أهي نوبة اضطرابات
نتيجة كوفيد19-؟
موقــف االحتياطــي الفيــدرايل عقــب انتهــاء اجلائحــة سيكشــف النقــاب عــن مواطن الضعف
يف األســواق الصاعــدة املثقلــة بديــون خارجية خاصة.

سـيبنيم كاليملـي-أوزكان

مل

تــؤد اجلائحــة بعــد إىل أزمــة ديــن مكتملــة األركان يف
األســواق الصاعــدة ،وإن يظــل هنــاك قــدر كبيــر مــن
اخملاطــر.
قــد يكــون الوضــع احلــايل جمــرد حالــة مــن االســتقرار «الوهمي»
النــاجت أساســا عــن األثــر التخفيفــي للسياســة النقديــة األمريكيــة
على األوضاع التمويلية اخلارجية يف األسواق الصاعدة .فقد
ســاهمت السياســة النقديــة األمريكيــة يف اســتمرار تدفــق رأس
املــال إىل هــذه االقتصــادات مــن خــال تخفيــض قيمــة الــدوالر،
وتوفيــر خطــوط لتبــادل النقــد األجنبــي ،واحلــد مــن تكلفــة
التمويــل اخلارجــي بالــدوالر األمريكــي بالنســبة لالقتصــادات
الصاعــدة .ودائمــا مــا كانــت السياســة النقديــة األمريكيــة هــي
احملــدد األهــم علــى اإلطــاق للتدفقــات الرأســمالية الوافــدة
واخلارجــة يف األســواق الصاعــدة بســبب تأثيرهــا علــى
تصــورات املســتثمرين للمخاطــر يف خمتلــف أنحــاء العــامل.
فهــل ســتواجه األســواق الصاعــدة أزمــة عندمــا تبــدأ أســعار
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الفائــدة األمريكيــة يف االرتفــاع يف نهايــة املطــاف؟ ســيعتمد
ذلــك علــى ثــاث قضايــا أساســية:
·تأثيــر السياســة النقديــة األمريكيــة علــى التدفقــات
الرأســمالية يف األســواق الصاعــدة ،وهــو تأثيــر متفــاوت عبــر
األســواق الصاعــدة حســب خماطــر كل بلــد.
·العمــات والقطاعــات املكونــة للديــن اخلارجــي لهــذه
االقتصــادات يف بدايــة اجلائحــة — وهــذا الديــن يف معظمــه
عبــارة عــن قــروض مقومــة بالــدوالر األمريكــي حصــل عليهــا
القطــاع اخلــاص.
·ضيــق احليــز املــايل املتــاح ملكافحــة اجلائحــة يف
اقتصــادات األســواق الصاعــدة ،ممــا يســتلزم اســتمرار
االقتــراض احلكومــي مــن مصــادر حمليــة وخارجيــة.

السياسة النقدية األمريكية

كان لالقتــراض الســيادي دور كبيــر يف اقتصــادات األســواق
الصاعــدة علــى مــر التاريــخ .وقــد أشــارت دراســات تعــود إىل

األسواق الصاعدة
Kalemli, 4/29

ﺗﺮاﺟــﻊ ﺗﺄﺛﻴــﺮ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻋﻠــﻰ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ
واﻟﺴﻨﺪات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻣﻨــﺬ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ،أﺻﺒﺤــﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘــﺎت اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاﻓــﺪة إﱃ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺼﺎﻋــﺪة أﻗــﻞ ﺗﺄﺛــﺮا
ﺑﺎﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
)اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت(٪ ،
)ﻓﺮوق أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺌﻮﻳﺔ(
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ﻓﺮوق أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
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اﳌﺼــﺪر :ﻣﻘﺘﺒــﺲ ﻣــﻦ دراﺳــﺔ ) .Jackson Hole Symposium ،Kalemli-Ozcan (2019وﺗﺴــﺘﻨﺪ ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﳌﺆﻟــﻒ إﱃ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘــﻢ ﻓــﺮوق أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ .اﻟﺘﺪﻓﻘــﺎت
اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻌﺪﻟﺔ ﺑﺈﺟﻤــﺎﱄ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ وﺗﻈﻬــﺮ ﰲ اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴــﺎﱐ ﻛﻤﺘﻮﺳــﻄﺎت ﻣﺘﺤﺮﻛــﺔ ﻟﺜﻼﺛــﺔ أرﺑــﺎع.
وﲢﺴــﺐ ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﺘﻐﻴــﺮات ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﺘﻮﺳــﻄﻬﺎ ﻋﺒــﺮ اﻟﺒﻠــﺪان ﰲ ﺗﺎرﻳــﺦ ﻣﻌﻴــﻦ .واﳌﺸــﺎﻫﺪات رﺑــﻊ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ
ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ  ٤٦اﻗﺘﺼﺎدا ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة.

