صدمات

المال العام
يجب على احلكومات تفهم وإدارة اخملاطر احمليطة باإلنفاق والدين العام
مبان متضررة من الزلزال ،مدينة كرايست تشيرش ،نيوزيلندا

بنيديكت كليمنتس وخافيير ديبران وبرايان أولدن وأماندا صايغ

من

مــن املهــام الرئيســية املنوطــة باحلكومــة يف إدارة مواردهــا
العامــة أن تضــع التنبــؤات حــول كيفيــة تطــور اإليــرادات
والنفقــات احلكوميــة وعجــز املاليــة العامــة ووضــع الديــن
العــام مــع مــرور الوقــت .وإذا تســلح صنــاع بهــذه املعلومــات ســيكون
بوســعهم حتديــد مــا إذا كانــت احلاجــة تســتدعي إدخــال تعديــات
يف السياســة الضريبيــة وسياســة اإلنفــاق للحفــاظ علــى االســتقرار
االقتصــادي الكلــي.
غير أن التجارب األخيرة تشير إىل أن املوارد العامة كثيرا ما تتطور
علــى نحــو غيــر متوقــع .فاألحــداث املعاكســة غالبــا مــا تتســبب يف ارتفــاع
عجــز املوازنــة وزيــادة الديــن العــام أكثــر مــن املتوقــع .وبعبــارة أخــرى،
فــإن املــوارد العامــة قــد تهددهــا «خماطــر املاليــة العامــة» — وهــي
أحــداث قــد تتســبب يف انحــراف نتائــج املاليــة العامــة عــن التوقعــات
أو التنبــؤات .وقــد تنشــأ هــذه اخملاطــر عــن تطــورات االقتصــاد الكلــي
غيــر املتوقعــة (كتباطــؤ النشــاط االقتصــادي) أو حتقــق «االلتزامــات
االحتماليــة» — وهــي التزامــات ناجمــة عــن حــدث غيــر مؤكــد .وقــد
تكــون هــذه االلتزامــات إمــا التزامــات صريحــة لهــا طابــع قانــوين (مثــل
ضمانــات القــروض احلكوميــة للمزارعيــن عنــد فشــل احملاصيــل) أو
التزامــات ضمنيــة ،ال يوجــد نــص يف القانــون علــى توقعــات املواطنيــن
بشــأن مســؤولية احلكومــة (مثــل ،إنقــاذ البنــوك بعــد وقــوع أزمــة ماليــة).
ويمثــل حتقيــق فهــم أعمــق خملاطــر املاليــة العامــة وكيفيــة إدارتهــا
مطلبــا جوهريــا إذا مــا رغبــت البلــدان املعنيــة يف جتنــب حــدوث زيــادات
كبيــرة وغيــر متوقعــة يف الديــن العــام تخــرج سياســة املاليــة العامــة عــن
مســارها.

