يف

وجهات نظر يف الدين

يتعين الكشف عن اخلصوم اخلفية وآجالها لضمان
التعايف االقتصادي ومنع األزمات.
سيال بازارباسيوغلو وكارمن راينهارت
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الرسم التوضيحيJOEL KIMMEL :

تسليط
الضوء
على الدين

ظل استمرار أزمة كوفيد ،19-جتد اقتصادات
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية نفسها
يف وضع حرج يعيد إىل أذهانها ذكرى التعثرات
السابقة يف سداد ديونها .فبالرغم من أن جميع
البلدان تراكمت عليها الديون يف حربها ضد اجلائحة ،تتأخر
وتيرة التعايف االقتصادي يف هذه االقتصادات كثيرا مقارنة
باالقتصادات املتقدمة .ويؤدي تشديد السياسات النقدية يف
االقتصادات املتقدمة بالضرورة إىل رفع أسعار الفائدة
الدولية ،مما يفرض ضغوطا عادة على العمالت ويزيد من
احتماالت التعثر .ومما يزيد األمور تعقيدا أن حجم اخلصوم
يف العديد من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية غير معلوم بالكامل .ولن يتسنى دعم التعايف الدائم
واحلد من خطر األزمات يف هذه االقتصادات ما مل تفصح
بالكامل عن ديونها اخلفية ،سواء العامة أو اخلاصة.
وحسب عدد أكتوبر  2021من تقرير الراصد املايل
الصادر عن صندوق النقد الدويل ،تواجه اقتصادات األسواق
الصاعدة واالقتصادات النامية حتديات صعبة يف ظل تراجع
آفاق النمو وحمدودية احليز املايل املتاح وتفاقم خماطر
إعادة التمويل نتيجة قصر آجال استحقاق الدين العام.
والعديد من هذه االقتصادات غير قادر على حتمل الدين لعدة
عوامل منها التاريخ االئتماين وتنامي التقلبات االقتصادية
الكلية .وقد وقعت أزمات يف عدد كبير من االقتصادات
يف ظل مستويات دين أقل (الرسم البياين  )1مقارنة بتلك
السائدة عام ( 2021راجع دراسة Reinhart, Rogoff, and
.)Savastano 2003
ومن السمات املشتركة بين أزمات الدين القفزة املفاجئة
يف مستويات الدين التي غالبا ما تنشأ عن تراجع كبير
يف أسعار الصرف يف البلدان التي تتحمل ديونا بالعملة

