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املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي

القدرة على حتمل الديون اخلارجية والتنمية
تقرير األمني العام
موجز
حيلــل ه ـ ا التقريــر املقــدم عمــر بقــرار اجلمعيــة العامــة  202/86تطــور مؤشــرات
ديون البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلـة اتتقاليـة .وهـو يـورر تقييمـا للتقـدم ازـر يف
إطار املبادرات الدولية لتخفيـ عـ الـديون وإصـر وكـاالت تقيـيم اجلـدارة االئتماتيـة.
وينــاق التقريــر التحــديات الناشـ ة والقائمــة يف البلــدان الناميــة يف احلفــاع علــى القــدرة علــى
حتمل الديون وجتدّد النقاش بشأن وضع آلية لتسوية الديون السيادية.
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أوال  -مقدمة
 - 7طلبــت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  202/86إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة
العامة يف دورهتا التاسعة والسـتني تقريـرا عـن تنفيـ ذلـ القـرار وأن يـدرج يف ذلـ التقريـر
حتلير شامر وموضوعيا حلالة الديون اخلارجية للبلدان النامية وحبث اخليارات املتعلقـة بوضـع
هنج معز ة آلليات إعادة هيكلة الديون السيادية وآليـات تسـوية الـديون تأعـ بعـني االعتبـار
األبعاد املتعددة للقدرة على حتمل الدين .وامتثاال هل ا الطلـ يتنـاول هـ ا التقريـر التطـورات
األعرية يف حالة الديون وعدمة الديون اخلارجية للبلدان النامية واالقتصـادات الـيت متـر مبرحلـة
اتتقاليــة وينــاق التحــديات الناش ـ ة والقائمــة الــيت تواجااــا البلــدان الناميــة يف احلفــاع علــى
القدرة على حتمل الديون .ويتناول التقرير التطورات األعرية وجتدُّد النقاش بشأن وضـع آليـة
لتسوية الديون السيادية وخيتتم التقرير بتوصيات يف جمال السياسات العامة.

ثاتيا  -تظرة عامة وعرض لرجتاهات
 - 2بلـ جممــو أرصــدة الــديون اخلارجيــة للبلــدان الناميــة واالقتصــادات الــيت متــر مبرحلــة
اتتقاليــة (مــن اآلن رصــاعدا ”البلــدان الناميــة“) ســتة ترليوتــات دوالر يف عــام  2072وهــو
ما يشري إىل يادة قدرها  6.1يف املائة على أرصـدة عـام ( 2072اتظـر املررـ )( .)7وهـ هـي
السنة الرابعة على التوايل اليت يتجاو رياا منو الديون اخلارجيـة للبلـدان الناميـة متوسـد معـدل
النمو البال حوايل  1يف املائة ال ي استمر لفترة عقد من الزمن تقريبا قبل عام .2070
 - 2ويف عام  2072بلغت الديون الطويلة األجل ما يقرب من  12يف املائة مـن جممـو
أرصدة الديون كما كان عليه األمر يف عام  2072وكاتت مستحقة أساسـا إىل دائـنني مـن
القطا اخلاص .وواصلت حصة اإلقراض الرمسـي الطويـل األجـل للبلـدان الناميـة اخنفاضـاا يف
عام  2072مثلما حدث يف عام  .2072غري أن حصة الديون القصرية األجـل ارتفعـت مـن
 7.28تريليــون دوالر يف عــام  2077إىل  7.21تريليــون دوالر يف عــام  2072لتص ـل إىل
 7 1تريليون دوالر يف عام .2072
 - 4لقــد منــا متوســد النــاتج ازلــي اإليلــايل احلقيقــي هل ـ اجملموعــة بنســبة  1يف املائــة يف
عام  2072مث تباطأ إىل  4.1يف املائة يف عام  .2072واستمرت الصادرات يف النمـو بنسـبة
 4.2يف املائـــة يف عـــام  2072وبنســـبة  4.4يف املائـــة يف عـــام  .2072وعلـــى الـــرغم مـــن
_________________

( )7حسابات أماتة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األوتكتاد) بنا على قاعدة الببياتات املتاحة على اإلتترتت
إلحصا ات الديون الدولية للبن الدويل.
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حدوث حتسن طفي يف منو الصادرات رقد اسـتمرت تسـ الـديون للمجموعـة يف التـدهور
يف عــــام  2072حيــــث ارتفعــ ـت تســــبة جممــــو الــــدين إىل النــــاتج ازلــــي اإليلــــايل إىل
 22.1يف املائـــة يف عـــام  2072يف أعقـــاب حـــدوث يـــادات يف النسـ ـ يف عـــام 2077
وعــام  2072إىل  20.9و  27.1يف املائــة علــى التــوايل .وارتفعــت تســبة عدمــة الــدين إىل
الصادرات من  1.9يف املائة إىل  6.2يف املائة و ادت تسبة جممو الدين إىل الصـادرات مـن
 12.6يف املائة يف عام  2072إىل  11.9يف املائة يف عام .2072
 - 1و ادت االحتياطيــــــات الدوليــــــة للبلــــــدان الناميــــــة إىل  8.6تريليوتــــ ـات دوالر يف
عام  2072من حنو  8 2تريليوتات دوالر يف عام  2072وميثل ه ا حتسنا كبريا يف معـدل
منو االحتياطيات من  4.1يف املائة يف عـام  2072وهـو أد معـدل يف رتـرة تزيـد عـن عشـر
ســنوات إىل  6.1يف املائــة يف عــام  .2072وال تــزال أرصــدة االحتياطيــات الدوليــة تتجــاو
رصيد جممو الدين للبلدان النامية ككل .وعلى الرغم مـن أن النمـو يف االحتياطيـات الدوليـة
يف البلدان النامية حدث علـى حنـو مل يسـب لـه مثيـل منـ عـام  2000رـنن يـادة سـرعة منـو
الـديون علــى ســرعة منــو االحتياطيــات منـ عــام  2006أمــر يـثري القلـ  .رانــا  90بلــدا مــن
 92بلـــدا تتـــوارر عنـــاا بياتـــات تتعلـ ـ بالـــديون القصـــرية األجـــل يف عـــام  2072لـــدياا
احتياطيــات دوليــة تغطــي مــا يربــو علــى  700يف املائــة مــن ديوهنــا القصــرية األجــل وهــو
ما يضع احتماالت حدوث أ مة يف السـيولة يف البلـدان الناميـة .وقـد حققـت االحتياطيـات
الدولية يف البلدان النامية من عام  2000مزيدا من النمـو مبعـدل غـري مسـبو علـى الـرغم
من أن جز ا كـبريا مـن هـ ا النمـو قـد يكـون راجعـا إىل احتياطيـات مقتَرضـة ذلـ ألن غـري
املقــيمني قــد يزيــدون حيــا اهتم مــن اخلصــوم كاالســتثمار يف األســام أو الــديون .وكات ـت
إحدى النتائج غري املقصودة من بـرامج التيسـري الكمـي التوسـعية للواليـات املتحـدة األمريكيـة
واململكــة املتحــدة لربيطاتيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية هــي حــدوث موجــة مــن التــدرقات
الرأمساليــة إىل البلــدان الناميــة يف الفتــرة مــن عــام  2009إىل عــام  .2072وقــد حولــت بلــدان
األسوا الناش ة جز ا من رأس املال املتدر إىل احتياطيات من العمرت.
االجتاهات اإلقليمية
 - 8واصـــل جممـــو أرصـــدة الـــديون يف أوروبـــا الشـــرقية وآســـيا الوســـطى منـــو بنســـبة
 8يف املائــــة يف الفتــــرة  2072-2072مســــجر يــــادة طفيفــــة يف تســــبة النمــــو عنــــاا يف
العام الساب حـني بلغـت  1يف املائـة .وقـد ظلـت تسـبة جممـو الـديون يف املنطقـة إىل النـاتج
ازلـي اإليلـايل ثابتـة منـ عــام  2072وإن كاتـت بلغـت أعرهـا ( 40.6يف املائـة) يف يليــع
املناط يف عام  .2072وظلت الديون القصـرية األجـل مـن حيـث كوهنـا تسـبة مـن جممـو
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أرصدة الديون مسـتقر ًة عنـد  76يف املائـة تقريبـا أي قريبـة مـن املتوسـد علـى مـدى العقـد
الساب ( 71يف املائة) .و ادت تس الديون األعرى قلير حيـث ادت تسـبة عدمـة الـدين
إىل الناتج ازلي اإليلايل وتسبة جممو الدين إىل الناتج ازلي اإليلـايل بأقـل مـن  7يف املائـة
و ادت تسبة عدمة الدين إىل الصـادرات مبقـدار  7.1يف املائـة .وظلـت االحتياطيـات الدوليـة
يف املنطقــة ثابتــة مــن عــام  2072إىل عــام  2072بعــد حــدوث يــادة مبقــدار  1يف املائــة يف
عام .2077
 - 1وتباطـــأ منـــو جممـــو أرصـــدة الـــديون يف أرريقيـــا جنـــوب الصـــحرا الكـــربى ليبلـ ـ
 4يف املائــة يف عــام  2072منخفض ـاً مــن  77يف املائــة يف عــامي  2072و  .2077وظلــت
حصــة الــديون القصــرية األجــل يف جممــو أرصــدة الــديون ثابتــة تســبيا عنــد  71يف املائــة يف
عام  2072مسـجل ًة اخنفاضـاً قـدر  7يف املائـة رقـد عـن عـام  .2072و ادت تسـبة عدمـة
الــدين يف املنطقــة إىل الصــادرات وعدمــة الــدين إىل النــاتج ازلــي اإليلــايل بنســبة تقــل ع ـن
تص ـ يف املائــة يف حــني ادت تســبة جممــو الــدين إىل الصــادرات بنســبة  2يف املائــة مــن
عام  2072إىل عام  .2072ويف عام  2072حققت املنطقـة منـوا بنسـبة  1يف املائـة تقريبـا.
و ادت االحتياطيات الدوليـة للمنطقـة بنسـبة  7يف املائـة يف عـام  2072بعـد حـدوث يـادة
قدرها  72يف املائة يف عـام  .2072غـري أن املخـاطر الـيت هتـدد النمـو يف املنطقـة مـن حـدوث
هبوط يف املستقبل يف املنطقة تشمل رترة طويلة من النمـو البطيـ علـى تطـا العـامل وتراجعـا
يف االستثمار يف بلدان األسـوا الناشـ ة إضـارة إىل التحـديات الـيت تواجـه يف شـكل تزاعـات
داعلية وتطـورات مناعيـة سـلبية .ويف حـني حتسـنت تسـ الـديون يف العديـد مـن البلـدان يف
املنطقة بفضل القيام مببادرات لتخفي ع الدين علـى النطـا الـدويل اليـزال العديـد مـن
البلدان عرضة حلاالت من الركـود االقتصـادي إذ إن قـدرهتا علـى متويـل حـاالت عجـز أكـرب
حجما مقيدةً بسب حجم األسوا املالية ازلية .وترجع يادة قـدرة بعـ الـدول يف املنطقـة
على إصدار سندات سيادية دولية إىل تـوارر ظـرو مواتيـة علـى النطـا العـاملي .وقـد سـاهم
ه ا يف إحداث حتول يف تركيبة ديون املنطقة حبيث ادت مـن تعـرض املنطقـة ملخـاطر تقلـ
العمرت رجلبت ب ل حتديات جديدة للبلدان يتعني رصدها والتصدي هلا.
 - 6ويف أمريكــا الرتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاري تباطــأ منــو جممــو أرصــدة الــديون يف
عام  2072ليصل إىل  1يف املائة تزوال من  72و  72يف املائـة يف عـامي  2072و 2077
علــى التــوايل .وظلــت حصــة الــديون القصــرية األجــل ثابتــة عنــد  74يف املائــة يف الفتــرة مــن
عام  2077إىل عام  .2072و ادت تس الـديون يف املنطقـة علـى حنـو تراكمـي علـى مـدى
الســــنوات األعــــرية .وتباطــــأ النمــــو يف االحتياطيــــات الدوليــــة أيضــــا ليبلـــ  2يف املائــــة يف
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عام  2072منخفضـا مـن  6و  71يف املائـة يف عـامي  2072و  .2077والنمـو يف املنطقـة
مــنخف وأقــل مــن متوســد النمــو يف العقــد املاضــي وهــو مــا عــزي إىل اتكمــاش الطل ـ
اخلارجي واعتدال الطل ازلي .وقد أدت الزيادات يف معدالت الفائـدة يف الواليـات املتحـدة
إىل عمليات بيع يف األسوا الناشـ ة يف املنطقـة وكـان لتقلبـات سـو رأس املـال الناجتـة عـن
ذل تأثري على يللة أمور مناا أسعار الصر وأسـوا األسـام ورـرو عائـدات السـندات
الســيادية .وتتيجـــة لتحقــ مســـتويات معتدلــة للـــديون رقــد اســـتطاعت البلــدان يف املنطقـــة
ب ل حىت اآلن أن تعرب احلالة املضطربة ويرجـع ذلـ يف جـز منـه إىل الترتيبـات احلكوميـة
المتصــاص الصــدمات وإىل االحتياطيــات الرمسيــة ومروتــة أســعار الصــر غــري أن خمــاطر
حدوث هبوط ال تزال قائمة(.)2
 - 9ويف داعل املنطقة ال تزال منطقة البحر الكـاري تواجـه صـعوبات متزايـدة يف الـدين
العام حيث ال يزال عف الديون حيظى بأولوية رئيسـية يف السياسـة العامـة .وال يـزال النمـو
يف منطقة البحر الكـاري ضـعيفا بسـب احنسـار قطـاعَي البنـا والسـياحة ذلـ أن السـياحة
تشكل النشـاط االقتصـادي الرئيسـي .وباسـتثنا االقتصـادات املصـدرة للسـلع األساسـية رقـد
أرضى ه ا األمر إىل أن جعل البلدان الكاريبية عرضة للصدمات اخلارجية.
 - 70واصــلت أرصــدة جممــو الــديون يف الشــر األوســد ومشــال أرريقيــا منوهــا مبعــدل
 9يف املائــة يف عــام  2072كمــا حــدث يف عــام  2072وارتفعــت حصــة الــديون القصــرية
األجــل قلــير مــن  27إىل  22يف املائــة يف الفتــرة  2072-2072وهــي حصــة أعلــى مــن
متوســد النســبة امل ويــة الــيت بلغــت  71يف املائــة يف الفتــرة مــن عــام  2000إىل عــام .2009
وه الزيادة يف أرصدة الدين تنعكس يف يـادات تدرجييـة يف تسـ الـدين يف املنطقـة مبـا يف
ذل تسبة عدمـة الـدين إىل الصـادرات وتسـبة جممـو الـدين إىل الصـادرات وتسـبة عدمـة
الــــدين إىل النــــاتج ازلــــي اإليلــــايل .و ادت االحتياطيــــات الدوليــــة بنســــبة  2يف املائــــة يف
عام  2072بعـد اتكماشـاا بنسـبة  4يف املائـة يف عـام  .2072ويُتوقـع أن يتحسـن النمـو يف
املنطقــة علــى املــدى القصــري علــى الــرغم مــن أن التوقعــات قــد تراجعــت إىل حــد مــا بســب
حــاالت عــدم الــيقني املســتمرة املرتبطــة بعــدم االســتقرار السياســي والعقوبــات املفروضــة
والزناعات يف املنطقة .ويظل هنا قل من أن ما يتحق مـن حتسـن يف النمـو لـن يكـون كاريـا
لتقليص مستويات البطالة العالية.
_________________
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 - 77وبل منـو جممـو أرصـدة الـديون يف منطقـة شـر آسـيا وازـيد اهلـاد تسـبة قـدرها
 71يف املائة يف عام  2072بعد حدوث يادة قـدرها  70يف املائـة و  79يف املائـة يف عـامي
 2072و  2077على التوايل .وبفضل حتق منو أقوى يف املنطقـة رقـد ادت تسـبة جممـو
الدين إىل الناتج ازلي اإليلايل مبا يقـل عـن  7يف املائـة يف عـام  2072لتبلـ  74 8يف املائـة.
ويف الفتــرة مــن عــام  2072إىل عــام  2072ظلــت النســبتان األعريــان للــديون وهـا تســبة
عدمة الدين إىل الصادرات وتسبة عدمـة الـدين إىل النـاتج ازلـي اإليلـايل ثـابتتني يف حـني
ادت تســبة جممــو الــدين إىل الصــادرات مــن  42 2يف املائــة إىل  44 2يف املائــة .و ادت
االحتياطيــات الدوليــة بنســبة  72يف املائــة مســجلة ب ـ ل أكــرب يــادة يف يليــع املنــاط الــيت
مشلتــاا الدراســة .وال تــزال الــديون القصــرية األجــل تســتأثر حبصــة كــبرية مــن ديــون املنطقــة
( 46يف املائــة يف عــام  )2072وه ـي تســبة تظــل ثابتــة تســبيا يف مســتويات عــامي 2072
و .2077
 - 72وظلت اقتصادات السو الناش ة يف جنوب آسيا وشر آسـيا وازـيد اهلـاد ختضـع
أيضـا لتـدرقات رأس املـال املتقلبـة املدروعـة بفعـل جاذبيـة يـادة االسـتثمارات يف االقتصــادات
املتقدمة تظرا للتغيريات اليت حدثت يف السياسة النقديـة يف الواليـات املتحـدة .ومـن املنتظـر أن
يــؤدي حتســن اآلرــا االقتصــادية يف االقتصــادات املتقدمــة إىل تعزيــز قطاعــات التصــدير يف
املنطقــة .عــروة علــى ذل ـ رــنن النمــو يف كــل املنــاط يعتمــد كــثريا علــى األدا االقتصــادي
للصني وهو ما يعرضاا لتغريات غري متوقعة يف النشاط االقتصادي .ويتوقع أن تبلـ معـدالت
النمــو يف كــل املنــاط مــا بــني  1و  8يف املائــة علــى الــرغم مــن الشــكو ازيطــة بآرــا
النمو العاملي.

