اإلمجايل إىل حد أذرب من مستو  األسعار احمللية وأسعار الفائدة.

 ادي قصري األج .لسياسة امليزانية املصممة ابلتحفيز يف أقو  البلدان اقتصاداًي لتعزيز النمو االقتص

    
يتضح أن الدراسات السابقة عاجلت موضوعات متنوعة يف السياسات املالية، لكن الدراسة افحالية حتاول حتلي  إطار عم     

السياسة املالية يف سلطنة عمان بشيء من التفصي ، وهو ما مل توفر  الدراسات السابقة. حيث عل  حسب علم الباحث ال توجد 
إضافة إىل تنوع طرق املعاجلة يف هل  الدراسة من االل قياس االستدامة والدورية واملضاعف دراسة رذزت عل  االقتصاد العماين، 

 املايل، والرةيد املعدل هيكليا، وهي العناةر اليت متيز دراستنا افحالية.
 

 املبحث األول: اإلطار العام للدراسة:

 أوال: دورية السياسة املالية:

ليت تستخدمها افحكومة يف التدا  يف األنشطة االقتصادية يف القطاع افحقيقي. بناًء السياسة املالية هي إحد  األدوات ا   
عل  ذل ، ميكن للسياسة املالية أن تؤثر بشك  مباشر عل  النشا  االقتصادي العام، من االل متغريات اإليرادات افحكومية 

ن للحكومة سياسات االقتصادية الكلية، إذ متث  أداة رئيسة ميكوالنفقات وأرةدة املوازنة. وحتض  السياسة املالية مبكانة مهمة بني ال
استعماهلا يف توجيه مسار النشا  االقتصادي، ومعاجلة ما يتعرض له من هزات وأزمات، وذل  بفض  أدواهتا ومبا يؤهلها من حتقيق 

 ل.وزيع الدا  بشك  عادمعدالت تشغي  مرغوبة واستقرار نسيب يف األسعار يف إطار سعيها لتحفيز النمو، وإعادة ت

تعترب السياسة املالية يف مقدمة أدوات حتفيز االقتصاد، وأبرزت نورايت املالية العامة املبكرة ابلفع  أمهية السياسة املالية ذأداة    
سة (، جيب أن تكون السياسة املالية معاذ8929) Musgraveلتحقيق استقرار االقتصاد الكلي. عل  سبي  املثال، وفًقا لـ 

للدورة االقتصادية. أي أنه جيب أن يكون االنكماش يف األوقات اجليدة والتوسع يف األوقات السيئة لكبح تقلبات دورة العم . 
( يشري أيًضا إىل أن 4188. )Christiano et alمع أسعار اثبتة بواسطة  DSGEعم  حبثي آار يعتمد عل  منوذج 

ادية سة للتقلبات الدورية. يوضح هؤالء املؤلفون أن السياسة املالية املعاذسة للدورة االقتصالسياسة املالية املثل  جيب أن تكون معاذ
تكون أذثر فاعلية عندما يكون سعر الفائدة عل  السياسة النقدية عند افحد األدىن الفعلي. يوفر البحث التجرييب األاري اللي أجرا  

 ( دعًما جتريبًيا هللا الرأي.4141بوانم وآارون )

غري أن السياسات املالية يف العديد من البلدان النامية مسايرة للدورات االقتصادية، وانتشرت هل  الواهرة إىل البلدان املتقدمة   
أيًضا، ال سيما أثناء الرذود العاملي األاري. ومع ذل ، يفض  معوم االقتصاديني السياسة املالية املعاذسة للدورة االقتصادية أو 

 (Ting et al.,2019)ج  تسهي  االستهال  وحتقيق االستقرار يف االقتصاد عل  مدار دورة األعمال.   الدورية من أ

مت طرح العديد من األدلة ضد السياسة املالية املسايرة للدورات االقتصادية. عل  سبي  املثال، قد يزيد من تقلب اإلنتاج   
( قد تؤدي السياسة املالية املسايرة للدورة االقتصادية Woo ,2009  )ويكون له أتثري سليب عل  النمو االقتصادي طوي  األج
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، أيًضا إىل تقويض استدامة املالية العامة ، وال سيما يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب. نورًا ألن اقتصاداهتا متكاملة بشك  ذبري
ب ال برية عل  اقتصادات الدول األعضاء األار ؛ ويف الغالفقد يكون للسياسة املالية يف إحد  دول االحتاد األورويب تداعيات ذ

(  . عالوة عل  ذل ، مع إنشاء االحتاد االقتصادي والنقدي Eyraud et al.2017يتم استيعاب هل  التداعيات بشك  عام )
ت اخلاةة للصدما( ، ختلت الدول األعضاء عن السياسات النقدية احمللية وسياسات أسعار الصرف لالستجابة EMUاألورويب )

بك  بلد ، حبيث تكون السياسة املالية هي األداة الوحيدة املتاحة لتحقيق استقرار االقتصاد الكلي عل  املستو  الوطين يف هل  
 (  Wyplosz,2005البلدان )

 
 اثنيا: املضاعفات املالية

يقيس املضاعف املايل عدد الوحدات النقدية اإلضافية املتحص  عليها أو اليت مت اسارهتا لك  وحدة نقدية من التحفيز املايل أو   
االنكماش. يف املمارسة العملية، يعتمد املضاعف يف زمن معني عل  استجابة السياسة النقدية والوروف القائمة يف االقتصاد. 

(James et al.,2020 و .)( تتعلق املضاعفات املالية بتأثري التغيري يف عجز املالية العامةΔG or – ΔT عل  الناتج القومي )
 (Spilimbergo, A., S. Symansky, and M. Schindler, 2009) ميث  النفقات. gميث  اإليرادات و Tافحقيقي ابعتبار 

ومن مث فهي توهر أتثري الزايدة التقديرية أو النقصان يف اإلنفاق افحكومي أو الضرائب، وميكن قياسها بعدة طرق. ويتم     
𝑌∆التعبري عن مضاعف النفقات املالية عل  النحو التايل: ∆𝐺⁄ :بينما يتم التعبري عن مضاعف اإليرادات املالية عل  النحو التايل .

∆𝑌 ∆𝑇⁄ 

سياسة املالية بشك  شائع للمساعدة يف تسهي  الطلب بعد حدوث ةدمة اقتصادية. من املهم أن يكون لد  ُتستخدم ال    
يف أوقات خمتلفة وحتت ظروف خمتلفة حبيث ميكن ألي ضخ  Fiscal Multiplierافحكومة تقييم دقيق فحجم املضاعف املايل 

 دد مرغوب فيه لتل  األداة.أو سحب للطلب من االل أداة مالية أن يساعد يف حتقيق هدف حم

عل  سبي  املثال، قد يعين اإلفرا  يف تقدير حجم هل  املضاعفات املالية أن تغيري السياسة أضعف من حتقيق اهلدف املنشود، 
 يف حني أن التقلي  من حجم املضاعف املايل قد يعين أن افحكومة تضخ الكثري من الطلب يف االقتصاد، الق ضغو  تضخمية.

ظروف  وألن جزئًيا بسبب استخدام طرق النملجة املختلفة، -ا ختتلف تقديرات قيمة املضاعفات املالية بشك  ذبري بينم   
النملجة وأوقاهتا يتباين من حبث آلار فإن التقديرات متي  إىل التفاوت بني القيم احملص  عليها. إال أن أغلبها يشري إىل أن مضاعفات 

( بني أنواع خمتلفة Spilimbergo et al,2009ات اإليرادات. وعادة ما يفرق االقتصاديون )اإلنفاق املايل أذرب من مضاعف
 من املضاعفات املالية، مبا يف ذل :

 مضاعف التأثري قصري املد ، واللي يتم تعريفه عادة عل  أنه املضاعف يف الربع األول بعد التغيري يف الضرائب أو اإلنفاق. -

عامني بعد  ق بتأثري الضريبة أو تغيري اإلنفاق عل  الناتج احمللي اإلمجايل بعد فرتة زمنية، مث املضاعف يف األفق اللي يتعل -
 تغيري السياسة.

 مضاعف اللروة، وهو أذرب قيمة سريتفع إليها، عرب "األفق". -

 املضاعف الرتاذمي، وهو التغري املرتاذم يف اإلنتاج عرب "األفق". -

 
 اثلثا: رصيد املوازنة اهليكلية

فهم الطبيعة افحقيقية للسياسة املالية، من الضروري إزالة اآلاثر الدورية ألرةدة املوازنة العامة للحكومة. حيث يلعب مؤشر ل 
( هلا الدور يف إطار الرقابة املالية ذوسيلة لتحلي  الوضع املايل والتغيريات يف السياسة اليت تنتج عن CABاملوازنة املعدلة دوراًي )

اإلجراءات املتعمدة للحكومة. ويتم تعريف الرةيد املعدل دوراًي عل  أنه الرةيد املايل اللي يسود إذا ذان االقتصاد عند املستو  
ي  قييم التوازن املعدل دوراًي بعدة طرق. يتمث  االاتالف األساسي بني الطرق يف درجة تفصاحملتم  إلمجايل اإلنتاج. ميكن إجراء ت

البياانت املالية املستخدمة، وااتيار أسس االقتصاد الكلي ذات الصلة فحساب املرونة، واملكون الدوري لإليرادات / النفقات. ُيطلق 
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رات املالية املؤقتة وغري املتكررة اسم الرةيد اهليكلي للميزانية وهو أحد املؤشأيًضا عل  ةايف الرةيد املعدل دوراًي لبعض التدابري 
 (   Hlivnjak,2018)الرئيسية يف االحتاد األورويب  

يتضح أن اهلدف من تقدير ميزان امليزانية اهليكلي ذو شقني: أواًل، تقييم السلو  الدوري للسياسات املالية االستنسابية؛     
ة قياس استدامة مث  هل  السياسات من االل إظهار ما إذا ذان التوازن املايل هو نتيجة املكوانت الدورية لإليرادات واثنًيا، حماول

ومع ذل ، فش  هلا املؤشر يف العديد من     (Blanchard, 1990والنفقات، أو ما إذا ذان قائًما عل  اجتا  أذثر استقرارًا )
 واستدامة السياسة املالية. األسباب اليت أدت إىل هل  املشاذ  هي التالية:افحاالت يف تفسري التقلبات الدورية 

يف البداية ميكن أن يكون تقدير الوقت الفعلي لرةيد املوازنة اهليكلية متحيزًا ليس بسبب اطأ يف منهجيته، ولكن بسبب    
الوقت افحقيقي لفجوة اإلنتاج متحيز،  ( أن تقدير4184) Kempkesالتحيز يف تقدير الوقت الفعلي لفجوة اإلنتاج. يوضح 

من الناتج احملتم . وابلتايل، إذا ذانت القاعدة املالية  ٪1.5و  ٪1.2حيث يشري هلا التحيز إىل فجوة إنتاج أذثر سلبية بني 
fiscal rule  نقطة مئوية  1.2تستند إىل هلا املؤشر، فإن العجز يف الوقت افحقيقي املقبول سوف يتجاوز القيمة النهائية بنحو

 يف السنة. 

 
 رابعا: استدامة السياسة املالية:

يف األدبيات، هنا  نقص يف اإلمجاع الواضح بني االقتصاديني حول تعريف استدامة املالية العامة. يف الواقع، تقدم العديد من 
 األوراق البحثية يف جمال االستدامة معايريها اخلاةة لالستدامة واليت هي يف نواح ذثرية متشاهبة ولكنها ليست متطابقة. أحد التعريفات

جيب أن تكون قادرة عل  الوفاء ابلتزاماهتا إذا وعندما تنشأ يف املستقب  )أي ميكن أن تستمر يف املستقب  املتوقع هو أن افحكومة 
دون أي تغيريات يف الضرائب أو أمنا  اإلنفاق(. وابلتايل، ستعتمد االستدامة أيًضا عل  اإليرادات املستقبلية للحكومة )اليت قد 

 تزاماهتا( وتوقيت االلتزامات املستقبلية. تعين القدرة عل  الوفاء اباللتزامات عند ظهورها أنه جيبتتمكن من االهلا من الوفاء ابل
عل  افحكومة النور يف متوي  الديون فق  طاملا ظ  عبء الدين عند مستو  حكيم. وابلتايل فإن التعريف يتماش  مع روح قاعدة 

 االستثمار املستدام للحكومة. 

 ة مستدامة إذا استوفت قيود امليزانية الزمنية. وهلا يعين أن القيمة افحالية للفوائض األولية املستقبلية جيبتكون السياسة املالي
(. مع تراذم الديون، جيب Bohn ،8991؛ Alesina et al ،4188أن تكون مساوية أو أذثر من املستو  افحايل للديون )
ر للديون أن تو  غري قابلة لالنفجار. وهلا يعين أن افحكومة ميكن أن تدي عل  افحكومة أن تدير فوائض مستقبلية ذافية إذا ذان

د ر السياسة املالية افحالية لوقت إضايف دون تغيري الضرائب أو يؤدي إىل تراذم الديون املفر . تعين االستدامة املالية إدارة جيدة للموا
 العامة.

االقتصاد  القتصاد ورفاهية املواطنني. عل  وجه التحديد، فإنه يؤدي إىل بيئةالسياسة املالية غري املستدامة هلا عواقب سلبية عل  ا
 ،الكلي غري املستقرة واليت تتجل  يف ضعف العملة، والديون املرتاذمة، وفش  القطاع املايل وأسعار الفائدة املتقلبة. ابإلضافة إىل ذل 

أرةدة خلارجية، وتضر برفاهية الدولة من االل العجز املايل الكبري و فإن السياسة املالية غري املستدامة تعرض االقتصاد للصدمات ا
 الديون املفرطة وتؤدي إىل ختصيص غري فعال للموارد. 