مخاطر المالية العامة

لدراســة حجــم وطبيعــة خماطــر املاليــة العامــة التــي تعرضــت لهــا البلدان،
أجــرى صنــدوق النقــد الــدويل مســحا شــامال ( ،)2016لبحــث «صدمــات»
املاليــة العامــة — أي النقطــة التــي تصبــح خماطــر املاليــة العامــة عندهــا
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واقعــا وتؤثــر علــى املــوارد العامــة — علــى مســتوى الديــن احلكومــي
يف  80بلــدا علــى مــدار رُبــع القــرن املاضــي .وقــد أكــدت نتائــج املســح أن
صدمــات املاليــة العامــة كبيــرة ومتكــررة ،مــع تعــرض البلــدان لصدمــة
معاكســة قدرهــا  %6مــن إجمــايل النــاجت احمللــي مــرة كل  12ســنة يف
املتوســط وحــدث كبيــر — يكلفهــا أكثــر مــن  %9مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي — كل  18ســنة يف املتوســط (انظــر الرســم البيــاين) .ونظــرا ألن
هــذه األرقــام هــي جمــرد متوســطات فقــد يختلــف حجــم ومــدى تواتــر هــذه
األحــداث اختالفــا كبيــرا مــن بلــد إىل آخــر.
وهنــاك عــدد مــن األســباب وراء صدمــات املاليــة العامــة .وطاملــا كان
أكثرهــا ضــررا نوبــات الهبــوط احلــادة يف النمــو االقتصــادي (صدمــات
االقتصــاد الكلــي) وعمليــات إنقــاذ القطــاع املــايل ،بمتوســط قــدره %9
تقريبــا مــن إجمــايل النــاجت احمللــي لــكل حــدث .لكــن املطالبــات القانونيــة
ضــد احلكومــة ،وعمليــات إنقــاذ املؤسســات املتعثــرة اململوكــة للدولــة،
واملطالبــات مــن احلكومــات دون املركزيــة (مثــل حكومــات األقاليــم أو
الواليــات أو املــدن) فرضــت كذلــك تكاليــف كبيــرة علــى املاليــة العامــة
بلغــت يف املتوســط حــوايل  %8و %3.5مــن إجمــايل النــاجت احمللــي،
علــى التــوايل .ورغــم أن تكلفــة الكــوارث الطبيعيــة تبلــغ يف املتوســط
حــوايل  %1.5مــن إجمــايل النــاجت احمللــي ،فــإن هــذه األحــداث تتكــرر
أكثــر وتأثيرهــا أكبــر بكثيــر بالنســبة للبلــدان املعرضــة للكــوارث .ويف
بعــض احلــاالت ،كانــت التكلفــة علــى املاليــة العامــة أكبــر كثيــرا ،مثلمــا
كان احلــال بعــد زلــزال إقليــم كانتربــري يف نيوزيلنــدا عــام  ،2010الــذي
بلغــت تكلفتــه حــوايل  %5مــن إجمــايل النــاجت احمللــي ،والتكاليــف التــي
بلغــت  %4مــن إجمــايل النــاجت احمللــي بعــد زلــزال شــرق اليابــان الكبيــر
يف عــام  .2011وباإلضافــة إىل الصدمــات االقتصاديــة الكليــة ،جــاءت
غالبيــة صدمــات املاليــة العامــة مــن االلتزامــات االحتماليــة الضمنيــة
وليســت الصريحــة.
ورغــم تواتــر وتكلفــة خماطــر املاليــة العامــة فهــي غيــر مفهومــة وال يتــم
التعامــل معهــا علــى النحــو الســليم .وعلــى ســبيل املثــال ،ال تُنشــر امليزانيــات

العموميــة (التــي تعــرض تفاصيــل األصــول واخلصــوم) إال يف رُبــع البلــدان
تقريبــا التــي شــملها املســح ،ويف حــاالت كثيــرة ال تكــون مكتملــة .وينشــر
عــدد أقــل قليــا مــن ثُلــث هــذه البلــدان تقديــرات كميــة لتأثيــر مثــل هــذه
التغييــرات يف املتغيــرات االقتصاديــة الكليــة — مثــل ســعر الصــرف
والتضخــم — علــى املــوارد العامــة ،وأقــل قليــا مــن خُمــس هــذه البلــدان
ينشــر بيانــات االلتزامــات االحتماليــة مــع قياســات حلجمهــا.