ثالثا  -أقل البلدان منوا
 - 72يف عام  2072اد جممو الدين اخلارجي ألقل البلدان منوا البـال عـددها  46بلـدا
مــن حيـــث كوهنـــا جمموعـــة مبقــدار  78.6بليـــون دوالر أو بنســـبة  9.1يف املائـــة مقارتـــة
بعــام  .2072وه ـ الزيــادة يف أرصــدة الــديون حــدث معظماــا يف الــديون اخلاصــة الطويل ـة
األجــل يف حــني اخنفضــت الــديون القصــرية األجــل .وتــتج عــن الزيــادة يف الــديون يف الفتــرة
 2072-2072يــادة يف تســبة الــدين إىل النــاتج ازلــي اإليلــايل مــن  21 1يف املائــة إىل
 28 1يف املائة و ادت أيضا تسبة جممو الـدين كنسـبة م ويـة مـن الصـادرات مـن 61.7
إىل  69.4يف املائة.
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 - 74وظلت تسبة عدمة الدين إىل الناتج ازلي اإليلايل وإىل الصـادرات لـدى أقـل البلـدان
منوا منخفضة عند  7.2يف املائة و  4.2يف املائة على التـوايل يف عـام  .2072وكاتـت هـ
تتيجة للشروط امليسرة للغاية ملعظم الديون اخلارجيـة ألقـل البلـدان منـوا وهـي يف املقـام األول
ديون طويلة األجل ( 62يف املائة) .وبلـ جممـو الـديون القصـرية األجـل  71.1مليـار دوالر
يف عــام  2072ويشــكل ذلـ اخنفاضــا قــدر  7.4بليــون دوالر مقارتــة بعــام  .2072و اد
جممو مبل االحتياطيـات مـن العملـة األجنبيـة مـن  82 20بليـون دوالر يف عـام  2072إىل
 17.6بليــون دوالر يف عــام  2072ومشــل ذلـ مــا يقــرب مــن ســتة أضــعا مبلـ الــديون
القصرية األجل هل البلدان.
 - 71ويف آذار/مارس  )2(2074كان هنا بلد واحد من أقل البلدان منـوا يعـا مـن حالـة
مديوتيـة حرجـة (السـودان) وتسـعة بلـدان مـن أقـل البلـدان منـوا معرضـة ملخـاطر شـديدة ألن
تعا من مديوتية حرجة (أرغاتستان وبوروتدي وتشـاد وجـزر القمـر ويلاوريـة الكوتغـو
الدميقراطية وجيبويت وساو تومي وبرينسي وكرييباس وهاييت) .وتغريت حالة ميامنـار مـن
تصــنيفاا بلــدا كــان يعــا مــن مديوتيــة حرجــة يف عــام  2072إىل كوتــه يتعــرض ملخــاطر
منخفضة الشدة ألن يعا مـن مديوتيـة حرجـة يف عـام  2072بعـد إلغـا ديـون تبلـ قيمتـاا
ما يقرب من ستة بريني دوالر يف تادي باريس املعقود يف كاتون الثا /يناير .)4(2072
 - 78ويف املتوســد رقــد حقـ أدا أقــل البلــدان منــوا حتســنا طفيفــا يف عــام  2072حيــث
حتق منو يف الناتج ازلي اإليلايل بنسبة  4.1يف املائة يف املتوسد مقارتة بنسبة  4.2يف املائـة
يف عام .)1(2072
 - 71ويف عـام  2072ســا ت حالــة أرصـدة احلســاب اجلـاري لســبعة عشــر بلــدا مــن أقــل
البلدان منوا يف حني اتسع تطا العجز املايل يف  20بلدا من ه البلدان .وشاد سـبعة عشـر
بلـدا مـن أقــل البلـدان منــوا عجـزا يف احلسـاب اجلــاري بنسـ م ويــة جتـاو ت  70يف املائــة يف
عام  .2072وعلى وجه اخلصوص ظلت ليبرييا ومو امبي يف عام  2072تشـادان عجـزا
مرتفعا يف احلساب اجلاري يتجاو  20يف املائة من تاجتامـا ازلـي اإليلـايل كمـا حـدث يف
عام  .2072ويُتوقع أن تشاد واردات السلع واخلدمات يادة يف أقل البلدان منـوا تلـ الـيت
_________________
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.2013/myanmar-20130128
(.UNCTAD staff calculations based on IMF World Economic Outlook data )1
14-58048

