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أدت

جائحــة كوفيــد 19-إىل إضافــة عــدد
كبيــر مــن البلــدان إىل قائمــة االقتصــادات
الناميــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة
ذات املديونيــة احلرجــة .وتواجــه بعــض هــذه
البلدان أزمة وشــيكة ،بينما يســاعد التراجع االســتثنائي يف
أســعار الفائــدة العامليــة علــى تأخيــر نفــس املصيــر احملتــوم
يف بلــدان عديــدة .وترتفــع معــدالت التعثــر يف الســداد،
وتــزداد معهــا احلاجــة إىل إعــادة هيكلــة الديــون .غيــر أن
التحديــات اجلديــدة قــد تعــوق إعــادة التفــاوض علــى الديــن
مــا مل توفــر احلكومــات وجهــات اإلقــراض متعــددة األطــراف
أدوات أفضــل الجتيــاز موجــة إعــادة الهيكلــة.
وقــد اتخــذ صنــدوق النقــد الــدويل والبنك الدويل وغيرهما
مــن املؤسســات متعــددة األطــراف إجــراءات ســريعة لتوفيــر
التمويــل الــازم يف ظــل اجلائحــة والتراجــع احلــاد يف
اإليــرادات احلكوميــة ومســتويات النشــاط االقتصــادي
والتوقــف املفاجــئ يف تدفقــات رأس املــال اخلــاص (انظــر
الرســم البيــاين  .)1وفضــا عــن القــروض اجلديــدة التــي
قدمتهــا املؤسســات متعــددة األطــراف ،ســمح دائنــو جمموعــة
العشــرين لبلــدان العــامل األكثــر فقــرا بتأجيــل ســداد الديــون
املســتحقة عليهــا ،وشــجعوا مقرضــي القطــاع اخلــاص علــى
أن يحــذوا حذوهــم — لكــن مســاعيهم مل حتقــق جناحــا
كبيــرا.
واقتصــر تأثيــر الصدمــة النــاجت عــن اجلائحــة حتــى
اآلن علــى البلــدان األكثــر فقــرا ،ومل يتحــول إىل أزمــة ديــن
كاملــة يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة متوســطة الدخــل.
فقــد تراجعــت حــدة خــروج التدفقــات الرأســمالية اخلاصــة
واســتطاع عــدد كبيــر مــن البلــدان متوســطة الدخــل مواصلــة
االقتــراض يف األســواق الرأســمالية العامليــة ،وهــو مــا يرجــع
جزئيــا إىل أوضــاع الســيولة العامليــة املواتيــة الناجتــة عــن
الدعــم الكبيــر املقــدم مــن البنــوك املركزيــة يف االقتصــادات
املتقدمــة .ووفقــا لصنــدوق النقــد الــدويل ،أصــدرت حكومــات
األســواق الصاعــدة ســندات ديــن بالعملــة الصعبــة بقيمــة
 124مليــار دوالر أمريكــي خــال الســتة أشــهر األوىل مــن
عــام  ،2020وتركــز ثلثــا هــذا االقتــراض يف الربــع الثــاين.
ولكــن أســباب القلــق ال تــزال قائمــة بشــأن اســتمرارية
قــدرة األســواق الصاعــدة علــى النفــاذ إىل أســواق رأس
املــال .فربمــا تكــون املرحلــة األخطــر مل تــأتِ بعــد ،ال ســيما
وأن املوجــة األوىل مــن اجلائحــة مل تنتــه .وتشــير التجــارب
املســتمدة مــن جائحــة اإلنفلونــزا عــام  1918إىل إمكانيــة
حــدوث موجــة ثانيــة أكثــر حــدة ،خاصـ ًـة وأن أي لقــاح
فعــال قــد ال يتوافــر علــى نطــاق واســع قبــل منتصــف عــام
( 2021أو بعــده) .حتــى يف الســيناريوهات األكثــر تفــاؤال،
ســيواجه الســفر الــدويل معوقــات ،وقــد تســتمر حالــة عــدم