علــى أرقــام تدفقــات احلافظــة اخلارجــة مــن األســواق الصاعــدة
— اســتثمارات حافظــة موجهــة ألســهم امللكيــة بقيمــة 70
مليــار دوالر أمريكــي وديــون حافظــة بقيمــة  30مليــار دوالر
أمريكــي (راجــع تقريــر  .)IMF April 2020ومــن خــال معرفــة
أنــواع التدفقــات الرأســمالية األكثــر خروجــا خــال األزمــات
الســابقة التــي شــهدتها األســواق الصاعــدة وتكويــن رصيــد
الديــن اخلارجــي يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة مــع بدايــة
اجلائحــة ،ســيمكن فهــم مواطــن الضعــف املتبقيــة يف األســواق
الصاعــدة بشــكل أفضــل والتــي قــد تــؤدي مســتقبال إىل خــروج
التدفقــات الرأســمالية مــع تغيــر األوضــاع العامليــة.

العمالت والقطاعات
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الرسم التوضيحي:

مــاذا كانــت العمــات والقطاعــات املكونــة لديــن األســواق
الصاعــدة إذن يف نهايــة عــام  2019قبــل ظهــور اجلائحــة
مباشــرة؟ رغــم أن ديــون احلافظــة ،املكونــة مــن قــروض يف
صــورة ســندات صــادرة عــن حكومــات وشــركات األســواق
الصاعــدة ،تشــكل جــزءا كبيــرا مــن الديــن اخلارجــي لهــذه
األســواق ،تعــد القــروض املصرفيــة عبــر احلــدود مهمــة بنفــس
القــدر .غيــر أن هــذه القــروض غيــر مدرجــة ضمــن تدفقــات
احلافظــة .ففــي األســواق الصاعــدة ،تتركــز نســبة كبيــرة مــن
اخلصــوم اخلارجيــة ( )%65يف ديــون (ســندات) احلافظــة
وديــون (قــروض) اســتثمارية أخــرى بالتســاوي تقريبــا.
وتشــكل اســتثمارات احلافظــة املوجهــة إىل أســهم امللكيــة
واالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة النســبة املتبقيــة (.)%35
وتمثــل الكيانــات الســيادية أكثــر مــن  %60مــن ديــون احلافظــة،
بينمــا تمثــل قــروض البنــوك والشــركات معــا  %80مــن الديــون
االســتثمارية األخــرى (راجــع دراســة Avdjiev and others
 .)2020ورغــم أن الكيانــات الســيادية يمكنهــا االقتــراض
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ثمانينــات القــرن املاضــي إىل أن الفــرق يف أســعار الفائــدة
بيــن ســندات اخلزانــة األمريكيــة والســندات احلكوميــة الصــادرة
عــن األســواق الصاعــدة يؤثــر علــى الطلــب علــى ديــن األســواق
الصاعــدة .غيــر أن هــذا الرابــط الوثيــق بــدأ يف التراخــي مؤخــرا.
ويشــير الرســم البيــاين  1إىل تراجــع كبيــر منــذ األزمــة
املاليــة العامليــة يف االرتبــاط بيــن التدفقــات الرأســمالية
وفــروق أســعار الفائــدة األساســية التــي تؤثــر مباشــرة علــى
أســعار الفائــدة علــى الســندات احلكوميــة قصيــرة األجــل .ويُعزى
ذلــك إىل أن التدفقــات الرأســمالية اخلاصــة ،مثــل التدفقــات
املصرفيــة وقــروض وســندات الشــركات عبــر احلــدود ،أصبحــت
مكونــا متزايــد األهميــة يف جممــوع االقتــراض اخلارجــي
لألســواق الصاعــدة منــذ أوائــل العقــد األول مــن القــرن احلــادي
والعشــرين .وعــادة مــا تكــون تدفقــات رأس املــال اخلــاص
الوافــدة إىل أي مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة أكثــر تأثــرا
علــى األرجــح بتصــورات مســتثمري القطــاع اخلــاص خملاطــر
هــذا االقتصــاد منهــا بفــروق أســعار الفائــدة علــى الســندات
احلكوميــة .ويمكــن بالطبــع أن تتأثــر التدفقــات العامــة أيضــا
بتصــورات اخملاطــر العامليــة ،ال ســيما التدفقــات بالعملــة
احملليــة .وهكــذا تؤثــر السياســة األمريكيــة علــى التدفقــات
الرأســمالية اخلاصــة والعامــة الوافــدة إىل األســواق الصاعــدة
واخلارجــة منهــا .وجتــدر اإلشــارة أيضــا إىل أن هــذه التدفقــات
قــد تعكــس اجتاههــا :فالتدفقــات العامــة قــد تأتــي إىل األســواق
الصاعــدة والتدفقــات اخلاصــة قــد تخــرج منهــا يف حالــة
تراجــع أســعار الفائــدة األساســية األمريكيــة وزيــادة إقبــال