7/29

A/69/167

ال تزال توسع طاقتاا اإلتتاجية يف حني يُتوقع أن تنخف الصادرات كنسبة م وية من النـاتج
ازلي اإليلايل يف عدد من البلدان .ويعكس ه ا جزئيا اخنفاض الطلـ علـى السـلع األساسـية
من األسوا الناش ة .وعلى النقي مـن ذلـ يُتوقـع أن تزيـد الصـادرات كنسـبة م ويـة مـن
الناتج ازلي اإليلايل يف عدد من أقل البلدان منوا تل اليت وسعت قدرهتا اإلتتاجيـة يف جمـال
التعدين يف اآلوتة األعرية .وتتطل حاالت العجز الكـبرية يف احلسـاب اجلـاري رصـدا دقيقـا
ألن البلــدان الــيت تعــا مــن حــاالت عجــز مــايل كــبرية ومــن ارتفــا أعبــا الــديون لــن جتــد
أماماا يف جمال السياسة العامة سوى حيز ضي العتماد سياسات توسعية.
 - 76وبلــ حجــم تــدرقات الســندات الســيادية الــيت حــدثت مــؤعرا إىل أرريقيــا جنــوب
الصحرا الكـربى مخسـة بريـني دوالر يف عـام  2072وهـو أعلـى مسـتوى بلغتـه حـىت اآلن.
وه ا احلجم يساوي  20يف املائة من املعوتة و  72يف املائة مـن االسـتثمار املباشـر األجـن يف
املنطقة( .)8وقد قام عدد من أقل البلـدان منـوا مثـل رواتـدا ويلاوريـة تزناتيـا املتحـدة و امبيـا
بتنويـع ديوهنــا مـن القــروض امليسـرة التقليديــة واتضـمت إىل الســو املاليـة الدوليــة لرقتــراض
بشــروط جتاريــة .ودوارــع كــثري مــن ه ـ البلــدان ورا ذل ـ هــو احلصــول علــى التمويــل يف
األســوا الدوليــة ألن بنمكــان ه ـ األســوا أن تصــدر ســندات بســعر رائــدة أقــل مقارتــة
بـاالقتراض مــن األســوا ازليــة .وبلغــت تســبة العوائــد مـن أربــع مــن أصــل مثــان مــن اجلاــات
املصــدرة لســندات اليــورو يف أرريقيــا جنــوب الصــحرا الكــربى مــا يقــل ع ـن  1يف املائــة يف
عام .)1(2072
 - 79إن يادة إمكاتيات الوصول إىل األسوا املاليـة الدوليـة ميكـن أن تسـاعد أقـل البلـدان
منوا على حشد موارد للورا باحتياجات هياكلاا األساسية علـى املـدى البعيـد لتحقيـ منوهـا
االقتصادي .غري أن على أقل البلدان منوا أن تتـابع إدارة ديوهنـا بفعاليـة لتخفـ حـدة املخـاطر
املرتبطة هب األدوات املالية اجلديدة مبا يف ذل املخاطر املترتبـة علـى ترحيـل الـدين وخمـاطر
العمرت و يادة عدم استقرار االقتصاد الكلـي جـرا التـدرقات الكـبرية مـن رؤوس األمـوال.
على سبيل املثال ميكن أن يصـل السـداد إىل مسـتويات قصـوى عنـدما يـأيت موعـد اسـتحقا
السندات بسب املدروعات األساسية الكبرية اليت يـتعني سـدادها وهـو مـا قـد جيعـل ترحيلـاا
إذا ما دعت احلاجة أمرا صـعبا .ويف حالـة حـدوث اخنفـاض حـاد يف قيمـة العملـة ازليـة رـنن
مــدروعات الفائــدة علــى ســندات اليــورو لــن تصــبأ أكثــر تكلفــة مــن مــدروعات الفائــدة علــى
_________________
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سندات حملية معادلة هلا رحسـ بـل إن املـدروعات األساسـية بالعملـة ازليـة قـد ترتفـع علـى
حنــو ملحــوع وهــو ممــا يزيــد مــن خمــاطر التــأعر عــن الســداد و/أو خمــاطر ترحيــل الــدين عنــد
االستحقا  .وه ا ميكن أن يضيّع الفوائد من أسعار الفائدة على سندات اليورو الـيت هـي أقـل
مـن أســعار الفائـدة علــى السـندات ازليــة .عـروة علــى ذلـ رــنن حـدوث تــدرقات رأمساليــة
كبرية على املدى القصري يؤدي إىل ارتفا ال مسـ ّو لـه يف قيمـة العملـة ازليـة وإىل طفـرات
ائتماتية وتضخم وهـو ممـا يولـد مشـاكل للسياسـات النقديـة .ولـ ل رمـن األهيـة مبكـان أن
تكون البلدان قادرة على إدارة ه التدرقات الرأمساليـة وتقلبـاا مـع االسـتفادة مـن الظـرو
املواتية يف األسوا املالية الدولية.

رابعا  -املبادرات الدولية لتخفي
أل

ع

الديون

 التقـدم الـ ي أحر تـه مبــادرة البلـدان الفقــرية املثقلـة بالــديون و املبـادرة املتعــددةاألطرا لتخفي ع الديون.
 - 20مل حيـــدث منـ ـ التقريـــر الســـاب ( )A/68/203أي تغـــيري يف حالـــة البلـــدان املؤهلـــة
لرســتفادة يف إطــار مبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون وهــي تقتــرب مــن هنايتــاا .وحــىت
اآلن رنن من البلدان املؤهلة البالغة  29بلدا هنـا  21بلـدا أكملـت مبـادرة البلـدان الفقـرية
املثقلة بالديون .وهنا بلد واحد (تشاد) ال يزال يف املرحلة االتتقالية بـني مرحلـة اختـاذ القـرار
ومرحلة اإلجنا وهنا ثرثة بلدان (إريتريا والصومال والسـودان) مل تصـل بعـد إىل مرحلـة
اختاذ القرار.
 - 27وإضــارة إىل البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون رقــد حت حتديــد ميامنــار وتيبــال و ميبــابوي
على أساس احتمال أن تكون مؤهلـة ألن ختفـ أعبـا ديوهنـا يف إطـار مبـادرة البلـدان الفقـرية
املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة األطرا لتخفي ع الـديون( .)6وبعـد لقـا تـادي بـاريس
وميامنــار يف كــاتون الثــا  /ينــاير  2072أعلــى تــادي بــاريس طــر ميامنــار مــن متــأعرات
مستحقة علياا تبل قيمتاا عشرة بريـني دوالر حيـث ألغـى منـاا مـا يقـرب مـن سـتة بريـني
دوالر وأعاد جدولة الباقي .وال تزال ميبابوي يف ضائقة من الديون .وكان ه ا البلـد بصـدد
تطبيع عرقاته مع املؤسسات املالية الدولية وأتشأ مع صندو النقد الدويل يف حزيران/يوتيـه
 2072أول برتامج له يشـر عليـه موظفـون .رأهليـة ميبـابوي للحصـول علـى مسـاعدة يف
_________________
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إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون أمر غـري مؤكـد وسـو تتوقـ علـى مـا إذا كـان
ه ا البلد يفي مبعياري املديوتية لنااية عام  2004وهنايـة عـام  2070وسـدد ديوتـه املتـأعرة
املستحقة للصندو االست ما للنمو واحلد من الفقر.
 - 22وقد كان من شأن ختفي ع الديون املقدم يف إطـار مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة
بالديون واملبادرة املتعـددة األطـرا لتخفيـ عـ الـديون أن أعـاد توجيـه املـوارد مـن أجـل
يادة النفقات املخصصة للحد من الفقر .وعلى الرغم من أن يـادة اإليـرادات ألغـراض احلـد
من الفقر هي موضع ترحي رنن ما يثري القلـ هـو أن معظـم البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون
ال تزال عارج املسـار الصـحيأ لتحقيـ العديـد مـن مقاصـد األهـدا اإلمنائيـة لفلفيـة رغـم
وجود اعتررات بني ه البلدان .وقد أحر ت بلـدان مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون
بعــ التقــدم وواجاــت بالنســبة إىل جمموعــات البلــدان األعــرى حتــديا يف إجــرا أكــرب
التغــيريات علــى اإلطــر لتحقيـ مقاصــد أهــداراا اإلمنائيــة لفلفيــة( .)9وختفيـ أعبــا الــديون
وحــد لــيس بــالعرج الســحري لكــل التحــديات اإلمنائيــة الــيت تواجــه البلــدان الفقــرية املثقلــة
بالديون راو حل ضروري لكنـه غـري كـا وجيـ أن يقتـرن مبسـاعدة إضـارية مـن حيـث
التمويل اإلمنائي وبنا القدرات على حد سوا .
 - 22ويف حــني حتققــت حتســينات ملحوظــة يف مؤشــرات ال ـديون العديــدة للبلــدان الفقــرية
املثقلة بالديون رنن كثريا مـن هـ البلـدان ال تـزال يف عطـر مواجاـة حالـة مديوتيـة حرجـة
على الرغم مـن أهنـا أكملـت املبـادرة .ومـن بـني البلـدان الفقـرية املثقلـة بالـديون البـال عـددها
 28بلدا واليت تعمل بنشاط يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون هنا سـبعة بلـدان
تصن بأهنا يف عطر كبري بأن تواجه حالة مديوتيـة حرجـة وهنـا  78بلـدا معرضـة ملخـاطر
معتدلة بأن تواجه حالة مديوتية حرجة ويصن  72بلدا بأهنا معرضـة ملخـاطر منخفضـة بـأن
تواجه حالة مديوتية حرجـة( .)70وبالنسـبة إىل البلـدان الـيت مل تبـدأ بعـد االتضـمام إىل املبـادرة
ال يزال السودان يعا من حالة مديوتية حرجة ومل يتم اإلبر عـن مسـتويات أعبـا الـديون
إلريتريا والصومال .وقد رُر يف عام  2009مـن التحليـل السـاب املبلـ عنـه لقـدرة إريتريـا

_________________

( )9تفس املرجع.
70
( ) IMF List of LIC DSAs IMF, "Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and Multilateral Debt
) .ReliefInitiative (MDRI) – statistical update" (Washington, D.C., December 2013لالطالع على قائمة البلدان
المؤهلة لالستفادة من الصندوق االستئماني للحد من الفقر وححققرا النمرع اعتبرا ا مرن  1أيا /مرايع  ،4112انظر المعقر

التالي.http://www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/dsalist.pdf:
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على حتمل ديوهنا وتأجلت مشاورات املادة الرابعة املتعلقة بالصومال ملـا يزيـد عـن  20عامـا
تظرا لعدم وجود معلومات كارية(.)77
 - 24ولســو احل ـ رــنن اتتــاا مبــادرة البلــدان الفقــرية املثقلــة بالــديون واملبــادرة املتعــددة
األطرا ال تعين اتتاا أ مات الديون .رعلى اجملتمع الـدويل الـتفكري يف تقـاط القـوة والضـع
يف اإلطار املتعل بنقل الدروس املستفادة مناا لرستفادة مناا يف املسـتقبل .وجيـ أن يتصـدى
اجملتمع الدويل أيضا للتحديات اجلديـدة الـيت بـر ت منـ إطـر مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة
بالــديون ذل ـ أن البلــدان غــري املنض ـمّة إىل ه ـ املبــادرة والــيت تواجــه صــعوبات ال ميكــن
التغل علياا حباجة إىل مساعدة من اجملتمـع الـدويل .وينبغـي أن تتـا تفـس الفرصـة للبلـدان
اليت تواجه حالة مديوتية حرجة واليت مل تستفد بعد من آليات ختفي ع الديون.