اليقيــن علــى ارتفاعهــا يف أوســاط املســتهلكين والشــركات.
كمــا ســجلت مســتويات الفقــر العامليــة ارتفاعــا حــادا،
ولــن يســتعيد العديــدون وظائفهــم بعــد انتهــاء األزمــة .أمــا
التداعيــات السياســية لألزمــة يف االقتصــادات املتقدمــة
فــا تــزال تتكشــف .وقــد تتفاقــم موجــة االنتقــادات العنيفــة
جتــاه العوملــة ،والتــي كانــت قــد تصاعــدت بالفعــل قبــل أزمــة
كوفيــد.19-
وبالرغــم مــن جنــاح العديــد مــن حكومــات األســواق
الصاعــدة يف احلصــول علــى املزيــد مــن القــروض بالعملــة
احملليــة ،اســتمرت الشــركات يف مراكمــة ديــون بالعملــة
األجنبيــة .وقــد تستســلم حكومــات األســواق الصاعــدة
للضغــوط الشــديدة وتضطــر إىل إنقــاذ الشــركات الوطنيــة
الكبــرى ،علــى غــرار مــا حــدث يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة وأوروبــا.
وفضــا عــن التراجــع احلــاد يف مســتويات التمويــل
اخلــاص ،يُتوقــع انخفــاض التحويــات التي يرســلها مواطنو
األســواق الصاعــدة العاملــون يف البلــدان األخــرى بمــا يزيــد
علــى  %20خــال العــام اجلــاري .ويف الوقــت نفســه ،ارتفعــت
احتياجــات االقتــراض ارتفاعــا حــادا؛ نظــرا ألن اقتصــادات
األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة تواجــه نفــس
الضغــوط علــى ميزانياتهــا شــأنها شــأن االقتصــادات
املتقدمــة .ويتعيــن تعزيــز النظــم الصحيــة وتقديــم الدعــم
للمواطنيــن األكثــر تضــررا .وســتزداد احتياجــات االقتــراض
بمــرور الوقــت مــع تفاقــم األضــرار االقتصاديــة.
وصاحبــت تزايــد الضغــوط علــى امليزانيــة موجــة
تخفيضــات جديــدة يف املرتبــة االئتمانيــة للديــون الســيادية
جتــاوزت مســتويات الــذروة املســجلة خــال األزمــات
الســابقة (انظــر الرســم البيــاين  .)2واســتمرت املوجــة بالرغــم
مــن قيــام كبــرى البنــوك املركزيــة يف االقتصــادات املتقدمــة
بتيســير األوضــاع االئتمانيــة .وأثــر شــراء البنــوك املركزيــة
لســندات الشــركات احملليــة بغــرض دعمهــا يف اقتصــادات
األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة تأثيــرا ســلبيا
علــى التصنيــف االئتمــاين للديــون أيضــا.
ويتضــح مــن التجــارب التاريخيــة أن إمكانيــة اســتمرار
البلــدان يف االقتــراض رغــم ارتفــاع خطــر عــدم الســداد ليســت
أمــرا غيــر معتــاد .فوفقــا لدراســة شــملت  89فتــرة شــهدت
تعثــرا يف الســداد مــن عــام  1827إىل عــام  ،2003ترتفــع
مســتويات االقتــراض اخلارجــي والداخلــي ارتفاعــا حــادا
عــادة خــال الفتــرة التــي تســبق التعثــر يف الســداد (راجــع
دراســة  .)Reinhart and Rogoff 2009وحســب أفضــل
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الســيناريوهات ،ســيكون األمــر خمتلفــا هــذه املــرة ،وإن كانــت
التجــارب الســابقة غيــر مشــجعة.
ويف ظــل االرتفــاع احلــاد يف االحتياجــات التمويليــة بشــكل
متزامــن يف جمموعــة كبيــرة مــن البلــدان ،ثمــة احتيــاج متزايــد
غيــر ملحــوظ بعــد إىل إعــادة هيكلــة الكثيــر مــن الديــون بقــدر مل
يشــهده العــامل منــذ أزمــة الديــن التــي وقعــت يف الثمانينــات.
وينبغــي أن يكــون املقرضــون الرســميون علــى اســتعداد التخــاذ
الــازم.
ولكنهــم ســيواجهون معوقــات يف هــذه احلالــة نتيجــة
اجتاهيــن ظهــرا منــذ فتــرة بمعــزل عــن أزمــة كوفيــد ،19-ويمكــن
اعتبارهمــا بمثابــة «عوامــل مســبقة».
أوال ،أصبــح دائنــو القطــاع اخلــاص يطالبــون بنصيب ضخم
مــن املبالــغ املســددة عنــد إعــادة هيكلــة الديــون .وبالرغــم مــن
أن الديــون املســتحقة للقطــاع الرســمي لهــا أولويــة علــى الديــون
املســتحقة للقطــاع اخلــاص مــن الناحيــة النظريــة ،تشــير معظــم
التجــارب التاريخيــة إىل العكــس.
فخــال أزمــة الديــن التــي شــهدتها األســواق الصاعــدة
يف الثمانينــات ،جنــح دائنــو القطــاع اخلــاص يف اســترداد
أموالهــم بينمــا قــدم الدائنــون الرســميون املزيــد مــن القــروض
(راجــع دراســة .)Bulow, Rogoff, and Bevilaqua 1992
وشــهدت أزمــة الديــن األوروبيــة تطــورات مماثلــة عندمــا حتمــل
املســتثمرون بعــض اخلســائر بالفعــل يف اليونــان ،حيــث أمكنهــم
Bulow,ـة
08/04منطقـ
اســترداد جــزء كبيــر مــن أموالهــم ،وقدمــت حكومــات
اليــورو قروضــا ضخمــة لتيســير عمليــة الســداد (راجــع دراســة
 .)Zettelmeyer, Trebesch, and Gulati 2013وتكــرر هــذا
النمــط علــى مــدار قرنيــن مــن اإلقــراض اخلــاص والرســمي ،حيــث
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف :ﺣﺒﻞ اﻟﻨﺠﺎة

ﺳــﺎﻋﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﺴــﺮﻳﻊ اﻟــﺬي ﻗﺪﻣﺘــﻪ اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻣﺘﻌــﺪدة اﻷﻃــﺮاف ﰲ ﻣﻮازﻧــﺔ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﳊﺎد ﰲ اﻹﻳﺮادات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻧﺴﺤﺎب رأس اﳌﺎل اﳋﺎص.
)ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات(

١٥٠

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
)اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف(

١٠٠

ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ
ﻣﺎﻳﻮ ٢٠٢٠

*+,-

إﺑﺮﻳﻞ ٢٠٢٠

٥٠
ﻣﺎرس ٢٠٢٠

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠٢٠

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠

ﺻﻔﺮ
–٥٠

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ
)ﺻﺎﰲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات
واﻷﺳﻬﻢ ٣٢ ،ﺳﻮﻗﺎ ﺻﺎﻋﺪة ،اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ(

–١٠٠
–١٥٠
–٢٠٠
–٢٥٠

اﳌﺼــﺪر :دراﺳــﺔ Horn, Sebastian, Carmen M. Reinhart, and Christian Trebesch. 2020. "Coping with
Disasters: Two Centuries of International Official Lending," NBER Working Paper 27343, National
.Bureau of Economic Research, Cambridge, MA
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يتدخــل املقرضــون الرســميون غالبــا عندمــا يتراجــع مســتثمرو
القطــاع اخلــاص (راجــع دراســة Horn, Reinhard, and
 Trebesch 2020املشــار إليهــا يف الرســم البيــاين .)1
ويثيــر حتليــل تــم إجــراؤه مؤخــرا ملقارنــة اخلســائر (الناجتــة
عــن تخفيــض الديــن ضمانــا للســداد) التــي يتحملهــا الدائنــون
الرســميون ودائنــو القطــاع اخلــاص املزيــد مــن الشــكوك حــول
األولويــة املفترضــة لقــروض القطــاع الرســمي (راجــع دراســة
.)Schlegl, Trebesch, and Wright 2019
وينبغــي أال تكــون هــذه النتائــج مثيــرة للدهشــة.
فاحلكومــات عمومــا لهــا تاريــخ يف حمايــة الدائنيــن احمللييــن
الذيــن يقرضــون أموالهــم يف اخلــارج (بنــوك شــمال أوروبــا يف
حالــة اليونــان علــى ســبيل املثــال) ،كمــا تعبــأ يف الوقــت نفســه
باحلفــاظ علــى االســتقرار والرخــاء يف البلــد املقتــرض .ويــؤدي
هــذا الســلوك اإليثــاري بــدوره إىل إضعــاف قــدرة القطــاع
الرسمي على التفاوض — ال سيما يف مواجهة دائني القطاع
اخلــاص .لذلــك قــد يجــد الدائنــون الرســميون أنفســهم مســؤولين
يف نهايــة املطــاف عــن اجلانــب األكبــر مــن اخلســائر حتــى وإن
حتملــوا يف البدايــة قــدرا ضئيــا فقــط مــن الديــن املســتحق ،كمــا
يف حالــة اليونــان.
ويتمثــل التحــدي اآلخــر يف سياســة االمتنــاع عــن
املشــاركة يف إعــادة الهيكلــة والتقاضــي التــي يلجــأ