املســتثمرين علــى حتمــل اخملاطــر عامليــا.
وقــد ســاهمت اإلجــراءات غيــر املســبوقة التــي اتخذهــا
االحتياطــي الفيــدرايل يف عــودة تدفقــات بقيمــة مائــة مليــار
دوالر أمريكــي إىل األســواق الصاعــدة بعــد خروجهــا يف
صــورة حيــازات حافظــة عامــة وخاصــة مــع بدايــة األزمــة
خــال الفتــرة مــن ينايــر وحتــى مايــو  .2020ومل تــؤد هــذه
اإلجــراءات إىل تخفيــض تكلفــة االقتــراض بالنســبة لألســواق
الصاعــدة فحســب ،بــل ســاعدت أيضــا يف احلــد مــن العــزوف
العاملــي عــن حتمــل اخملاطــر ،ممــا شــجع بــدوره علــى تدفــق
رؤوس األمــوال اخلاصــة إىل األســواق الصاعــدة خــال النصــف
الثــاين مــن عــام  2020مــع تراجــع عــاوة اخملاطــر علــى هــذه
االســتثمارات .كذلــك تفاوتــت طبيعــة التدفقــات الرأســمالية عبــر
األســواق الصاعــدة حســب كيفيــة تعاملهــا مــع اجلائحــة (راجــع
دراســة  ،Çakmaklı and others 2020وتقريــر IMF April
 .)2020وهــو أمــر معتــاد عهدنــاه خــال الفتــرات الســابقة التــي
شــهدت تغيــرات يف السياســة النقديــة األمريكيــة (راجــع دراســة
 .)Kalemli-Özcan 2019فاســتجابة األســواق الصاعدة ملوقف
سياســات االحتياطــي الفيــدرايل تختلــف حســب اخملاطــر
القطريــة التــي تتأثــر بدورهــا مباشــرة بكيفيــة تعامــل البلــد مــع
اجلائحــة.
وجميــع مــا ســبق يعــد تطــورات إيجابيــة بالطبــع .ولكــن
نظــرا لعــدم توافــر بيانــات حلظيــة عــن ميــزان املدفوعــات لرصــد
جممــوع التدفقــات الرأســمالية ،فقــد ال تكــون لدينــا صــورة
كاملــة عــن التأثيــر احملتمــل للجائحــة والسياســة النقديــة
األمريكيــة علــى التدفقــات الرأســمالية إذا مــا اعتمدنــا فقــط
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مــن اخلــارج مــن خــال إصــدار ســندات بالعملــة احملليــة ،فــإن
معظــم ســندات وقــروض البنــوك والشــركات عبــر احلــدود مقومــة
بالــدوالر األمريكــي.
ومــن املهــم معرفــة القطاعــات املقترضــة وفئــات األصــول
التــي شــهدت القــدر األكبــر مــن خســائر رأس املــال األجنبــي
خــال األزمــات الســابقة التــي شــهدتها األســواق الصاعــدة،
مثــل األزمــة املاليــة العامليــة التــي وقعــت عــام  2008ونوبــة
اضطرابــات عــام  2013الناجتــة عــن االرتفــاع احلــاد يف
العائــد علــى أدوات اخلزانــة األمريكيــة علــى خلفيــة تكهنــات
بتباطــؤ االحتياطــي الفيــدرايل يف شــراء األصــول املاليــة (أو
تراجعــه عــن السياســات النقديــة االســتثنائية) بغــرض دعــم
االقتصــاد .وخــال هــذه الفتــرات ،كانــت القــروض املصرفيــة
عبــر احلــدود هــي أكثــر التدفقــات الرأســمالية خروجــا مــن
األســواق الصاعــدة ،وتليهــا قــروض وســندات الشــركات عبــر
احلــدود كمــا يشــير الرســم البيــاين .2
ويتضــح مــن أزمتــي عــام  2008وعــام  3013أن الوضــع
مــن حيــث خــروج التدفقــات الرأســمالية مــن األســواق الصاعــدة
يف بدايــة اجلائحــة خــال الفتــرة مارس-مايــو  2020ربمــا
كان ليصبــح أســوأ .فخــال األزمــة املاليــة ونوبــة االضطرابــات
الناجتــة عــن ســحب السياســات النقديــة االســتثنائية ،كانــت
التدفقــات اخلارجــة التــي أثــرت علــى جممــوع ديــن القطــاع
اخلــاص ككل — وليــس ديــون احلافظــة فقــط — أكبــر كثيــرا
مــن تدفقــات ديــون احلافظــة اخلارجــة يف بدايــة اجلائحــة
والتــي بلغــت  30مليــار دوالر أمريكــي ،وهــو أمــر مفهــوم.
كذلــك فــإن خــروج  70مليــار دوالر أمريكــي مــن اســتثمارات
احلافظــة املوجهــة إىل أســهم امللكيــة مل يكــن أمــرا مســتغربا
نظــرا ألن هــذه الفئــة هــي األكثــر خطــرا ضمــن فئــات أصــول
األســواق الصاعــدة وجائحــة كوفيــد 19-هــي الصدمــة األكبــر
علــى اإلطــاق منــذ األزمــة املاليــة العامليــة مــن حيــث عــزوف
املســتثمرين عــن حتمــل اخملاطــر.

