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شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التابــع لمجلــس الــوزراء المصــري -منــذ نشــأته 
الت؛ لُيواكــب التغيــرات التــي مــرَّ بهــا المجتمــع المصــري، فقــد اختــص  عــام 198٥– عــدة تحــوُّ
فــي مرحلتــه األولــى )198٥ – 1999( بتطويــر البنيــة المعلوماتيــة فــي مصــر، ثــم كان إنشــاء 
ل رئيســة فــي مســيرته؛  وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات عــام )1999( نقطــة تحــوُّ
لُيــؤدي دوره كُمؤسســة فكــر )Think Tank( تدعــم جهــود ُمتخــذ القــرار فــي مجــاالت التنميــة 

المختلفــة.

ــى رؤيــة مفادهــا أن يكــون المركــز هــو األكثــر تميــًزا فــي  ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبــح المركــز يتبنَّ
ــاء، وتعزيــز  مجــال دعــم اتخــاذ القــرار فــي قضايــا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ
قنــوات التواصــل مــع المواطــن المصــري الــذي ُيَعــدُّ غايــة التنميــة وهدفهــا األســمى، األمــر 
الــذي يؤهلــه لاضطــاع بــدور أكبــر فــي صنــع السياســة العامــة، وتعزيــز كفاءة جهــود التنمية 

وفاعليتهــا، وترســيخ مجتمــع المعرفــة.

عن 
المركـز



"اآلراء الواردة بالمجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز"

٦

هــزت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد العالــم اقتصاديــا؛ فهــي أزمــة غيــر مســبوقة ســببت العديــد 
مــن التداعيــات الســلبية علــى االقتصــاد العالمــي، ومــا زال هنــاك حالــة مــن عــدم اليقيــن الشــديد 
حــول التنبــؤ باألوضــاع خــال الفتــرة القادمــة، ومــا يمكــن أن تســببه هــذه الجائحــة مــن المزيــد مــن 
تداعيــات أخــرى علــى القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة، لهــذا كان مــن الضــروري أن يتولــى المركــز 
المتابعــة الدقيقــة لهــذه المتغيــرات والتداعيــات بشــكل مســتمر؛ حتــى يتمكــن مــن مواكبــة أجــواء 

عــدم اليقيــن االقتصــادي التــي ســببتها الجائحــة.
لقــد جــاءت هــذه المجلــة لتقــدم إطالــة علــى اآلراء االقتصاديــة المختلفــة ألبــرز الخبــراء والمحلليــن، 
ســواء مــن داخــل مصــر أو مــن خارجهــا، والتــي تشــغل الدوائــر االقتصاديــة؛ وذلــك لتقديــم رؤى 
ــرز المؤشــرات  ــى الســاحة، واســتعرًضا ألب ــة عل ــة ألهــم الموضوعــات االقتصادي ــة متكامل اقتصادي

المحليــة والدوليــة، مــع التركيــز علــى موضــوع محــدد فــي كل عــدد. 
يتنــاول العــدد الثانــي مــن مجلــة »آفــاق اقتصاديــة« موضــوع الديــن العــام الحكومــي؛ فقــد أدت جائحــة 
فيــروس كورونــا المســتجد إلــى تزايــد الديــون الحكوميــة بشــكل غيــر مســبوق؛ بســبب االســتجابة 
الماليــة والنقديــة العالميــة الضخمــة للجائحــة. وقــد اتجــه العالــم نحــو مزيــد مــن التوســع فــي الديــون 
منــذ الربــع األول مــن 2020، وبانتهــاء عــام 2020 مــن المقــدر أن يســجل الديــن العــام العالمــي 101.٥% مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي وفًقــا لتقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي.
ــة قائمــة الــدول التــي تعانــي مــن ضائقــة الديــون،  ــا المســتجد إلــى إطال أدت جائحــة فيــروس كورون
كمــا أن معــدالت التخلــف عــن الســداد آخــذة فــي االرتفــاع، والحاجــة إلــى إعــادة هيكلــة الديــون آخــذة 
فــي االزديــاد، فوفًقــا لصنــدوق النقــد الدولــي اعتبــاًرا مــن 2٥ نوفمبــر 2020 واســتناًدا إلــى أحــدث البيانــات 
ــة فــي عــام  ــى ٦9 دول ــي الحــرج إل ــدول منخفضــة الدخــل ذات الوضــع المال المنشــورة، ارتفــع عــدد ال
2020، منهــم ٧ دول تعانــي مــن ضائقــة ديــون، و28 دولــة معرضــة لمخاطــر عاليــة، و2٣ دولــة معرضــة 
لمخاطــر متوســطة، و11 دولــة معرضــة لمخاطــر منخفضــة؛ وهــو مــا ينــذر بخطــورة الوضــع العالمــي، 

ويتطلــب ذلــك األمــر إســهامات مــن المنظمــات الدوليــة والــدول الغنيــة إلنقــاذ الوضــع.

