دعم صندوق النقد الدولي لبلدان الدخل المنخفض
IMF Support for Low-Income Countries
قام صندوق النقد الدولي في عام  9002بتعزيز دعمه للبلدان منخفضة الدخل ،تجاوبا مع
التغير الذي ط أر على طبيعة األوضاع االقتصادية السائدة في هذه البلدان ومع زيادة أوجه

الضعف فيها تأث ار بانعكاسات األزمة االقتصادية العالمية .ومنذ ذلك الحين ،أجرى الصندوق

إصالحا شامال ألدوات اإلقراض ،من أجل تعزيز االستجابة المباشرة الحتياجات البلدان من
الدعم الطارئ قصير األجل .وفي عام  ،9002عزز الصندوق دعمه ألفقر البلدان األعضاء

عن طريق زيادة قدرها  %20في الموارد المتاحة لها بشروط ميسرة ،وتحديد سعر فائدة صفري
دائم للقروض التي تقدم لها عند التعرض لصدمات خارجية حادة (كالكوارث الطبيعية) .ويتم
تكميل هذه اإلجراءات بالدعم المعزز من الصندوق لهذه البلدان في عدد من المجاالت وفق

خطة التنمية المستدامة لعام  .9000وقد اعتمد الصندوق استراتيجية لدعم اإلقراض الميسر

بقيمة  0.1مليار دوالر تقريبا سنويا على المدى األطول ،مع تمويلها جزئيا من المساهمات
المرتبطة بتوزيع أرباح مبيعات الذهب.

دالئل النجاح
خطا عدد كبير من البلدان منخفضة الدخل خطوات واسعة نحو استقرار االقتصاد الكلي ،بعد أن كانت األغلبية الساحقة
منها تواجه مشكالت اقتصادية طويلة األمد في التسعينات تطلبت تغييرات جذرية طويلة األجل في سياساتها االقتصادية
وكثي ار ما صاحبها تخفيف ألعباء المديونية أو شطب للديون .غير أن كثي ار من هذه البلدان بدأ يزداد انفتاحا واندماجا في
االقتصاد العالمي .فكثير منها بدأ ينضم إلى أسواق رأس المال الدولية ،ويعمل على جذب االستثمار األجنبي وتنمية
القطاع المالي الخاص داخليا .ومع ذلك ،فهناك عدة بلدان منخفضة الدخل ال تزال تعاني من التحديات االقتصادية والمالية
المرتبطة بانخفاض أسعار السلع األولية الذي بدأ في النصف الثاني من .9002

تغييرات في أدوات اإلقراض
وحتى يصبح الدعم التمويلي أكثر مرونة ومالءمة لبلدان الدخل المنخفض على اختالف ظروفها ،أنشأ صندوق النقد الدولي
في عام " 9000الصندوق االستئماني للنمو والحد من الفقر" ) (Poverty Reduction and Growth Trustالذي

يتيح ثالث نوافذ جديدة لإلقراض الميسر:

Communications Department  Washington, D.C. 20431  Telephone 202-623-7300  Fax 202-623-6278
لالطالع على صحائف الوقائع إلكترونياhttp://www.imf.org/external/np/exr/facts/poor.htm :
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التسهيل االئتماني الممدد ) (“Extended Credit Facility” - ECFيقدم دعما مستم ار على المدى المتوسط إلى

الطويل ،إذا كان ميزان المدفوعات يواجه مشكالت منذ مدة طويلة؛

تسهيل االستعداد االئتماني ) (“Standby Credit Facility” - SCFيقدم التمويل للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه

احتياجات فعلية أو احتمالية لميزان المدفوعات أو جهود التصحيح عل المدى القصير نتيجة صدمات محلية أو خارجية ،أو
انحرافات عن مسار السياسات المحددة ،ويمكن استخدامه على أساس وقائي في فترات زيادة المخاطر وعدم اليقين.

التسهيل االئتماني السريع  (“Rapid Credit Facility” – RCFيتيح دعما ماليا سريعا دون شروط في شكل مبلغ

ص َرف مقدما لبلدان الدخل المنخفض التي تواجه احتياجات عاجلة لتمويل ميزان المدفوعات ،ويسمح بسحب
تمويلي واحد ُي ْ
مدفوعات متكررة على مدار فترة (محدودة) في حالة تكرار احتياجات ميزان المدفوعات أو استمرارها.
وتتيح كل هذه التسهيالت التمويل المالئم بشروط ميسرة لمختلف احتياجات البلدان ذات الدخل المنخفض .وتحصل هذه
البلدان حتى نهاية  9006على إعفاء استثنائي من كافة مدفوعات الفائدة المستحقة للصندوق من خالل أدواته المستخدمة

في اإلقراض الميسر .وفي  0أكتوبر  ،9006وافق المجلس التنفيذي على تعديل اآللية التي تحكم تحديد أسعار الفائدة على
التسهيالت التمويلية التي تتاح من خالل "الصندوق االستئماني للنمو والحد من الفقر" ) (PRGTوحدد أسعار فائدة صفرية
لكل القروض الميسرة التي يقدمها تقدم من خالل هذا الصندوق االستئماني طوال العامين القادمين على األقل حتى نهاية