 
 

 املبحث الثاين: تقدير فجوة الناتج ورصيد املوازنة اهليكلي لسلطنة عمان
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( فإن أحد األدوار الرئيسية للسياسة املالية عل  املد  الطوي  والقصري 4119) Halland and Bleaneyوفقا لــ  
يتمث  يف ضمان استقرار االقتصاد الكلي. أي تثبيت األداء االقتصادي من االل ضمان تقلي  فجوة اإلنتاج يف ذ  من املد  

 القصري واملد  الطوي .

توجيه ة ابلنسبة لالقتصاد اللي مت فيه اعتماد اهلدف املعدل دوراًي لوابلتايل، فإن حتلي  فجوة اإلنتاج مناسب للغاية ااة
 العمليات املالية. للل ، سيتم حساب فجوة الناتج ابستخدام إحد  منهجيات تصفية السالس  الزمنية.

 HPبريسكوت -من الطرق اليت تستخدم فحساب الناتج احملتم  وابلتايل تقدير فجوة الناتج نلذر: أسلوب مرشح هودري  
وهي تقنية إحصائية تستعم  لتحديد االجتا  يف الناتج احمللي اإلمجايل عن طريق حساب متوسطات حسابية متحرذة ابلنسبة للناتج 

 عرب الزمن.

،  تقدير الناتج احملتم ، ابالعتماد عل  دالة اإلنتاج. وهلا يتطلب بياانت أذثر من الطريقة األوىلوالطريقة الثانية تتمث  يف
وأيضا حتقيق مجلة من االفرتاضات حول العالقات االقتصادية بني املداالت، ويف املقاب  تعترب أذثر مناسبة للتقييم االقتصادي 

  الكلي.

 HPبريسكوت -طريقة مرشح هودريك

عل  سلسلة الناتج احمللي اإلمجايل  Hodrick-Prescott( انتج االجتا  بتطبيق مرشح 8992فوضية األوروبية )حتسب امل
افحقيقي. تعتمد هل  الطريقة عل  تقلي  مربع االحنرافات يف اإلنتاج الفعلي حول انتج االجتا  اخلاضع لقيود عل  التغيري يف معدل 

( أبال حاة  الفرق بني الناتج GAPويتم افحصول عل  تقدير فجوة اإلنتاج ) ( .Alberola et al.,2005منو االجتا : )
 احمللي اإلمجايل وقيمة الناتج املمكن)االجتا (:

GAP YY*   
Y * 

بريسكوت عل  تقسيم السلسلة الزمنية وفقا للتغريات الدورية، أبال مجيع مشاهدات الناتج احمللي -تعتمد طريقة مرشح هودري 
اإلمجايل، وبغض النور عن أي تغريات هيكلية ميكن أن حتدث االل تل  الفرتة الزمنية حم  الدراسة، وذل  حبساب معامالت 

 االحندار .مث إجياد اجتا  عام للناتج اللي يقل  من املتوس  املرجح للفجوة بني الناتج واجتاهه العام.

 املقدار التايل:يقدر بتقلي   T،…..2 ،8للفرتة الزمنية *  Yحيث: 

∑(𝑙𝑛𝑌𝑡 − 𝑙𝑛𝑌𝑡
∗)

𝑇

𝑡=1

2

+ 𝛿 ∑((𝑙𝑛𝑌𝑡 − 𝑙𝑛𝑌𝑡
∗) − (𝑙𝑛𝑌𝑡

∗ − 𝑙𝑛𝑌𝑡−1
∗ ))2

𝑇−1

𝑡=2

 

 وابلتطبيق عل  بياانت سلطنة عمان نتحص  عل  الشك  التايل: 

 4181-8992: الناتج افحقيقي والناتج املمكن لسلطنة عمان 8الشك 
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ذان الناتج الفعلي أعل  من الناتج املمكن، مما يدل عل  أن االقتصاد يعم  ضمن   4182-4181نالحظ أنه يف الفرتة من 
دوالر قب  أن  811الفرتة اليت عرفت ارتفاعا يف أسعار النف  بتخطي عتبة مستوايت تسبب ضغوطا تضخمية توسعية. وهي 

. شهدت الفرتة من 4181. وتؤدي ابملنحىن إىل اجلهة السالبة إىل غاية حدوث التعايف حبلول سنة 4182تنخفض يف منتصف 
غوطا انكماشية. ة معطلة وهو ما سبب ضارتفاع الناتج املمكن فوق الناتج الفعلي، وابلتايل ذانت املوارد االقتصادي 4118-4119

حيث تشري فجوة اإلنتاج السلبية ذما هو موضح يف الشك  إىل أن االقتصاد يعم  أبق  من إمكاانته مما يؤدي إىل ارتفاع العجز 
 حال ذانت يف األويل. ويف هل  افحالة ينبغي أن تكون السياسة املالية معاذسة للدورة االقتصادية. بينما يكون التشديد والتضييق

 فجوة الناتج موجبة )فائض(.

 
 Structural Balanceمنهجية صندوق النقد الدويل يف تقدير التوازن اهليكلي 

( وتقييم املواقف املالية للدول. ذما CABيعترب ةندوق النقد الدويل رائدًا يف اقرتاح طرق حساب الرةيد املعدل دوراًي )
، ابلرتذيز عل  االقتصادات الناشئة أيًضا 8991يد املعدل دوراي لدول اجملموعة منل عام بدأت جمموعة الدول السبع حبساب الرة

لفهم الدوافع األساسية للمواقف املالية بشك  أفض  واليت مت استخدامها عل  نطاق واسع ملعاجلة ةدمات اإلنتاج  4181منل عام 
 االل فرتات األزمات والرذود االقتصادي. 

ير آفاق جية الرئيسية اليت اقرتحها ةندوق النقد الدويل لتقدير التوازن اهليكلي يف البلدان املتقدمة، يف تقر يتم نشر نتائج املنه
االقتصاد العاملي. حتاول هل  املنهجية حساب التوازن اهليكلي ابعتبار  املتبقي اللي مت افحصول عليه بعد إزالة آاثر دورة العم  عل  

( تقدير املكوانت الدورية واهليكلية للدا  العام 4( حساب الناتج احملتم ، )8اطوات رئيسية: )امليزان التقليدي. هنا  ثالث 
 ( افحصول عل  التوازن اهليكلي عن طريق التخلص من املكوانت الدورية.6واإلنفاق، )

دار اللايت أو منوذج االحن ميكن القيام ابخلطوة األوىل، وهي تقدير الناتج احملتم ، من االل طرق خمتلفة تشم  دالة اإلنتاج،
(VAR أو مرشح )Hodrick-Prescott ... see Cerra and Chaman (4111 .) 

 .HPوقد فض  ةندوق النقد الدويل استخدام دالة اإلنتاج ويف بعض افحاالت مرشح 

 
𝐵𝑡إىل مكوانت هيكلية   tBحتاول اخلطوة الثانية جتزئة املوازنة 

𝑠   وأيضا املكون الدوري𝐵𝑡
𝑐  :حيث 

𝐵𝑡 = 𝐵𝑡
𝑠 + 𝐵𝑡

𝑐  

 أو:

𝐵𝑡 = (𝑅𝑡
𝑠 + 𝑅𝑡

𝑐) − (𝐸𝑡
𝑠 + 𝐸𝑡

𝑐  ) 

التغريات اهليكلية، ويعرب افحرف املؤشر  Sالنفقات العامة، بينما ميث  املؤشر املرتفع  Eمتث  اإليرادات العامة، ومتث   Rحيث: 
 .tاجلانب الدوري، والزمن معرب عنه حبرف  Cاملنخفض 

نالحظ فق  إمجايل اإليرادات والنفقات يف املعادلة. للل ، ومن أج  افحصول عل  املكون اهليكلي، جيب من الواضح أننا 
علينا التخلص من املكون الدوري جلميع العناةر، اإليرادات والنفقات معا، واليت تستجيب تلقائًيا لتقلبات دورة األعمال. للقيام 

 Pastor etالعامة لإلنتاج، وبعبارة أار  نقوم إبجراء االحندارات لك  عنصر.) بلل ، نقوم أواًل حبساب مرونة عناةر املالية
al.,2007 ) 

log(𝑅𝑡) = 𝑐 + 휀 log(𝐺𝐷𝑃𝑡) … … … … (2) 
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 مبجرد حصولنا عل  املروانت والسلسلة الزمنية لإلنتاج احملتم ، حنسب الدا  اهليكلي من االل املعادلة.

𝑅𝑠,𝑡 = 𝑅𝑡 (
𝑌𝑡

∗

𝑌𝑡
) (

𝑌𝑡−1
∗

𝑌𝑡−1
)elag 

 يث: ح

s,tR . املكون اهليكلي لإليردات  :tR  .املكون األةلي :𝑌𝑡
: مرونة املكون األةلي 휀: الناتج املشاهد. 𝑌𝑡: الناتج احملتم .  ∗

)elagإىل فجوة الناتج. ويقيس:  
𝑌𝑡−1

∗

𝑌𝑡−1
، هي elagالتأار احملتم  يف حتصي  الدا  الضرييب عل  الشرذات. مرونة هلا األاري    (

 متوس  مسامهة ضريبة دا  الشرذات يف إمجايل اإليرادات. نتاج

 
 OECDمنهجية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

تعتمد منهجية منومة التعاون االقتصادي والتنمية، اليت تسم  أيًضا "النهج املفّص "، عل  التعدي  الدوري لفئات اإليرادات 
الية(. الدويل بني خمتلف مكوانت اإليرادات والنفقات )اليت تعام  عل  أهنا متغريات إمجوالنفقات الفردية. ال مييز هنج ةندوق النقد 

ومع ذل ، قد ختتلف مرونة اإليرادات إىل فجوة اإلنتاج اباتالف أنواع الضرائب. وعليه فإن ميزة طريقة النهج املفص  اليت تعتمدها 
ة رية اخلاةة بك  عنصر من عناةر اإليرادات واإلنفاق. ووفق منهجيمنومة التعاون االقتصادي والتنمية هي فص  التغريات الدو 

 ( Fedelino,2009منومة التعاون االقتصادي والتنمية فإن حساب الرةيد اهليكلي للموازنة حيسب ذما يلي:)

 
𝐶𝐴𝑃𝐵 = 𝑅 (

𝑌∗

𝑌
)

𝜀𝑅

− 𝐺 (
𝑌∗

𝑌
)

𝜀𝐺

 

 حيث:

Rاإليرادات الضريبية : 

Gالنفقات افحكومية األولية افحالية : 

Rɛ  مرونة الدا : 

Gɛ .مرونة االنفاق افحكومي األويل ابلنسبة لفجوة الناتج 

X .يتضمن رةيد افحساب لك  اإليرادات والنفقات اليت ال تتطلب تعديالت دورية 

رونة اإليرادات م -لقد اقرتحت منومة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بفص  مرونة إيرادات اإلنتاج إىل عنصرين 
 휀𝑏𝑖 𝑦 . ومرونة القاعدة الضريبية ابلنسبة ملؤشر الناتج الدوري.휀𝑟𝑖 𝑏𝑖يبية فيما يتعلق ابلقاعدة الضريبية ذات الصلة الضر 

 وفقا للل ، يتم تعدي  معادلة اإليرادات إىل املعادلة التالية:

휀𝑟𝑖 𝑦 = 휀𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑥 휀𝑏𝑖 𝑦 

واتاما، ميكننا القول أن منهجية ةندوق النقد  افحصول عل  معادلة معدلة.، ميكن أيًضا CAPBابستبدال هلا يف معادلة 
الدويل بسيطة يف حساابهتا وحتتاج إىل حد أدىن من البياانت. بينما منهجية منومة التعاون االقتصادي والتنمية فهي منهجية مفصلة، 

يبية، وابلتايل تعزز تقلبات الدورية لإليرادات والنفقات الضر وحتتاج إىل أذثر ذثافة للبياانت، ذما توفر رؤية أعمق يف تكوين ومد  ال
 استقرار النتائج وموثوقيتها.

 
 تقدير رصيد املوزانة املعدل دوريً 

أال رةيد املوازنة املعدل دوراي نصيبا هاما من االهتمام يف العديد من الدول املتقدمة وذل  يف اضم مراجعة آليات املراقبة 
لا املؤشر مفتاحيا. وهو املؤشر الرئيسي املستخدم لتقييم األهداف املالية متوسطة األج  اخلاةة ابلدول يف إطار املالية، فقد أةبح ه

لا املؤشر بتفرعة ويسمح ه "اللراع الوقائية" لربانمج االستقرار والنمو للتعديالت املالية عل  الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.
 (Mourre et al ., 2012) آللية للموازنة نتيجة التغريات االقتصادية وأثر السياسة املالية االستنسابية.املوقف املايل إىل ردة فع  ا
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( مع نسبة العجز / الفائض إىل الناتج احمللي اإلمجايل اليت ستسود إذا ذان االقتصاد CABيتوافق رةيد امليزانية املعدلة دوراًي )   
ن أنه الفرق بني نسبة الرةيد الفعلي إىل الناتج احمللي اإلمجايل واملكون الدوري املقدر. ميعم  أبقص  طاقته. يتم حسابه عل  

 الناحية اجلربية:

𝐶𝐴𝐵𝑡 =
(𝑅𝑡 − 𝐸𝑡)

𝑌𝑡
− 휀. 𝐺𝐴𝑃𝑡  

 دللناتج احمللي اإلمجايل االمسي. يُعرَّف رةي Yإىل اإليرادات والنفقات افحكومية االمسية عل  التوايل و  Eو  Rحيث تشري    
لدوري اامليزانية االمسي عل  أنه الفرق بني اإليرادات والنفقات افحكومية االمسية. املكون الدوري مليزان امليزانية هو نتاج معلمة التعدي  

(ε( وفجوة الناتج )GAP (. يتم طرح هلا املكون الدوري من امليزانية الفعلية ذنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل )يسم  أيًضا
 رةيد امليزانية الرئيسية" يف األدبيات املالية( للحصول عل  رةيد امليزانية املعدل دوراًي."

