استعراض الكتب

اقتراض أفضل

كثير من البلدان اإلفريقية يتعين عليها النهوض
باالستثمارات ومستويات املعيشة ،ولكنها تعاين من
انخفاض اإليرادات احمللية وارتفاع الدين العام .وقد فاقمت
اجلائحة من هذا التحدي يف ظل زيادة ارتفاع نسب الدين إىل
إجمايل الناجت احمللي ،مما يثير قضايا تتعلق باملدى القصير
كما يثير تساؤال عن أفضل السبل التي تتيح إلفريقيا استخدام
الدين لتحقيق إمكاناتها على املدى الطويل.
ويحدد االقتصادي غريغوري سميث يف كتابه اجلديد
منهجا يسميه «االقتراض ذو الغرض» ،وهو ينطوي على
ربط االقتراض العام باستراتيجيات تنموية واضحة ،وتنسيق
أفضل فيما بين الدائنين الرسميين ،ومزيد من اإلجراءات
املسؤولة و»احلميدة» من جانب الدائنين من القطاع اخلاص،
واملرونة من جانب «حمكمي ومهندسي» النظام الدويل.
ويقدم سميث زخيرة من املعلومات عن مشهد الدين العام
يف إفريقيا ،واملشكالت املرتبطة بارتفاع الدين ،واقتراحات
لتجنب  -أو حل  -أزمات الدين وحتقيق أقصى استفادة
ممكنة من الدين مع تقليل اخملاطر إىل احلد األدنى .وتناقش
فقرة «قصص البلدان» يف كل فصل األوضاع يف بلدان
إفريقية بعينها.
وقد ارتفعت ديون القارة اإلفريقية منذ عام  2010بعد
ما شهدته من انخفاضات كبيرة من خالل «املبادرة املعنية
بالبلدان الفقيرة املثقلة بالديون» و»املبادرة متعددة األطراف
لتخفيف أعباء الديون» ،وكذلك من خالل عمليات إعادة
التفاوض على هذه الديون مع الدائنين الرسميين والدائنين
من القطاع اخلاص .ويتسم هذا الدين األخير بدرجة تيسير أقل
وطابع جتاري أكبر مقارنة بالديون السابقة ،كما أنه يضم
مقرضين متنوعين ،بما يف ذلك الصين ،ومؤسسات إقليمية
إفريقية ،وغيرها .وباإلضافة إىل قروض البنوك التجارية
التي تمكنت البلدان من احلصول عليها ،فقد تزايدت قدرتها
على النفاذ إىل األسواق املالية العاملية وإصدار سندات
اليوروبوند ،مما يساعد على تمويل موازناتها يف مواجهة
تراجع املساعدات األجنبية ويصدر إشارة جاذبة لتدفقات
رأس املال األخرى ،وإن كان يحمل خماطر جديدة أيضا.
ويخصص سميث فصال عن إقراض الصين إلفريقيا،
ملقيا الضوء على حجم هذا اإلقراض وشروطه وطبيعته
وأغراضه وخماطره ،ويناقش تخفيف الصين ألعباء ديون
البلدان اإلفريقية على مر العقود.
ومل يكن تخفيف اجملتمع الدويل ألعباء ديون إفريقيا
كافيا خالل أزمات الدين يف ثمانينات وتسعينات القرن
املاضي ،وهو ما يرجع يف جانب منه ،حسبما يرى سميث،
إىل وجود ثغرات يف فهم مقدار الدين الذي يعتبر مفرطا.
ويوجه سميث انتقادا لبرامج التصحيح املايل التي كانت
تدعمها املؤسسات متعددة األطراف خالل هذه الفترة ،غير أنه
مل يطور فكرته على نحو كامل .وبالنظر إىل املستقبل ،تتمثل
الرسالة األساسية يف ضرورة العمل على إحداث «تطور ،وليس
ثورة» يف النظام الدويل إلعادة التفاوض على الديون ،مثلما
حتاول أن تفعل جمموعة العشرين من خالل إطارها املشترك
وما تسعى إليه اجلهود األخرى ذات الصلة.
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وينبغي للمقترضين والدائنين واملدخرين وحمكمي
ومهندسي النظام الدويل اتخاذ إجراءات للوصول إىل
«اقتراض أفضل» من شأنه املساعدة يف تنمية البلدان مع
الوصول بمخاطر األزمات إىل أقل درجة ممكنة .ويقول سميث
إنه ينبغي االقتراض بحذر ،واستخدام الدين لالستثمار
املنتج ،واتباع استراتيجية اإلدارة النشطة للدين ،وزيادة
الشفافية بشأن الدين ،وتعميق األسواق احمللية ،وإتاحة

تتمثل الرسالة األساسية يف ضرورة إحداث
تطور ،وليس ثورة ،يف النظام الدويل إلعادة
التفاوض على الديون.
املزيد من التمويل اخلارجي املرن — وكلها توصيات
سيكون لها صدى لدى القراء ،الذين ربما كانوا سيهتمون
أيضا بقراءة بعض الرؤى عن كيفية حتقيقها.
إن القارئ لهذا الكتاب ليستهويه منهجه املنطقي وأسلوبه
الشيق ،ولعل تضمين الكتاب تعريفات ملصطلحات مثل رأس
املال «األهدأ» واالستثمار «األذكى» والسياسات «املضبوطة»
كان سيجعل فيه نفعا أكبر .وقد ينزعج بعض القراء املتابعين
إلصدارات صندوق النقد الدويل من استخدام تعبير «عمليات
اإلنقاذ» لإلشارة إىل برامج الصندوق .غير أن هذه جمرد
تفاصيل.
وبوجه عام ،يعد الكتاب إضافة قيمة لألدبيات املتخصصة
يف هذا اجملال ويستحق القراءة من جانب املهتمين بقضايا
الديون اإلفريقية.
فيفيك أرورا ،نائب مدير اإلدارة اإلفريقية بصندوق النقد الدويل.
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