إعادة التفكير يف املالية العامة

األجنبية ،وحتمل احلكومات ما يُطلق عليه اخلصوم
االحتمالية املتراكمة على كاهل الشركات اململوكة للدولة
واحلكومات دون القومية والبنوك واملؤسسات .ونظرا
ألن هذه األزمات تقترن بتراجع النمو وارتفاع التضخم
وانتكاسة جهود مكافحة الفقر وغيرها من أهداف التنمية،
تؤدي التعثرات املطولة إىل اإلضرار بالنسيج االقتصادي
واالجتماعي للبلد املدين.
وال يزال دين القطاع العام بالعملة األجنبية يشكل موطن
ضعف (ولكنه ربما أصبح أقل خطرا من املاضي) .ومن
شأن استمرار تراجع سعر الصرف أن يفرض ضغوطا على
احلكومات إلنقاذ الكيانات اخلاصة التي تتحمل خصوما
كبيرة بالعملة األجنبية .وقد تؤدي عمليات اإلنقاذ تلك إىل
ارتفاع مفاجئ يف احتياجات االقتراض العامة على غرار ما
حدث يف العديد من األزمات السابقة سواء يف االقتصادات
املتقدمة أو اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية.
ويف الوقت احلايل ،تقترب فروق أسعار الفائدة على
السندات السيادية يف األسواق الصاعدة من مستوياتها قبل
اجلائحة يف املتوسط بالرغم من ارتفاع مستويات الدين
العام وتراجع التصنيفات االئتمانية للكيانات السيادية.
ولكن بالرغم من انخفاض أسعار الفائدة العاملية خالل
العقد املاضي ،تفاقمت أعباء خدمة الدين اخلارجي على
كاهل األسواق الصاعدة بشكل مطرد (الرسم البياين ،)2
وسجلت ارتفاعا حادا عام  2020مع تباطؤ الصادرات
وارتفاع مستويات الدين وتردي شروط االقتراض يف العديد
من هذه االقتصادات.
ومن املتوقع تدهور األوضاع املالية العاملية نتيجة
تشديد سياسات البنوك املركزية يف االقتصادات املتقدمة
حملاربة الضغوط التضخمية املزمنة غير املتوقعة .كذلك
سيؤدي تراجع أنشطة اإلقراض اخلارجي يف الصين إىل
تعزيز هذا االجتاه ،حيث تتعامل الصين يف الوقت احلايل
مع حاالت اإلفالس يف قطاع العقارات على املستوى
الوطني وتدهور أوضاع العديد من القروض التي قدمتها إىل
اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.
عالوة على ذلك ،شهدت هذه االقتصادات ارتفاعا حادا
يف نسبة الدين احمللي السيادي خالل العقدين املاضيين
( .)IMF 2021فقد جلأت احلكومات إىل اجلهاز املصريف
احمللي لتلبية احتياجاتها التمويلية نتيجة انسحاب
املستثمرين اخلارجيين أثناء اجلائحة .ويشير نمو حيازات
الدين احلكومي لدى البنوك احمللية يف األسواق الصاعدة
إىل أن تبعات تعثر الدين السيادي قد تنتقل إىل البنوك
وصناديق معاشات التقاعد واألسر وأجزاء أخرى من
االقتصاد احمللي.
وقد ارتفعت خماطر الدين يف الوقت احلايل ويحتمل
أن يظل الوضع على ما هو عليه لعدة سنوات قادمة ،إذ
أدت اجلائحة إىل زيادة إجمايل االحتياجات التمويلية
للقطاع العام بشكل دائم يف اقتصادات األسواق الصاعدة

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎر

وﻗﻌﺖ أزﻣﺎت ﰲ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﰲ ﻇﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دﻳﻦ أﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﺎم .٢٠٢١
)اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم  ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ،٢٠٢١-١٩٠٠ ،اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺟﺢ ٤٦ ،اﻗﺘﺼﺎدا ﻣﻦ
اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ(
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-
٢٠١٩-٢٠١٧

ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﻳﻮن

 ٪٥٥,٩ ،٢٠١٩ﰲ
اﳌﺘﻮﺳﻂ

١٠٠

ﻣﻮﺟﺔ ﺗﻌﺜﺮات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﻜﺴﺎد١٩٣١-١٩٢٩ ،

ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﻳﻮن

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ٢٠٠٨-٢٠٠٦ ،

٨٠

 ٪٤٧,٢ ،١٩٣١ﰲ
اﳌﺘﻮﺳﻂ

اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ

 ٪٣٧,٦ ،٢٠٠٨ﰲ
اﳌﺘﻮﺳﻂ

٦٠

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ أزﻣﺔ دﻳﻦ
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت،
١٩٨٢-١٩٨٠

ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﻳﻮن

٤٠

 ٪٤٥,٨ ،١٩٨٢ﰲ
اﳌﺘﻮﺳﻂ

٢٠

٢٠٢٠

٢٠٠٠

١٩٨٠

١٩٦٠

١٩٢٠

١٩٤٠

ﺻﻔﺮ
١٩٠٠

اﳌﺼﺎدر :ﺗﻘﺮﻳﺮ آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ،ودراﺳﺔ ).Reinhart and Rogoff (2009
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﻌﻜــﺲ اﳋﻄــﻮط اﳌﺘﻘﻄﻌــﺔ أرﺑــﻊ أزﻣــﺎت ١٩٣١-١٩٢٩ :و ١٩٨٢-١٩٨٠ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺑــﺪأت أزﻣــﺎت اﻟﺪﻳــﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ
ﰲ اﻗﺘﺼــﺎدات اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة واﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ،و ٢٠٠٨-٢٠٠٦ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺑــﺪأت اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ
ﺗﺄﺛــﺮت ﺑﻬــﺎ اﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ ﰲ اﻷﺳــﺎس ،و ٢٠١٩-٢٠١٧ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺮاﻛﻤــﺖ اﻟﺪﻳــﻮن ﰲ اﻗﺘﺼــﺎدات اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻓﻴﺪ.١٩-