عن مجلة 
آفاق اقتصادية
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د. فخري الفقي
أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم 

السياسية ـ جامعة القاهرة

مساعد مدير تنفيذي سابق بصندوق النقد الدولي

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

تقييم أداء استراتيجية إدارة الدين العام في مصر

الحــرص  توخــي  أهميــة  العالــم  دول  تجــارب  أثبتــت 

وضــع  إطــار  فــي  العــام  الديــن  إدارة  فــي  الشــديد 

اســتراتيجية واضحــة المعالــم تســتند إلــى تخفيــف 

المــدى المتوســط  تكلفتــه وتدنيــة مخاطــره علــى 

مــن )3 – 5 ســنوات(. هــذا وتســتند اســتراتيجية إدارة 

الديــن العــام فــي مصــر إلــى بيانــات تتعلــق بهيــكل 

الديــن وتطــوره خــال الفتــرة مــن )2015 – 2020(الصــادرة 

مشــاورات  إطــار  فــي  الدولــي  النقــد  صنــدوق  عــن 

خبرائــه الســنوية وفًقــا للمــادة الرابعــة مــن اتفاقيتــه، 

ومراجعاتــه نصــف الســنوية ألداء االقتصــاد المصري 

خــال فتــرة تنفيــذ برنامــج اإلصــاح االقتصــادي فــي 

الفتــرة مــن نوفمبــر 2016 حتــى نوفمبــر 2019، وكذلــك فــي 

ظــل البرنامــج الحالــي لإلصاح الهيكلــي لعام 2021/2020، 

الممــول مــن الصنــدوق مــن خــال ترتيــب االســتعداد 

االئتمانــي، فضــًلا عــن التقاريــر األخيــرة الصــادرة عــن 

اجتماعــات الخريــف للصنــدوق والبنــك الدولييــن فــي 

الفتــرة مــن 12 – 18 مــن شــهر أكتوبــر 2020 ، بخصــوص 

 World and واإلقليمــي  العالمــي  االقتصــاد  آفــاق 

التقاريــر  عــن  Regional Economic Outlook، فضــًلا 

الشــهرية والســنوية للبنــك المركــزي المصــري.

ويقصــد باســتراتيجية إدارة الديــن العــام الخطــة 

التــي تعتــزم الحكومــة تنفيذهــا علــى المدى المتوســط 

مــن )3 – 5 ســنوات( مــن أجــل تحقيق اإلدارة الرشــيدة 

لمحفظــة الديــون الحكوميــة فــي مصــر، والتــي تجســد 

بيــن  بالموازنــة  يتعلــق  فيمــا  الحكومــة  تفضيــات 

عناصــر التكلفــة والمخاطــرة. بمعنــى ضمــان أن يتــم 

تلبيــة احتياجــات الحكومــة الماليــة والتزامــات الســداد 

الخاصــة بهــا بأقــل تكلفــة ممكنــة تتوافــق مــع درجــة 

مدروســة مــن المخاطــر. 

اســتراتيجية  أهــداف  فــإن  التعريــف،  لهــذا  وفًقــا 

يلــي: فيمــا  تتلخــص  العــام  الديــن  إدارة 

تلبيــة احتياجــات التمويــل الحكومــي بأقــل تكلفــة  -  1

ممكنــة علــى المــدى المتوســط والطويــل.

اإلبقــاء علــى درجــة مخاطــر تتســم باالتــزان فــي  -  2

محفظــة الديــن العــام. 

تطويــر الســوق المحليــة ألوراق الديــن الحكومــي؛  -  3

ليتمتــع بالكفــاءة والعمــق.

عناصر استراتيجية إدارة الدين المصري

األساســية  العناصــر  االســتراتيجية  هــذه  تتضمــن 

التاليــة؛ لتحقيــق األهــداف المشــار إليهــا أعــاه، وهــي:

نطــاق عمليــة إدارة الديــن العــام: يتــم تحديــد  -  1

نطــاق عمليــات إدارة الديــن، لتشــمل االلتزامــات 

الحكومــة  تمارســها  التــي  الرئيســة  الماليــة 

المركزيــة،  )الحكومــة  الواســع  بمفهومهــا 

االقتصاديــة  والمؤسســات  والمحليــات، 

االلتزامــات  هــذه  وتشــمل  للدولــة(،  المملوكــة 

عــادة تلــك القابلــة للتــداول وغيــر القابلــة للتداول، 
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ثنائيــة  رســمية  مصــادر  مــن  عليهــا  والحصــول 