إليهــا مســتثمرو القطــاع اخلــاص مؤخــرا لتجنــب شــطب
وإعــادة هيكلــة جــزء كبيــر مــن الديــون املســتحقة لهــم .فمــع
تراجــع عــدد عمليــات إعــادة الهيكلــة ،تضمنــت نســبة متزايــدة
منهــا نزاعــات قضائيــة (انظــر الرســم البيــاين  3املنقــول عــن
دراســة .)Schumacher, Trebesch, and Enderlein 2018
وبالرغــم مــن أن ذلــك ال يفســر تمامــا جنــاح القطــاع اخلــاص
يف زيــادة نصيبــه يف عمليــات إعــادة هيكلــة الديــون ،فإنــه أحــد
أســباب االختــاالت.
أمــا العامــل املســبق اآلخــر فيتمثــل يف اســتمرار أزمــات
الديــن لفتــرات زمنيــة طويلــة .فحســب املقولــة الشــهيرة لرئيــس
ســيتي بنــك األســبق ويليــام رودز خــال أزمــة الديــن التــي وقعــت
يف الثمانينــات« :مــن الســهل تأجيــل ســداد الديــن .ولكــن اخلــروج
مــن هــذه الدائــرة أمــر صعــب».
وقــد اســتمرت فتــرات التعثــر ســبع ســنوات يف املتوســط قبــل
تســوية الديــن ،وتتضمــن عــادة عمليــات إعــادة هيكلــة متعــددة
(انظــر الرســم البيــاين  .)4ولســوء احلــظ ،قــد تتحــول إعــادة
هيكلــة الديــن إىل مســاومة غالبــا مــا يكــون فيهــا البلــد املديــن
مســتعدا لزيــادة ديونــه مســتقبال مقابــل تخفيــض املدفوعــات
املســتحقة عليــه حاليــا (ولــه احلــق يف ذلــك) ،وعازمــا تمامــا
علــى إعــادة هيكلــة الديــن جمــددا إذا لــزم األمــر .ويســاعد هــذا
التأخــر اجلانبيــن أيضــا علــى التفــاوض مــن أجــل احلصــول
علــى املزيــد مــن األمــوال مــن الدائنيــن الرســميين (راجــع دراســة
 .)Bulow and Rogoff 1989وغالبــا مــا قــد يكــون الدائنــون
مســتعدين لتجديــد الديــن مــرة بعــد مــرة (علــى الــدوام) لتحســين
صــورة ميزانياتهــم العموميــة مؤقتــا .ويف الســيناريو األســوأ،
قــد تــؤدي أزمــة كوفيــد 19-إىل «عقــد ضائــع» آخــر يف مســيرة
التنميــة وتأخــر تســوية الديــون لفتــرات طويلــة.
فمــا الــذي يمكــن أن تفعلــه احلكومــات ومؤسســات اإلقــراض
متعــددة األطــراف لضمــان اســتفادة مواطنــي البلــدان املدينــة
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اﳌﺼﺎدر :ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻴﺘﺶ وﻣﻮدﻳﺰ وﺳﺘﺎﻧﺪرد أﻧﺪ ﺑﻮر ،وﻣﻨﺼﺔ .Trading Economics

املتضــررة نتيجــة اجلائحــة مــن التمويــل اجلديــد بــدال مــن
اســتخدامه يف الســداد للدائنيــن؟ وكيــف يمكنهــا تعزيــز عمليــة
إعــادة هيكلــة الديــون؟ فيمــا يلــي ثــاث أفــكار عمليــة:

مــع حتســين جــودة بيانــات الديــن احمللــي والديــون املســتحقة
علــى الشــركات اململوكــة للدولــة .وتــزداد أيضــا أهميــة إدراج
أعبــاء معاشــات التقاعــد يف احلســابات ،كمــا اتضــح جليــا مــن
عمليــات إعــادة التفــاوض علــى الديــن األخيــرة يف ديترويــت
وبورتــو ريكــو.