وقــد ظلــت تدفقــات ديــون قطاعــي البنــوك والشــركات
يف األســواق الصاعــدة حمتفظــة بتماســكها يف عــام 2020
علــى عكــس مــا حــدث خــال األزمــة املاليــة العامليــة ونوبــة
االضطرابــات الناجمــة عــن ســحب السياســات النقديــة
االســتثنائية .ويعــود الفضــل يف ذلــك إىل اإلجــراءات الســريعة
والواضحــة غيــر املســبوقة التــي اتخذهــا االحتياطــي الفيــدرايل.
فالسياســة النقديــة األمريكيــة هــي احملــدد الرئيســي لتدفقــات
القطــاع اخلــاص يف األســواق الصاعــدة ،وهــي تدفقــات مقومــة
بالــدوالر األمريكــي يتــم اقتراضهــا مــن دائنــي القطــاع اخلــاص
وتتأثــر بمــدى إقبــال املســتثمرين علــى اخملاطــر عامليــا.

سياسة املالية العامة

هل سنشهد نوبة اضطرابات جديدة مع خروج رأس املال من
األســواق الصاعــدة بمجــرد ارتفــاع أســعار الفائــدة األساســية
األمريكيــة عنــد تعــايف االقتصــاد األمريكــي؟ تتوقــف اإلجابــة
علــى اخملاطــر التــي تواجــه كل بلــد .وهــذه اخملاطــر ليســت دالــة
ملواطــن الضعــف املعتــادة كارتفــاع الديــن اخلارجــي وديــن
القطــاع اخلــاص احمللــي املقــوم بالعملــة األجنبيــة ومعــدل
التضخــم فحســب ،ولكنهــا ترتبــط أيضــا باســتجابة سياســات
األســواق الصاعــدة للجائحــة .وعلــى غــرار االقتصــادات
املتقدمــة ،اســتخدمت األســواق الصاعــدة حتــى اآلن مزيجــا مــن
سياســات املاليــة العامــة والسياســات النقديــة .وكمــا نعــرف
مــن تاريــخ األســواق الصاعــدة ،فــإن سياســة املاليــة العامــة لهــا
دور حمــدد يف العالقــة بيــن الديــن اخلارجــي والديــن احمللــي
والتضخــم.
Kalemli, 4/29
وعلــى حكومــات األســواق الصاعــدة التصــدي للجائحــة يف
الداخــل ،كمــا يتعيــن علــى قطاعاتهــا اخلاصــة جتديــد ديونهــا
اخلارجيــة بالعملــة األجنبيــة ،ممــا يعنــي أن هــذه احلكومــات
يف حاجــة إىل تعبئــة مــوارد تمويليــة مــن الداخــل واخلــارج،
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األسواق الصاعدة

يف الوقــت الــذي حتتــاج فيــه اقتصــادات األســواق الصاعــدة إىل كل
الدعــم الــذي يمكنهــا احلصــول عليــه ،يتعيــن عليهــا تعبئــة مــوارد
تمويليــة مــن الداخــل واخلــارج.
ليــس فقــط لتمويــل جهــود التصــدي للجائحــة ،ولكــن اســتعدادا
أيضــا الحتماليــة تعثــر القطــاع اخلــاص ومــا سينشــأ عــن ذلــك
مــن عمليــات إنقــاذ ممولــة مــن جانــب احلكومــة .غيــر أن احليــز
املــايل املتــاح حلكومــات هــذه البلــدان حمــدود .لذلــك كان هناك
تفــاوت كبيــر بيــن االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق
الصاعــدة مــن حيــث حجــم اإلجــراءات املاليــة املتخــذة يف