الممارسات الفضلى

ينبغــي أن تتوصــل احلكومــات إىل تفهــم كامــل حلجــم اخملاطــر احمليطــة
بماليتهــا العامــة ووضــع اســتراتيجيات شــاملة إلدارتهــا .وينطــوي ذلــك
علــى القيــام بعمليــة مــن أربــع مراحــل لتحديــد املصــادر احملتملــة خملاطــر
املاليــة العامــة وتقييــم تأثيرهــا احملتمــل علــى املــوارد العامــة ،وتقديــر
مــا إذا كان ينبغــي اتخــاذ إجــراءات للحــد مــن التعــرض لهــذه اخملاطــر
علــى املاليــة العامــة ،واتخــاذ القــرارات بشــأن إمكانيــة رصــد التمويــل
الــازم يف املوازنــة ملواجهــة اخملاطــر التــي ال يمكــن التخفيــف مــن
حدتهــا ،وحتديــد مــا إذا كانــت احلاجــة تســتدعي توفيــر هامــش أمــان
أكبــر (يف هيئــة تخفيــض الديــن العــام) الســتيعاب اخملاطــر جزئيــا أو
كليــا التــي يتعــذر رصــد التمويــل الــازم لهــا يف املوازنــة أو التخفيــف
مــن حدتهــا .ويمكــن لهامــش األمــان األكبــر أن يســمح للبلــدان باســتيعاب
معظــم الصدمــات الســلبية التــي تتعــرض لهــا املــوارد العامــة بــدون زيــادة
الديــن بدرجــة تتجــاوز املســتويات املرغوبــة.
حتديــد خماطــر املاليــة العامــة وقيــاس حجمهــا :وهــذا ينطــوي
علــى حتديــد رقــم حلجمهــا ،وحيثمــا أمكــن ،تقديــر احتمــاالت حدوثهــا.
فعلــى ســبيل املثــال ،تســتخدم شــيلي وكولومبيــا وبيــرو نمــاذج حمــاكاة
لوضــع تقديــرات لاللتزامــات االحتماليــة املصحوبــة بضمانــات حتقيــق
احلــد األدنــى مــن اإليــرادات للمقاوليــن مــن القطــاع اخلــاص يف إطــار
ترتيبــات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص .وتضــع الســويد
تقديــرات لضمانــات األســعار علــى أســاس بيانــات الســوق وتســعير
عقــود اخليــار ،وعلــى أســاس نمــاذج احملــاكاة .وعندمــا يتعــذر تمامــا
حتديــد حجــم اخملاطــر ،يمكــن تصنيفهــا إىل فئــات (حمتملــة ،وممكنــة،
ومســتبعدة ،علــى ســبيل املثــال) اســتنادا إىل أحــكام تقديريــة بشــأن
احتماليــة حدوثهــا.
التخفيــف مــن خماطــر املاليــة العامــة :يشــير تنــوع جمموعــة
الصدمــات احملتملــة إىل عــدم وجــود حــل ســحري يوفــر احلمايــة للمــوارد
Clements,يــار
ويعتمــد اخت
األدوات.
العامــة وأنــه يتعيــن االســتعانة بمجموعــة مــن
corrected
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األدوات علــى طبيعــة اخملاطــر ،واملفاضلــة علــى أســاس التكلفــة والعائــد
بيــن التخفيــف مــن حدتهــا واســتيعابها ،وعلــى القــدرات املؤسســية.
ويمكــن أن تشــمل التدابيــر التخفيفيــة فــرض ضوابــط وقيــود مباشــرة علــى
اخملاطــر التــي تتعــرض لهــا املاليــة العامــة .فعلــى ســبيل املثــال ،جنــد
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)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

اﳌﺼﺎدر :دراﺳﺔ )Bova and others (2016؛ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﺗﺸــﻴﺮ إﱃ اﻟﻜﻴﺎﻧــﺎت اﳋﺎﺻــﺔ ﻏﻴــﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ؛ دون اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ ﺗﺸــﻴﺮ
إﱃ اﳊﻜﻮﻣــﺎت دون ﻣﺴــﺘﻮى اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ وﺗﺸــﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣــﺎت اﻟﻮﻻﻳــﺎت واﻷﻗﺎﻟﻴــﻢ
واﳌــﺪن .وﺗﻐﻄــﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت  ٨٠ﻣــﻦ اﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ واﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة ﻣــﻦ ﻋــﺎم
 ١٩٩٠إﱃ ﻋﺎم .٢٠١٤