با  -أتشطة تادي باريس
 - 21مل يعقــد من ـ التقريــر األعــري ســوى اجتمــا واحــد لنــادي بــاريس .ويف أيار/مــايو
 2074وصــلت األرجنــتني إىل اتفــا مــع الــدائنني يف تــادي بــاريس لســداد متأعراهتــا مــن
الــديون البالغــة  9 1بريــني دوالر علــى مــدى رتــرة مخــس ســنوات .وهــ ا االتفــا يعطــي
األرجنتني بع املروتة لضبد مستوى املدروعات السنوية للدائنني ذل أن مـا ينبغـي سـداد
يف الســنة األوىل هــو  7 71بليــون دوالر رقــد كحــد أد  .وحبكــم األمــر الواقــع أبرمــت
األرجنتني اتفاقا يتا هلا مبوجبـه عيـار أساسـي واحـد ملـدة سـنة واحـدة يف مـا يتعلـ مبسـتوى
املدروعات ويتوق على مستوى أدائاا االقتصادي .وه ا يعطي البلد متنفسـا كاريـا ملواصـلة
إصرحاته يف حني يفتأ اتفا تادي باريس الباب إلعادة ائتماتات التصـدير ويطبّـع عرقـات
األرجنتني مع اجملتمع املايل الدويل .عروة على ذل رنن تأعر األرجنتني عن سداد ديوهنـا يف
عام  2007يُنظر إليـه علـى تطـا واسـع بأتـه جنـا ذلـ أن اقتصـاد البلـد علـى الـرغم مـن
اتكماشـه ملــدة ثرثـة أشــار بعـد رتــرة التعثــر يف السـداد رقــد جـا ت بعــد ذلـ رتــرة اتتعــاش
ســريع يف النمــو أتاحــت للبلــد جمــاال لتحقي ـ متوســد منــو يف النــاتج ازلــي اإليلــايل قــدر
 6.1يف املائـة يف الســنة وحتقيـ اخنفــاض سـنوي يف مســتوى الفقـر قــدر  24يف املائـة تقريبــا
حبلول هناية عام .)72(2077
_________________

(.IMF, "Delayed Article IV consultation with Somalia", press release No. 13/293 (August 2013) )77
املشـــاد االجتمـــاعي ألمريكـــا الرتينيـــة Social (2072
( )72اللجنةاالقتصـــادية ألمريكـــا الرتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــاري
) .)panorama of Latin America" (2012متـــا علـــى املوقـــع التـــايلwww.cepal.org/publicaciones/xml/4/48454/ :
.SocialPanorama2012DocI.pdf
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عامسا  -املساعدة اإلمنائية الرمسية
 - 28يف عام  2072بل جممو صايف املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة من اجلاـات املاحنـة
يف جلنــة املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي مــا مقــدار
 724 9بليـــــون دوالر أي بزيـــــادة قـــــدرها  8.7يف املائـــــة بالقيمـــــة احلقيقيـــــة مقارتـــــة
بعــام  .)72(2072وه ـ ا ميثــل اتتعاشــا يف املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة بعــد ســنتني متتــاليتني مــن
اخنفاض حجم املساعدات .وه الزيادة هي تتيجة لقيام عـدد مـن احلكومـات بزيـادة إتفاقاـا
مــن املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة لتحقي ـ هــد ختصــيص  0.1يف املائــة مــن دعل ـاا القــومي
اإليلايل .وحىت اآلن مل ي ِ هب الغاية أو يتجاو ها سوى مخسـة مـن البلـدان املتقدمـة النمـو
يف اللجنــة وهــي الــدامنر والســويد ولكســمرب والنــرويج واململكــة املتحــدة .وقــد ظــل
اجملتمـع الــدويل مقصـرا باســتمرار عـن حتقيـ تلـ الغايــة حيـث بلـ صـايف املســاعدة اإلمنائيــة
الرمسيـــة كنســـبة م ويـــة مـــن الـــدعل القـــومي اإليلـــايل مـــا تســـبته  0.2يف املتوســـد يف
عام .2072
 - 21وعلــى الــرغم مــن أن جممــو القيمــة االمسيــة للمســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املقدمــة إىل
البلدان النامية اد يف عام  2072رنن تفصيل تدرقات املعوتة جغراريا يعطي صـورة متفاوتـة.
رفـــي عـــام  2072اخنفضـــت املعوتـــة املقدمـــة إىل القـــارة األرريقيـــة بنســـبة  1.8يف املائـــة
واخنفضــت املعوتــة الثنائيــة املقدمــة إىل أرريقيــا جنــوب الصــحرا الكــربى بنســبة  4يف املائــة
بالقيمة احلقيقية مقارتة بالسنة السابقة .ويُـرجأ أن يسـتمر هـ ا االخنفـاض يف املعوتـة املربجمـة
املقدمــة ألقــل البلــدان منــوا والبلــدان املنخفضــة الــدعل ال ســيما يف أرريقيــا اســتنادا إىل تتــائج
دراسة استقصائية أجرهتا جلنة املساعدة اإلمنائيـة يف عـام  2074بشـأن عطـد املـاحنني يف مـا
يتعل باإلتفا يف املستقبل .وهنـا مـا يـدعو إىل القلـ أيضـا مـن حتويـل خمصصـات املسـاعدة
اإلمنائية الرمسية بعيدا عن أرقر البلدان لصاحل بلدان خمتارة مـن البلـدان املتوسـطة الـدعل إذ إن
البلــدان الــيت تتــأثر بتخفــي املعوتــة املربجمــة هـي تلـ الــيت تعتمــد كــثريا علــى املعوتــة لتحقيـ
األهدا اإلمنائية لفلفية واحلد من مستويات الفقر.
 - 26وتشكل املساعدة اإلمنائية الرمسية مصدرا هامـا للتمويـل بالنسـبة إىل البلـدان الناميـة يف
أوقــات األ مــات إذ تزودهــا ه ـ املســاعدة برارــد حاســم لتحقي ـ الغايــات ازــددة يف إطــار
األهدا اإلمنائية املتف علياا دوليا .وقد توقعت الدراسة االستقصائية املتعلقـة طـد اإلتفـا
يف املســتقبل لــدى املــاحنني أن تزيــد املعوتــات املربجمــة املقدمــة إىل البلــدان يــادة طفيفــة بنســبة
_________________
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 2.4يف املائة بالقيمة احلقيقيـة يف عـام  2074وأن تظـل مـن دون تغـيري يف الفتـرة -2074
 .2071ويرجأ أن يكون ه ا الركود مرتبطا حبالة عدم اليقني اليت ال تزال حتـوم رـو املنـا
االقتصادي العاملي .ويُرجأ أن تستمر ه التوقعات االقتصادية العاملية املشوبة حبالة مـن عـدم
الــيقني لتــؤثر علــى ميزاتيــات املعوتــة وهــو ممــا يــثري خمــاو بشــأن إمكاتيــة التنبــؤ باملســاعدات
املقررة يف السنوات املقبلة .وبالنسبة إىل البلدان النامية رـنن حالـة عـدم الـيقني بشـأن مسـتقبل
املوارد يعقّد عملية صنع القرار يف احلكومة يف ما يتعل بتخصيص املوارد وميكـن أن تقـ يف
طري تنفي الربامج واإلصرحات على املدى الطويـل .رـالتنبؤ باملعوتـات مـن مث أمـر حاسـم
بالنسبة إىل لبلدان النامية يف وضع استراتيجيات التنمية الوطنية وتنفي ها.
 - 29ومن املام أن تواصل اجلاات املاحنة الورـا بالتزاماهتـا بتقـدمل املعوتـة واحلـد مـن عـدم
استقرار املعوتة .وهنا حاجة إىل تأمني تدرقاتٍ للمعوتـة تكـون أكثـر اسـتقرارا وقابليـة للتنبـؤ
هبــا وأقــل مســايرة لرجتاهــات الدوريــة ألشــد البلــدان رقــرا .وينبغــي أن يكفــل اجملتمــع الــدويل
توجيه املعوتة صـوب أول ـ االـ ين هـم يف أشـد احلاجـة إلياـا وأال يـؤدي االجتـا الـزنويل يف
املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منوا والبلـدان ذات الـدعل املـنخف و اصـة
يف أرريقيا إىل اإلضرار باجلاود اليت ب لت حىت اآلن يف جمال التنمية والنمو واحلد من الفقر.

سادسا  -وكاالت تقييم اجلدارة االئتماتية :التطورات األعرية
 - 20ساهت وكاالت تقييم اجلدارة االئتماتيـة يف األ مـة املاليـة العامليـة يف الفتـرة -2001
 2009الــيت بـــدأت مبشـــاكل يف ســو الـــرهن العقـــاري الثــاتوي يف الواليـــات املتحـــدة مث
اجتاحت األسوا املالية على الصـعيد العـاملي .وقـد أعفقـت تلـ الوكـاالت يف إجـرا تقيـيم
دقي ـ للمخــاطر الكامنــة يف صــكو ماليــة أشــد تعقيــدا بــأن قامــت بنصــدار تقييمــات غــري
صحيحة تبني أهنا كاتت كارثية علـى النظـام املـايل .وحـىت اآلن مل يـتم التوصـل إىل توارـ يف
اآلرا بشأن أتوا اإلصرحات اليت يتعني القيام هبا .راجلدل القائم حاليا بشأن كيفيـة إصـر
وكاالت تقييم اجلدارة االئتماتية منقسم بني رأيني متطررني وها( :أ) إعضا الوكـاالت إىل
رقابة مشددة من أجل تطاريها من تضارب املصاحل وتقليص حجـم الوكـاالت و(ب) إلغـا
الضــوابد املفروضــة علــى الوكــاالت حلــل إعفاقــات الســو احلاليــة مــن قبيــل التضــارب يف
املصــاحل واالرتقــار إىل الشــفارية واملنارســة واتعــدام املســا لة واإلرــراط يف االعتمــاد علــى
التقييمات .وقد تكون هنا حاجة إىل كر ه ين النوعني من اإلصرحات(.)74
_________________
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 - 27ويف قمة لندن لعام  2009وارقـت جمموعـة الــ  20علـى رـرض رقابـة تنظيميـة أشـد
صــرامة علــى وكــاالت تقيــيم اجلــدارة االئتماتيــة( )71مبــا يتفــ ومدوتــة أساســيات الســلو
لوكــاالت تقيــيم اجلــدارة االئتماتيــة الــيت وضــعتاا املنظمــة الدوليــة للجــان األورا املاليــة(.)78
وتتيجة ل ل جرى تنفيـ مبـادرات علـى الصـعد الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة لتعزيـز الرقابـة
علــى الكــاالت يف حــني اخت ـ ت تــدابري قبــل وقــو األ مــة .وقــد اخت ـ ت الواليــات املتحــدة
وأوروبــا وخمتل ـ املؤسســات املاليــة الدوليــة من ـ اتــدال األ مــة العامليــة عطــوات لوضــع
ضــوابد للوكــاالت ولضــمان حتقي ـ املزيــد مــن الشــفارية والقــدرة علــى املنارســة وتشــكل
إصرحات دود-رراتـ لـوول سـتريت وقـاتون اايـة املسـتال يف الواليـات املتحـدة أحـد
األمثلة على ذل  .وأتشأ االحتاد األورويب سلطة مستقلة تُعر باسم اهلي ة األوروبية لـفورا
املالية واألسوا وهي مكلفـة بتنظـيم أتشـطة وكـاالت التقيـيم ورقـا ملعـايري االحتـاد األورويب.
ويف الوقت ذاته أوصى االحتاد األورويب باإل الة التدرجيية لإلشـارات إىل التقييمـات اخلارجيـة
للجدارة االئتماتية .وه القواعد اجلديدة تتف هي أيضا والسياسات اليت وضـعتاا مؤسسـتان
دوليتان أعريان وها جملس االستقرار املايل وجلنـة بـا ل .ويف تشـرين األول/أكتـوبر 2070
أقر جملس االستقرار املايل مباد للحد من االعتماد املفرط على السـلطات واملؤسسـات املاليـة
يف مــا يتعلــ بتقييمــات الوكــاالت .ووارقــت قمــة ســول جملموعــة ال  20الــيت عقــدت يف
عـــام  2070علـــى مبـــاد اجمللـــس املتعلقـــة بتقليـــل االعتمـــاد علـــى التقييمـــات اخلارجيـــة
للجدارة االئتماتية.
 - 22وقد تناول تشريع جديد وُضع على النطا الدويل مسائل هامة يف ما يتعل بتضـارب
املصــاحل والشــفارية واملنارســة .ومــع ذلـ رعلــى الــرغم مــن هـ التغــيريات اإلجيابيــة ال يــزال
هنــا متســع للتحســني .علــى ســبيل املثــال ال تــزال املنارســة احلقيقيــة يف صــناعة االحتكــار
معدومــة وال يــزال هنــا عجــز عــن حــل التضــارب املتأصــل يف مصــاحل اجلاــات املصــدّرة
تسـو حبثـا
للسندات لدى اعتيار وكاالت تقييماا وعـدم وجـود حلـول للـدعول يف عمليـة ُّ
عن أعلى التقييمات وعن بدائل ذات مصداقية لنموذج مص ّدر السندات  -يدرع .عـروة علـى
ذلـ رــنن اللــوائأ احلاليــة مل تُحــدث تغــيريا جوهريــا يف هيكــل الســو بالنســبة إىل وكــاالت
تقييم اجلدارة االئتماتية بقدر ما يتعل األمـر هبيكـل احتكـار القلـة للسـو وال يف التضـارب
_________________