بدايــة اجلائحــة .ومنــذ أوائــل عــام  ،2021تزايــد هــذا التفــاوت،
حيــث بلغــت قيمــة الدعــم املــايل الكلــي يف اقتصــادات األســواق
الصاعــدة  %6مــن إجمــايل ناجتهــا احمللــي يف املتوســط مقابــل
دعــم بلــغ حــوايل  %20مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف املتوســط
يف االقتصــادات املتقدمــة (راجــع .)IMF 2021
وبالنظــر عــن قــرب إىل األرقــام األمريكيــة ،يتضــح حجــم
هــذه الصدمــة مقارنــة باألزمــة املاليــة العامليــة .فمنــذ بدايــة
اجلائحــة وحتــى اآلن ،بلغــت قيمــة الدعــم األمريكــي احلــايل
أو امللتــزم بــه مســتقبال  7,25تريليــون دوالر أمريكــي ،أي
 %34مــن إجمــايل النــاجت احمللــي األمريكــي عــام .2019
ويف املقابــل ،بلــغ حجــم الدعــم األمريكــي  830مليــار دوالر
أمريكــي يف أعقــاب األزمــة املاليــة التــي وقعــت خــال -2007
 ،2009وهــو مــا يعــادل  %6فقــط مــن إجمــايل النــاجت احمللــي
عــام  .2007لذلــك كان الدعــم املــايل الــازم ملواجهــة صدمــة
بحجــم كوفيــد 19-أكبــر كثيــرا.
ويف العديــد مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة التــي
تفتقــر إىل املــوارد الالزمــة لتنفيــذ حــزم إجــراءات ماليــة بهــذا
احلجــم ،تمــت إضافــة السياســة النقديــة إىل املزيــج .فعلــى
غــرار االقتصــادات املتقدمــة ،اجتهــت األســواق الصاعــدة إىل
عمليــات شــراء األصــول ،فيمــا يعــرف ببرامــج التيســير الكمــي.
وعلــى الفــور ،حــذر األكاديميــون وصنــاع السياســات مــن تنقيــد
الديــن — أي طبــع نقــود لشــراء الديــن احلكومــي ،خمافــة أن
يــؤدي ذلــك إىل تضخــم يف األســواق الصاعــدة وزوال املكاســب
احملققــة بشــق األنفــس علــى املــدار العقديــن املاضييــن بفضــل
نظــام اســتهداف التضخــم.
ودائمــا مــا كانــت العالقــة بيــن التضخــم وسياســة املاليــة
العامــة تشــكل مصــدر قلــق القتصــادات األســواق الصاعــدة .فقــد
تعلــم العديــد منهــا درســا قاســيا حــول الــدور األساســي للضبــط
املــايل يف جنــاح برامــج اســتهداف التضخــم .ودائمــا مــا يصــرح
مســؤولو البنــوك املركزيــة يف األســواق الصاعــدة بــأن الســيطرة
علــى التضخــم تتطلــب ضبــط املاليــة العامــة .وعقــب فتــرات
ارتفــاع التضخــم خــال ســبعينات القــرن املاضــي ،اتفقــت
اآلراء للمــرة األوىل يف االقتصــادات املتقدمــة علــى ضــرورة
توفيــر الدعــم مــن املاليــة العامــة واســتقاللية البنــوك املركزيــة
لكبــح جمــاح التضخــم .وبالنســبة لألســواق الصاعــدة ،كمــا هــو
احلــال يف االقتصــادات املتقدمــة ،يمكــن أن حتــول اســتقاللية
البنــوك املركزيــة والضبــط املــايل دون األثــر التضخمــي الــذي