 املفاهيم األساسية فحساب ميزان امليزانية املعدل دوراًي تتمث  يف فجوة اإلنتاج ومعلمة التعدي  الدوري، أي شبه مرونة امليزانية. إن   
اج، رئيسي األول فحساب ميزان امليزانية املعدل دوراًي. يتم توفريها من االل فجوة اإلنتتقييم الوضع الدوري لالقتصاد هو املدا  ال

 GAP = (Y -Y p ) Y p أي املسافة بني الناتج احمللي اإلمجايل افحقيقي الفعلي واحملتم  يف نقا  مئوية من الناتج احملتم .

الصعب من  ختضع ملراجعات ذبرية يف ذثري من األحيان. يبدو من حيا  تقدير فجوة الناتج بدرجة من عدم اليقني، وابلتايل فهي  
 Cyclicalالناحية العملية تقدير الناتج احملتم  يف الوقت الفعلي، ال سيما يف نقا  التحول الدورية أو يف وجود فواة  هيكلية 

turning points   (see D’Auria et al.,2010) . 

 األورويب منهجية معيارية تتكون من اطوتني، واليت تتمث  يف حساب املكون الدوري للميزانية أوالً مثيستخدم اإلطار املايل لالحتاد 
 طرحه من رةيد امليزانية الفعلي. وفقا للصياغة الرايضية اجلربية نكتب:

 CAB = (B / Y) - CC  

 شري إىل املكون الدوري.ي CCإىل رةيد امليزانية منسواب إىل الناتج احمللي اإلمجايل و  B / Yحيث يشري 

 يتطلب حتديد املكون الدوري لألرةدة مدالني اثنني:

 ( GAPمقياس للوضع الدوري لالقتصاد )فجوة اإلنتاج  (1

 مقياس العالقة بني الدورة االقتصادية واملوازنة )معلمة املوازنة املعدلة دوراي(. (2

، واللي يتم بعد ذل  طرحه من نسبة  CC = ε ∗ GAPيعطي حاة  ضرب املقياسني املكون الدوري للموازنة، أي: 
 املوازنة إىل الناتج احمللي اإلمجايل للحصول عل  الرةيد املعدل دوراي.

تستخدم معوم املنومات الدولية، مبا يف ذل  منومة التعاون االقتصادي والتنمية وةندوق النقد الدويل، وذلل  دول االحتاد 
 .األورويب هلا النهج ملراقبة امليزانية

يعكس الرةيد اهليكلي للموازنة اإليرادات والنفقات افحكومية بعد تعديلها وفًقا لتأثري الدورة االقتصادية، ويهدف إىل توضيح   
مت يف هل  الورقة البحثية حساب رةيد امليزانية اهليكلية  . (Girouard and André, 2005: 6)املوقف املايل األساسي  

Structural Budget Balance ابستخدام اإلجراء املكون من ثالث اطوات املوضح يف ،Swanepoel and 
Schoeman (4116 :هل  اخلطوات الثالث هي .  ) 

 ( تقدير اجتا  الناتج احمللي اإلمجايل وفجوة اإلنتاج.8)

 ( تقدير املرونة لالستجابة الدورية ملكوانت اإليرادات والنفقات املالية. 4)

( لتعدي  مكوانت امليزانية للتأثريات الدورية وابلتايل 4( واملرونة املقدرة يف اخلطوة )8اج املقدرة يف اخلطوة )( استخدام فجوة اإلنت6)
 فحساب ميزان امليزانية املعدل دوراًي )أو اهليكلي(
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اهليكلية لالقتصاد  ةمت تقدير رةيد املوازنوفيما يلي تقدير رةيد املوازنة املعدل لسلطنة عمان استنادا عل  ما مت توضيحه، حيث 
الشك  و العماين حيث يعترب هلا املؤشر من أذثر املؤشرات أمهية يف تقييم أداء السياسة املالية وحتقيق استقرار االقتصاد العماين. 

 .4189إىل غاية  8994التايل ميث  تغريات الرةيد اهليكلي واملكون الدوري للموازنة العمانية يف الفرتة من 

 
 4189-8994ر الرةيد املعدل واملكون الدوري للسياسة املالية يف سلطنة عمان يف الفرتة : تقدي4الشك  
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حيث شهدت  8992إىل  8994عرف رةيد املوازنة املعدل عموما قيما إجيابية فوق مستو  الصفر، ماعدا يف الفرتة من 
سنة  %82-بقيمة رةيد تساوي  4189-4182. بينما أذرب فرتة اخنفاض فكانت يف السنوات  %1إىل  2اخنفاضا يرتواح بني 

يف  لطنة ابلنسبة لرةيد ميزاهنا املعدل. ولع  التفسري األقرب للل  يتمث وهي أذرب قيمة سجلتها املالية العامة يف الس 4185
إىل مستوايت قياسية، حيث بعدما ذانت األسعار تتجاوز املائة دوالر  4182االخنفاض الشديد ألسعار النف  يف منتصف سنة 

عل  أداء املؤشرات    املوازنة العمانية، وأثر سلباللربمي ، نزلت إىل ما دون مستوايت األربعني دوالرا للربمي ، فألق  ذل  بوالله عل
ا املالية يف تل  الفرتة. ويف السنوات التالية لتل  األزمة عرف مستو  الرةيد املعدل حتسنا طفيفا لكنه بقي يف املستوايت السالبة.ذم

 . %8 أق  من وهي سنة أوج األزمة املالية العاملية اخنفاضا يف قيمة الرةيد املعدل إىل 4119شهدت سنة 

 
 

 املبحث الثالث: آليات عمل أدوات السياسة املالية:

تكمن آلية السياسة املالية يف التحكم يف حجم اإلنفاق والضرائب والدين العام وذل  من أج  حماربة التضخم واالنكماش، فبواسطة 
ومي، استقرار الة الكاملة رفع معدالت منو الناتج القالسياسة املالية ميكن للحكومة استخدام قواها الضريبية واإلنفاقية لتحقيق العم

األسعار واألجور، العدالة يف توزيع الدا . تستطيع افحكومة حتقيق هل  األهداف من االل زايدة أو افض اإلنفاق العام والضرائب 
 (4184وهلا وفقا للوضع االقتصادي. )رمول،
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ق مستو  توازن تسع  مجيع الدول إىل حتقي االت االاتالل يف االقتصاد، حيثحوميكن أن ننور إىل آلية عم  السياسة املالية وفق  
الناتج الوطين ولكن قد يبتعد االقتصاد عن وضع التوازن، ويوهر ذل  فيما يسم  ابلفجوات التضخمية واالنكماشية، ومما الش  

 فيه أن أدوات السياسة املالية تستخدم إما ملعاجلة وجود فجوة تضخمية أو انكماشية يف اقتصادايت الدول. 

 أوقات الكساد:أ. يف 

يوهر الكساد يف االقتصاد حينما يعاين من حالة اخنفاض مستو  الطلب الكلي واملقرتن بعجز تصريف املنتجات، مما يعين أيضا 
عدم وجود فرص عم  ذافية ووجود البطالة أبنواعها ويف هل  افحالة فان السياسة املالية تستخدم عل  النحو التايل: )محدون، 

 (45ص

: وهنا أييت دور الدولة اليت تعم  عل  زايدة اإلنفاق وابلتايل سيزيد داول األفراد ومن مث يرتفع توى اإلنفاق العامزيدة مس -
مستو  الطلب الكلي، وعندها ستلجأ املؤسسات إىل زايدة إنتاجها وتوظيف عمال جدد، مما يزيد مرة أار  من داول األفراد 

 ىل األمام.فيعاجل البطالة ويدفع بعجلة االقتصاد إ

 : أو إبعطاء إعفاءات ضريبية وهلا سيؤدي إىل زايدة املداول ومن مث زايدة االستهال  وزايدة الطلب الكلي.ختفيض الضرائب -

: يستخدم مزيج من زايدة اإلنفاق وختفيض الضرائب معا مبا خيدم هدف إعادة النشا  زيدة اإلنفاق وختفيض الضرائب معا -
هلا ما يوضحه و ابلسياسة املالية التوسعية يف االقتصاد وتسم  هل  السياسة املستخدمة لعالج الكساد  إىل مستو  الطلب الكلي

 (.829،ص4111الشك  التايل حبيث زايدة اإلنفاق أو تقلي  الضرائب ستؤدي إىل زايدة الطلب الكلي.) الوزين،

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : منحىن بياين يوضح السياسة املالية التوسعية 3الشكل 
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 (.429:)الوزين وآارون، صاملصدر

 يف أوقات التضخم:ب. 

التضخم هو زايدة عرض النقود ابلقياس إىل قيمة السلع واخلدمات املعروضة يف السوق، وهو أيضا الزايدة يف املستو  العام لألسعار 
مستو  الطلب الكلي عن  (. ومن مث فالتضخم هو ارتفاع29، ص4119واليت تستمر لفرتة معينة يف أحد االقتصادايت )شحود،

مستو  العرض الكلي، مما يؤدي إىل ارتفاع املستو  العام لألسعار، وبوجود التضخم جيب أن تقوم افحكومة إبتباع سياسة مالية 
 (.891، ص8999انكماشية تسع  من االهلا إىل ختفيض حجم الطلب الكلي وذبح ارتفاع األسعار وذل  عن طريق: )اخلصاونة، 

و  اإلنفاق العام اللي يؤدي بفع  آلية املضاعف إىل ختفيض حجم االستهال ، مما خيفف من حدة الطلب يكبح ختفيض مست -
 مستو  الزايدة يف األسعار.

 رفع مستوايت الضرائب مما خيفض القدرة الشرائية لألفراد ويؤدي أيضا إىل ختفيض اإلنفاق الكلي بنسبة مضاعفة. -

مزيج من افحالتني، أي افض اإلنفاق وزايدة الضرائب وابلتايل فان السياسة املالية االنكماشية تسع  يف األساس إىل ذبح  - 
( وميكن توضيح هل  السياسة 649مستو  اإلنفاق يف اجملتمع والسيطرة عل  مستوايت الطلب الكلي وتزايد األسعار. )الوزين، ص

 :من االل املنحىن البياين التايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : منحىن يوضح السياسة املالية االنكماشية4الشكل 
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 (421، ص4111:)الوزين وآارون،املصدر

 
 مفهوم واجتاهات السياسة املاليةاملبحث الرابع:

 مفهوم دورية السياسة املالية: .أ

ل  الدورة اإلمجايل جيب أن يبق  اثبتا عإن أذثر االقتصاديني يتفقون عل  أن اإلنفاق افحكومي ذجزء من الناتج احمللي        
 قاالقتصادية حبيث إذا احرتمت هل  املعايري، فالنتيجة تؤول إىل أن السياسة املالية غري دورية معنا  أثناء االنتعاش فان جمموع اإلنفا

 لضريبية(تطاعات اافحكومي جيب أن ينخفض، واإلرادات افحكومية جيب أن ترتفع )التأثري سيكون مدعما ابلزايدة يف االق
(Alberto Alesina,2008,p1007) 

 وبتعبري آار إن عدم استقرار أسعار السلع األولية يف األسواق العاملية، قد يتبعه تقلب شديد يف سياسة اإلنفاق العام ابلنسبة للبلدان
وانكماشية يف فرتات  يف فرتات االزدهار اليت تعتمد بقوة عل  هل  املواد، وهو ما يعرف بدورية السياسة املالية، اليت تكون توسعية

الرذود، هللا ينور إليها عادة ذأحد العوام  املثبطة للتنمية يف هل  البلدان، ألهنا: تزيد من معدالت تقلب االقتصاد الكلي، وختفض 
  p04)  ،(Manasse Paolo, 2006من مقدار االستثمار يف رأس املال افحقيقي والبشري، وتعوق النمو، وتزيد من نسبة الفقر

إن السياسة املالية اليت تتضمن أعل  نسبة إنفاق حكومي وأق  نسبة ضريبية يف األوقات اجليدة، أو تتضمن أق  نسبة إنفاق حكومي 
وأعل  نسبة ضريبية يف األوقات السيئة فهي تسم  ابلسياسة املالية الدورية ألهنا متي  إىل تعزيز الدورة االقتصادية مبعىن آار هي 

 (  Graciela,2005,p8يف األوقات اجليدة وانكماشية يف األوقات السيئة.  ) Expansionaryياسة مالية توسعية س

إذن، فهو يعترب هدر وإتالف الرفاهية، حيث ترفع التقلبات الكلية لالقتصاد، بينما تعم  عل  افض االستثمار يف رأس املال 
يف  وإفحاق الضرر ابلفقراء. إذا مل تستطع السياسة املالية التوسعية أن تغطي الضررافحقيقي والبشري، ابإلضافة إىل إعاقة النمو، 

األوقات العصيبة، ميكن أن ينتج عن ذل  عجز ذبري، وابلتايل إىل عدم القدرة عل  حتم  العجز واللجوء يف هناية املطاف إىل 
 (445، ص4185االستدانة.   )إدريس،

 شام  وعام للسياسة املالية الدورية:وبصفة عامة ميكننا استخالص تعريف 

هي سياسة مالية تتضمن أعل  نسبة إنفاق حكومي واق  نسبة ضريبية يف األوقات اجليدة، بينما تتضمن أق  نسبة إنفاق حكومي 
ة االقتصادية مبعىن لدور ا وأعل  نسبة ضريبية يف األوقات السيئة وتسم  مث  هل  السياسة ابلسياسة املالية الدورية ألهنا متي  إىل تعزيز

 آار هي سياسة مالية توسعية يف األوقات اجليدة وانكماشية يف األوقات السيئة.
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 :املاليةالسلوك الدوري للسياسة  .ب

إن أهم ما مييز الدول النامية هو دورية سياسة موازنتها، فالتوسع يف سياستها االنفاقية ال يستند إىل خمرجات النورية االقتصادية  
بقدر ما يتوقف عل  مد  قدرهتا عل  استدامة مصادر متويلها ابلدرجة األوىل، ويتضح ذل  جليا يف الدول الريعية اليت تعتمد عل  

متوي  سياساهتا التنموية، حيث تتوسع يف اإلنفاق العمومي االل ازدهار وتنامي عوائدها وريوعها واللي عادة ما مصادر حمددة يف 
 تتحكم فيه عوام  اقتصادية وغري اقتصادية، األمر اللي يؤدي إىل تلبلب اإلنفاق تبعا لتلبلب أسعار النف .