( )71يف اخلطة العاملية لإلتعاش واإلصر وار قادة جمموعـة العشـرين علـى رـرض لـوائأ لإلشـرا علـى وكـاالت
تقييم اجلـدارة االئتماتيـة وتسـجيلاا لكفالـة اسـتيفائاا للقواعـد الدوليـة للممارسـة اجليـدة وبوجـه عـاص ملنـع
حــــــــــدوث تضــــــــــاربات غــــــــــري مقبولــــــــــة يف املصــــــــــاحل .متاحــــــــــة علــــــــــى املوقــــــــــع التــــــــــايل:
.www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0402.html
( )78اتظر .www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD270.pdf
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ازتمل يف املصاحل يف منوذج مصـدر السـندات  -يـدرع وال يف عصخصـة طـابع املنفعـة العامـة
يف تقييم خماطر االئتمان.
 - 22غــري أن املواقــ الــيت اختــ ها بعــ االقتصــاديني جــا ت معاكســة جــ ريا جلاــود
اإلصر على النطا الدويل .رام يدعون إىل احلد من الضوابد والتقليل مـن االعتمـاد علـى
تقييمــات وكــاالت تقيــيم اجلــدارة االئتماتيــة وإىل اعتمــاد قواعــد تنظيميــة أكثــر حتوطــا بشــأن
التقييمات اليت جيرياا مديرو حارظات السندات واملستثمرون رياا أتفسـام للجـدارة االئتماتيـة
للســندات .ربــدال مــن تفــوي وكــاالت التقيــيم بنصــدار األحكــام املتعلقــة بالســرمة رــنن
يف مـــا يتعلــ بســـرمة حارظـــات
املــنظمني االحتـــرا يني بـــدال مـــن ذلــ يلقــون العــ
الســندات مباشــرة علــى املؤسســات املاليــة اخلاضــعة للتنظــيم ويســمحون هلــا بطلـ املشــورة
بشــأن اجلــدارة االئتماتيــة للســندات علــى النحــو ال ـ ي تــرا مناســبا رهنــا بوجــود إشــرا
احترا ي(.)71
 - 24وحــىت اآلن قــد يكــون املنظم ـون واملشــاركون يف الســو والدارســون قــد حــددوا
مكمرت ذات مصداقية لتقييمات اجلدارة االئتماتيـة مثـل التقييمـات الضـمنية يف السـو يف
ما يتعل مبقايضة املخاطر االئتماتية ولكن مل يـتم االتفـا علـى بـدائل معينـة لنمـوذج مصـدّر
السندات  -يدرع لتقييمات اجلدارة االئتماتيـة .غـري أن الواضـأ هـو أن علـى املـنظمني وضـع
معايري مستقلة للجدارة االئتماتية وإلغا تقييمات وكاالت تقييم اجلـدارة االئتماتيـة املسـجلة
ألغــراض تنظيميــة .ومــع ذلـ ينبغــي أن يعمــل املســتثمرون بصــورة مطــردة مــن أجــل وضــع
منــاذج داعليــة لتقيــيم اجلــدارة االئتماتيــة حلارظــاهتم واســتخدام تقييمــات الوكــاالت بصــفتاا
عنصــرا واحــدا مــن بــني عناصــر كــثرية يف تقيــيمام الــداعلي للجــدارة االئتماتيــة للموجــودات
يف حارظاهتم.
 - 21ويف هنايــة املطــا ينبغــي أن ينشـ املنظمــون احلـوارز الصــحيحة للحــد مــن حــدوث
تضــاربات حمتمل ـة يف املصــاحل ســوا كــان املســتخدَم هــو منــوذج املســتثمر-يــدرع أو منــوذج
مصدر السندات-يـدرع أو منـوذج الـدرع يف ضـو األدا أو منـوذج مركـز تبـادل املعلومـات
لتعزيز املنارسة والشفارية .وينبغي ررض تظام ملسا لة وكاالت تقييم اجلدارة االئتماتية وحتديـد
مسؤوليتاا املدتية يف حالة إعفا ه الوكاالت يف تقييم صكو الدَّين على النحو السـليم
أو يف تقيــيم احتمــاالت اإلســا ة إىل حقــو املســتثمرين بســب عــدم ب ـ ل العنايــة الواجبــة
أو بسب حبثاا عن وسائل للحصـول علـى حصـص يف السـو علـى حسـاب تقـدمل تقييمـات
_________________
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دقيقــة .ر ـنذا كاتــت احلــوارز تقــوم علــى أســس ســليمة رــاملطلوب هــو وجــود لــوائأ تنظيميــة
حمدودة جدا .وعلى العكس إذا كاتت احلوارز غري سليمة رقـد يترتـ علـى إعفـا السـو
تداعيات كبرية جدا يف األسوا املالية حىت مع وجود لوائأ تنظيميـة أقـوى كمـا شـادتا يف
األ مة املالية العاملية.

سابعا  -التحديات الناش ة و القائم
أل

 -تزايد الديون التجارية العامة

( )76

 - 28شاد العقد املاضي تغريات هيكلية مامة يف الدين العام يف معظـم االقتصـادات الناميـة
واالقتصادات املارة مبرحلة االتتقاليـة .واسـتمرت األورا املاليـة الصـادرة حمليـا ودوليـا تسـتأثر
باجلز األكرب من ذل يف حني ظلت القروض املصررية تشكل تسبة صغرية مـن اجملمـو (.)79
ومع ذل رقد حدث حتـول سـريع عـن أسـوا الـدين الدوليـة إىل أسـوا الـدين ازليـة .رقـد
أصبحت حصة ديون القطـا العـام الـيت صـدرت يف أسـوا الـدين ازليـة لـبع االقتصـادات
النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة اتتقالية يف الوقت احلاضر أعلـى مـن حصـتاا يف األورا
املاليــة الدوليــة الصــادرة عــن مؤسســات ماليــة ومؤسســات غــري ماليــة .وبالنســبة إىل يليــع
االقتصــادات الناميــة( )20بلغــت حصــة ديــون القطــا العــام هـ يف ســندات الــديون التجاريــة
اخلارجية يف عام  2072ما يقرب من  42يف املائة .وارتبد ه ا بزيادة مرارقـة يف املشـاركة
األجنبيــة يف األســوا ازليــة لــديون احلكوم ـات يف عــدد مــن البلــدان الناميــة الكــبرية و ي ـادة
سريعة يف السندات اليت تصدرها الشركات يف اخلارج .ويف هناية عام  2072وبالنسـبة لعـدد
من البلـدان الناميـة كـان يف حـو ة املسـتثمرين األجاتـ أكثـر مـن ثلـث السـندات احلكوميـة
املوجودة يف أسوا الدين ازلية .وه احليا ات األجنبية من السـندات مقومـة يليعاـا تقريبـا
بالعمرت ازلية.
 - 21وهنــا عــدة عوامــل تــدرع يف ه ـ ا االجتــا  .أوال لــيس هنــا مــن ش ـ يف أن يــادة
احليــا ات األجنبيــة الناجتــة عــن حبــث عــن عوائــد حيركــه اخنفــاض العوائــد االســتثنائي لســندات
عزاتة الواليات املتحدة كان هلا دور حموري يف يـادة عـدد املشـاركني األجاتـ يف األسـوا
_________________
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Yilmaz Akyuz, “Internationalization of finance and changing vulnerabilities in emerging and developing

.economies,” UNCTAD background paper (forthcoming
( )79هنــا اســتثنا واحــد جــدير باملرحظــة وهــو الصــني حيــث يتــأل مــا يقــل عــن  20يف املائــة مــن الــدين مــن
سندات.
( )20أجرى التقييم مصر التسويات الدولية اإلحصا ات املالية الدولية.
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املاليـة ازليـة( .)27ثاتيــا إن لـدى البلــدان الـيت تصـدر ســندات بالعملـة ازليــة تقييمـات ائتماتيــة
أعلى يف املتوسـد مـن تلـ الـيت تعتمـد أساسـا علـى السـندات الدوالريـة للواليـات املتحـدة
األمريكية وه ا جيـنأ إىل تضـيي اهلـام بـني السـندات املقومـة بـالعمرت ازليـة والسـندات
املقومة بدوالر الواليات املتحدة .ثالثا كان من شأن النجـا يف السـيطرة علـى التضـخم إىل
جاتــ حـــدوث أوجـــه حتســـن يف احلســـاب اجلـــاري وحالـــة االحتياطيـــات يف العديـــد مـــن
االقتصــادات الناميــة واالقتصــادات املــارة مبرحلــة اتتقاليــة أن ســاعدت علــى عف ـ خمــاطر
العمــرت .أعــريا رقــد حــدث ج ـرا الزيــادة يف تــدرقات رأس املــال أن تعرضــت عمــرت
معظــم البلــدان لضــغوط لررــع أســعارها وهــو مــا يررــع العائــدات مــن الســندات ازليــة .وقــد
حدث بعد أ مة منطقـة اليـورو بوجـه عـاص أن بـدأت العوائـد مـن هـ السـندات تواكـ
على حنو أوث العائدات ازققة من األصول الدولية اليت تعترب ”آمنة“(.)22
 - 26ويف هنايـة عـام  2072بلـ متوسـد تصــي احليـا ات األجنبيـة يف جممـو الســندات
احلكومية بالعمرت ازلية لعدد خمتار من البلدان النامية مبا يف ذل السندات واألورا املاليـة
بالعملــة ازليــة الصــادرة دوليــا مــا يقــرب مــن  20يف املائــة( .)22وقــد رار ـ الزيــادة يف حصــة
احليــا ات األجنبيــة مــن الســندات بالعملــة ازليــة من ـ بدايــة األ مــة اخنف ـاض يف مــدى تعــرض
املصــار ازليــة للــديون الســيادية كنســبة م ويــة مــن جممــو األصــول ال ســيما يف آســيا
وأمريكا الرتينية.
 - 29ومــن اآلثــار املامــة لزيــادة رــرص وصــول االســتثمارات األجنبيــة إىل األســوا ازلي ـة
حـدوث حتـول كــبري للـديون احلكوميــة حنـو غــري املقـيمني ال ســيما يف األورا املاليـة .وتشــري
التقــديرات إىل أن األجات ـ حيــو ون يف الوقــت احلاضــر تريليــون دوالر مــن الــدين احلكــومي
لرقتصـادات الناميــة واالقتصـادات املــارة مبرحلـة اتتقاليــة باسـتثنا القــروض الرمسيـة األجنبيــة.
وقد حت تكبد ما يقـرب مـن تصـ هـ ا املبلـ يف الفتـرة بـني عـامي  2070و  2072وكـان
معظمه بفعل تدرقات من مديري أصول أجنبية اجت بتاا ررو كبرية يف أسعار الفائـدة لـدى

_________________

()27

Philip Turner, “The global long-term interest rate, financial risks and policy choices in EMEs”, Bank for