ومتعــددة األطــراف. وفــي هــذا الصــدد، تســعى 

القابــل  الديــن  حصــة  بلــوغ  إلــى  االســتراتيجية 

مقابــل  الديــن  إجمالــي  مــن   )%70( إلــى  للتــداول 

.2021-2020 نهايــة  بحلــول  للتــداول  قابلــة  غيــر   )%30(

اإلطــار التشــريعي والمؤسســي إلدارة الديــن  -  2

العــام: يجــب أن ترتكــز اســتراتيجية إدارة الديــن 

علــى سياســات ســليمة علــى صعيــد االقتصــاد 

الكلــي. أمــا علــى صعيــد البنيــة التشــريعية، فــإن 

أهــم التشــريعات والقوانيــن المنظمــة لعمليــات 

إدارة الديــن العــام ترتكــز فــي مصــر علــى قانــون 

الموازنــة العامــة الــذي يحــدد مقــدار االقتــراض 

الســنوي دون وضــع ســقف لاســتدانة، ولكــن 

تــم وضــع أهــداف محــددة لخفــض العجــز الكلــي 

بالموازنــة إلــى )7%( مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 

نســبة  تصــل  وأن   ،2020 الماليــة  الســنة  نهايــة 

الديــن العــام إلــى)80%( مــن الناتــج المحلــي بنهايــة 

 )%83( إلــى  تعديلهــا  تــم  التــي  نفســها  الســنة 

بنهايــة الســنة الماليــة 2021 التــي تأثــرت بجائحــة 

الحكومــة  تلتــزم  كمــا   .»19 »كوفيــد-  فيــروس 

ديســمبر  بنهايــة  الديــن  اســتراتيجية  بتحديــث 

2020 بدعــم مــن الصنــدوق والبنــك الدولييــن حتــى 

نهايــة العــام المالــي 2025. كذلــك تضمــن قانونــا 

 ،2003 رقــم 88 لســنة  المصــري  المركــزي  البنــك 

ورقم 194 لســنة 2020، تشــكيل لجنة تنســيقية عليا 

للسياســة النقديــة والماليــة. كمــا يوجــد ترتيــب 

مؤسســي إلدارة الديــن العــام ممثــا فــي وحــدة 

إدارة الديــن العــام التابعــة لــوزارة الماليــة، والتــي 

تمثــل إحــدى الخطــوات المهمــة لتحســين عملية 

إدارة الديــن؛ بهــدف تحقيــق التــوازن بيــن عنصــري 

التكلفــة والمخاطــر فــي محفظــة الديــون. كذلــك 

يوركليــر  مــع مؤسســة  الماليــة  وزارة  تعاقــدت 

الديــن  ألوراق  والتســوية  للمقاصــة  العالميــة 

الحكومــي بهــدف تنشــيط الســوق الثانويــة لهــا. 

الهيــكل التنظيمــي لمحفظــة الديــن العــام:  -  3

إذا كانــت الــدول المتقدمــة فــي الغالــب تقتــرض 

أدوات  إصــدار  طريــق  عــن  الديــن  أســواق  مــن 

فــإن  المحليــة،  بعملتهــا  للتــداول  قابلــة  ديــن 

االقتصــادات  شــأن  ذلــك  فــي  شــأنها  مصــر، 

الناهضــة، تقتــرض مــن مصــادر تمويــل متعــددة، 

الثنائييــن  المقرضيــن  مــن  القــروض  مثــل 

األطــراف  متعــددة  الماليــة  والمؤسســات 

إصــدار  وكذلــك  واألجنبيــة،  المحليــة  بالعمــات 

ســندات الديــن فــي الســوق المحليــة فــي بعــض 

الدوليــة. األســواق  فــي  األحيــان 

تتضمن استراتيجية إدارة الدين العام ما يلي: 

تتــم إدارتهــا، أ -   التــي  وصــف مخاطــر الســوق 

وإعــادة  الفائــدة،  وســعر  )العملــة،  وهــي: 

القــروض(،  تجديــد  مخاطــر  أو  التمويــل 

الديــون.  لمحفظــة  التاريخــي  والســياق 

الديــن، ب -   إلدارة  المســتقبلية  البيئــة  وصــف 

بمــا فــي ذلــك، التوقعــات الماليــة وتوقعــات 

الديــون، واالفتراضــات حول الفائدة وأســعار 

الصــرف، والقيــود علــى اختيــار المحفظــة، بما 

يشــمل القيــود المتعلقــة بتطويــر الســوق 

وتنفيــذ السياســة النقديــة.

إدارة  باســتراتيجية  يقصــد 
التــي  الخطــة  العــام  الديــن 
تعتــزم الحكومــة تنفيذهــا علــى 
المــــدى المتوســط مــن )3 – 5 
سنـــــــوات( مــن أجــل تحـــقيــــــــق 
لمحفظــة  الـــــرشيدة  اإلدارة 
فــي مصــر. الحكوميــة  الديــون 
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تقييــم أداء اســتراتيجية إدارة الديــن فــي مصر، تتم 

عمليــة التقييــم لجميــع عمليــات االقتــراض ضمــن 

الحــدود التــي تــم وضعهــا باالســتراتيجية، مثــل: 

الديــن  	 إلــى  األجنبيــة  بالعملــة  الديــن  نســبة 

الداخلــي.

بالعمــات  	 للديــن  المكونــة  العمــات  نــوع 

واألجنبيــة. المحليــة 

متوسط فترة استحقاق الدين العام. 	