القتصاد، عل  اختاذ التدابري املالئمة للحفا  عل  التوازانت املالية لإن توضيح املفهوم الصحيح لتوجهات السياسة املالية يساعد 
 ، ندرج اجلدول املوايل:xTوالضرائب  Gومن أج  توضيح وفهم اخلصائص الدورية لتدفقات رأس املال املتمثلة يف اإلنفاق العمومي 

 
 : اجتاهات السياسة املالية 10اجلدول

xTالضرائب  G اإلنفاق العمومي املاليةاجتا  السياسة 
 

 + - Countercyclical fiscal policyالسياسة املالية غري الدورية 

 - +  Procyclical fiscal policyالسياسة املالية الدورية

 Acyclical fiscal policy  0 0السياسة املالية املستقرة

Source: Graciela L. Kaminsky, Carmen M. Reinhart, Carlos A. Végh ,When It Rains, It Pours: Procyclical Capital 

Flows and Macroeconomic Policies, NBER Macroeconomics Annual 2004, Volume 19, Gertler and Rogoff. 

2005,p16. 

 أنه توجد ثالث حاالت: 18يتضح لنا من االل اجلدول 

 :Countercyclical fiscal policyياسة املالية غري الدورية الس -أوال

السياسات املالية غري الدورية هي تل  اليت تعم  بطريقة معاذسة للدورة االقتصادية التقليدية أي بعبارة أار  عندما يكون االرتبا  
 بني عناةر الدورة االقتصادية من ةايف تدفقات رأس املال و الناتج احمللي اإلمجايل سالبا، مما يدفع االقتصاد إىل االقرتاض من اخلارج

قات الصعبة ) تدفق رأس املال حنو الداا (، و يسدد يف حالة الرااء )اروج رأس املال (، أي أهنا تكون توسعية يف األوقات يف األو 
الصعبة، فريتفع فيها اإلنفاق افحكومي وابلتايل حدوث عجز يف امليزانية وانكماشية يف حالة الرااء واالزدهار يرتاجع فيها اإلنفاق 

يف امليزانية وانكماشية يف حالة الرااء واالزدهار يرتاجع فيها اإلنفاق  افحكومي وابلتايل اخنفاض العجز  يف افحكومي وابلتايل عجز 
امليزانية، ويتجه هلا النوع من السياسات إىل حتقيق االستقرار يف الدورة االقتصادية ، وميث  هلا النوع من السياسة املالية مقاربة 

 (.  86، ص4182للين يرون بضرورة أن السياسة املالية املثل  جيب أن تكون دورية.   )بن رمضان،الكالسيكيني اجلدد والكنزيني ا

 
 

 : Procyclical fiscal policyالسياسة املالية الدورية  -اثنيا

الرذود. وينور  تالسياسات املالية املسايرة للدورة االقتصادية، تعين أن تكون السياسات توسعية يف فرتات االزدهار ومنكمشة يف فرتا
إليها عموًما عل  أهنا ضارة ابلرفاهية، فهي تزيد من تقلبات االقتصاد الكلي ومؤشراته، وتقل  من االستثمار يف رأس املال افحقيقي 
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 توالبشري، وتعيق النمو، وتضر ابلفقراء. وإذا مل يتم تعويض السياسات املالية التوسعية يف األوقات اجليدة بشك  ذام  يف األوقا
 ( Manasse,2006العصيبة، فقد تؤدي أيًضا إىل عجز ذبري وتؤدي إىل عدم استدامة الديون.)

 
 : Acyclical fiscal policyالسياسة املالية املستقرة -اثلثا

 تعم  التتضمن السياسة املالية الدورية نفقات موازنة اثبتة ومعدالت ضريبية اثبتة إىل جانب الدورة االقتصادية. مث  هل  السياسة 
 عل  استقرار الدورة االقتصادية أو تقويتها.

السياسة املالية املثل  هي اليت تتصف أبهنا معاذسة لالجتاهات الدورية، فهي هتدف إىل افحفا  عل  الناتج قريبا من الناتج املمكن. 
باحثني اهات الدورية. وقد عز  العديد من الومع ذل ، وجد أن البلدان النامية غري قادرة عل  إدارة السياسات املالية املعاذسة لالجت

 ( Ben Slimane,2010ذل  إىل جمموعتني من افحجج.  )

 يعيق الوةول احملدود إىل األموال احمللية أو اخلارجية قدرة افحكومة عل  متابعة السياسة املالية التوسعية يف األوقات السيئة. -

 أن الية الفرعية األمث  مرتبطة ابجلوانب املؤسسية. تشري الدالئ  إىلتشرح اجملموعة الثانية من العوام  أن السياسات امل -
 البلدان اليت تتبع السياسات املالية غري املثل ، لديها أيضا، مؤسسات ضعيفة، فساد واسع النطاق، ونقص حقوق امللكية.

 
لمتغري الدوري للناتج و املكون الدوري لأبس  الطرق املستخدمة لقياس دورية السياسة املالية هي حساب االرتبا  بني املكون 

Lane(4116   )(. وقد جادل ذ  من  Kaminsky et al., 2004 and Talvi and Végh, 2005املايل.)
( أبن القياسات القائمة عل   مناذج االحندار أذثر دقة. لتوليد مؤشر لدورية السياسة املالية من االل معامالت 4119) WOOو

 ل  ابلنور إىل قيمة وإشارة معام  املتغري املايل يف املعادلة.منوذج االحندار، وذ

 
 :ج. تقدير السلوك الدوري للسياسة املالية يف عمان

ال يوجد اتفاق يف األدبيات االقتصادية عل  ذيفية قياس الدورية املالية. وقد استخدم الباحثون أساليب خمتلفة لتقدير دورية السياسة 
األدبيات، فإن أبس  طريقة لقياس الدورية املالية هي إجياد العالقة بني املكون الدوري للناتج( الناتج احمللي املالية. ذما لوحظ من 

(. من االل Talvi and Végh  ،4112؛  Kaminsky et al.  ،4112اإلمجايل )والعنصر املايل املتغري ذي الصلة )
لطرق لتحديد طبيعة ونوعية العالقة ومد  معنويتها. وندرج فيما يلي أهم ا متغري النفقات افحكومية مثال. مث إجراء أسلوب االحندار

 املستخدمة الاتبار دورية السياسة املالية: النهج القائم عل  قياس االرتبا ، والنهج القائم مناذج حتلي  االحندار.

طنة عمان. وفق نفس افحكومي افحقيقي لسلذنهج تكميلي، نقوم ببناء سلسلة إمجالية للناتج احمللي اإلمجايل افحقيقي واإلنفاق 
( ـ يوضح اجلدول التايل معامالت االرتبا  بني Abdih et al., 2010األسلوب اللي اختل  ةندوق النقد الدويل يف دراسة لـ)

 اآليت: SPSSاملكوانت الدورية للناتج احمللي اإلمجايل افحقيقي واإلنفاق افحكومي افحقيقي.  وقد أعطت النتائج وفقا لربانمج 
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 : االرتبا  بني اإلنفاق افحكومي والناتج احمللي اإلمجايل يف سلطنة عمان4اجلدول 

   نفقات   ح    ة   ناتج    حلي  إلج ا ي 

 **Pearson Correlation 1 ,9025   ناتج    حلي  إلج ا ي

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 16 1816 

 Pearson Correlation ,9025** 1   نفقات   ح    ة

Sig. (2-tailed) ,000  

N 16 16 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

توضح الطريقة األوىل مد  ارتبا  ومعنوية متغريي النفقات افحكومية والناتج احمللي اإلمجايل يف سلطنة عمان، حيث توجد عالقة 
 مستو  معنوية. %8، وهي معنوية ومقبولة إحصائيا عند مستو    %91.42املتغريين بلغت ارتباطية طردية قوية جدا بني 

يف  99وابلتايل ال ميكن رفض الفرضية القائلة أبن السياسة املالية مسايرة لالجتاهات الدورية يف سلطنة عمان مبستو  ثقة يبلغ 
النقد الدويل  يف منطقة الشرق األوس  ومشال إفريقيا حبسب ةندوقاملائة. وتنطبق نفس النتيجة عل  ذ  من البلدان املصدرة للنف  

 يف الدراسة السابقة.

 الطريقة الثانية تقتضي استخدام معادلة االحندار التالية، ملعرفة السياسة املالية ه  هي مسايرة لالجتاهات الدورية أو معاذسة هلا أو
 حمايدة، فإننا نعتمد عل  املعادلة التالية:

𝐵𝐵𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒𝑡 + 𝛾𝐷𝑒𝑏𝑡𝑡−1 + 𝛿𝐵𝐵𝑡−1 + 휀𝑡  

 حيث:

BBرةيد املوازنة األويل ذنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل : 

Cycle.)مؤشر التغريات الدورية يف االقتصاد) فجوة الناتج : 

Debt.الدين افحكومي ذنسبة من الناتج اإلمجايل : 

휀  .حجم اخلطأ   : 

ات الدورية موجبا دل ذل  عل  أن السياسة املالية معاذسة لالجتاهات الدورية للتغري  Bإذا ذان املعام   
countercyclical  مما يعين أهنا تعم  بطريقة تساعد عل  االستقرار من االل تراذم الفوائض يف حالة التوسعات وحتفيز ،

  اتباع اقتصاد الدولة لسياسة مالية دورية سالبا، فهلا يدل عل Bالطلب يف فرتات الرذود االقتصادي. بينما لو ذان املعام  
procyclical وهي السياسات اليت من احملتم  أن تؤدي إىل تضخيم التقلبات االقتصادية. بينما لو ذانت .B  غري معنوية فهلا

  acyclicality. (Kabashi,2014)يشري إىل حيادية السياسة املالية 

عالوة عل  ذل ، إذا مت تعريف املتغري التابع عل  أنه الرةيد اإلمجايل للموازنة، فإن املعام  املوجود يف فجوة اإلنتاج يوضح 
.  discretionary policyوالسياسة االستنسابية  automatic stabilizersالتقلبات الدورية اجملمعة للمثبتات التلقائية 

 Fiscalيوهر فق  املوقف الدوري  B، فإن املعام  CABعل  أنه رةيد امليزانية املعدل دوراًي  وإذا مت تعريف املتغري التابع
stance  .للسياسة االستنسابية 
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 : اتئج التقدير6اجلدول 

 Pvalueالقيمة االحتمالية  tقيمة اإلحصائية  املعام  

 0.000 9.42- 8.8219- فجوة الناتج

 0.000 2.51- 8.829- الدين

 0.495 0.69 0.1317 الرةيد

 0.166 1.43 0.0171 الثابت

 1.9598معام  التحديد = F= 0.0000القيمة االحتمالية   F= 26.35قيمة إحصائية  

 
يف املائة  8للتغريات الدورية يف االقتصاد سالب ومعنوي عند مستو   Bمن االل نتائج التقدير أعال ، يتضح أن املعام  

وابلتايل فالسياسة املالية يف سلطنة متتاز أبهنا مسايرة لالجتاهات الدورية. وهي النتيجة اليت توافق أغلب الدراسات مبا فيها دراسة 
 ةندوق النقد الدويل.

  ن احتمالية أن تدير افحكومات سياسة معاذسة للتقلبات الدورية. ويرجع ذلإن االعتماد عل  الثروات واملوارد الطبيعية حيد م
أساًسا إىل اخنفاض التنويع االقتصادي والتعرض لصدمات أسعار السلع األساسية. ومع ذل ، فإن السياسة املالية املعاذسة للتقلبات 

ماية ات عندما تنخفض اإليرادات افحكومية، وتضمن افحالدورية تسمح للحكومة ابإلحبار ضد التيار، ومواةلة تقدمي السلع واخلدم
ة ساالجتماعية والتأمني للمواطنني، وتكون أذثر مرونة يف األوقات الصعبة.  بينما يؤدي التحيز املرتفع نسبًيا ملسايرة الدورية يف السيا

 املالية إىل عدد من التحدايت.

افية من االل االلتزام ابفحلول التصاعدية املتكاملة، وذل  بتحسني الشفومن هنا ينبغي املضي قدما يف إةالح املالية العامة 
يف تنفيل امليزانية والقواعد املالية، وتشجيع االمتثال للقواعد املالية، وفرض عقوابت عل  عدم االمتثال. ومن الضروري العم  عل  

مما سيسهم يف  طبيق اعتماد القواعد املالية ابطراد مبرور الوقتجتنب مسايرة التقلبات الدورية يف السياسة املالية العمانية. من االل ت
 حتسني نتائج املالية العامة / الديون يف االقتصاد العماين.