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﺑﺎﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻧﺨﻔــﺎض أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﻘــﺪ اﳌﺎﺿــﻲ ،ﺷــﻬﺪت
اﻗﺘﺼــﺎدات اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة واﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ زﻳــﺎدة ﻣﻄــﺮدة ﰲ أﻋﺒــﺎء ﺧﺪﻣــﺔ
اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻃﻔﺮة ﺣﺎدة ﻋﺎم .٢٠٢٠
)ﻣﺘﻮﺳــﻂ إﺟﻤــﺎﱄ ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﺪﻳــﻦ اﳋﺎرﺟــﻲ ،اﻗﺘﺼــﺎدات اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة واﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ٪ ،ﻣــﻦ
اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت واﻟﺪﺧﻞ اﻷوﱄ(

٣٠

٢٥
٢٠
١٥
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻌﺜﺮة
ﰲ اﻟﺴﺪاد < ٪٢٠ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﻈﻠﻠﺔ

٢٠٢٠

٢٠١٠

٢٠٠٠

١٩٩٠

١٠
٥
١٩٨٠

ﺻﻔﺮ
١٩٧٠

اﳌﺼﺎدر :إﺣﺼﺎءات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ودراﺳﺔ ).Reinhart and Rogoff (2009
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻌﺜﺮ إﱃ إﺟﻤﺎﱄ ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪان ) ١٩٣ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .(٢٠٢٠وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ١٢٣اﻗﺘﺼﺎدا
ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٣

ﺧﺎرج ﳎﺎل اﳌﺮاﻗﺒﺔ

أدت ﻃﻔﺮة اﻟﺪﻳﻮن اﳋﻔﻴﺔ إﱃ إﺟﺮاء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ
ﺧﺎرج اﻟﺴﺠﻼت.
)ﻋﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎدي اﳋﺎرﺟﻲ(

ﻣﺒﺎدرة ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺪﻳﻮن :ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ

اﳌﻮﺛﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ٢٠٢١-٢٠٢٠

٢٥
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻊ داﺋﻨﻴﻦ ﺧﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
)ﺣﺎﺋﺰو اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺒﻨﻮك(

٢٠١٥

١٥
١٠

ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺼﻴﻦ

٢٠٠٥

٢٠

٥
١٩٩٥

١٩٨٥

ﺻﻔﺮ
١٩٧٥

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ ) Horn, Reinhart, and Trebeschﺗﺼﺪر ﻗﺮﻳﺒﺎ(.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﻌﻜــﺲ ﻫــﺬا اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴــﺎﱐ ﻣﺰﻳﺠــﺎ ﻣــﻦ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻋﻤﻠﻴــﺎت إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠــﺔ اﻟﺪﻳــﻮن اﳌﺘﻌﺜــﺮة اﳌﺒﺮﻣــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴــﻦ
اﳋﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص )ﺣﺎﺋﺰو اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺒﻨﻮك( وﻣﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ .وﺗﻐﻄﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﻴﻦ  ٣٣ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة
ﺟﺪوﻟــﺔ ﻣــﻊ ﺑﻠــﺪان ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴــﺔ ﺣﺮﺟــﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ أو ﻣﻌﺮﺿــﺔ �ﺎﻃــﺮ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﺗﻬــﺪد ﺑﺒﻠﻮﻏﻬــﺎ ﰲ أﻋﻘــﺎب إﻃــﻼق ﻣﺒــﺎدرة
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﰲ  .٢٠٢١-٢٠٢٠وﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺤﻴﺰ ،ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد  ١٤٩ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ »رﻣﺰﻳﺔ« ﻟﻘﺮوض
زﻫﻴﺪة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة.