).International Settlements Working Paper, No. 441 (February 2014

()22
).and stability”, Bank for International Settlements Working Paper, No. 391 (November 2012
( )22ه البلدان هي :إتدوتيسيا وماليزيا واملكسي وجنوب أرريقيا وتركيا.
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االقتصادات املتقدمة( .)24رالزيادة يف احليا ات األجنبية هي أكثر اتتشارا وبـرو ا إىل حـد بعيـد
بالنسبة إىل األورا املالية العامة مناا بالنسبة إىل جممو إيلايل الدين العام.
 - 40واألهــــم مــــن ذلـــ أن الــــدين احلكــــومي بـــالعمرت ازليــــة لرقتصــــادات الناميــــة
واالقتصادات املـارة مبرحلـة اتتقاليـة الـ ي حتـو جاـات عارجيـة لـيس يف أيـدي املصـار
املركزيـة األجنبيـة واهلي ـات الرمسيـة األعـرى ولكنـه يف الغالـ يف حارظـات مسـتثمرين علـى
املــدى القصــري يف االقتصــادات املتقدمــة وال ســيما بأيــدي مــديري األصــول األجنبيــة .وتشــري
التقديرات إىل أن املصار املركزية األجنبية مل يكن يف حو هتا يف هنايـة عـام  2072سـوى
مـــا بـــني  40بليـــون دوالر و  60بليـــون دوالر مــن الـــديون احلكوميـــة لرقتصـــادات الناميـــة
واالقتصادات الـيت متـر مبرحلـة اتتقاليـة مـن أصـل مـا يقـرب مـن تريليـون دوالر كـان ميتلكاـا
أجات ( .)21ومن أصل ما جمموعه  24بلدا هنا سبعة بلدان رقد أدرجـت ديوهنـا احلكوميـة
يف األصــول االحتياطيــة للمصــار املركزي ـة .وباســتثنا عــدد قليــل مــن البلــدان ذات الــديون
الرمسيــة الكــبرية رــنن احليــا ات الرمسيــة األجنبي ـة مبــا يف ذل ـ حيــا ات املصــار املركزي ـة
بصفتاا أصوال احتياطية وقروضا رمسية أجنبية تقل كثريا عن احليـا ات اخلاصـة الـيت تـديرها
مصار أجنبية وجاات غري مصررية على السوا (.)28
 - 47وعلى الرغم من أن للتحول من الديون املقومة بالعمرت األجنبيـة إىل الـديون املقومـة
بالعمرت ازلية بع املزايـا بالنسـبة إىل مصـدري السـندات رـنن لرجتـا يف يـادة املشـاركة
األجنبية املرح يف سو الدين ازلـي يف عـدد مـن البلـدان الناميـة عـددا مـن اآلثـار املترتبـة
بالنسبة إىل واضعي السياسات .رزيادة االستثمار يف السندات واألورا ازلية مـن جاتـ غـري
املقيمني يزيد يف عمـ أسـوا الـديون ازليـة وسـيولتاا وهـو مـا يـؤدي إىل حتسـني اكتشـا
األسعار ومتديد آجـال االسـتحقا بفضـل يـادة الطلـ الكلـي علـى صـكو الـدين .غـري أن
احليا ات األجنبية من الديون ازلية جتـنأ إىل أن تكـون أقـل اسـتقرارا مـن تلـ الـيت تعـود إىل
مؤسسات استثمارية حملية ذل أن األُوىل أي احليا ات األجنبية ليست ملزمة حبيـا ة تسـبة
م وية معينة من أصـوهلا يف صـكو الـديون ازليـة .علـى سـبيل املثـال مطلـوب مـن املصـار
ازليــة يف العديــد مــن البلــدان أن حتــو جــز ا مــن احتياطياهتــا يف صــكو ديــن بالعملــة ازليــة
ولــ ل رنهنــا ال تســـتطيع أن حتــد مـــن حيا اهتــا دون املســتويات املطلوبـــة حــىت يف أوقـــات
_________________

()24

Serkan Arslanalp and Takahiro Tsuda, “Tracking global demand for emerging market sovereign debt”, IMF

).Working Paper, No. 14/39 (March 2014
( )21املرجع تفسه.
( )28املرجع تفسه.
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األ مــات .أمــا مــديرو األصــول األجنبيــة مــن تاحيــة أعــرى ريمكنــام مــن حيــث املبــدأ
التخلص من كل مـا لـديام مـن حيـا ات مث اخلـروج مـن السـو  .ويف بعـ احلـاالت عنـد
حــدوث تغــريات حــادة يف رــرو أســعار الفائــدة الدوليــة وعنــدما يكــون حبــو ة املســتثمرين
األجات جز مام من سو الـديون ازليـة رـنهنم قـد يعمـدون بسـرعة إىل تقلـيص حيـا اهتم
من الديون بالعمرت ازليـة رينـتج عـن ذلـ ارتفـا حـاد يف أسـعار الفائـدة ازليـة وضـغوط
علــى العملــة ازليــة خلف ـ قيمتــاا( .)21وه ـ اآلثــار النايلــة عــن حــدوث تغــريات حــادة يف
معنويات املستثمرين ميكـن أن تكـون كـبرية بالنسـبة إىل لبلـدان الـيت يـتم رياـا حتريـر حسـاب
رأس املال وال يتم استخدام أي تقنيات إلدارة حساب رأس املـال .وبالنسـبة إىل البلـدان الـيت
توجد رياا ضوابد لرأس املال أو تقنيات إلدارة حسـاب رأس املـال ميكـن العثـور علـى طـر
للتحايل على تدرقات رأس املال السـريعة .عـروة علـى ذلـ وتظـرا إىل أن يليـع املسـتثمرين
األجات يف صكو الدين ازلـي للبلـدان الناميـة هـم دائنـون مـن القطـا اخلـاص رـنن العـدد
الكبري من الدائنني من القطا اخلاص يف الديون ازليـة يصـبأ أكـرب حجمـا .ويف حالـة وجـود
عجز عن السداد تصبأ إعادة هيكلة الـديون أمـرا صـعبا وعاصـة يف حالـة عـدم وجـود آليـة
مسبقة إلعادة هيكلة الديون.

با  -تكسة يف جمال إعادة هيكلة الديون
 - 42كان من شـأن أ مـات الـديون األعـرية والـدعاوى املطولـة الـيت ررعاـا الرارضـون مـن
حاملي السندات ضد األرجنتني أن أدت إىل مناقشات دولية مكثفة بشأن ضـرورة إتشـا آليـة
إلعـادة هيكلــة الــديون الســيادية لتحســني الكفــا ة والزناهــة والتنســي يف إعــادة هيكلــة الــديون
السيادية .وقد أظارت أ مات الديون األعرية مرة أعرى أن إعادة هيكلة الديون غـري املنظمـة
ميكــن أن ت ـؤدي يف كــثري مــن احلــاالت بالتســوي وبــدرع تعويضــات باهظــة للــدائنني إىل
اتعكاس الديون اخلاصة على اجملتمع وإىل معاتاة بشرية .ك ل ألقـت الـدعاوى املرروعـة ضـد
األرجنتني مزيـدا مـن الضـو علـى مشـكلة جتـزّؤ املنتـديات القاتوتيـة القائمـة وهـو مـا يسـتتبع
وجــود حمــاكم خمتلفــة لــدياا تفســريات خمتلفــة جــدا لـنفس الشــرط التعاقــدي ومــن مث رــرض
جمموعة واسعة من األحكام .والنتيجة الناائيـة هـي يـادة التنـارر وعـدم القـدرة علـى التنبـؤ يف
إعادة هيكلة الديون.

_________________
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 - 42وتشـــكل أحكـــام ازكمـــة العليـــا للواليـــات املتحـــدة الصـــادرة يف  78حزيران/يوتيــه
( 2074قضـية يلاوريـة األرجنـتني ضـد Republic of Argentina v. NML ( NML Capital Ltd
 ))Capital Ltdواملتعلقــة بعمليــة مبادلــة الــديون الــيت جــرت يف األرجنــتني يف عــام 2001
و عــام  2070يف أعقــاب كارثــة التــأعر عــن ســداد مــا تبل ـ قيمتــه  700بليــون دوالر مــن
السندات وهي أحكام تستند يف الغال إىل قواتني تيويـور تصـرا مـدويا لصـنادي التحـوط
ازددة اليت مل تشار يف مبادلة الديون األرجنتينية .وهي متثـل أيضـا تكسـة بالنسـبة إىل إجـرا
إعادة هيكلة منظمة للديون السيادية وتل تكسة يرجأ أن متتـد عواقبـاا إىل مـا ورا حـدود
الواليات املتحدة واألرجنتني.
 - 44وقد قامت األرجنتني بأول حماولة إلعادة اهليكلـة يف عـام  2001يف أعقـاب تأعرهـا
عن سداد ديوهنا يف عام  2007وتلت ذل عمليـة مبادلـة الـديون الثاتيـة لعـام  .2070وقـد
قبـل أكثـر مــن تصـ الرارضــني لعمليـة املبادلــة لعـام  2001الشــروط الـيت تــص علياـا عــرض
عام  2070وهـو مـا أدى إىل مشـاركة  92يف املائـة مـن الـدائنني يف عملـييت مبادلـة الـديون.
وقام بع الصنادي التحوطية بشرا السندات املتعثـرة مـن الـدائنني الرارضـني صـم كـبري يف
السعر وطالبوا يف وقـت الحـ بـدرع كامـل القيمـة االمسيـة األصـلية للسـندات .ويصـ هـ ا
كثريون بأته سلو وحشي .وقام بضعة من صنادي التحوط الرارضـة للمبادلـة بقيـادة NML
 Capitalبررع دعوى يلاعيـة ضـد األرجنـتني لـدى ازكمـة ازليـة للواليـات املتحـدة للمنطقـة
اجلنوبية يف تيويور .
 - 41وكــان لتفســري ازكمــة لشــرط املســاواة يف املعاملــة أن جعــل ازكمــة حتكــم بلــزوم
أن تكون أي درعات تسدد يف املستقبل على السندات اليت أعيـدت هيكلتـاا مرتبطـة بسـداد
املبل كامر إىل الة السندات الرارضني .وه ا التفسري غري العادي لشرط املسـاواة يف املعاملـة
راجــأ حــىت الراســخني يف العلــم يف ميــدان إعــادة هيكلــة الــديون .غــري أن حمكمــة االســت نا
للدائرة الثاتية يف الواليات املتحـدة األمريكيـة حكمـت يف  76تشـرين الثـا /تورمرب 2072
لصاحل  .NMLواستأتفت األرجنـتني ذلـ احلكـم أمـام ازكمـة العليـا للواليـات املتحـدة الـيت
أبقـت يف وقـت الحـ علـى حكـم ازكمــة األد سـليما مـن دون تغــيري .وذلـ يف قرارهــا
املـؤر  78حزيران/يوتيـه  .2074وكـان مـن شـأن هـ ألحكـام أن أتشـأت سـابقة ملكارــأة
لدائنني الرارضني يف حني عاقبت الدائنني ال ين شاركوا يف إعادة هيكلة الديون.
 - 48وكان حلكم حمكمة الـدائرة الثاتيـة أيضـا آثـار هامـة لـدى أطـرا ثالثـة (املصـار يف
هـ احلالــة) تتــوىل تســليم مــدروعات تيابــة عــن حكومــة األرجنــتني حلــاملي الســندات ال ـ ين
شاركوا يف عملييت مبادلة الديون .وقضت ازكمة بأن ه األطـرا الثالثـة سـو تعتـرب أهنـا
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يف حالة ا درا للقاتون لو استمرت يف درع مبال قبـل أن يـتم درـع املبـال املسـتحقة للرارضـني
بالكامل وسو تعامل بنا على ذل  .إضارة إىل ذلـ أكـد احلُكـم الثـا للمحكمـة العليـا
الطل املقدم من  NMLبوجوب أن تقوم املصار اليت تتوىل سداد مبـال إىل الـة السـندات
األرجنتينية بتسليم املعلومات املتعلقة باألصول التابعة لفرجنتني يف يليع أحنـا العـامل إىل الـة
السندات الرارضني .وقد تترتـ علـى إلـزام املؤسسـات املاليـة بعـدم سـداد أي مبـال إىل الـة
السندات ال ين قبلوا عملية مبادلة الديون وبتورري معلومات عـن أصـول املقترضـني السـياديني
يف يليــع أحنــا العــامل آثـار كــبرية يف النظــام املــايل الــدويل إذ سـيُطل مــن مقــدمي اخلــدمات
املالية تيسري إتفاذ عقود الديون للدائنني.
 - 41وقــد أتشــأت قضــية يلاوريــة األرجنــتني ضــد ( NML Capital Ltd
 )Argentina v. NML Capital Ltd.سـواب قاتوتيــة جديـدة هامـة ميكــن أن تكـون هلـا عواقـ
وعيمــة بالنســبة للنظــام املــايل الــدويل وهــي متثــل اتتكاســة كــبرية يف مــا يتعلـ بنعــادة هيكلــة
الديون السيادية على النطا الدويل .را األحكام تلغي درع حوارز ماليـة للـدائنني ليشـاركوا
يف عمليات منظمة لتسوية الديون وستجعل إعـادة هيكلـة الـديون يف املسـتقبل أشـد صـعوبة
ال ســيما بالنســبة إىل الســندات املســتحقة الــيت مــن دون بنــد َشــرطي للعمــل اجلمــاعي والــيت
هتــد إىل احلــد مــن احتمــاالت قيــام عــدد صــغري مــن الــدائنني بــرر إعــادة هيكلــة الــديون.
واملبلـ املســتح غــري معــرو ولكــن مــن املــرجأ أن يكــون كــبريا .وعلــى الــرغم مــن ا ديــاد
اتتشار إدعـال شـرط العمـل اجلمـاعي يف عقـود السـندات منـ تـأعرت االرجنـتني عـن سـداد
ديوهنــا وعاصــة من ـ األ مــة املاليــة العامليــة يف الفتــرة  2009-2001رــنن اتتــاا الســندات
القائمــة الــيت مــن دون شــروط بشــأن العمــل اجلمــاعي ســو يســتغر ســنوات .عــروة علــى
ذلـ رـنن إلــزام أطـرا ثالثــة مـن املؤسســات املاليـة بتــورري معلومـات عــن أصـول املقترضــني
السياديني سو تترت عليه آثار كبرية بالنسبة إىل النظام املايل الـدويل ذلـ أن إتفـاذ عقـود
الـدين بالنسـبة إىل الـدائنني سيصـبأ جــز ا مـن التزامـات تقــدمل اخلـدمات مــن جاتـ اجلاــات
املقدمة للخدمات املالية املشاركة يف إعادة هيكلة الديون.
Republic of