الحــد األقصــى لنســبة الديــن الــذي يمكــن أن  	

يكــون مســتحق الدفــع خــال موازنــة الســنة 

الســنتين.  موازنــة  أو  الواحــدة 

األجــل  	 قصيــر  الديــن  لنســبة  األقصــى  الحــد 

 10-  1( األجــل  متوســط  والديــن  وأقــل(  )ســنة 

 10 مــن  )أكثــر  األجــل  والديــن طويــل  ســنوات( 

العــام.  الديــن  إجمالــي  مــن  كنســبة  ســنوات(، 

المعــدل  	 ذي  الديــن  لنســبة  األقصــى  الحــد 

الثابــت. المعــدل  ذي  الديــن  نســبة  إلــى  المتغيــر 

المحلــي  	 االقتــراض  فائــدة  ســعر  حــدود 

 . جــي ر لخا ا و

الحصيلــة  	 إجمالــي  إلــى  العــام  الديــن  نســبة 

يبيــة. لضر ا

وضعــت وزارة الماليــة، فــي عــام 2015 -2020 اســتراتيجية 

تــم  والتــي  العــام،  الديــن  إلدارة  األجــل  متوســطة 

تعديلهــا عــام 2019، كمــا التزمــت الحكومــة فــي ظــل 

هــذه  بتحديــث   ،»19 كوفيــد-   « فيــروس  انتشــار 

بدعــم   2020 لعــام  ديســمبر  بنهايــة  االســتراتيجية 

مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي. ووضــع 

العــام  بحلــول  لاســتراتيجية  جديــدة  اســتهدافات 

صافــي  لحصــة  كمــي  ســقف  ووضــع   ،2025 المالــي 

مــن  األجــل  قصيــرة  الجديــدة  المحليــة  اإلصــدارات 

أدوات الديــن الحكوميــة )أذونات وســندات الحكومة(.

فــي ضــوء المؤشــرات المتاحــة، فــإن تقييــم الوضــع 

الديــن  إدارة  الســتراتيجية  والمســتقبلي  الحالــي 

العــام فــي مصــر يعــد مســتداًما، كمــا أنــه مــا زال فــي 

الحــدود اآلمنــة والقابلــة لاســتمرار Viable. فبالرغــم 

مــن الضبابيــة التــي تخيــم علــى مســتقبل االقتصــاد 

العالمــي فــي ظــل جائحــة فيــروس “كوفيــد-19”، فــإن 

الحكومــة المصريــة تعكــف علــى اتخــاذ العديــد مــن 

اإلجــراءات التــي تصــب فــي صالــح األداء الجيــد إلدارة 

الديــن العــام، وفيمــا يلــي أهــم تلــك المؤشــرات:

)المحلــي  	 العــام  الديــن  نســبة  مؤشــر 

اإلجمالــي المحلــي  الناتــج  إلــى  والخارجــي( 

العــام  الديــن  نســبة  خفــض  فــي  الحكومــة  نجحــت 

مســتوى  أعلــى  مــن  والخارجــي(  المحلــي  )بشــقيه 

لــه )108%( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 2016/2015 إلــى 

انتهــاء  بعــد   2020/2019 المالــي  العــام  بنهايــة   )%87.5(

ــًرا بجائحــة  تنفيــذ برنامــج اإلصــاح االقتصــادي. ومتأث

إلــى  العــام  الديــن  يرتفــع   ،»19 كوفيــد-   « فيــروس 

)91.5%( فــي العــام المالــي الحالــي 2021/2020، ثم ينخفض 

ــا إلــى )82.9%( نهايــة العــام المالــي 2023/2022.  تدريجيًّ

وكان مــن المســتهدف تخفيضــه إلــى نســبة )%68( 

مــن  ــا  تدريجيًّ تقتــرب  نســبة  )وهــي   2023  /2022 عــام 

ــا، والتــي تقــدر بنحو )60  النســبة المريحــة واآلمنــة عالميًّ

 Baseline Scenario 70%( وفًقــا للتصــور األساســي -

المتفــق عليــه بيــن الســلطات المصريــة )الحكومــة 

والبنــك المركــزي( وصنــدوق النقــد الدولــي. 

تقيـــيــــــم الـــوضـــــــع الحـــــــالي 
الســتراتيجية  والمســتقبلي 
إدارة الديــن العــام فــي مصــر 
أنــه  كمــا  مســتداًما،  يعــد 
اآلمنــة  الحــدود  فــي  زال  مــا 

لاســتمرار.  والقابلــة 

نجحــت الحكومــة فــي خفــض 
نســبة الديــن العــام )بشــقيه 
المحلــي والخارجــي( مــن أعلــى 
مســتوى لــه )108%( مــن الناتج 
 2016/2015 اإلجمالــي  المحلــي 
العــام  بنهايــة   )%87.5( إلــى 

.2020/2019 المالــي 
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مؤشر معدل النمو في الدين العام  	

العجــز  تزايــد  مــع  العــام  الديــن  نمــو  معــدل  يتزايــد 
وتصديًقــا  صحيــح،  والعكــس  الموازنــة  فــي  الكلــي 
لذلــك فقــد اتجهــت هــذه المعــدالت نحــو االنخفــاض، 
بســبب االنخفــاض التدريجــي فــي قيمــة العجــز الكلــي 
ونســبه إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي، باإلضافــة إلــى 
تحســن متوســط آجــال اســتحقاق الديــن العــام. وفــي 
ــة  ــي بالموازن ــك، شــهدت نســب العجــز الكل ضــوء ذل
المحلــي  الناتــج  ــا مــن )13.7%( مــن  تدريجيًّ انخفاًضــا 
اإلجمالــي عــام 2016/2015 إلــى نحــو )7.5%( عــام 2020/2019 
مــع توقــع أن يرتفــع إلــى )8.1%( عــام 2021/2020، بســبب 
جائحــة » كوفيــد-19«، قبــل أن ينخفــض إلــى )5.2%( عام 
2022/2021. وبذلــك تقتــرب نســبة العجــز مــن الحــدود 

اآلمنــة )%3(.