آيســلندا تضــع حــدودا قصــوى ملقــدار الديــن الــذي يمكــن للحكومــات دون
املركزيــة أن تتحملــه ،وتفــرض هنغاريــا قيــودا علــى إصــدار ضمانــات
جديــدة .ويمكــن أن تشــمل هــذه التدابيــر أيضــا قواعــد تنظيميــة أو حوافــز
للحــد مــن املمارســات احملفوفــة باخملاطــر (فالعديــد مــن البلــدان،
مثــا ،تشــترط احتفــاظ البنــوك بهوامــش رأســمالية وقائيــة ملواجهــة
اخلســائر؛ وتفــرض الســويد رســوما تتعلــق باخملاطــر علــى املســتفيدين
مــن الضمانــات احلكوميــة) .ويف بعــض احلــاالت ،يمكــن حتويــل اخملاطــر
إىل أطــراف ثالثــة — علــى ســبيل املثــال ،بشــراء وثائــق التأميــن (وهــو
مــا قامــت بــه تركيــا بالنســبة للكــوارث الطبيعيــة) .ويمكــن حلكومــات
البلــدان التــي تعتمــد إيراداتهــا القوميــة علــى الســلع األوليــة أن تســتعين
كذلــك بــأدوات حتوطيــة لتثبيــت ســعر البيــع مســبقا والوقايــة مــن نوبــات
انخفــاض األســعار .وتمثــل ســندات الكــوارث يف املكســيك طريقــة أخــرى
لتحويــل خماطــر كــوارث طبيعيــة معينــة إىل املســتثمرين .وعنــد وقــوع
كارثــة معينــة ،يقــوم املســتثمرون بإعفــاء احلكومــة املكســيكية مــن
الديــن .وإذا مل تقــع الكارثــة ،تســتمر احلكومــة يف ســداد أصــل الديــن
والفائــدة ،تمامــا كمــا يف حالــة الســندات العاديــة.