جيم  -النقاش اجلاري على النطا الدويل بشأن وضع آلية لتسوية الديون
 - 46تــرب قضــية يلاوريــة األرجنــتني ضــد  NML Capital Ltdاحلاجــة امللحــة إىل حتســني
الكفا ة والتنسي يف إعادة هيكلة الديون على املسـتوى الـدويل للحـد مـن العقبـات الـيت حتـول
دون حتقيـ مشــاركة أوســع تطاقـا يف إعــادة اهليكلــة يف ظــل غيـاب إجــرا ات واضــحة بشــأن
إعسار اجلاـات السـيادية .رـاإلجرا ات القائمـة هـي إجـرا ات خمصصـة وتفتقـر إىل االتسـا .
ويف أعقاب األ مة املالية العاملية وازاكمات اليت استغرقت وقتا طوير واملتعلقـة مببادلـة ديـون
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األرجنتني حدث حتول يف املشاعر لصاحل إتشا آلية لتسوية الديون .رقد أصبأ مسـلما بـه أن
استمرار األ مة لفترة مخس سـنوات أو التسـوي أو القـول بـأن األمـر” :قليـل جـدا ومتـأعر
جــدا“ كــل ذلـ مشــكلة حتتــاج إىل حــل للحــد مــن التكــالي االقتصــادية واملعاتــاة البشــرية
النايلة عن تراكم الديون .رفي عدة قرارات تتعل بالديون مبا يف ذل القـرارات 744/81
و  769/88و  796/81أقــرت اجلمعيــة العامــة تصــميم آليــة لتســوية الــديون لتكــون أداة
للحؤول دون وقو أ مات ديون ولتسويتاا ودعت إىل النظـر يف وضـع تُاـج معـز ة إلعـادة
هيكلة الديون السيادية وآليات لتسوية الديون.
 - 49وما رت ت املنتديات الدوليـة املختلفـة مبـا رياـا مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة
(األوتكتاد) وصندو النقد الـدويل وإدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة التابعـة لفماتـة
العامـــة وأماتـــة الكومنولـــث واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة ومراكـــز البحـــوث واملؤسســـات
األكادميية تقوم بتنظيم اجتماعات وإجـرا حبـوث الستكشـا جـدوى إتشـا وتشـكيل آليـة
حمتملــة لتســوية الــديون .واقتــر صــندو النقــد الــدويل يف عــام  2002آليــة إلعــادة هيكلــة
الـديون الســيادية وأعــاد النظــر يف مســألة إعــادة هيكلــة الــديون يف ورقــة سياســات صــدرت يف
عــامي  2072و  2074بعنــوان ”إطــار اإلقــراض للصــندو والــديون الســيادية  -اعتبــارات
أولية“ ومررقاهتا .ومع ذل ويف مـا يتعلـ باالجتاهـات املمكنـة لإلصـر رـنن آعـر اقتـرا
لصندو النقد الدويل يدعو إىل احلفاع على هنج قـائم علـى السـو يركـز علـى عقـود الـدين
تصحبه عملية إلعادة تشكيل الديون .ويتم اللجو إىل إعادة تشكيل الديون يف الظـرو الـيت
يفقد رياا بلد عضو يف صندو النقد الدويل أسباب الوصـول إىل األسـوا ويـرى الصـندو
رياا أن الدين ممكـن حتملـه وإن مل تكـن احتمـاالت ذلـ كـبرية .ويتحقـ هـ ا بتمديـد رتـرة
اســتحقا الــدين وعــادة مــا يكــون ذل ـ مــن دون أي ختفــي يف أصــل الــدين أو الفائــدة.
 - 10ومــع ذل ـ رمــن دون مناقشــات يلاعيــة وشــاملة وشــفارة مســبقة بشــأن اخلصــائص
املرجوة يف آلية إعادة اهليكلـة سـو تقـوَّض شـرعية التصـاميم املقترحـة آلليـة تسـوية الـديون
ورعاليتــاا االقتصــادية .ويف بدايــة عــام  2072بــدأت األوتكتــاد عمليــة مشــاورات واســعة
النطا مع عربا قاتوتيني واقتصـاديني لتصـميم مقتـر آلليـة تسـتند إىل أطـر وهياكـل وأسـس
من جمموعة موحدة من املباد واإلجرا ات العامة املقبولـة دوليـا .وتسـتفيد عمليـة وضـع آليـة
لتسوية الديون مـن اعتمـاد هنـج شـامل مـن شـأته أيضـا أن يضـفي شـرعية موضـوعية علـى أي
اقترا قائم يتف واخلصائص املعيارية الـيت حتـددها العمليـة .وهـ املقـدمات اإلجرائيـة حتـدث
ررقا كبريا من حيث النتائج القاتوتية والسياسية واملؤسسية لعملية تصميم آلية لتسوية الـديون.
وبالنظر إىل أن تورري املنارع العامة العاملية يستتبع بالضرورة تنسـيقا مـن جاتـ السـلطات علـى
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املستوى الدويل رمن شـأن هـ املقـدمات اإلجرائيـة أن تكفـل رعاليتـة تلـ اآلليـة يف معاجلـة
األ مات العاملية للديون وحاالت التأعر عن السداد واملنا عات يف املستقبل.

دال  -أهية وضع معايري ومباد متف علياا دوليا
 - 17يشكل اعتماد ممارسات سليمة يف إدارة الديون السيادية وحوكمتاا من جاتـ كـل
مــن املقرضــني واملقترضــني عــد الــدرا األول ضــد هشاشــة الــديون وأ ماهتـا وهــو أمــر بــال
األهية لتعزيز النمـو االقتصـادي والتنميـة بتقـدمل متويـل مسـتدام وذي توعيـة جيـدة .إن تظـام
الديون السيادية يف العـامل يف حاجـة ماسـة إىل التنسـي ذلـ ألن حـل أ مـة الـديون السـيادية
خيضع لشبكات رضفاضة وترتيبات خمصصـة .وهـ اجملموعـة مـن الترتيبـات ميكـن أن تسـتفيد
من وضع معايري مشتركة تنطب على يليع اجلاات املعنية ومن االمتثال إىل املعـايري الـيت تعـز
املسؤولية املشتركة بني املقرضني واملقترضني على املستوى الدويل.
 - 12وياد مشرو املباد املتعلقة بتعزيز اإلقراض واالقتراض السيادي املسؤول الـ ي
وضــعه األوتكتــاد يف عــام  2072إىل مــل الفــرا القــاتو واملؤسســي بطــر ثــرث ليعــود
بالفائــدة علــى كــل مــن املقرضــني واملقترضــني الســياديني .أوال تضــفي ه ـ املبــاد طابعــا
مؤسسيا على القواتني واملمارسات املتصلة بالديون السـيادية وتعمماـا لتقتـر إطـارا معياريـا
موحــدا ميكــن أن تطلــع عليــه الــدول ذات الســيادة واهلي ــات القضــائية الدوليـة .ثاتيــا إن هـ
املباد تنشر املعررـة وتسـاهم يف حتقيـ توارـ يف اآلرا علـى الصـعيد العـاملي بشـأن ممارسـات
التمويــل الســيادية املســؤولة .ثالث ـا إهن ـا تشــر جاــات معنيــة متنوعــة يف تكــوين يلاــور مــن
املناصرين للسلو املسؤول وتسام يف التنفي الناجأ هلـ ا السـلو علـى مسـتويات مؤسسـية
خمتلفة .وليس يف ه املباد ما يشري إىل أهنا تضع تشريعات جديدة راـي بـاألحرى تسـتفيد
من املمارسات السليمة واملباد العامة القائمة وتزيد علياا .ولـ ل ينبغـي أن يـؤدي التنفيـ
النــاجأ للمبــاد إىل تغــيري دائــم يف الســلو بــني املقترضــني الســياديني ومقرضــيام بتكلفــة
منخفضة على الصعيد السياسي .ومن شأن اعتمـاد معـايري مشـتركة تتيجـة لـ ل أن يرسـل
أيضا إشارة قوية واضحة بأن الدول ملتزمة بالعمل معا علـى الطريـ املـؤدي إىل احلفـاع علـى
االستقرار املايل.