واالقتصادات النامية .وتضاءلت مصادر التمويل احمللي
يف العديد من هذه االقتصادات .وإذا ما استمرت الضغوط
التضخمية ،فإن هذه االقتصادات ستصبح أقل قدرة على
االقتراض من البنوك املركزية احمللية — على غرار ما
قامت به عدة بلدان بصورة مكثفة منذ أوائل عام .2020
وقد تؤدي هذه التطورات إىل جعل اقتصادات األسواق
الصاعدة واالقتصادات النامية أكثر اعتمادا على التمويل
اخلارجي وعرضة ملزيد من اخملاطر يف حالة توقف
التمويل اخلارجي على نحو مفاجئ .وأخيرا وليس آخرا،
عادة ما تتجاوز االحتياجات التمويلية — والديون —
املستويات املتوقعة.

الغموض يحيط بامليزانيات العمومية

يواجه العديد من احلكومات املدينة الراغبة يف جتنب
االختالالت الناجمة عن حاالت التعثر املطولة عقبة رئيسية:
فالكثير من دائنيها أو املؤسسات املالية الدولية الداعمة لها
ال تتوافر لها معلومات كاملة عن حجم خصومها احلقيقي
والشروط املطبقة عليها .وخالل الفترة التي شهدت ارتفاع
األسعار العاملية للسلع األولية ورخاء نسبيا استمر حتى عام
 2014تقريبا ،سعى العديد من اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية إىل االقتراض من خارج دائني نادي
باريس الرسميين وحصلت بالفعل على قروض ضخمة من
حكومات أخرى ،وال سيما الصين .ومل تُسجَل نسبة كبيرة
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من هذه الديون يف قواعد البيانات الرئيسية وظلت خارج
جمال مراقبة شركات التصنيف االئتماين .كذلك تفاقم حجم
االقتراض اخلارجي لدى الشركات املضمونة من الدولة
أو اململوكة لها التي ال تلتزم بمعايير إبالغ متسقة .وقد
أدت تلك الطفرة يف مستويات الديون اخلفية إىل املزيد من
عمليات إعادة هيكلة الديون التي تتم خارج السجالت (الرسم
البيا ين  )3والتعثرات اخلفية (راجع دراسة �Horn, Rein
 hart, and Trebeschالتي تصدر قريبا) .وباملثل ،ال تتوافر
معلومات عن الشروط التي تسري على هذه الديون أو على
اتفاقيات إعادة هيكلتها .وتشير التجارب التاريخية إىل أن
هذا الغموض دائما ما يؤدي إىل انحراف جهود حل األزمات
عن مسارها أو تأخيرها على األقل.
وال يقتصر عدم شفافية امليزانيات العمومية على
القطاع العام .فحسب تقرير عن التنمية يف العامل
 ،2022قامت بلدان كثيرة بإرخاء متطلباتها احملاسبية
والتنظيمية إىل جانب تقديم الضمانات للتخفيف من أثر
اجلائحة على االقتصاد .ومن التداعيات غير املقصودة
لهذه التدابير إمكانية زيادة القروض غير املنتظمة التي
ال تعكسها امليزانيات العمومية للبنوك حتى اآلن .وقد أدت
زيادة القروض املتعثرة اخلفية ،إىل جانب ارتفاع حيازات
الدين السيادي ،إىل تعزيز حلقة االرتباط بين الكيانات
السيادية والبنوك والتي يُقصد بها أن السالمة املالية
للبنوك أصبحت أكثر ارتباطا بالسالمة املالية للحكومات.
فغالبا ما وقعت أزمات البنوك والدين السيادي بفاصل
زمني بسيط (راجع دراسة .)Reinhart and Rogoff 2011
وقد عززت اجلائحة «حلقة الدمار املتبادل» تلك ،كما زادت
من عدم شفافية امليزانيات العمومية يف القطاعين العام
واخلاص.