ابإلضافة إىل ذل ، من املهم مالحوة أن هنا  عالقة وثيقة بني دورة األعمال ونتائج السياسة املالية. يف مرحلة توسيع الدورة، تزداد 
ار واالستهال  واإلنتاج والعمالة وأرابح الشرذات. ويؤدي ذل  إىل نشوء ديناميكية أذرب يف حتصي  الضرائب، مستوايت االستثم

وابفرتاض أن النفقات ال تزيد بنفس الطريقة، فإنه يؤدي إىل توازن مايل أفض . يف مرحلة االنكماش، حيدث العكس ويرتتب عل  
ريًا رائب، مما يرتجم إىل ااتالل يف املالية العامة للحكومة. وابلتايل، فإن جزًءا ةغذل  اخنفاض يف النشا  االقتصادي وعائدات الض

 من الرةيد املايل له مكون دوري، يتم حتديد  داالًيا مع سلو  االقتصاد، وهلا ال يعتمد عل  اإلدارة التقديرية للسياسة املالية.

 
 (: Fiscal sustainability) يف سلطنة عمان املبحث اخلامس: تقدير االستدامة املالية

شك  تقييم االستدامة املالية حمورًا مهمًا لتحلي  االقتصاد الكلي يف اهليئات الدولية ذالبن  الدويل وةندوق النقد الدويل، ومع  
فحفا  عل  سياسات ا ذل ، ال يوجد تعريف حمدد لالستدامة املالية، فتعرف املفوضية األوروبية االستدامة املالية أبهنا قدرة افحكومة يف

 ( .Balassone and Franco,2000اإلنفاق وااليرادات يف املد  الطوي  دون هتديد املالءة املالية للحكومة )

 ,Quintosميكن تعريف االستدامة املالية أبهنا قدرة القطاع العام عل  الوفاء ابلتزاماته املالية يف الوقت املناسب   )   
1995; Bohn, 2005يعين أن القطاع العام يليب قيود امليزانية املؤقتة ، واليت مبوجبها تعادل القيمة افحالية للفوائض  (  وهلا

أول من أظهر أن   Hamilton and Flavin( 8915األولية املتوقعة الدين العام افحايل. اترخيًيا، ذان هاملتون وفالفني   )
 ة.استقرارية الدين العام ميكن اعتبار  شرطًا لالستدام
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( دلياًل أن ااتبار استقرارية الدين ال 4112) Bohnعل  الرغم من شعبية هلا النهج، إال أنه يعاين من أوجه قصور مهمة. قدم 
يقدم إال شرطًا أوليا، ولكنه ليس شرطًا ضروراًي للمالءة املالية. هنا  مشكلة أار  ذات طبيعة جتريبية، حيث أنه من املعرتف به 

  DeJong et al.,1992اتبارات االستقرارية تعاين من اخنفاض الداللة اإلحصائية يف العينات القصرية.))عل  نطاق واسع أن ا
 21وهي مسألة مرتبطة ذثريا ابلبياانت اخلاةة ابلسياسة املالية، حيث أن التاريخ املسج  للمتغريات املالية اندرا ما يغطي أذثر من 

 ا عل  األق ، استخدم بعض الباحثني حتلي  التكام  املشرت  ذااتبار لالستدامة املالية.عاما. ومن أج  معاجلة هل  املشكالت جزئيً 

(  من أوائ  8994) MacDonald and Speight (1990) and MacDonaldذانت أحباث ذ  من:      
(. 8991يلينو )تيس ومارسالبحوث اليت قامت بتحلي  عالقة التكام  املشرت  بني الدين والعجز. وقد اتبع هلا النهج أيًضا أر 

Hakkio and Rush (8998  )واعترب وجود عالقة التكام  املشرت  طويلة املد  دلياًل عل  املالءة املالية. بينما ااترب 
 التكام  املشرت  بني اإليرادات والنفقات اإلمجالية للتحقق من االستدامة املالية.

 ومها: النهج احملاسيب وهنج القيمة افحالية لالقرتاض املقيد وذاآليت:   هنا  طريقتان شائعتان لتقييم االستدامة املالية

(: تعترب من ابس  الطرق لتقييم االستدامة املالية إذ يستعم  The accounting approach) النهج احملاسيب -1
ان خيلق سي يكون مستداماً اذا ذنسبة الدين اىل الدا  لقياس مد  استدامة السياسة املالية، ويفرتض هلا النهج أن العجز األسا

نسبة اثبته للدين اىل الدا ، والعجز األساسي هو زايدة النفقات العامة عل  اإليرادات العامة بدون مدفوعات الفائدة، يف حني 
 ((  Burda and Wyplosz,2013العجز الكلي هو زايدة النفقات العامة عل  اإليرادات العامة مع مدفوعات الفائدة 

وتعرف السياسة املالية املستدامة أبهنا ختفيض نسبة الدين العام اىل الناتج احمللي اإلمجايل او افحفا  عليها اثبتة، مبعىن آار،     
السياسة املالية املستدامة هي جع  نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل مستقرة، وجتدر اإلشارة اىل أن بعض الباحثني يسمون 

 (.Morris, 2003سة املالية املستدامة وفقاً للنهج احملاسيب ابستدامة الدين العام )السيا

(: The present value borrowing constraint approachهنج القيمة احلالية لالقرتاض املقيد ) -4
ية واإليرادات املرتبطة ستقبلووفقاً هللا النهج، تكون السياسة املالية مستدامة إذا ذانت القيمة افحالية للفوائض األساسية امل

 Craig and)ابلتضخم )التموي  ابلعجز( مساوية أو أذرب من القيمة افحالية األولية لديون افحكومة 
Meshcheryakova,2005)( وتسم  السياسة املالية املستدامة وفقا هللا النهج ابستدامة العجز املايل ،fiscal 

deficit sustainability.) 

( ااتبار االستقرارية ملختلف املتغريات 8ات التجريبية، فسيتم ااتبار استدامة السياسة املالية وفقا لعدة طرق أمهها: )وحسب األدبي
( توظيف أسلوب التكام  املشرت  للكشف عن وجود عالقة توازنية طويلة املد  بني اإليرادات افحكومية والنفقات، أو 4املالية و )

 . وهلا ما سيتم توضيحه الحقا.إجياد دالة رد الفع  املايل

ابلنسبة لقياس االستدامة املالية يف عمان، فسوف نعتمد عل  النملجة القياسية  التالية، واليت حتتاج إىل بياانت عن: اإليرادات    
 Bohnافحكومية والنفقات افحكومية ونسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل إضافة إىل متغريين آارين يتم حساهبم بناء عل  معادلة 

، واملصادر هي مؤشرات التنمية العاملية للبن  الدويل واإلحصاءات املالية الدولية 4189-8998اانت سنوية للدورة . البي 1998
 ( إجراء االحندار التايل:8991) Bohnيقرتح   لصندوق النقد الدويل.

 t ɛ+ tYVAR Yα+  tGVAR Gα+  tddα+  0α=  tS              (8) 

هو نسبة الدين  dt، اللي ميث  رةيد الفائض األويل )ذجزء من الناتج احمللي اإلمجايل( ، وهو املتغري التابع. بينما،  tSحيث 
مها حمددات للفائض املأاوذ من منوذج جتانس  YVARو  GVARهو اطأ االحندار ؛ و  tإىل إمجايل الناتج احمللي ؛ 
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( GVARقوم هل  املتغريات مبراقبة الزايدات غري العادية يف اإلنفاق افحكومي )(  ت8999) Barro . اإليرادات افحكومية بواسطة
 (. YVARوالناتج )

 Bohnموجًبا، فإن الرةيد األويل للموازنة يزداد عندما يزيد الدين افحكومي. يوهر   dαإذا ذان املعام  املقدر للديون     
من  لية مستدامة مبعىن أن افحفا  عل  مث  هل  السياسة لفرتة غري حمددةأنه يف ظ  ظروف معتدلة، فإن هلا يعين أن السياسة املا

 (Valderrama,2005الزمن يليب قيود امليزانية افحكومية طويلة املد . )

" gvar" ميث  الفجوة بني إمجايل الناتج احمللي افحقيقي واجتاهه، أي يقيس التغريات الدورية يف الناتج. و "yvarاملتغري "   
(. HP (lambda = 100)جوة بني لوغاريتم النفقات افحكومية واجتاهها )يتم استخراج االجتاهات ابستخدام مرشح هو الف

 ويقيس هلا األاري االنفاق افحكومي املؤقت )مثال: اإلنفاق العسكري أثناء فرتات افحروب(.

 التالية: واستنادا إىل املعادلة اليت ترب  بني اإليرادات افحكومية والنفقات افحكومية

𝑅𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝐸𝑡 + 휀𝑡  

( يشريان إىل أنه إذا ذان هنا  تكام  مشرت  بني اإليرادات افحكومية والنفقات 8998) Hakkio and Rushفإن:  
حمققة )أي عدم إةدار ديون جديدة  Ponziمع وجود قيمة املعام  أذرب من الواحد، فإن افحالة اليت متنع وضعية التموي  البونزي 

أق  من الواحد  Bعل  أهنا درجة االستدامة. إذا ذانت  Bملقابلة مدفوعات فوائد الدين وأقساطه(. يف هلا الوضع، يتم تعريف قيمة 
 فهو يدل عل  وجود استدامة "قوية".  b = 1لدينا "ضعف"، أما إذا ذانت  وأذرب من الصفر يكون 

االستدامة املالية ذما يتجل  يف العالقة طويلة األمد بني املتغريات، وفًقا للل ، هنا  جمموعة اطوات ستدرس هل  الدراسة 
 نبدأ أوال، اباتبار استقرارية متغريات الدراسة.ابالعتماد عل  ااتبار ديكي فولر، وااتبار فيليب بريونجيب اختاذها. 

 : ااتبار االستقرارية ديكي فولر2اجلدول 

 الفرق األول املستو  

 قيمة االحتمال z(t)اإلحصائية  قيمة االحتمال  z(t)اإلحصائية  

 0.0006 2.462- 0.2350 4.842- اإليرادات
 0.0000 5.889- 0.4155 8.961- النفقات
 0.0402 4.929- 0.9805 0.374 الدين

 STATA 14خمرجات برانمح ستاات 

 : ااتبار االستقرارية فيليب بريون2اجلدول 

 الفرق األول املستو  

 قيمة االحتمال z(t)اإلحصائية  قيمة االحتمال  z(t)اإلحصائية  

 0.0007 2.891- 0.1965 4.449- اإليرادات

 0.0000 5.812- 0.3734 8.182- النفقات
 0.0479 4.191- 0.8627 1.565- الدين

 STATA 14خمرجات برانمح ستاات 

نالحظ أن املتغريات: النفقات افحكومية، واإليرادات العامة، نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل عل  جلور الوحدة يف   
 .I( 8مستوايهتا ولكنها تصبح اثبتة بعد الفروقات األوىل. أي أهنا متكاملة من الدرجة األوىل )
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 YVARو  GVAR: تغريات  2الشك 

  

 
 التكامل املشرتك:

نورًا ألن املتغريات هلا جلر وحدة عل  املستو  وعند الفرق األول أةبحت مستقرة، فقد ااتربان العالقة طويلة املد  ابستخدام 
( إلنشاء متجهات التكام  املشرت . ُتستخدم إحصائيتان لالاتبار عدد األشعة 8991) Johansen & Juseliusهنج 

 حيث تصاغ الفرضية الصفرية إلحصائيات التتبع: Eigenو  Traceاملتكاملة. هي إحصائيات التتبع 

 
trace(r) Tikr1ln(1ˆi) 

 

 والفرضية البديلة هي اليت تقاب  أذرب قيم إحصائيات قيم إجين

 
max (r,r 1) T ln(1ˆr1) 

 وقد أعط  االاتبار اخلاص ابلتكام  املشرت  اجلدول التايل:

 للتكام  املشرت : ااتبار جوهانسون 5اجلدول 

 القيم افحرجة  Trace statistic 5% قيم أجين LL  الرتبة

0 106.205 . 16.565 15.41 

1 113.206 0.4046 2.563* 3.76 

2 114.488 0.0905   
 

يف املائة مستو   2وذل  عند مستو   6.95أق  من القيمة افحرجة    4.256تساوي  Traceمبا أن قيمة إحصائية 
 الداللة. فإنه توجد عالقة تكام  مشرت  بني اإليرادات افحكومية والنفقات افحكومية يف سلطنة عمان.

الفرضية الصفرية تشري إىل عدم وجود تكام  مشرت  بني املتغريات، بينما الفرضية البديلة تشري إىل وجود تكام  مشرت  بني 
.بينما نالحظ  29.48أذرب من  51.66املتغريات. ابلنسبة لنتائج اجلدول فإننا نرفض عدم وجود تكام  مشرت  عند الصفر، ألن 

.  49.51أق  من  49.99أي وجود عالقة تكام  مشرت ، ألن  8قيمة افحرجة عند الرقم أق  من ال  trace  أن  إحصائية 
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وابلتايل فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقب  بوجود تكام  مشرت ، وذل  عند مستو  وجود عالقة تكام  مشرت  واحدة عل  
 VECM . Unrestricted VARاألق . وابلتايل فإهنم يتحرذون مع بعض يف األج  الطوي . إذن ميكن إجراء 

مبا أن املتغريات متكاملة من الدرجة األوىل فهنا  دلي  قوي عل  إمكانية أن تكون السياسة املالية مستدامة، ألن العالقة طويلة 
 األج  قائمة بني املتغريات املالية.