قــد ينشــأ عــن برامــج التيســير الكمــي .ومصداقيــة السياســات
هــي قــوام أي برنامــج تيســير كمــي ناجــح.
وطبــق  15اقتصــادا مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة
برامــج التيســير الكمــي اعتقــادا منهــا بأنــه لــوال هــذه البرامــج
الزداد عجــز املوازنــة وأُغرقــت األســواق بالســندات احلكوميــة؛
ممــا يدفــع بأســعار الفائــدة نحــو االرتفــاع .وقامــت البنــوك
املركزيــة باألســواق الصاعــدة بشــراء هــذه الســندات أمــا
منهــا يف احليلولــة دون ذلــك (راجــع تقريــر  ،BIS 2020وتقريــر
 .)IMF 2020وجنحــت معظــم هــذه البرامــج حتــى اآلن رغــم
حجمهــا احملــدود ،باســتثناء حــاالت قليلــة مل تتمتــع فيهــا
البنــوك املركزيــة باملصداقيــة لطمأنــة األســواق بأنهــا لــن
تســتمر طويــا يف تمويــل احلكومــة .وتعكــس تكلفــة مبــادالت
خماطــر عــدم الســداد جزئيــا هــذه احلالــة مــن انعــدام الثقــة —
وتمثــل هــذه املبــادالت يف األســاس تأمينــا ضــد التعثــر وتعــد
مقياســا جيــدا لتكلفــة التمويــل اخلارجــي .وازدادت فــروق
أســعار الفائــدة علــى مبــادالت خماطــر عــدم الســداد يف بعــض
األســواق الصاعــدة دون غيرهــا ،ممــا يعكــس التبايــن يف درجــة
مصداقيــة مزيــج السياســات النقدية/املاليــة املطبــق.
ويف الوقــت الــذي حتتــاج فيــه اقتصــادات األســواق الصاعدة
إىل كل الدعــم الــذي يمكنهــا احلصــول عليــه ،يتعيــن عليهــا تعبئــة
مــوارد تمويليــة مــن الداخــل واخلــارج .وقــد يــؤدي ارتفــاع تكلفــة
التمويل اخلارجي إىل نتائج كارثية يف هذه املرحلة ،ال ســيما
إذا بــدأ االحتياطــي الفيــدرايل يف رفــع أســعار الفائــدة وإلغــاء
السياســات التيســيرية التــي اســتفادت منهــا األســواق الصاعــدة
حتــى اآلن .لذلــك ينبغــي القتصــادات األســواق الصاعــدة موازنــة
مزيــج سياســاتها النقديــة واملاليــة بدقــة ،واتبــاع الشــفافية يف
اإلفصــاح عــن هــذه السياســات ،ومراقبــة تأثيرهــا عــن كثــب
علــى تكلفــة االقتــراض اخلارجــي.
سـيبنيم كاليملـي-أوزكان أستاذ االقتصاد بجامعة
ميريالند يف كوليدج بارك.
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