كشف احلقائق والشفافية والتسوية

يتطلب دعم التعايف االقتصادي يف اقتصادات األسواق
الصاعدة واالقتصادات النامية وحل مشكالت الدين السيادي
يف البلدان التي بلغت بالفعل حالة املديونية احلرجة وضع
استراتيجية شاملة كخطوة أوىل لزيادة شفافية القطاع العام
والقطاع املايل وقطاع الشركات ،وتقييم خماطر امليزانيات
العمومية التي تم الكشف عنها وعالجها .وقد مر ما يزيد على
عام منذ إطالق جمموعة العشرين لإلطار املوحد ملعاجلات
الديون الذي يهدف إىل التعامل مع الكيانات السيادية التي
تواجه مشكالت دين دائمة ،غير أنه مل تتم إعادة هيكلة أي
ديون على اإلطالق حتى اآلن .وعلى غرار الفترات السابقة،
يرجع هذا التأخير ألسباب متفاوتة يشترك فيها الدائن
واملدين ،ويتعين على جميع األطراف املعنية اتخاذ إجراءات
عاجلة لضمان حتقيق الغرض املرجو من اإلطار .وتتضمن
هذه اإلجراءات توضيح اخلطوات الالزمة لتنفيذ اإلطار
وجدولها الزمني وتعليق مدفوعات خدمة الدين حلين إتمام
املفاوضات.

إعادة التفكير يف املالية العامة

وتعد عقود الدين من املسائل املهمة التي تتطلب املزيد
من الشفافية .فبخالف الشروط املعتادة (أجل االستحقاق
وأسعار الفائدة والعملة) ،غالبا ما ال يتم اإلفصاح عن
العناصر األساسية (الضمانات وشروط تعميم التقصير يف
السداد وشروط السرية وغير ذلك) للعديد من عقود الدين
يف االقتصادات الصاعدة .ورغم ارتفاع حجم الدين العام
اخلارجي املضمون يف السنوات األخيرة ،ال يوجد سوى القليل
من املقاييس الدقيقة التي يمكن استخدامها لتحديد مدى
انتشاره .ويتركز االعتماد على إصدارات السندات املشتركة
املضمونة والقروض من دائني القطاع اخلاص يف بلدان قليلة،
والتي تتضمن عقودا مع جتار النفط ال تتوافر عنها معلومات
واضحة .وتشير بعض الشواهد أيضا إىل أن العديد من القروض
الثنائية املقدمة من الصين ملشروعات البنية التحتية مشمولة
بضمانات (دراسة .)Gelpern and others 2021
وكما أشرنا يف إصدارات سابقة ،فإن الشفافية لن تتغلب
وحدها على جميع التحديات ،وإن كان لها دور كبير يف زيادة
احتماالت إعادة هيكلة الديون بشكل منظم وعاجل من خالل
بناء الثقة ،احملدودة يف الوقت احلايل ،بين جمموعات الدائنين.
ويجب أن يتم اإلفصاح من جانب جميع الدائنين واملدينين
على حد سواء — وتعكف املنظمات متعددة األطراف يف الوقت
احلايل على توسيع نطاق تغطية قواعد البيانات احلالية وإنشاء
قواعد بيانات جديدة أكثر شموال ،إىل جانب مراجعة سياساتها
اإلقراضية لتعزيز متطلبات اإلفصاح.
وساهمت السياسات املالية العامة والنقدية وسياسات
القطاع املايل يف دعم االستقرار املايل أثناء اجلائحة .وقد
يؤدي سحب هذه اإلجراءات يف نهاية املطاف إىل الكشف عن
عدد من مواطن الضعف التي ربما تفرض ضغوطا على القطاع
املايل .لذلك من الضروري اتخاذ عدد من التدابير يف الوقت
املالئم ،وهو ما سيتطلب زيادة الشفافية بشأن جودة األصول
يف اجلهاز املصريف ،بما يف ذلك انكشافات اخلصوم السيادية
واالحتمالية ،من خالل مراجعة جودة األصول واختبار القدرة
على حتمل الضغوط إلعداد خطط مواجهة الطوارئ .وينبغي
كخطوة أوىل تشخيص اخملاطر بدقة حلل املشكالت وإعادة
هيكلة األصول إذا لزم األمر.
غير أن حماولة التكيف مع األوضاع من خالل جتديد
القروض —ألجل غير مسمى — دون بذل اجلهود الالزمة كما
حدث مرارا يف السابق لن تؤدي سوى إىل إرجاء التعايف .وإذا
ما خلصت التقييمات إىل ضرورة إعداد خطط موثوقة إلعادة
الرسملة أو إعادة هيكلة اخلصوم ،ينبغي القيام بذلك على
الفور على نحو يحول دون تفاقم أعباء الدين السيادي بصورة
ملحوظة .وقد تتطلب أوضاع بعض البلدان تدخال حكوميا،
بما يف ذلك تنفيذ برامج موجهة للحد من فرط املديونية يف
قطاعي األسر والعقارات التجارية .ولتجنب استمرار الشركات
التي فقدت مقومات البقاء ،يتعين أن تستند عمليات إعادة
هيكلة األصول إىل قوى السوق ،إىل جانب ضرورة تشديد
القواعد التنظيمية — بما يف ذلك املتعلقة بتصنيف خسائر
القروض واخملصصات واإلفصاح — وتعزيز الرقابة لدعم
هذه العمليات.