مــن املهــم للغايــة أن يواصــل البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد
الــدويل وجمموعــة العشــرين اإلصــرار علــى تعزيــز شــفافية
إحصــاءات الديــن.
إن أحــد أهــم التعقيــدات اجلديــدة التــي يصعــب معهــا تقييــم
املديونيــة اخلارجيــة للعديــد مــن االقتصــادات الناميــة يتعلــق
بالصيــن التــي أصبحــت الدائــن الثنائــي األكبــر علــى اإلطــاق
يف الســنوات األخيــرة .ولســوء احلــظ ،غالبــا مــا يخضــع إقــراض
الصيــن لشــروط عــدم اإلفصــاح ،وال يــزال مــن الصعــب تكويــن
صــورة كاملــة عــن حجــم هــذه القــروض .وقــد يســاهم توافــر
بيانــات أكثــر تفصيــا عــن حجــم القــروض التــي يمنحهــا
دائنــو القطــاع اخلــاص يف حتســين املفاوضــات بيــن الدائنيــن
واملدينيــن يف حــاالت املديونيــة احلرجــة ،والســماح للدائنيــن
واحلكومــات بتحديــد الســندات املعرضــة خملاطــر امتنــاع
الدائنيــن عــن املشــاركة والتقاضــي .ويمكــن إطــاق مبــادرة
شــفافية شــاملة تتضمــن علــى ســبيل املثــال اإلفصــاح التــام
عــن مالكــي الســندات الســيادية ومبــادالت خماطــر االئتمــان
الســيادية التــي تــؤدي إىل تغيــر فــوري يف تكويــن املقرضيــن.
ومــن خــال معرفــة األطــراف املشــاركة واملبالــغ املســتحقة،
ســيكون اجملتمــع الــدويل ومواطنــو البلــدان املتضــررة أكثــر
قــدرة علــى مراقبــة كيفيــة اســتخدام املــوارد الزهيــدة يف أوقــات
األزمــات .ويتعيــن أن تصبــح حســابات البلــد نفســه أكثــر شــموال،

·إعــداد تنبــؤات اقتصاديــة واقعيــة تراعــي خماطــر التطــورات
املعاكسة

·املزيد من الشفافية بشأن بيانات الدين وعقود الدين

مــن املهــم للغايــة توافــر تنبــؤات واقعيــة عــن النمــو لتجنــب
تقديــر االحتياجــات التمويليــة لبلــد مــا علــى املــدى القريــب
بأقــل مــن الواقــع ،واملغــاالة يف تقديــر قدرتــه علــى خدمــة
التزامــات الديــن .ويشــير جيمــس بوتــون ،املــؤرخ لــدى صنــدوق
النقــد الــدويل ،إىل أنــه خــال اجلــزء األكبــر مــن أزمــة الديــن التــي
وقعت يف الثمانينات ،ظلت توقعات النمو مفرطة يف التفاؤل،
ال ســيما يف أمريــكا الالتينيــة .ومــن شــأن التنبــؤات الواقعيــة ،ال
ســيما التــي تراعــي هشاشــة البلــدان ذات املديونيــة احلرجــة،
التعجيــل بحــل جميــع األزمــات .وبالرغــم مــن أن الكشــف املبكــر
عــن حــاالت اإلعســار وحتديــد احلــاالت التــي تتطلــب شــطب قــدر
كبيــر مــن الديــون ليســا ضمانــا لســرعة تســوية الديــن ،فإنهمــا
يمثــان خطــوة يف هــذا االجتــاه.
·ســن قوانيــن جديــدة لضمــان إعــادة هيكلــة الديون الســيادية
حســب القواعد
يمكــن أن يســاهم اتخــاذ خطــوات قانونيــة بمناطــق
االختصــاص املنظمــة للســندات الدوليــة (نيويــورك ولنــدن علــى
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ا�ﺎﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺗــﺰداد ﻧﺴــﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺎت إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠــﺔ اﻟﺪﻳــﻮن اﻟﺴــﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺎزﻋــﺎت
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.

)ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ(

١٠٠

)ﻋﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ(

١٦

ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(
ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺰاﻋﺎت
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ )اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﺴﺮ(
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﻬﺮي ﺧﻼل ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ،اﳌﻘﻴﺎس اﻷﻳﻤﻦ(
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اﳌﺼــﺪر :دراﺳــﺔ Schumacher, Julian, Christoph Trebesch, and Henrik Enderlein. 2018.
"Sovereign Defaults in Court." CEPR Discussion Paper 12777, Centre for Economic Policy
.Research, London

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٤

إﻋﺎدة اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ ﳌﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  ٧ﺳﻨﻮات ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ.