مؤشر تحقيق فائض أولي في الموازنة 	

نجحــت الحكومــة المصريــة فــي تحقيــق فائــض أولــي 
للســنة الثالثــة علــى التوالــي، فقــد حققــت الحكومــة 
ــا مســتهدًفا فــي موازنــة بلغــت نحــو )%2(  فائًضــا أوليًّ
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ألول مــرة فــي موازنــة 
مــن  و)%0.3(   )%3.5( أولــي  بعجــز  مقارنــة   ،2019/2018
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عامــي 2016/2015و 2018/2017 
علــى الترتيــب. كمــا اســتطاعت الحكومــة أن تحقــق 
الســابق  العــام  نهايــة   )%1.4( بنســبة  ــا  أوليًّ فائًضــا 
)2020/2019( أقل من المســتهدف )2%( بســبب جائحة« 
 ،2021/2020 الحالــي  المالــي  العــام  فــي  أمــا  كوفيــد-19«، 
فمــن المتوقــع أن تصــل نســبة هــذا الفائــض األولــي 
نحــو )0.6( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ومتوقــع أن 
إلــى نحــو )2.1%( العــام المالــي  ترتفــع هــذه النســبة 
القــادم 2022/2021، وســوف تســتمر عنــد هــذا المســتوى 
الفائــض  هــذا  ويســتخدم   .2030 المالــي  العــام  حتــى 

األولــي فــي ســداد فوائــد الديــن العــام بالموازنــة. 

مؤشر هيكل محفظة الدين  	

تدريجيــة  زيــادة  الديــن  إدارة  اســتراتيجية  تســتهدف 

فــي أحجــام ســندات الخزانــة وآجالهــا علــى حســاب 

إصــدارات أذونــات الخزانــة، عبر الطروحــات المنتظمة 

ــن  ــادة أجــل متوســط الدي ــح الســندات لزي وإعــادة فت

الديــن  ألوراق  العائــد  منحنــى  لتوحيــد  الحكومــي، 

أجلهــا  يســتحق  التــي  الديــون  وخفــض  الحكومــي 

ســنويًّا. كمــا أنــه ســيتم إدخــال أدوات جديــدة مثــل 

متغيــرة  وســندات  الكوبــون  صفريــة  الســندات 

العائــد، والصكــوك والســندات الخضــراء والســندات 

المربوطــة بالكوريــدور والتضخــم، ومشــروعات البنيــة 

المســتثمرين  جــذب  إلــى  الســعي  بجانــب  التحتيــة، 

األفــراد والمؤسســات غيــر الماليــة، وهــو مــا يــؤدي 

إلــى خفــض تكلفــة االقتــراض.

مؤشر متوسط فترة استحقاق الدين  	

وتركــز االســتراتيجية العامــة إلدارة الديــن علــى إطالــة 

أجلــه، فقــد نجحــت وزارة الماليــة فــي زيــادة متوســط 

فتــرة اســتحقاق الديــن إلــى نحــو )3.2( ســنوات فــي 

2020/2019 مقارنــة بـــ )1.3( ســنة فــي نهايــة العــام المالــي 

2012/ 2013، ومــن المتوقــع ارتفاعهــا إلــى )4( ســنوات 

بنهايــة العــام المالــي الحالــي 2021/2020، و)4.5( ســنوات 

بنهايــة 2022-2021.

مؤشر مخاطر الدين الخارجي  	

حيــث  باالســتقرار،  العــام  الديــن  هيــكل  يتســم 

يشــكل الديــن العــام )متوســط وطويــل األجــل( مــا 

العــام، وهــي نســبة  الديــن  ثلثــي إجمالــي  يزيــد علــى 

مطمئنــة بالمعاييــر الدوليــة. كمــا ال تتعــدى نســبة 

ــة نســبة )43.4%( مــن مزيــج  ــن بالعمــات األجنبي الدي

المصريــة  الحكومــة  نجحــت 
أولــي  فائــض  تحقيــق  فــي 
للســنة الثالثــة علــى التوالــي، 
فقــد حققــت الحكومــة فائًضا 
ــا مســتهدًفا فــي موازنــة  أوليًّ
بلغــت نحــو )2%( مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي ألول مــرة 

.2019/2018 موازنــة  فــي 

يتســم هيكل الدين العام باالستقرار، 
حيــث يشــكل الديــن العــام )متوســط 
ثلثــي  يزيــد علــى  وطويــل األجــل( مــا 
نســبة  وهــي  العــام،  الديــن  إجمالــي 

مطمئنــة بالمعـاييــــر الدوليــة.
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أن  كمــا  تقديــر.  أقصــى  علــى  العــام  الديــن  عمــات 