 
 االختيار األمثل لدرجة التأخري أو اإلبطاء 

 Schwarzمعيار  Akaike (AIC)مت ااتيار طول التأاري األمث  بناءً عل  مقارنة معايري املعلومات التالية اليت تتضمن معيار 
(SC)  ومعيار ،Hannan-Quinn (HQ) ( واطأ التنبؤ النهائي ،FPE وإحصاء ااتبار )LR  تشري غالبية املعايري .

 .4األمث  للتأار جيب أن يكون ذما هو موضح يف اجلدول التايل إىل أن الطول 

 : اتيار درجة اإلبطاء9اجلدول 

 LL LR FPE AIC HQIC SBIC درجة التأاري

0 86.886  06-e6.4 -5.4199 -5.4296 -5.8989 

1 109.591 45.409 06-e1.6 -9.5962 -9.2199 -9.6122* 

2 114.488 9.794* 06-e1.5* -9.9691* -9.9691* -9.4299 

    

فقد أعط  درجة إبطاء   SBICوفقا ألغلب املقاييس ما عدا مقياس  4بناء عل  النتائج أعال ، فإن درجة اإلبطاء املناسبة هي 
 .4، أما البقية فكانت درجة اإلبطاء تساوي 8تساوي 

 
  VECMتقدير منوذج تصحيح اخلطأ  

(، جيب 8يف املعادلة )  .VECMو VARيقوم هلا اجلزء بتقدير منوذج املد  الطوي  واملد  القصري ابستخدام أسلوب 
يف حساب عوام  اإلنفاق افحكومي املؤقت وعوام  دورة األعمال، عل  التوايل. وهي  YVARو GVARأن يساعد املتغريان 

وة عل  ذل ، فإن التحكم يف هل  العوام  يساعد أيًضا يف حساب التأثري (. عال8999مستمدة من منوذج السياسة املالية لبارو )
موجًبا إذا ذانت السياسة املالية متتث  لقيود امليزانية بني  1B( جيب أن يكون 8احملتم  للمتغريات احمللوفة. للل ، يف املعادلة )

إشارات سلبية. أي أن الفائض  b3و b2، بينما من املتوقع أن حتم  Intertemporal Budget Constraintالفرتات 
 (Subrata et al.,2007سينخفض إذا ذانت افحكومة تنفق أذثر من املعتاد، أو إذا ذان االقتصاد ينكمش )

 Bohn: نتائج تقدير معادلة 1اجلدول 

 املتغريات املعامل tقيمة  Pvalueالقيمة االحتمالية 

0.076 -8.12 -1.821 td 

0.013 -4.51 -8.219 tGVAR 

0.035 2.22 1.023 tYVAR 

Prob˃F= 0.0302 =6.2قيمة إحصائية فيشر   
 STATA 14خمرجات برانمج ستاات 

يف املائة، بينما يصبح  2توهر نتائج اجلدول أن معام  نسبة الدين افحكومي إىل الناتج احمللي سالب وغري معنوي يف حدود 
. ومبا أن معام  الدين Bohnيف املائة، مما يوضح أنه مل يتم استيفاء الشر  الكايف لالستدامة وفق بون  81معنواي عند مستو  

 واحد فإن السياسة املالية يف سلطنة عمان غري مستدامة.افحكومي يرتاوح بني الصفر وال
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يبني أن افحكومة تنفق أذثر من املعتاد، وابلتايل فإن الفائض سينخفض. بينما يشري املعام   GVARاملعام  السالب لــ 
YVAR .أن االقتصاد ال مير مبرحلة انكماش يف متوس  الفرتة الزمنية حم  الدراسة 

 ملضاعف املايل يف سلطنة عمان:املبحث السادس: حجم ا

 يقيس املضاعف املايل التأثري قصري األج  للسياسة املالية االستنسابية عل  الناتج. يتم تعريفه عادة عل  أنه نسبة التغيري يف
فية للناتج (. خيربان املضاعف عن عدد الدوالرات اإلضاBatini et al.,2014الناتج إىل التغيري اخلارجي يف عجز املالية العامة.)

االقتصادي اإلضايف اليت يتم رحبها أو فقداهنا عن طريق تغيري اإلنفاق افحكومي أو الضرائب )أو مزيج من االثنني( بدوالر واحد. 
ابلنور إىل األحداث االقتصادية املضطربة يف العقد املاضي وتل  اجلارية اآلن ال يزال هنا  اهتمام ذبري ابلتقديرات التجريبية 

 املايل.  للمضاعف

من بني االستخدامات املهمة للمضاعف املايل أن يستخدم ملعرفة التأثري احملتم  خلط  التحفيز أو التقشف افحكومية استجابة 
ألزمة من األزمات عل  االقتصاد ذك ؟  وتشري األدلة إىل أن زايدة اإلنفاق العام هلا أتثري أذرب االل فرتات الرذود. عل  سبي  

فرتات اإلغالق بسبب وابء ذوروان أجربت الشرذات عل  اإلغالق ومل يستطع الكثري من الناس اللهاب إىل العم   املثال، أثناء
، وهي افحالة اليت  تربر ضرورة تقدمي الدعم من افحكومة. والسؤال املثري لالهتمام من  Covid-19بسبب اطر انتشار فريوس 

وجهة النور االقتصادية هو إىل أي مد  ميكن وينبغي أن يلهب الدعم افحكومي من حيث التحويالت إىل األسر والشرذات 
 عل  مفهوم املضاعف املايل.والقروض واإلعفاءات الضريبية. تعتمد اإلجابة عل  هلا السؤال بشك  حاسم 

من أذثر القضااي اليت تناقش يف االقتصاد الكلي هي أتثري السياسة املالية عل  االقتصاد. وفًقا لالقتصاديني الكينزيني، ميكن 
استخدام السياسة املالية، من االل التغيريات يف اإلنفاق افحكومي والضرائب، للتخفيف من الدورات االقتصادية )عل  وجه 

كس من ذل ، تؤذد عل  الع اخلصوص، من املتوقع أن يكون للسياسة املالية أتثري إجيايب عل  الطلب الكلي االل فرتات الرذود(.
وجهة النور النقدية أن أي أتثريات مواتية للسياسة املالية ستكون يف أفض  األحوال مؤقتة، وحىت غائبة يف سياق التوقعات العقالنية 

لت ومع ذل ، استجابة لألزمة املالية العاملية األارية وأزمة وابء فريوس ذوروان، أدا قتصاديون الكالسيكيون اجلدد.اليت دافع عنها اال
العديد من افحكومات تدابري مالية وحزم حتفيزية يف حماولة للتخفيف من اآلاثر السلبية لتل  األزمات. هلا النوع من السياسات 

 (Mustea,2015املضاعفات املالية. ) املالية أعاد االنتبا  إىل مسألة

 

  SVARمنوذج االحندار الذايت اهليكلي 

(. واالفرتاض SVARيعتمد التقييم التجرييب للمضاعفات املالية لسطنة عمان عل  تقدير منوذج االحندار اللايت اهليكلي )
رارات السياسة املالية الناتج احمللي اإلمجايل يؤثر عل  ق هنا هو أن املتغريات املالية تؤثر يف الناتج احمللي اإلمجايل بشك  متزامن ولكن

 بتأاري.

𝑌𝑡 = ∑ 𝐶𝑘𝑌𝑡−𝑘 + ∑ 𝐷𝑝𝑍𝑡 + 𝜇𝑡

𝑃

𝑝=1

𝐾

𝑘=1
 

ثالثة أشعة )متجهات( للمتغريات الداالية املعدلة مومسًيا )اإلنفاق افحكومي واإليرادات افحكومية والناتج احمللي  Ytحيث ميث  
اخلاص  Kعل  أتثريات أتار  Cشعاعا )متجها( للمتغريات اخلارجية، حتتوي املصفوفة  Ztمتث   اإلمجايل( املقاسة ابللوغاريتم،
عبارة عن متجه لبواقي )أاطاء( النموذج املوزعة  P  ،utحتتوي عل  أتثريات املتغريات اخلارجية  Dابملتغريات الداالية، املصفوفة 

 .Ωبشك  طبيعي مع مصفوفة متوس  الصفر والتباين املشرت  

. وفقا لــ: بالنشارد وبريويت   SICومعيار شوارتز  AICابالعتماد عل  معيار أذايي   4وابستخدام درجة أتار تساوي  
Blanchard and Perotti (4114 نفرتض أن بواقي النموذج املختزل هي الرتذيبات اخلطية التالية من الصدمات اهليكلية ، )

te. 

𝜇_𝑔𝑡
= 𝑏1 ∗ 𝜇_𝑦𝑡

+ 𝑏2 ∗ 𝑒_𝑡𝑡
+ 𝑒_𝑔𝑡

 

𝜇_𝑡𝑡
= 𝑎1 ∗ 𝜇_𝑦𝑡

+ 𝑎2 ∗ 𝑒_𝑔𝑡
+ 𝑒_𝑡𝑡

 
𝜇_𝑦𝑡

= 𝑐1 ∗ 𝜇_𝑡𝑡
+ 𝑐2 ∗ 𝜇_𝑔𝑡

+ 𝑒_𝑦𝑡
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إىل اإلنفاق افحكومي واإليرادات افحكومية والناتج احمللي اإلمجايل عل  التوايل. الصدمات  yو  tو  gحيث تشري مؤشرات 
 .I3التغاير  -غري مرتبطة مبصفوفة التباين  eاهليكلية 

عبارة عن مرونة لإليرادات افحكومية واإلنفاق  b1و  a1حتديد مواةفات النموذج عل  النحو التايل. أواًل، املعامالن يتم 
( من االل قوانني الضرائب ويلتق  االستجابة التلقائية a1 = ā1األول حمدد مسبًقا ) لتقلبات الناتج احمللي اإلمجايل ، عل  التوايل.

( ، بسبب b1 = 0(، عل  القيمة ةفر )4114ضبطه، وفًقا لبالنشارد وبريويت ) أما الثاين فيجب  االقتصادية.للضرائب للتقلبات 
(  السياسة املالية وعدم قدرة افحكومة عل  تعدي  اإلنفاق عل  الفور استجابة للتطورات االقتصادية يف غضون lagدرجة أتار )

 .quarterالربع 

إىل تسلس  سياسات اإلنفاق واإليرادات اليت تتبعها افحكومة. ولدينا اياران هنا. أواًل، إذا  b2و  a2أاريًا، يشري املعامالن 
. b2عل  ةفر مث نقوم بتقدير  a2مت تنفيل سياسات اإليرادات أواًل واستجابة قرارات اإلنفاق هلل  السياسات، يتم حتديد قيمة 

عل  ةفر ويتم تقدير  b2ت قرارات اإليرادات هلل  السياسات، فسيتم تعيني واثنًيا، إذا مت تنفيل سياسات اإلنفاق أواًل واستجاب
a2( ويتم تقدير دوال االستجابة .IRFs.يف ذال اخليارين ) 

ابلنور إىل أن املتغريات الداالية املستخدمة يف التقديرات يتم قياسها ابللوغاريتمات، فإن دوال االستجابة اليت مت افحصول 
. لتحوي  املروانت اليت تقيس النسبة املئوية للتغري يف الناتج استجابة لتغري نقطة مئوية واحدة يف املتغريات املالية( متث  IRFsعليها )

 مبتوس  نسب املتغري املايل والناتج احمللي اإلمجايل. IRFsهل  املروانت إىل املضاعفات، نقوم بتصحيح 

عل   the impact multiplierكن حساب مضاعف التأثري عل  سبي  املثال، يف حالة اإلنفاق افحكومي، مي     
𝑌𝑡∆النحو التايل:

∆𝐺𝑡
=

∆𝑦𝑡

∆𝑔𝑡
∗

�̅�

�̅�
، حيث تشري األحرف الصغرية إىل اللوغاريتمات والرموز الفوقية تشري إىل متوسطات العينة للمتغريات  

 غة أعال :ابستخدام الصي t + iذات الصلة. وابملث ، ميكن تقدير املضاعفات للفرتات األار  

 ∆𝑌𝑡+𝑖

∆𝐺𝑡
=

∆𝑦𝑡+𝑖

∆𝑔𝑡
∗

�̅�

�̅�
  

 والشك  اهليكلي للنوام املراد تقدير  هو:

𝐴0𝑌𝑡 = 𝐴0𝜇0 + 𝐴0𝐶(𝐿)𝑌𝑡−1 + 𝐵휀𝑡 

𝐵휀𝑡حيث:  = 𝐴0𝜂𝑡 املصفوفة  .𝐴0  تصف العالقات املتزامنة بني املتغريات الداالية. وبواقي النموذج املختزل𝜂𝑡  ،مرتبطة
( ، وآارين ، ميكن ذتابة جمموعة 4112( وبريويت )4114وابلتايل فهي ليست متغريات اارجية حبتة. ابتباع بالنشارد وبريويت )

 املعادالت يف املصفوفة التالية:

(

1 −𝑎𝑔𝑦 −𝑎𝑔𝑡

−𝑎𝑦𝑔 1 −𝑎𝑦𝑡

−𝑎𝑡𝑔 −𝑎𝑡𝑦 1

) [

𝜂𝑡
𝑔

𝜂𝑡
𝑦

𝜂𝑡
𝑡

] = (

𝑏𝑔𝑔 0 𝑏𝑔𝑡

0 𝑏𝑦𝑦 0

𝑏𝑡𝑔 0 𝑏𝑡𝑡

) [

휀𝑡
𝑔

휀𝑡
𝑦

휀𝑡
𝑡

] 

 
 للوةول إىل حتديد واستعادة الصدمات اهليكلية غري املرتبطة. Bو    0Aتتطلب الكتابة السابقة قيودا إضافية عل  املعامل 