ثامنا  -االستنتاجات و التوصيات يف جمال السياسة العامة
 - 12ظلت البلدان النامية تشاد جتربة تدهور مؤشـرات ديوهنـا يف عـام  2072مـن حيـث
يــادة أرصــدة الــديون مبــا يف ذلـ يــادة الــديون القصــرية األجــل وهــو ممــا ســاهم يف تفــاقم
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تس ـ الــدين بوجــه عــام .وقــد حــدث ه ـ ا يف بي ــة تشــاد منــوا اقتصــاديا بطي ــا علــى النطــا
العاملي وذل أمـر جيعـل البلـدان الناميـة عرضـة حلـاالت مـن الركـود االقتصـادي والصـدمات
اخلارجية .رينبغي أن تكون ه البلدان ح رة وأن تتبع استراتيجيات رعالـة ملواجاـة املخـاطر
وإدارة الديون من أجل احلفاع على ديوهنا عند مستويات ميكن حتملاا.
 - 14عروة على ذل ساعد االجتا املتزايد لدى أقل البلـدان منـوا حنـو تعـومل السـندات يف
األسوا العاملية لرستفادة من اخنفاض أسعار الفائـدة علـى الوصـول إىل مصـادر متويـل لتلبيـة
احتياجاهتا من اهلياكـل األساسـية .وهـ ا يزيـد مـن أهيـة إدارة خمـاطر اسـتخدام صـكو ماليـة
جديدة مبا يف ذل جتميع األورا املالية حس آجال استحقاقاا وخمـاطر الترحيـل وخمـاطر
العمــرت والتحــديات املتصــلة بالقــدرة علــى حتمــل الصــدمات وتقلب ـات االقتصــاد الكلــي
املرتبطة بالتدرقات الرأمسالية الكبرية.
 - 11وعلى الرغم من أن الزيـادة يف املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة يف عـام  2072بعـد عـامني
متتاليني من اخنفاض أحجام املعوتات أمر مرح به رنن حتـول املخصصـات بعيـدا عـن أرقـر
البلدان حنو البلدان املتوسطة الدعل أمـر يـثري القلـ  .رالبلـدان املتـأثرة باخنفـاض املعوتـة املربجمـة
هي األكثر اعتمادا على تل املعوتـة لتحقيـ األهـدا اإلمنائيـة لفلفيـة واحلـد مـن مسـتويات
الفقــر .عــروة علــى ذل ـ رــنن االجتــا الــزنويل للمعوتــة املربجمــة املقدمــة إىل أقــل البلــدان منــوا
والبلدان املنخفضة الدعل ال سـيما يف أرريقيـا يـثري بـال القلـ ذلـ أن التمويـل امليسـر إىل
حد بعيد أمر بال األهية لتحقي القـدرة علـى حتمـل الـديون .ريجـ أن يعيـد اجملتمـع الـدويل
تنشيد التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية يف إطار عطة ما بعد عام .2071
 - 18وعلــى الــرغم مــن أن يــادة املشــاركة األجنبيــة يف أســوا الــدين ازلــي يف عــدد مــن
البلــدان الناميــة يــورر بعــ الفوائــد ينبغــي أن يكــون مصــدرو الســندات علــى وعــي تــام
باملقايضـــات الـــيت حتـــدث وال ســـيما احتمـــال عكـــس اجتـــا تـــدرقات رأس املـــال يف أوقـــات
الصدمات الداعلية واخلارجيـة ورمبـا كـان هـ ا ممـا أدى إىل يـادات حـادة يف أسـعار الفائـدة
على الصعيد ازلي والضغد حنو عف قيمـة العمـرت ازليـة أو إىل كليامـا .ولـ ل ينبغـي
أن يتوصل واضعو السياسـات إىل حتقيـ تـوا ن هـام بـني املشـاركة األجنبيـة يف أسـوا الـدين
ازلي وضرورة مواصلة املؤسسات ازلية تعزيز احليا ات الكبرية من الديون بالعملة ازلية.
 - 11وقد أثبتت قضية يلاورية األرجنتني ضد  NML Capital Ltd.التعقيدات الـيت قـد تنشـأ
يف حالة عدم وجود آلية دولية لتسوية الديون .رقد كان من شأن الترتيبات املخصصة الدوليـة
لتســوية أ مــة الــديون أن ولــدت حالــة مــن عــدم االتســجام وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ .رلــدى
ازـاكم املختلفــة تفســريات خمتلفــة جــدا ل ـنفس الشــرط التعاقــدي وميكــن أن تفــرض جمموعــة
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متنوعة من األحكام .وميكن أن تؤثر السياسة واجلماعات املاتمـة علـى تتـائج األحكـام وعلـى
إعادة هيكلة الديون وهو ما يقوض االتسا واإلتصا  .وكان مـن شـأن األحكـام يف قضـية
يلاوريــة األرجنــتني ضــد  NML Capital Ltd.أن جعلــت عمليــة إعــادة هيكلــة الــديون يف
املســتقبل أشــد صــعوبة إذ إهنــا ال تتــر للمــدينني ســوى وســيلة الضــغد األديب والعرقــات
اخلارجية باعتبارها حوارز لتشجيع التنسي بني الدائنني.
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املرر
الدين اخلارجي للبلدان النامية

(أ) (ب)

(ببالين دوالرات الواليات املتحدة)

أفريقيا ج نوب الصحراء الغربية

مجيع البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
- 0222
0222

0202

0200

0200

0202

- 0222
0222

0202

0200

0202 0200

جممو أرصدة الديون

2611.6

4111.8

1012.8

1171.7

1998.4

227.9

286.0

298.1

220.2

242.0

الديون الطويلة األجل

2222.1

2222.4

2848.1

4072.7

4277.6

718.2

204.2

222.7

218.1

281.2

اخلاص (حصة)

81.7

14.6

18.2

11.0

18.1

29.9

46.1

17.2

12.6

17.1

اخلاص غري املضمون (حصة)

21.1

46.2

10.7

10.0

49.6

70.0

27.2

22.2

22.1

20.6

الديون القصرية األجل

120.1

7011.7

7211.9

7246.7

7172.1

28.8

44.2

42.1

12.7

17.6

املتأعرات

97.2

87.4

19.1

84.4

81.0

26.8

26.8

28.6

26.2

29.2

عدمة الدين

409.2

808.1

810.1

816.4

141.9

74.2

72.2

71.4

79.1

27.2

االحتياطيات الدولية

2208.2

1417.4

1981.1

8229.7

8188.2

19.9

726.1

748.1

784.2

788.1

مؤشرات الدين (بالنسبة امل وية)
(ج)

عدمة الدين/الصادرات

77.8

6.1

1.6

1.9

6.2

8.4

2.4

2.2

4.2

4.1

جممو الدين/الصادرات

64.8

11.7

89.0

12.6

11.9

96.0

81.1

82.4

10.1

17.1

عدمة الدين/الناتج ازلي اإليلايل

2.1

2.1

2.4

2.2

2.1

2.2

7.2

7.2

7.1

7.8

21.7

27.9

20.9

27.1

22.1

21.1

22.1

22.8

21.2

21.9

428.2

121.2

469.2

412.2

411.7

229.8

228.8

214.8

226.0

228.7

جممو الدين/الناتج ازلي اإليلايل
االحتياطيات/الدين القصري األجل
االحتياطيات/العملــــة والودائــــع حتــــت
الطل والودائع ألجـل لـدى املصـار
التجارية
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29.2

20.7

26.2

28.7

21.2

24.4

20.2

27.9

22.9

22.4
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أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

الشرق األوسط ومشال أفريقيا

- 0222
0222

0202

0200

0200

0202

- 0222
0222

0200 0202

جممو أرصدة الدين

712.0

788.8

782.9

711.7

792.2

670.8

7464.1 7269.2 7244.7 7098.2

الدين الطويل األجل

722.2

727.7

720.0

729.6

728.1

889.6

7217.1 7786.8 7029.6 666.8

0202 0200

اخلاص (حصة)

22.2

21.1

24.4

28.1

21.2

19.1

60.6

62.2

64.7

19.6

اخلاص غري املضمون (حصة)

4.6

1.6

8.7

8.8

8.2

21.9

42.4

46.2

46.2

42.2

الدين القصري األجل

28.1

21.2

24.1

26.1

44.0

776.0

716.6 762.4

املتأعرات

1.0

0.6

0.6

7.4

27.4

201.2 794.2
27.4

27.2

22.7

78.2

عدمة الدين

76.6

78.1

76.2

71.8

71.4

721.2

782.1 728.1

202.1 797.2

االحتياطيات الدولية

792.2

214.8

214.7

219.7

286.1

261.8

122.0 876.2

602.0 167.9

مؤشرات الدين (بالنسبة امل وية)
(ج)

عدمة الدين/الصادرات

6.1

4.1

4.1

4.1

1.7

27.7

72.4

جممو الدين/الصادرات

10.9

41.2

40.4

17.7

82.6

724.8

99.1 701.8

عدمة الدين/الدعل القومي اإليلايل

2.7

جممو الدين/الدعل القومي اإليلايل 21.2

االحتياطيات/الدين القصري األجل

179.2

72.0

71.0

71.9

771.6 709.0

7.1

7.4

7.2

7.2

4.9

2.1

2.9

2.4

2.8

71.7

72.0

72.1

78.4

29.7

22.0

22.2

24.9

21.9

928.9

621.2

241.4

401.8 247.1

7019.0 7008.2

292.9 401.1

االحتياطيات/العملــــة والودائــــع حتــــت
الطل ـ والودائــع ألجــل لــدى املصــار
التجارية
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82.2

19.6

14.0

11.2

29.2

20.1

22.1

22.1

22.2
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شرق آسيا واحمليط اهلادئ

- 0222
0222 0202

جنوب آسيا

- 0222
0222

0202

0200

0200

جممو أرصدة الدين

824.4

7016.7

7264.7

228.1 7879.8 7401.2

401.4

الدين طويل األجل

428.4

160.2

847.7

106.8

799.0 671.4

222.8

212.1

0202

0200

0202 0200

419.2

121.6 496.6
477.2 260.4

اخلاص (حصة)

19.2

84.0

88.1

10.9

12.4

47.1

12.0

12.1

18.1

16.6

اخلاص غري املضمون (حصة)

21.4

42.0

41.7

10.4

17.0

27.1

47.9

42.6

42.9

48.0

الدين القصري األجل

761.2

411.1

822.9

816.1

22.0 162.2

82.6

68.1

708.6 700.0

املتأعرات

77.9

8.2

8.4

2.2

2.2

عدمة الدين

60.1

700.0

770.4

772.0

24.1 722.1

االحتياطيات الدولية

7712.0

2272.8

2101.1

784.0 4212.1 2688.2

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

20.2

22.9

24.9

46.1

272.2

208.1

272.1 208.0

مؤشرات الدين (بالنسبة امل وية)
(ج)

عدمة الدين/الصادرات

1.9

2.6

2.8

2.4

2.4

72.2

1.7

8.2

8.1

6.8

جممو الدين/الصادرات

48.8

47.1

47.4

42.2

44.2

772.1

98.0

61.6

92.7

91.7

عدمة الدين/الدعل القومي اإليلايل

2.4

7.2

7.2

7.7

7.7

2.2

7.1

7.1

7.1

2.2

جممو الدين/الدعل القومي اإليلايل

76.8

74.2

72.9

72.1

74.8

27.1

79.6

20.7

22.0

24.2

االحتياطيات/الدين القصري األجل

878.2

892.6

191.4

110.8

144.6 111.2

469.8

214.7

292.1 208.0

الحتياطيات/العملـــــة والودائـــــع حتـــــت
الطل ـ والودائــع ألجــل لــدى املصــار
التجارية
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24.2

21.0

24.6

22.8

22.0

24.1

27.7

27.0

79.2

79.8
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أوروبا وآسيا الوسطى
- 0222
0222

0202

0200

0200

جممو أرصدة الدين

609.2

7119.7

7821.6

7679.2 7174.1

الدين الطويل األجل

821.6

421.9 7 289.2 7 287.0 7 274.8

0202
7

اخلاص(حصة)

64.9

90.0

90.7

61.9

69.1

اخلاص غري املضمون (حصة)

11.9

81.0

84.1

82.4

81.8

الدين القصري األجل

740.0

289.1

297.2

264.2

222.4

املتأعرات

70.8

9.1

2.9

77.7

6.7

عدمة الدين

722.6

270.4

220.7

201.0

224.2

االحتياطيات الدولية

229.4

891.2

172.7

187.8

182.6

مؤشرات الدين (بالنسبة امل وية)
(ج)

عدمة الدين/الصادرات

71.4

27.7

78.6

71.2

78.9

جممو الدين/الصادرات

720.2

724.9

777.8

774.2

727.1

عدمة الدين/الدعل القومي اإليلايل

8.0

8.6

1.6

1.2

1.1

جممو الدين/الدعل القومي اإليلايل

42.1

44.1

29.1

40.1

40.6

االحتياطيات/الدين القصري األجل

211.7

291.8

218.7

292.7

216.2

االحتياطيات/العملـــــة والودائـــــع حتـــــت
الطل ـ والودائــع ألجــل لــدى املصــار
التجارية

82.8

12.0

10.7

41.9

42.9

املصدر :حسابات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية استنادا إىل إحصائيات الديون الدولية للبن الـدويل لعـام  2074قاعـدة بياتـات
على االتترتتس.
(أ) حس التعري الوارد يف منشور متويل التنمية العاملية.
(ب) تقديرات عام .2072
(ج) تشمل الصادرات صادرات السلع واخلدمات واإليرادات األولية.
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