يف بعض احلاالت ،ربما ال يكون من
احملبذ القضاء على كل اخملاطر.
اعتمــادات املوازنــة :ينبغــي لصنــاع السياســات أن يدرجــوا يف
املوازنــة التكاليــف املتوقعــة للمخاطــر ذات االحتماليــة املرتفعــة (علــى
ســبيل املثــال ،بالنســبة لضمانــات االئتمــان يف الواليــات املتحــدة
وبالنســبة لعــدم ســداد القــروض الطالبيــة يف أســتراليا)؛ وينشــئوا
احتياطــي للطــوارئ يف املوازنــة العامــة للمخاطــر املعتدلــة واملمكنــة
(علــى ســبيل املثــال ،يف الفلبيــن للكــوارث الطبيعيــة)؛ وينظــروا يف جتنيــب
أصــول ماليــة ملواجهــة التكاليــف حــال حتقــق خماطــر أكبــر (علــى ســبيل
املثــال ،صنــدوق التثبيــت ،الــذي تتــم مراكمــة األمــوال فيــه عندمــا تكــون
عائــدات النحــاس مرتفعــة).
اســتيعاب اخملاطــر املتبقيــة :وقــد تكــون بعــض اخملاطــر أكبــر ممــا
يمكــن تغطيتهــا ،أو أكثــر تكلفــة ممــا يســمح بالتخفيــف مــن حدتهــا ،أو
ببســاطة ال تكــون معروفــة علــى وجــه الدقــة .وعلــى ســبيل املثــال ،بعــض
اخملاطــر املســتبعدة (مثــل الكــوارث الطبيعيــة التــي تقــع كل مئــة عــام)
قــد تكــون تكلفــة التأميــن ضــد حدوثهــا مكلفــة ،أو قــد ال تكــون األســواق
ســائلة أو عميقــة بالقــدر الــكايف الــذي يســمح للبلــدان املعرضــة خملاطــر
كبيــرة علــى مســتوى الســلع األوليــة بالتحــوط تمامــا مــن احتمــاالت
هبــوط األســعار .وينبغــي أن تأخــذ احلكومــات هــذه اخملاطــر يف االعتبــار
عنــد وضــع أهــداف طويلــة األجــل للديــن احلكومــي للســماح بهامــش أمــان
مــع االســتمرار ضمــن مســتويات الديــن احملــددة يف قواعــد املاليــة العامــة
التــي أرســتها .وللتعــرف علــى حجــم الهامــش املطلــوب ،مــن املفيــد مــا قــد
تعنيــه التقلبــات احملتملــة يف متغيــرات االقتصــاد الكلــي واملاليــة العامــة
بالنســبة ملســار الديــن العــام .ونظــرا لصعوبــة التيقــن مــن التنبــؤات
املتعلقــة بهــذه املتغيــرات ،قــد يتعيــن علــى البلــدان النظــر يف اعتمــاد
منهــج قائــم علــى االحتماليــة للتنبــؤ بمســار الديــن العــام يف ســياق إدارة
خماطــر املاليــة العامــة (انظــر اإلطــار).
وال بــد أيضــا أن تضــع البلــدان مناهــج أكثــر تطــورا وتكامــا لتحليــل
خماطــر املاليــة العامــة .وينبغــي أن تســتند احلكومــات إىل األدوات
التقليديــة لتحليــل اخملاطــر ،التــي تركــز غالبــا علــى اخملاطــر احملتملــة
واملنفصلــة ،وإخضــاع مواردهــا العامــة دوريــا الختبــارات قــدرة
املاليــة العامــة علــى حتمــل الضغــوط علــى غــرار االختبــارات املســتخدمة
لقيــاس ســامة النظــام املصــريف .وســوف تســمح هــذه االختبــارات
التمويل والتنمية
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تبــدأ معظــم تنبــؤات املاليــة العامــة بســيناريو أساســي يســتخدم افتراضــات
اقتصاديــة كليــة معينــة — علــى ســبيل املثــال ،بالنســبة للنمــو االقتصــادي .وإذا
اختلفــت التطــورات االقتصاديــة الكليــة عــن هــذه االفتراضــات ســتتأثر املــوارد
العامــة .وللتوصــل إىل حكــم ســليم بشــأن النتائــج املمكنــة ،مــن املفيــد إعــداد
رســوم بيانيــة مروحيــة ،تبيــن االحتماليــات اخملتلفــة ملســار نســبة الديــن إىل
إجمــايل النــاجت احمللــي مــن نقطــة البــدء األوليــة .وتســتند املســارات احملتملــة
إىل تقديــرات االقتصــاد القياســي للعالقــة بيــن املتغيــرات االقتصاديــة الكليــة
اخملتلفــة وكيفيــة تفاعــل سياســة املاليــة العامــة الســابقة مــع هــذه التغيــرات.
وعلــى وجــه العمــوم ،جنــد أن البلــدان التــي تعرضــت لتقلبــات أكبــر يف متغيــرات
االقتصــاد الكلــي واملاليــة العامــة ستشــهد جمموعــة أكبــر مــن النتائــج املمكنــة
ويكتنفهــا قــدر أكبــر مــن أجــواء عــدم اليقيــن.
ويمكــن أن تكــون هــذه املعلومــات مفيــدة للبلــدان يف إدارة خماطــر املاليــة
العامــة .فكمــا يتضــح يف الرســم البيــاين ،علــى ســبيل املثــال ،جنــد أنــه يف حالــة
البلــد الــذي يطبــق قاعــدة للماليــة العامــة تفــرض حــدا أقصــى للديــن ال يتجــاوز
 %60من إجمايل الناجت احمللي ،فإن النسبة املبدئية للدين إىل إجمايل الناجت
احمللــي هــي حــوايل  .%40ويف تنبــؤات الســيناريو األساســي ،مــن املفتــرض
أن تظــل نســبة الديــن إىل إجمــايل النــاجت احمللــي دون تغييــر علــى مــدار الســت
ســنوات التاليــة .وبنــاء علــى هــذا التوقــع يبــدو أنــه مــن املســلم بــه أن يتمكــن هــذا
البلــد مــن االســتمرار دون احلــد األقصــى البالــغ  .%60ولكــن نظــرا للتغيــر الســابق
يف البيئــة االقتصاديــة الكليــة وأثــره علــى نتائــج املاليــة العامــة ،فــإن هنــاك
احتمــال بنســبة  %15أن تتجــاوز نســبة الديــن إىل إجمــايل النــاجت احمللــي احلــد
األقصــى احملــدد خــال ســت ســنوات .ويمكــن لصنــاع السياســات اســتخدام هــذه
املعلومــات لتحديــد مــا إذا كانــوا بحاجــة خلفــض نســبة الديــن إىل إجمــايل النــاجت