إجمالــي  مــن   )%33.2( نســبة  يمثــل  الخارجــي  الديــن 

الحــدود  زالــت فــي  مــا  المحلــي، وهــي نســبة  الناتــج 

اآلمنــة )30 – 50%( التــي ال تشــكل خطــًرا كبيــًرا علــى 

اســتدامة إدارة الديــن العــام. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 

الديــن الخارجــي يتكــون معظمــه مــن ديــون دول نــادي 

باريــس الثنائيــة والمؤسســات الدوليــة ومعظمهــا 

الحصــول  خيــار  وأن  األجــل،  وطويلــة  متوســطة 

علــى التمويــل مــن مؤسســات دوليــة مــا زال متاًحــا 

لخفــض تكلفــة خدمــة الديــن. ونجحــت الحكومــة فــي 

أن تعكــس منحنــى الديــن الخارجــي لتســجل تراجًعــا 

فــي قيمــة الديــن الخارجــي ألول مــرة منــذ 4 ســنوات 

خــال الربــع األول 2020. وتراجــع رصيــد الديــن الخارجــي 

لمصــر ألول مــرة بنهايــة مــارس 2020 إلــى )111.3( مليــار 

 2019 ديســمبر  فــي  دوالر  مليــار   )112.7( مقابــل  دوالر 

تقاريــر  فــإن  أيًضــا،  دوالر.  مليــار   )1.4( قــدره  بتراجــع 

مؤسســات التصنيــف االئتمانــي العالميــة )ســتاندرد 

أنــد بــورز، وموديــز، وفيتــش( تؤكــد اســتدامة مســتوى 

الديــن العــام فــي مصــر بشــقيه المحلــي والخارجــي 

المســتقرة  المســتقبلية  النظــرة  علــى  اإلبقــاء  مــع 

بالرغــم مــن جائحــة فيــروس »كوفيــد-19« 

مؤشر هيكل محفظة الدين العام:  	

إن متوســط ســعر الفائــدة علــى الديــن المحلــي 

نحــو )11%( مقارنــة بمتوســط ســعر الفائــدة علــى 

متوســط  الديــن  وإن   .)%3.3( الخارجــي  الديــن 

وطويــل األجــل بلغــت نســبته ثلثــي الديــن عــام 

2020/2019. وإن الديــن الخارجــي متوســط وطويــل 

الديــن  إجمالــي  مــن   )%90( نحــو  يمثــل  األجــل 

الخارجــي، وانخفضــت نســبة فوائــد الديــن العــام 

عــام   )%75( نحــو  مــن  الضريبيــة  اإليــرادات  إلــى 

المالــي  العــام  بنهايــة   )%66( نحــو  إلــى   2016/2015

2019/2018، ولكنهــا زادت مــع جائحــة » كوفيــد-19« 

.2020/2019 المالــي  العــام   )%70( نحــو  لتبلــغ 

مؤشر التمويل المحلي للدين الحكومي 	

تراجــع الديــن العــام المحلــي كنســبة مــن إجمالــي 

الناتــج المحلــي ألدنــى مســتوى لــه منــذ 10 ســنوات، 

حيث كان التمويل المحلي يمثل العمود الفقري 

)91.3%( فــي تمويــل العجــز الكلــي فــي الموازنــة 

عــام 2016/2015، ولكــن بعــد تصاعــد أســعار الفائــدة 

االئتمانــي،  مصــر  تصنيــف  وتحســن  المحليــة 

مــن  االقتــراض  علــى  اســتعادت مصــر قدرتهــا 

الحكومــة  وبــدأت  العالميــة،  المــال  أســواق 

ــا مــن اعتمادهــا علــى االقتــراض  تخفــف تدريجيًّ

المحلــي لتمويــل عجــز الموازنــة بزيــادة اعتمادهــا 

علــى التمويــل الخارجــي النخفــاض تكلفــة فائدتــه 

)40% مــن ســعر الفائــدة علــى االقتــراض المحلي(، 

وهــو مــا يفســر انخفــاض نســبة إســهام التمويــل 

ا حتى بلغ )%63.3(  المحلــي لعجــز الموازنــة تدريجيًّ

فــي العــام المالــي 2018/2017. إال أنــه مــن المتوقــع 

أن تعــاود هــذه النســبة االرتفــاع إلــى )86.7%( عــام 

2019/2018 لســببين، األول: انخفــاض مبلــغ العجــز 

االســتفادة  والثانــي:  بالموازنــة،  ونســبته  الكلــي 

الفائــدة  أســعار  فــي  المتوقــع  االنخفــاض  مــن 

ــا أســعار فائــدة  المحليــة. فقــد انخفضــت تدريجيًّ

الكوريــدور مــن )18.75 – 19.75%( عــام 2017 إلــى نحــو 

)8.25 – 9.25%( نوفمبــر 2020. أي بنحــو أكثــر مــن )10( 

نقــاط مئويــة خــال فتــرة ال تتجــاوز 4 ســنوات.