وسيواصل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل العمل
على دعم أهداف الشفافية من خالل نشر املعلومات وبناء
القدرات ووضع السياسات اإلقراضية الالزمة للمساعدة يف
إعادة هيكلة الديون السيادية .ويف إطار املراجعة املستمرة
لسياسات الصندوق املعنية بإقراض البلدان املتأخرة يف
السداد أو التي تخضع ديونها إلعادة الهيكلة يف الوقت
احلايل ،يقترح خبراء الصندوق إقرار سياسة جديدة تلزم
البلدان باإلفصاح عن معلومات شاملة حول جميع أرصدة
ديونها والشروط السارية عليها (على أساس إجمايل) كشرط
للحصول على قروض الصندوق .ويُتوقع أن تلتزم جميع
البلدان باإلفصاح عن املعلومات ،سواء التي تواجه متأخرات
بالفعل أو التي تسعى إىل جتنبها.
ويف السنوات األخيرة ،اتسع نطاق تغطية الدين بدرجة
كبيرة يف إحصاءات الدين الدولية الصادرة عن البنك الدويل.
فقد أضاف اإلصدار األخير إىل اإلحصاءات السابقة قروضا
بقيمة  200مليار دوالر أمريكي تقريبا مل يسبق اإلبالغ
عنها ،فيما يعد اإلضافة األكبر على اإلطالق إىل نطاق تغطية
تقارير الدين التي أصدرها البنك الدويل على مدار اخلمسين
عاما املاضية (راجع دراسة Horn, Mihalyi, and Nickol
 .)2022ويف الوقت احلايل ،جند أن حوايل  %60من البلدان
منخفضة الدخل إما يف حالة مديونية حرجة بالفعل أو
معرضة خملاطر عالية تهدد ببلوغها ،مقابل نسبة أقل بلغت
 %30عام  .2015وبينما تعاين هذه البلدان من فجوات
حادة يف جمال الشفافية ،جند هذه التحديات يف اقتصادات
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أيضا .وتنشأ عن
عدم التصدي الفوري لتلك الفجوات خماطر هائلة ومتسارعة
النمو.
سيال بازارباسيوغلو مدير إدارة االستراتيجيات والسياسات
واملراجعة بصندوق النقد الدويل .وكارمن راينهارت النائب
األول للرئيس ورئيسة اخلبراء االقتصاديين بمجموعة البنك الدويل.
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