للســلطات بتقييــم عواقــب خمتلــف أنــواع الصدمــات علــى أهــم املتغيــرات
االقتصاديــة الكليــة — مثــل أســعار الفائــدة ،وأســعار الصــرف ،وأســعار
املســاكن .ويتعيــن علــى الســلطات أن تأخــذ يف االعتبــار أثــر تفاعــل
الصدمــات وحتقــق االلتزامــات االحتماليــة ذات الصلــة علــى مســتويات
الســيولة واالســتمرارية واملــاءة املتاحــة للحكومــة .وعلــى ســبيل املثــال،
يمكــن أن تتضمــن اختبــارات قــدرة املاليــة العامــة علــى حتمــل الضغــوط
ســيناريوهات مماثلــة ملــا حــدث أثنــاء األزمــة املاليــة العامليــة ،عندمــا
تعرضــت املــوارد العامــة لآلثــار اجملتمعــة مــن أزمــة املســاكن واألزمــة
املاليــة والهبــوط احلــاد يف النشــاط االقتصــادي .ويف حالــة حــدوث
جمموعــة مــن هــذه الصدمــات ،فقــد يرتفــع اإلنفــاق علــى شــبكة األمــان
االجتماعــي بدرجــة كبيــرة بينمــا ينخفــض الدخــل القومــي انخفاضــا
حــادا ،ومــن ثــم اإليــرادات الضريبيــة.
وعنــد تصميــم اســتراتيجيات إلدارة خماطــر املاليــة العامــة ،ينبغــي
كذلــك مراعــاة تكاليــف التخفيــف مــن حــدة هــذه اخملاطــر .ويجــب أن
يســتنير التحليــل بالبيانــات املتعلقــة باحتماليــة حــدوث هــذه اخملاطــر،
وعواقبهــا االقتصاديــة الكليــة ،وأفضليــات اجملتمــع .فقــد يفضــل بعــض
اجملتمعــات برامــج اإلنفــاق ذات املنافــع قريبــة األجــل للســكان (مثــل
االســتثمارات العامــة) ،بــدال مــن رصــد اخملصصــات للمســاهمة يف
معاجلــة تبعــات الكــوارث الطبيعيــة احملتملــة .ويف بعــض احلــاالت،
ربمــا ال يكــون مــن احملبــذ القضــاء علــى كل اخملاطــر .فقــد يقتضــي إنهــاء
كل اخملاطــر احمليطــة باملاليــة العامــة ،مثــا ،التأميــن علــى الودائــع
وزيــادة رأس املــال اإللزامــي ممــا قــد يعيــق اإلقــراض املصــريف والنمــو
االقتصــادي بــا داع.

تباين األولويات

عنــد بــذل اجلهــود لتعزيــز حتليــل وإدارة خماطــر املاليــة العامــة ،ينبغــي أن
تراعــي احلكومــات تبايــن قــدرات البلــدان يف تنــاول العمليــات املتطــورة
للمتابعــة والتحليــل الكمــي للمخاطــر احمليطــة بمالياتهــا العامــة.
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٢٠١٦

آﻓﺎق اﻟﺪﻳﻦ

اﺣﺘﻤــﺎﻻت اﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻟﻜﺒﻴــﺮة ﰲ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳــﻦ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻈﻬــﺮ ﰲ
اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻌــﺮض ﻟﺘﻘﻠﺒــﺎت ﻛﺒﻴــﺮة ﰲ اﳌﺘﻐﻴــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ
)ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي( وﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
)اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ(