صافــي  	 إلــى  الخارجــي  الديــن  نســب  مؤشــر 

األجنبيــة االحتياطــات 

كذلــك واصلــت نســبة الديــن الخارجــي إلــى صافــي 

احتياطــات النقــد األجنبــي مــن مســتوى )%44.2( 

فــي الربــع األول مــن عــام 2017 إلــى )25.7%( فــي 

الربــع األول لعــام 2020. 

أســعار  ــا  تدريجيًّ انخفضــت 
مـــــن  الكــــوريـــــــدور   فـــائـــــدة 
)18.75 – 19.75%( عــام 2017 إلــى 
نحو )8.25 – 9.25%( نوفمبر 2020. 
أي بنحــو أكثــر مــن )10( نقــاط 
 مئويــة خــال فتــرة ال تتجــاوز 

4 سنوات.
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مؤشر الودائع العربية بالنقد األجنبي  	

أســهمت الودائــع العربيــة لــدى البنــك المركــزي 

فــي تخفيــف عبء الدين علــى الحكومة المصرية، 

حيــث تجــدد عنــد حلــول أجــل اســتحقاقها، وتبلــغ 

قيمــة الودائــع العربيــة داخــل مصــر نحــو )17.198( 

مليــار دوالر.

وعالقتــه  	 االقتصــادي  النمــو   مؤشــرات 

بالدين العام 

نجحــت مصــر فــي تحقيــق معــدالت نمــو الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي مرتفعــة بمتوســط )5%( خــال 

بمتوســط  مقارنــة   2019/2018  –  2017/2016 الفتــرة 

معــدل نمــو )2%( فــي الفتــرة 2012/2011 - 2016/2015. 

وفــي ظــل جائحــة فيــروس » كوفيــد-19« حقــق 

بلــغ  موجــب  نمــو  معــدل  المصــري  االقتصــاد 

ــا  عالميًّ  )%4.4( بســالب  مقارنــة   )%3.5( نحــو 

العــام المالــي 2019/ 2020. ومــن المتوقــع أن يحقــق 

معــدل نمــو يتعــدى نســبة )5%( العــام المالــي 

الحالــي ثــم يرتفــع إلــى )6.4%( عــام 2022/2021. كمــا 

ا قــدره )5.3%( علــى مــدار  توقــع أن يحقــق نمــوًّ

و2024/2023.   ،2023/2022 المقبلــة  الماليــة  األعــوام 

بشــكل  النمــو  معــدالت  ارتفــاع  أســهم  وقــد 

الناتــج؛  إلــى  الديــن  نســبة  تخفيــض  فــي  كبيــر 

نظــًرا ألن معــدل نمــو الديــن يقــل عــن معــدل 

إلــى تمويــل  يوجــه  الديــن  إن  الناتــج، حيــث  نمــو 

 مشــروعات اســتثمارية حكوميــة، وليــس لتمويل 

االستهاك الحكومي. 

الدوليــة  	 االقتصاديــة  البيئــة   مؤشــرات 
والدين العام 

االقتصاديــة  البيئــة  فــي  التطــورات  أســهمت  لقــد 
وذلــك  العــام،  الديــن  عــبء  تخفيــف  فــي   العالميــة 

من خال: 

ســنوات أ -   منــذ  العالميــة  الماليــة  الظــروف 
 Easy Global Financial األيســر  بأنهــا  تتســم 
مــن  كل  اتجــاه  فــي  تتمثــل  والتــي   ،Conditions
والبنــك  األمريكــي  الفيدرالــي  االحتياطــي  البنــك 
المركــزي األوروبــي بخفــض أســعار الفائــدة إلــى 
مــا يقــرب مــن الصفــر وتســهيل تقديــم القــروض، 

والبنــك  الصنــدوق  مــن  كل  قيــام  وكذلــك 
قــروض عاجلــة دون شــروط  بتقديــم  الدولييــن 
)حصلــت مصــر علــى 2.8 مليــار دوالر، إضافــة إلــى 
تمويــل اســتعداد ائتمانــي بنحــو 5.2 مليــارات دوالر 
ــة 2021/2020( كمــا  ــة الحالي ــى مــدار الســنة المالي عل
فضــًلا  دوالر،  تريليــون  مــن  أكثــر  لذلــك  رصــدوا 
عــن قيــام دول مجموعــة العشــرين بضــخ نحــو 
)11( تريليــون دوالر؛ لمواجهــة التداعيــات الســلبية 

كوفيــد-19«.   « لفيــروس 

الحــادث والمؤثــر ب -   باالنخفــاض  اســتفادت مصــر 
 Significant declineفــي أســعار النفــط العالميــة
تســهيًلا  يمثــل  بشــكل   in Global Oil Prices
العامــة  الموازنــة  مســتهدفات  تحقيــق  أمــام 
ومــن  المدفوعــات،  بميــزان  الجــاري  والحســاب 
ثــم زيــادة القــدرة علــى احتــواء الزيــادة فــي الديــن 

العــام.