(، فإن الطريقة األوىل لتحديد هوية املصفوفة اليت مت أالها يف االعتبار 4111) Caldara and Kampsابتباع ذ  من 
. يف هلا النهج، يُقتصر عل  أن تكون مصفوفة قطرية، بينما يُفرتض أن تكون recursive approachهي النهج التكراري 

0A ثانية، مثلثًا سفلًيا بوحدة قطرية. يف النموذج األويل، يتم ترتيب اإلنفاق افحكومي أواًل، مث ترتيب الناتج احمللي اإلمجايل يف املرتبة ال
𝜂𝑡ملرتبة الثالثة. عل  هلا النحو، فإن العالقة بني ابتكارات الشك  املختزل وأاريا نضع اإليرادات الضريبية يف ا والصدمات اهليكلية  

et :تعط  ابلتعبري التايل 

(

1 0 0
−𝑎𝑦𝑔 1 0

−𝑎𝑡𝑔 −𝑎𝑡𝑦 1

) [

𝜂𝑡
𝑔

𝜂𝑡
𝑦

𝜂𝑡
𝑡

] = (

𝑏𝑔𝑔 0 0

0 𝑏𝑦𝑦 0

0 0 𝑏𝑡𝑡

) [

휀𝑡
𝑔

휀𝑡
𝑦

휀𝑡
𝑡

] 
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يشري هلا النهج التكراري إىل أن الرتتيب احملدد ملتغريات النموذج له تفسري سبيب. حيث أن وضع اإلنفاق افحكومي أوالً أنه ال 
يتفاع  بشك  متزامن مع أي من املتغريات الداالية األار  يف النوام، يف هل  افحالة الناتج واإليرادات الضريبية. ميكن تربير ذل  

اإلنفاق افحكومي حمدد سلًفا إىل حد ذبري. عل  هلا النحو، فإن التغيريات يف اإلنفاق افحكومي، بشك  عام،  من االل حقيقة أن
ال عالقة هلا ابفحالة افحالية لالقتصاد. يتم ترتيب الناتج يف املرتبة الثانية، مما يعين أنه ال يتفاع  االل ربع السنة مع الصدمات 

بة الثالثة ابة للصدمات اليت يتعرض هلا اإلنفاق افحكومي. أاريًا، توضع اإليرادات الضريبية يف املرتالضريبية، ولكن ُيسمح له ابالستج
، وذل  ألننا نفرتض أن اإليرادات الضريبية تتأثر بشك  متزامن بصدمات اإلنفاق افحكومي والناتج. إن وضع VARيف منوذج 

ة، وابلتايل عل  ليت يتعرض هلا الناتج هلا أتثري متزامن عل  القاعدة الضريبيالناتج قب  الضرائب ميكن تربير  ابعتبار أن الصدمات ا
اإليرادات الضريبية. عيب هلا الرتتيب املعني هو أنه يستبعد )حيتم  أن تكون مهمة( التأثريات املعاةرة للصدمات الضريبية عل  

 (Kemp,2020)الناتج. 

فإننا حنتاج يف البداية من التأذد من استقرارية متغريات الدراسة. ومن شرو  النموذج  SVARابلنسبة خلطوات تقدير منوذج 
 I(8. )أن يكون عل  األق  متغري واحد حيقق 

 وفيما يلي نتائج ااتبار االستقرارية عند املستو  األول، لك  من ااتبار ديكي فولر وفيليب بريون.

 tإحصائية  Pvalueحتمالية قيمة اال tإحصائية  Pvalueقيمة االحتمالية  

 FPعند املستو   ADFعند املستو  

 1.292- 0.8822 1.241- 0.8921 النفقات افحكومية

 1.9621- 0.7617 8.1889- 0.7349 اإليرادات

 1.9581- 0.8144 1.9581- 0.8144 الناتج

 وبعد أال الفرق األول حتصلنا عل  النتائج التالية:

 tإحصائية  Pvalueقيمة االحتمالية  tإحصائية  Pvalueقيمة االحتمالية  

 FPعند املستو   ADFعند املستو  

 6.8254- 0.0349 6.889- 0.0372 النفقات افحكومية

 2.9881- 0.0005 2.149- 0.0006 اإليرادات

 2.4549- 0.0002 2.4549- 0.0002 الناتج

قا لنتائج املستو  وبعد أال الفرق األول تصبح مستقرة. وهلا وف توهر النتائج أعال ، أن املتغريات الثالثة غري مستقرة عند
 ااتيار ديكي فولر  وفيليب بريون.وفيما يلي ااتيار درجة اإلبطاء املثل :

 
       
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       

0 
 81.9757

9 NA 
  1.71e-

07 
 -

1.787115 
 -

1.596675 
 -

1.898978* 

1 
 78.5858

5 
 58.5.58

9 
 5..8e-

07* 
-

1.758558* 
-

1.669.16* 
-

1.515786 

2 
 95.7989

6 
 5..8986

6 
 8.68e-

07 
-

1.585158 
-

8.588517 
-

1.87818. 

3 
 5...55.

5 
 9.96..1

1 
 7.88e-

07 
-

1.556715 
-

8.51.6.. 
-

1.6.8588 
       
       

  *indicates lag order selected by the criterion   

ومها من أذثر املعايري استخداما لتحديد درجة  scو AIC. استنادا إىل معيار 8النتائج أن درجة اإلبطاء املثل  هي  توهر
 اإلبطاء أو التأاري يف مث  هل  النماذج.
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 حتليل دوال استجابة النبضات اهليكلية:

 توهر األشكال البيانية أدان  دوال تراذمية الستجابة ذ  متغري لآلار.
 : الدوال الرتاذمية الستجابة املتغريات5الشك  
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فتشري  LNإىل الناتج احمللي اإلمجايل، النفقات افحكومية، اإليرادات العامة عل  التوايل. أما  Y ،G ،Rتشري الرموز التالية: 
 إىل اللوغاريتم.

طأ املتغري التابع نتيجة حدوث تغري مفاجئ يف حد اخلطأ. ألن حدوث ا دوال االستجابة الفورية للصدمات تبني ردود أفعال
 مبقدار يقاس ابلوحدات املعيارية فسوف يؤدي ذل  إىل تغري يف قيم املتغري التابع.

إن استجابة الناتج احمللي اإلمجايل لصدمة يف النفقات افحكومية أيال منح  تصاعدي وتنازيل لكن أبثر بسي ، فهي تبدأ     
. وبعدها تستقر. مما يبني 1.18يف السنة الثانية مث تنخفض يف السنة الرابعة إىل  1.12يف السنة األوىل مث ترتفع إىل  1.14ب 

أتثر الناتج احمللي اإلمجايل لصدمات النفقات افحكومية يف األج  القصري واملتوس ، وتنعدم االستجابة وتقرتب من الصفر يف هناية 
 فرتة الدراسة. 

حة ما قاله ذينز عل  أن اإلنفاق افحكومي يؤدي إىل تعزيز منو الناتج احمللي اإلمجايل، مما يستدعي إعطاء أمهية لإلنفاق اتضح ة
 افحكومي لزايدة الطلب الفعال.

توهر األشكال أيضا، أن استجابة النفقات افحكومية للناتج احمللي تتجه حنو االرتفاع فهي ةدمة موجبة، ففي السنة االوىل  
. أي أن ةدمة موجبة مبقدار احنراف معياري واحد يف الناتج احمللي اإلمجايل ستؤثر بشك  إجيايب عل  1.19نت يف حدود ذا

 يف السنة العاشرة. 1.89إىل غاية وةوهلا إىل  1.19ويف السنة الثانية ارتفعت إىل  1.19النفقات افحكومية بنسبة 
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 : حجم املضاعف املايل9اجلدول 

 قيمة املضاعف املايل الفرتات

1 0.083147 

2 0.104002 

3 0.116721 

4 0.120286 

5 0.140993 

6 0.154892 

7 0.164051 

8 0.168513 

9 0.174899 

10 0.180749 

 

سنوات. وأول مالحوة هي حتر  املضاعف املايل يف اجملال بني  81يوضح اجلدول أعال  املضاعفات املالية ملدة تص  إىل 
ألف دوالر  411. األمر الثاين أن قيمة املضاعف تق  عن الواحد. ذما توهر النتائج أن اإلنتاج سيتغري حبوايل 1.81إىل  1.11

بسبب ةدمة اارجية مبليار دوالر يف اإلنفاق يف السنوات العشر القادمة. عند حدوث ةدمة لك  من النفقات افحكومية. ميكن 
 1.81ليار دوالر ةدمة للنفقات افحكومية نتيجة هللا الناتج احمللي اإلمجايل يرتفع مبقدار تفسري هل  القيمة عل  أنه إذا أعطي م
للمضاعفات أن الزايدة األولية يف النفقات قد آتذلت بسبب بعض اآلاثر املعاذسة. هنا   8مليار دوالر. تعين القيمة األق  من 

ىل واردات اع اخلاص املنتجة والسبب الثاين هو زايدة الدافع املايل املرتجم إسببان هلل  اآلاثر املعاذسة، األول هو استبعاد أنشطة القط
 صاد.هلا هو السبب يف أن مستو  االنفتاح يؤثر يف فعالية السياسة املالية يف تعزيز االقت أعل  ال تستخدم لزايدة الناتج احمللي.

. وهلا 8إىل أن تكون قيمته ةغرية، ويف الغالب أةغر من  من الواضح أن قيمة املضاعف املايل يف األوقات العادية أنه ميي   
 لسببني:

 أواًل، جيب متوي  االرتفاع يف النفقات افحكومية، وابلتايل أتيت مع "أتثري الثروة" السليب، اللي يزاحم االستهال  ويقل  الطلب.

ويض بعض التأثري رذزية ابلرفع أسعار الفائدة، وتعاثنًيا، يؤدي التوسع املايل، وزايدة التضخم واإلنتاج، إىل استجابة البنو  امل
 التوسعي للسياسة املالية.

بينما افحاالت اليت يكون فيها املضاعف املايل أعل  من املعتاد فهي عندما تكون هنا  نسبة ذبرية من املستهلكني املقيدين      
لصفر ر. أو أن سعر الفائدة عل  السياسة عند افحد األدىن لابلسيولة، مما يعين أهنم سيستهلكون أذثر إذا متكنوا من االقرتاض أذث

(ZLB مما يعين أن البن  املرذزي حيدد سعر الفائدة قصرية األج  عند أو ابلقرب من ،)أو أن االقتصاد أق  انفتاحا أو أنه ٪1 .
 وهي طبعا افحاالت اليت ال يعاين منها االقتصادي العماين. يعاين من حالة رذود.
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 variance decompositionوفيما يلي جتزئة التباين: 

 : جتزئة التباين81اجلدول 

     
     

 Varianc
e 

Decompositi
on of 

D(LNG):     

 Period S.E. Shock1 Shock2 Shock3 
     
     

 5  ...89879  95.6.695  8.658978  ..178.87 
 6  ...98981  71.88599  56.85885  5.71.5.6 
 8  ..5.6551  76..9861  58.78687  8..88955 
 8  ..5.1868  7..68878  55.78671  6.966856 
 1  ..5.8985  7..156.5  55.5195.  8.867879 
 5  ..5.955.  7..87.55  51.98575  8.687.71 
 8  ..55.181  75..7878  51.57858  8.68.185 
 7  ..555569  75.5..59  51.8.589  8.597868 
 9  ..5551.5  75.51886  51.58587  8.6.8891 
 5.  ..555889  75.669.6  51.15881  8.6.518. 

     
      

بينما يف السنة الثانية تنخفض أمهية النفقات العامة  %95توهر النتائج أن النفقات العامة تفسر نفسها يف السنة األوىل بنسبة 
الناتج احمللي اإلمجايل يف تفسري النموذج. وهكلا مع ابقي الفرتات حىت الفرتة األارية، حيث تؤدي ةدمة يف الناتج وتزداد أمهية 

 فتأيت من تغريات النفقات العامة يف حد ذاهتا. %12يف النفقات العامة، بينما  % 82احمللي اإلمجايل إىل تغري بـ 

 
 :دراسة العالقة السببية

 السببية مت إجراء ااتبار غراجنر، حيث أعط  النتيجة التالية:ملعرفة العالقة 
 : نتائج ااتبار السببية88اجلدول 

    
    
    

Dependent variable: LNY  
    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    

LNG  5.19.979 2  ..8158 
    
    
All  5.19.979 2  ..8158 
    
    
    

Dependent variable: LNG  
    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    

LNY  5.865578 2  ...8.6 
    
    
All  5.865578 2  ...8.6 
    
     

غري  ، واالجتا  املعاذس%2يتضح أن العالقة السببية تتجه من النفقات افحكومية إىل الناتج احمللي اإلمجايل عند مستو  معنوية 
 مقبول إحصائيا. وهو ما يؤذد ةحة فرضية ذينز عل  حساب فرضية فاجنر.
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 نتائج الدراسة

مت يف هل  الدراسة معاجلة أبعاد متنوعة للسياسة املالية يف سلطنة عمان، أراد من االهلا الباحث معاجلة موضوعات متداالة 
اعف البحث يف السلو  الدوري للسياسة املالية العمانية، مرورا بتقدير حجم املضومتشابكة، بدءا من تقدير رةيد املوازنة املعدل إىل 

املايل وةوال إىل معرفة مد  استدامة السياسة املالية. ولع  السبب وراء ذل  ميكن يف حتلي  متعدد األبعاد حيقق نتائج أفض  ورؤية 
 متكاملة لواضعي السياسات.