٨٠

اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﻳﻦ

٦٠

٤٠

٦

٥

٤

٣

٢

ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ

١

ﺻﻔﺮ

٢٠

اﳌﺼﺪر :ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟﻔﻴﻦ
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺜــﺎل ،ﺑﻠــﻎ اﳊــﺪ اﻷﻗﺼــﻰ ﻟﻠﺪﻳــﻦ اﻟﻌــﺎم ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﻠــﺪ ﻣــﻦ
ﺑﻠــﺪان اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة  ٪٦٠ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ وﰲ ﺳــﻨﺔ اﻷﺳــﺎس ﻣــﺎ
ﻳﻌــﺎدل  ٪٤٠ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ .وﻟﻜــﻦ ﻣــﻊ ﺑﻠــﻮغ اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳــﺔ ﻳﺤﺘﻤــﻞ
ﲢﻘــﻖ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳــﻦ )ﺑﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﲡــﺎوز اﻟﺪﻳــﻦ اﳊــﺪ
اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺒﺎﻟﻎ  ،(٪٦٠ﻧﻈﺮا ﻷﺟﻮاء ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

احمللــي احلاليــة والبالغــة  %40لضمــان توافــر هامــش األمــان الكايف لالســتمرار
يف ضمــن احلــد األقصــى احملــدد ،مــع مراعــاة أولويــات احلكومــة ومــدى اســتعداد
صنــاع السياســات للمخاطــرة بتجــاوز احلــد األقصــى للديــن.

وعلــى ســبيل املثــال ،ينبغــي أن تســتهدف البلــدان ذات القــدرات
احملــدودة يف هــذا اجملــال أوال إعــداد ميزانيــات عموميــة ماليــة أساســية،
ووضــع قواعــد أساســية ملــدى حساســية مواردهــا العامــة ألهــم املتغيــرات
االقتصاديــة الكليــة ،وتعميــق فهمهــا لاللتزامــات االحتماليــة الرئيســية
وحتســين مســتوى اإلفصــاح عنهــا .أمــا البلــدان ذات القــدرات العاليــة
فيمكنهــا التركيــز علــى اإلفصــاح عــن حجــم واحتماليــة حتقــق التزاماتهــا
االحتماليــة وعلــى إجــراء اختبــارات دوريــة للقــدرة علــى حتمــل الضغــوط
لتقديــر مــدى تعرضهــا خملاطــر وقــوع أحــداث متطرفــة.
وينبغــي كذلــك صياغــة اســتراتيجيات التخفيــف مــن خماطــر املاليــة
العامــة حســب قــدرات كل بلــد علــى حــدة .فينبغــي أن تركــز البلــدان ذات
القــدرات املنخفضــة علــى احلــد مــن تعرضهــا خملاطــر الضمانــات،
والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام واخلــاص ،وغيــر ذلــك مــن االلتزامــات
االحتماليــة الصريحــة وذلــك مــن خــال تطبيــق ضوابــط مباشــرة
وحــدود قصــوى .أمــا البلــدان ذات القــدرات العاليــة فيمكنهــا االســتفادة
بفعاليــة أكبــر مــن القواعــد التنظيميــة واحلوافــز وأدوات حتويــل اخملاطــر
باإلضافــة إىل اإلقــرار باخملاطــر املتبقيــة ورصــد اخملصصــات لهــا يف
موازناتهــا وخططهــا للماليــة العامــة.

■

بنيديكــت كليمنتــس هــو رئيــس قســم يف اإلدارة اإلفريقيــة بصنــدوق
النقــد الــدويل ،وخافييــر ديبــران رئيــس قســم يف إدارة البحــوث يف
الصنــدوق ،وبرايــان أولــدن نائــب رئيــس قســم ،وأمانــدا صايــغ مستشــار
شــؤون املســاعدة الفنيــة ،وكالهمــا مــن إدارة شــؤون املاليــة العامــة يف
الصنــدوق.
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