ديسمبر  .9001وباإلضافة إلى ذلك ،ستظل أسعار الفائدة على تسهيالت الصندوق االستئماني صف ار مادامت أسعار
األسواق العالمية بالغة االنخفاض وكلما انخفضت على هذا النحو فيما بعد .وفي عام  ،9002تم تحديد سعر فائدة صفري
دائم على التمويل من التسهيل االئتماني السريع بهدف تعزيز الدعم للبلدان المؤهلة لالستفادة من الصندوق االستئماني
للنمو والحد من الفقر التي تمر بأوضاع هشة أو المصابة بكوارث طبيعية.
وفيما يخص المشورة بشأن السياسات وارسال اإلشارات عن االقتصاد ،يمكن للبلدان األعضاء طلب مساعدات غير مالية
من خالل أداة دعم السياسات ) (“Policy Support Instrument” - PSIالتي تتميز بما يلي:
● دعم البلدان منخفضة الدخل التي يكون وضع اقتصادها الكلي مستق ار بوجه عام وقت صدور الموافقة ومن ثم
ال تحتاج إلى مساعدة مالية من الصندوق؛
● إمكانية االستفادة العاجلة من "تسهيل االستعداد االئتماني" إذا ظهرت احتياجات تمويلية الحقة.
مزيد من القروض
في سياق التحرك لمواجهة زيادة االحتياجات المالية لدى البلدان منخفضة الدخل أثناء األزمة المالية العالمية وبعدها ،أجرى
الصندوق زيادة ملحوظة في حجم القروض الميسرة التي يلتزم بتقديمها للبلدان األعضاء حتى بلغ مجموعها  00مليار دوالر
في الفترة .9002-9002
وباإلضافة إلى ذلك ،حصلت البلدان منخفضة الدخل على نصيب من حقوق السحب الخاصة الموزعة تجاوزت قيمته 01
مليار دوالر من مجموع  920مليار دوالر أمريكي لكل البلدان األعضاء .ويجوز لهذه البلدان االستفادة من حقوق السحب
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الخاصة المخصصة لها إما باالعتماد عليها كأصول إضافية ضمن رصيد احتياطياتها أو بيعها كعملة صعبة لتغطية
احتياجات التمويل الالزمة لميزان المدفوعات.
وفي سبتمبر  ،9009صدرت موافقة المجلس التنفيذي على إجراء توزيع جزئي الحتياطيات الصندوق العامة التي تمثل
أرباحا من مبيعات الذهب ،في إطار استراتيجية لوضع الصندوق االستئماني للنمو والحد من الفقر على مسار قابل

لالستمرار على المدى األطول .ومن المتوقع أن تكون هذه االستراتيجية فعالة في ظل مجموعة متنوعة من السيناريوهات
المتعلقة بالطلب ،وهي ترتكز على ثالث دعائم )0( :طاقة إقراض سنوية يبلغ مجموع مواردها األساسية المتاحة حوالي
 0.92مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي  0.1مليار دوالر أمريكي)؛ ( )9تدابير للطوارئ يمكن تفعيلها عندما يتجاوز
متوسط احتياجات التمويل مستوى الموارد األساسية المتاحة بفارق كبير لفترة زمنية ممتدة؛ ( )0تَوقُّع أن تكون كل
التعديالت على التسهيالت المتاحة للبلدان منخفضة الدخل مراعية العتبارات الحفاظ على االستم اررية الذاتية.

وفي فبراير  ،9002قام الصندوق بتحويل الصندوق االستئماني لتخفيف أعباء الديون في مرحلة ما بعد الكوارث (“Post-

) – Catastrophe Debt Relief Trust” - PCDRالذي يتيح له المشاركة في الجهود الدولية لتخفيف الديون التي تتحملها
البلدان شديدة الفقر التي تصاب بأعنف الكوارث الطبيعية  -إلى الصندوق االستئماني الحتواء الكوارث وتخفيف أعباء

الديون ) .(“Catastrophe Containment and Relief Trust” – CCRويسمح الصندوق االستئماني الجديد بانضمام
صندوق النقد الدولي إلى الجهود الدولية لتخفيف أعباء الديون عند إصابة البلدان الفقيرة بكوارث طبيعية حادة ولمساعدة
البلدان الفقيرة على مكافحة الكوارث في مجال الصحة العامة – كاألوبئة التي تسببها األمراض المعدية – عن طريق المنح
الموجهة لتخفيف أعباء الديون .وقد طلبت ثالثة بلدان أصيبت بفيروس اإليبوال (وهي غينيا وليبريا وسيراليون) الحصول

على مساعدات بقيمة  000مليون دوالر تقريبا من خالل الصندوق االستئماني الجديد في الفترة فبراير-مارس .9002

وفي يوليو  ، 9002اعتمد الصندوق عددا من المبادرات الجديدة ضمن نطاق صالحياته ،لدعم بلدانه األعضاء في سياق
عملها على تحقيق األهداف الجديدة للتنمية المستدامة ) .(SDGsوفي هذا السياق ،قام الصندوق بتعزيز شبكة األمان
المالي للبلدان منخفضة الدخل عن طريق زيادة قدرها  %20في الموارد التي تتيحها كل تسهيالته التمويلية الميسرة .وأعقب
ذلك التصديق على المراجعة الرابعة عشرة للحصص في أوائل  ،9006والتي حققت زيادة كبيرة في الدعم المالي الذي

يقدمه الصندوق للبلدان منخفضة الدخل .وباإلضافة إلى ذلك ،أصبح استخدام الموارد ذات الشروط الميسرة أكثر تركي از
على البلدان األفقر واألكثر ضعفا ،بينما تم تعديل التوازن في مزيج الدعم المالي للبلدان األغنى بحيث يتحول من التركيز
على الموارد ذات الشروط الميسرة إلى الموارد التي تقدم بشروط عادية .وأخيرا ،هناك جهود جارية لتأمين موارد إضافية
لإلقراض بقيمة  02مليار دوالر أمريكي تقريبا (ما يعادل  00مليار وحدة حقوق سحب خاصة) لدعم أنشطة الصندوق في

مجال اإلقراض الميسر.

تمثل هذه المعلومات آخر تحديث في أكتوبر 9006