نة مؤشرا غري ذاف لتحديد موقف السياسة املالية، حيث أن التلبلابت يف النشا  فعل  سبي  املثال، يعترب رةيد املواز 
االقتصادي حتدث تغيريات تلقائية يف خمتلف مكوانت النفقات افحكومية، وعليه سيتوقف موقف املوازنة مبوجب الوروف االقتصادية 

قت ر إىل دورة األعمال، إذ أن التدهور يف الرةيد و السلبية والعكس ةحيح. وال ميكن تفسري الرةيد املعدل للموازنة دون النو
التباطؤ االقتصادي متسق مسبقا إما ابألثر السليب للدورة عل  افحساابت افحكومية، مع موقف توسعي للسياسة املالية من أج  

 مواجهة النشا  االقتصادي الضعيف حىت يتم التغلب عل  أتثري دورة األعمال.

ايل ابالستدامة املالية، وهو ما استدع  البحث يف حجم ونطاق املضاعف املايل العماين. وهو ذما يرتب  حجم املضاعف امل
ما يسمح بتحلي  ذيفية استخدام السياسة املالية يف ظروف دورة األعمال املختلفة، ومعرفة آاثر ةدمات السياسة املالية.  والسياسة 

استمرار  قرة واقتصاد مستدام. فهي تتعلق مبسألة ما إذا ذانت افحكومة قادرة عل املالية املستدامة هي املفتاح لبيئة اقتصاد ذلي مست
من  إنفاق وضرائب واقرتاض معني إىل أج  غري مسم ، أو ما إذا ذانت ستضطر يف النهاية إىل تغيري إعدادات السياسة هل  لتلبية 

 قيود امليزانية عل  املد  الطوي .

 الدراسة يف العناةر التالية: ميكن يف األاري تلخيص أهم نتائج 

يو  الدور اللي تلعبه السياسة املالية حامًسا يف منو وتطور أي دولة؛ ولكن األهم من ذل ، أن استدامة إجراءات السياسة  -
 . ءاملالية للحكومة ميكن أن حتدد إىل حد ذبري الطريق إىل النمو االقتصادي والتنمية طويلة األج  واملستدامة والداعمة للفقرا

ال يشري مفهوم السياسة املالية املستدامة إىل ميزانية حكومية متوازنة، ب  يكشف عن تعدي  ديناميكي حنو االستقرار املايل  -
طوي  األج . يؤدي العجز املفر  يف امليزانية افحكومية إىل تراذم الديون، مما قد يهدد قدرة الدولة عل  الوفاء ابلديون 

، ألهنا وابلتايل، فإن السياسة املالية غري املستدامة سيكون هلا آاثر سلبية عل  بيئة االقتصاد الكليويزعزع ثقة املستثمرين، 
قد تزاحم االستثمار اخلاص إذا مت متوي  العجز من االل املوارد احمللية. من انحية أار ، عندما يتم متوي  العجز ابستخدام 

 فاض سعر الصرف، وعدم استقرار ميزان املدفوعات، وارتفاع التضخم.املوارد األجنبية، فقد يؤدي ذل  إىل استمرار اخن

ميث  حجم املضاعفات املالية دائًما مقياسا مهما لك  من ةانعي السياسات واالقتصاديني ألن املضاعفات هي من بني  -
لدراسة يف ت هل  االعديد من العوام  اليت جيب أالها يف االعتبار عند وضع السياسة املالية. يف هلا السياق، أسهم

 األدبيات املتعلقة حبجم املضاعفات املالية لالقتصاد العماين.

ميث  الدين عبًئا عل  االقتصاد العماين، نتيجة للل ، عندما يتم إعادة تقدير النموذج الكلي دون التحكم يف ديناميكيات  -
 ، يدعم اخلاضع للرقابة. ابإلضافة إىل ذل الدين، فإنه يعطي أتثري ومضاعفات تراذمية )طويلة املد ( أق  من النموذج

هلا البحث أن ذفاءة وفعالية النفقات افحكومية عرب مراح  دورة األعمال تكون أذرب يف حاالت الرذود وأق  يف حاالت 
 التوسع، وحجم املضاعف املايل أعل  يف فرتات الرذود مقارنة بفرتات التوسع.
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قب  إىل اختاذ موقف مايل مساير للتقلبات الدورية لوقف الزايدة يف عجز قد يؤدي اخنفاض عائدات النف  يف املست   -
امليزانية. عل  الفية اخنفاض اإليرادات، وحمدودية االحتياطيات الدولية والقيود فحماية استقرار رب  سعر الصرف، قد 

ا  عل  رسوم جديدة، للحفتضطر افحكومة العمانية إىل افض اإلنفاق الرأمسايل، وإلغاء اإلعاانت، وتنفيل ضرائب و 
أهداف عجزها املايل وضمان االستدامة املالية واخلارجية. لكن اعتماد الضب  املايل سيعم  عل  تضخيم األثر السليب 
عل  القطاع غري النفطي، ب  وسيتعارض مع ذفاءة حزم التحفيز اليت يتم ضخها لتفادي أتثريات األزمات املختلفة عل  

 االقتصاد.

العجز املايل عل  املد  القريب ليس ابملشك  الكبري، لكن إدارة ومتوي  هلا العجز دون املساس ابلنمو غري  إن استمرار -
النفطي والقدرة عل  حتم  الديون هي التحدي الرئيسي. أي أن التحدي األذرب لسلطنة عمان هو االستمرار يف مسار 

وافز املالية هلل  الغاية، جيب أن تكون إدارة التوازن املايل واعتماد افحالتنويع لتقلي  االعتماد عل  املوارد النفطية. وحتقيقا 
متسقة مع األولوايت االقتصادية طويلة األج  لتعويم العائد عل  النمو غري املتعلق ابلطاقة. ويف مقاب  تدعيم الشرذات 

 تنافسية. ن أن تساعد القطاعات غري الوقطاع األعمال ملنع حاالت اإلفالس، ينبغي أيضا جتنب اإلعاانت الدائمة اليت ميك

ذانت السياسة املالية يف سلطنة عمان يف الغالب مسايرة لالجتاهات الدورية، ال سيما يف األوقات اجليدة. يشري هلا إىل  -
أن عوام  االقتصاد السياسي اليت تؤدي إىل ضغو  إنفاق مفرطة يف األوقات اجليدة رمبا تكون قد أدت دورًا أذثر أمهية 
من القيود املالية يف تفسري السلو  الدوري للسياسة املالية. وهي مسة غالبة للدول النامية املصدرة للنف  والسلع األولية، إذ 
تتميز سياستها املالية العامة أبهنا مسايرة لالجتاهات الدورية، وتعرف توسعا يف فرتات االزدهار االقتصادي ورذودا يف فرتات 

 إىل زعزعة االستقرار االقتصادي.الرذود، وهو ما يؤدي 

تنشأ مسايرة التقلبات الدورية املالية يف سلطنة عمان من ضعف عوام  االستقرار التلقائية والتحيز املساير لالجتاهات     -
الدورية للسياسات االستنسابية. عل  الرغم من حقيقة أن السياسة االستنسابية املعاذسة للدورات االقتصادية يف البلدان 

لصناعية تساهم يف ختفيف التقلبات اإلمجالية، فإن السياسة االستنسابية يف االقتصادات النامية عادة ما تكون مسايرة ا
لالجتاهات الدورية. ابإلضافة إىل ذل ، يف معوم بلدان منطقة الشرق األوس  ومشال إفريقيا، ومنها سلطنة عمان تعترب 

ةغرية جًدا حبيث ال  -  ضرائب الدا  وبرامج التحوي  املضمنة يف النوام املايل مث -أدوات التثبيت املايل التلقائية فيها
 يكون هلا أتثري ذبري عل  التقلبات اإلمجالية.

تعد استدامة السياسة املالية مؤشرا جيدا عل  قدرة افحكومة عل  حتم  الديون، وشرطا أساسيا لتحقيق منو اقتصادي  -
 مستدام.

للناتج احمللي اإلمجايل والنفقات افحكومية واإليرادات العامة يف سلطنة عمان مستقرة بعد أال تبني أن السالس  الزمنية  -
يف املائة. ووفقا لعالقة التكام  املشرت  اتضح وجود تكام  مشرت  يف املد   2الفروقات األوىل عند مستو  معنوية 

 العامة. الطوي  بني الناتج احمللي اإلمجايل والنفقات افحكومية واإليرادات

إن استجابة الناتج احمللي اإلمجايل يف سلطنة عمان لصدمة النفقات افحكومية أيال طابعا طرداي يف السنوات األوىل لكن  -
 بتأثري بسي  ويتالش  مع الزمن، مما يوضح التأثري يف األج  القصري فق .
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 ت داللة إحصائية. وتوهر االاتباراتوجود عالقة تكام  مشرت  طويلة املد  بني اإليرادات والنفقات افحكومية ذا -
التجريبية أن املتغريات املالية )اإليرادات والنفقات افحكومية( غري مستقرة يف املستو ، ولكنها تستقر عند الفروق األول، 

 وتكون متكاملة مًعا، وميكن افحكم عل  السياسة املالية يف عمان أبهنا مستدامة فق  يف الشك  الضعيف.

املايل يف عمان أق  من الواحد يف فرتة الدراسة، وهلا يرجع إىل ارتفاع يف النفقات افحكومية، وزايدة يف حجم املضاعف  -
 مستوايت التضخم والديون. 

، واالجتا  املعاذس %2يتضح أن العالقة السببية تتجه من النفقات افحكومية إىل الناتج احمللي اإلمجايل عند مستو  معنوية  -
 وهو ما يؤذد ةحة فرضية ذينز عل  حساب فرضية فاجنر. غري مقبول إحصائيا. 

 
 توصيات الدراسة:

ينبغي أن تضمن السياسة املالية يف السلطنة شبكات أمان اجتماعي مناسبة، وأن توفر إعفاءات ضريبية مؤقتة ومستهدفة،  -
 وحتويالت إىل الفئات األذثر ضعفاً لضمان النمو الشام  املستدام.

إن تصميم النوام األمث  للسياسة النقدية واملالية ابلنسبة للدول النامية ليس ابملهمة السهلة. حيث حتتاج سلطنة عمان  -
إىل التنسيق الوثيق بني السياسات النقدية واملالية للتأذد من أن السياسة النقدية تعم  حول مرساة مالية مستدامة وذات 

 مصداقية. 

لس ة يف تنفيل امليزانية والقواعد املالية. ميكن القيام بلل ، عل  سبي  املثال، من االل اعتماد جمتشجيع املزيد من الشفافي -
مايل مستق  يقدم تقارير سنوية عن أداء افحكومة يف االلتزام ابلقواعد املالية. ميكن أن يوفر هلا ملتخلي القرارات وأةحاب 

 اليت حيتاجوهنا حملاسبة افحكومات.السلطة التشريعية واألسواق واملواطنني املعلومات 

من الضروري اعتماد سياسة طويلة األج  خلفض اإلنفاق افحكومي تدرجيياً وتقلي  االعتماد عل  عائدات النف ، وحتقيق  -
 تقدم قوي حنو املزيد من التنويع يف االقتصاد العماين بقيادة النمو غري القائم عل  النف  ونشا  القطاع اخلاص.

التحدايت اليت يواجهها االقتصاد العماين، من املهم أن يطبق ةانعو السياسات نتائج الدراسة. ومنها افحاجة ابلنور إىل  -
 إىل افحفا  عل  القدرة عل  حتم  الدين العام، وحتسني ثقة املستثمرين، وتعزيز مصداقية السياسات افحكومية. 

ل زايدة اإليرادات غري النفطية مع إبقاء مصروفات املالية التخلص من عجز املوازنة العامة عل  املد  املتوس  من اال -
 العامة االمسية دون تغيري وحتسني ذفاءة اإلنفاق افحكومي وتوجيه الدعم للمستحقني، وتقوية شبكة األمان االجتماعي.

رتب  ابلنف  ميشهد رةيد املوازنة العامة حساسية لتغريات أسعار النف ، مما يستدعي استهداف رةيد أويل هيكلي غري  -
 وتقلبات الدورة االقتصادية، ويشك  دعامة مالية مناسبة.

من اآلليات املهمة لتحقيق االستدامة املالية وحتقيق االستقرار االقتصادي تعزيز حوذمة املالية العامة وحتسني املساءلة بشأن  -
  تقارير اإليرادات العامة ربع السنوية، مبا يف ذلمزيد من اإلفصاح يف تقارير املالية  السياسات املالية، حيث تربز افحاجة إىل

واملصروفات والتموي . ومن شأن إضافة تقييم للنفقات الضريبية يف املوازنة العامة أن تدعم الشفافية بشأن خمتلف افحوافز 
 الضريبية. 

ض  لالستدامة يف القطاع اء ةورة أفينبغي توسيع نطاق تغطية املالية العامة احملصور حالياً يف هيئات افحكومة املرذزية إلعط  -
العام األوسع. وينبغي وضع إطار إلدارة األةول واخلصوم السيادية نوراً لتآذ  هوامش األمان املايل وتنامي دور املؤسسات 

 اململوذة للدولة. 
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طنة حباجة ع  السليعكس ضعف االستدامة املالية يف عمان أن اإلنفاق افحكومي ذان أعل  من اإليرادات افحكومية. مما جي -
إىل حتسني إدارة الدين العام. ذما يتعني عل  ةانعي السياسات االستمرار يف إعطاء أولوية ذبرية لتحسني أو اعتماد 
القواعد املالية وإعادة بناء افحيز املايل للتعام  مع الصدمات الطارئة عن تدهور الرتذيبة السكانية يف املستقب  أو التغريات 

 فاجئة.االقتصادية امل

 قائمة املراجع
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