)ﻋﺪد ﻓﺘﺮات اﻟﺘﻌﺜﺮ(٢٠١٥ – ١٩٧٠ ،

٥٠
٤٥

إﺣﺼﺎءات وﺻﻔﻴﺔ )ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻨﻮات(
٧٫٢
اﳌﺘﻮﺳﻂ
٥
اﻟﻮﺳﻴﻂ
٣٠
اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ
١٠٧
ﻋﺪد اﳌﺸﺎﻫﺪات

٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠

٣٠

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

٥
ﺻﻔﺮ
ﺻﻔﺮ

اﳌﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﻌﺜﺮ )ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات(
اﳌﺼــﺪر :دراﺳــﺔ Meyer, Josefin, Carmen M. Reinhart, Christoph Trebesch, and Clemens von
Luckner, 2020. "Serial Sovereign Debt Restructurings and Delay: Evidence from the 1930 and
.1980s Default Waves." Unpublished, Harvard University, Cambridge, MA

وجــه اخلصــوص ،وغيرهمــا) ،أو حيــث تتــم تســوية املدفوعــات،
يف تنظيــم عمليــة إعــادة هيكلــة الديــون بشــكل أفضــل مــن خــال
زيــادة تكافــؤ الفــرص بيــن املدينيــن الســياديين والدائنيــن.
فعلــى ســبيل املثــال ،يمكــن للتشــريعات الوطنيــة فــرض حــد
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أقصــى علــى املبالــغ التــي يمكــن اســتردادها مــن الســندات
احلكوميــة غيــر املســددة التــي تــم شــراؤها بخصــم كبيــر .ويف
عــام  ،2010أقــرت اململكــة املتحــدة قانونــا مماثــا بالنســبة
للبلــدان املشــاركة يف املبــادرة املعنيــة بالبلــدان الفقيــرة
املثقلــة بالديــون ،بينمــا أصــدرت بلجيــكا عــام  2015مــا
أســمته بقانــون مكافحــة الصناديــق االنتهازيــة الــذي يمنــع
املقرضيــن الذيــن يميلــون إىل خيــار التقاضــي مــن عرقلــة
املدفوعات املســددة عبر مؤسســة يوروكلير ملقاصة الســندات.
وسيســاهم ذلــك أيضــا يف تشــجيع القوانيــن علــى تســهيل معظــم
عمليــات إعــادة الهيكلــة ،ممــا ســيتيح للكيــان الســيادي وأغلبيــة
املقرضيــن تقريبــا التوصــل إىل اتفــاق ملــزم جلميــع املقرضيــن
املشــاركين يف إعــادة الهيكلــة.
وتعــد اجلائحــة العامليــة صدمــة قــد ال تأتــي إال مــرة يف
القــرن وتســتحق بالتــايل اســتجابة جــادة مــن جانــب دائنــي
القطــاع الرســمي والقطــاع اخلــاص جتــاه اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ،بمــا يف ذلــك احلفــاظ علــى
نظــام التــداول العاملــي ومســاعدة البلــدان علــى جتاوز مشــكالت
الديــن.
ويتعيــن أن يكــون الدعــم وشــيكا ،بغــض النظــر عــن التقــدم
الــذي يمكــن إحــرازه نحــو تعزيــز إدارة عمليــات إعــادة هيكلــة
الديــون .ولكــن ضمــان وصــول أكبــر قــدر ممكــن مــن املســاعدات
إىل مواطنــي البلــدان املدينــة يتطلــب العدالــة بيــن الدائنيــن
واملســاواة يف تقاســم األعبــاء فيمــا بينهــم ،ال ســيما فيمــا بيــن
دائنــي القطــاع الرســمي والقطــاع اخلــاص .وكلمــا ازداد حجــم
املســاعدات الرســمية والقــروض امليســرة التــي يمكــن توجيههــا
نحــو مســاعدة املواطنيــن املعوزيــن حــول العــامل — وقلــت
احتمــاالت اســتخدام هــذه املســاعدات يف ســداد ديــون الدائنيــن
املتعنتيــن — كان ذلــك أفضــل.
جيريمي بيولو أستاذ كرسي ريتشارد ستيب لالقتصاد
بكلية ستانفورد إلدارة األعمال ،وكارمن راينهارت نائب
الرئيس وكبير االقتصاديين بمجموعة البنك الدويل ،وكينيث
روغوف أستاذ كرسي توماس كابوت للسياسة العامة وأستاذ
االقتصاد بجامعة هارفارد ،وكريستوف تريبيش أستاذ
املالية الدولية بمعهد كيل لالقتصاد العاملي.
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