ا، لقــد اجتــازت اســتراتيجية إدارة الديــن العــام  وأخيــًر
عــدًدا مــن االختبــارات الصعبــة، ومنهــا: 

تحريــر ســعر أ -   وأهمهــا  االقتصاديــة  اإلصاحــات 
صــرف الجنيــه المصــري، ومــا ترتــب عليــه مــن آثــار 
ــة.  تضخيــم األرقــام المطلقــة للعجــز فــي الموازن

التــي ب -   التمويليــة  الفجــوة  مــلء  إلــى  الحاجــة 
األجــل  فــي  ــا  تدريجيًّ انخفاضهــا  المتوقــع  مــن 
المتوســط، مــع إمكانيــة تمويلهــا بدرجــة أكبــر من 
خــال جــذب المزيــد مــن االســتثمارات األجنبيــة 
وبدرجــة أقــل مــن االقتــراض الخارجــي فــي األجــل 

المتوســط. 

والعــام( 	 -   )الخــاص  الكلــي  االســتهاك  ارتفــاع 
علــى حســاب االدخــار المحلــي كنســبة مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي بســبب ارتفــاع معــدالت النمــو 
المتوســط  أمثــال  أربعــة  تبلــغ  التــي  الســكاني 

العالمــي لنمــو الســكان.

أســهمت التطــورات فــي البيئــة 
فــي  العالميــة  االقتصاديــة 
العــام. الديــن  عــبء  تخفيــف 
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الدولــة  تتبعهــا  التــي  اإلجــراءات  المقــال  يناقــش 

التنميــة  تدعــم  خارجيــة  ديــون  علــى  للحصــول 

لاقتصــاد  الرقمــي  التحــول  ومــع  االقتصاديــة، 

)البنــك  الدوليــة  اإلقــراض  ولمنظمــات  العالمــي 

أصبــح  وغيرهمــا(  الدولــي  النقــد  وصنــدوق  الدولــي 

يســتخدم  الفنيــة  والمعونــات  للقــروض  المقــدم 

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، فــي حيــن يمثــل 

جانــب طلــب الديــون منهًجــا أقل كفاءة فــي التفاوض 

والتعاقــد واختيــار مصــدر الديــون وتحديــد الضمانــات 

وقيــاس  والســداد  واألقســاط  الديــون  حيــاة  ودورة 

إنتاجيــة الديــن، ويقتــرح المقــال ضرورة توســيع نطاق 

أفضــل  شــروط  الختيــار  الدوليــة؛  الديــون  أســواق 

لاقتــراض، والحفــاظ علــى ثــروات المقتــرض، وبنــاء 

لجانبــي  الدوليــة  للديــون  رشــيدة  رقميــة  منظومــة 

والمخرجــات  الديــن  وإدارة  والمدخــات،  المصــادر 

برامــج  اســتخدام  ويتــم   ، الرقميــة  واالســتخدامات 

»ســاب SAP« إلدارة الديــون بأســلوب رقمــي يــوازن 

بيــن التكلفــة والمخاطــر والفوائــد لــكل مصــدر للديــون 

مــع إنتاجيــة وعائــد األمــوال المقترضــة مــن الخــار	؛ 

الختيــار القــرار األمثــل بشــأن التمويــل للديــن الخارجــي.

مقدمـــة:

يعتمــد االقتصــاد العالمــي علــى أدوار كل مــن البنــك 

التجــارة  ومنظمــة  الدولــي  النقــد  وصنــدوق  الدولــي 

إدارة  فــي  المتحــدة  األمــم  مــع منظمــات  العالميــة 

ــة العالميــة  العاقــات االقتصاديــة والماليــة والتجاري

تمويــل  مصــادر  وتعتمــد  والدوليــة،  واإلقليميــة 

رأســمال  اشــتراكات  علــى  الدولــي  النقــد  صنــدوق 

العملــة  مــن   %75( وحصصهــا  األعضــاء  الــدول 

اإلقــراض  ألغــراض  الذهــب(  مــن  و%25  الوطنيــة 

والمســاعدات الفنيــة والتدريــب والرقابــة لمنــع وقــوع 

بقضايــا  الدولــي  النقــد  صنــدوق  ويهتــم  األزمــات، 

والمشــاركة  المقترضــة  للــدول  الكلــي  االقتصــاد 

فــي الحــد مــن الفقــر، ويهتــم البنــك الدولــي بقضايــا 

التنميــة االقتصاديــة طويلــة المــدى والتشــارك فــي 

رفــع مســتويات المعيشــة، ومــن ســلبيات صنــدوق 

المدنيــة-  الدولــة  نظــر  وجهــة  مــن   - الدولــي  النقــد 

الضرائــب  ورفــع  الطاقــة  دعــم  إللغــاء  الدعــوة 

وخفــض العملــة الوطنيــة والتضخــم والفقــر المتجدد 

وفقــدان  البطالــة  وتزايــد  االجتماعــي  والتهميــش 

الوظائــف، ويرفــض المواطنــون روشــتات صنــدوق 

بالخصخصــة  المطالبــة  خصوًصــا  الدولــي،  النقــد 

المبــررة  غيــر  والقــروض  الهيكليــة  واإلصاحــات 

المقترضــة.  األمــوال  توظيــف  أولويــات  وغيــاب 

د. فريـد النجــار

أستـــاذ إدارة األعمــــال الدوليــة بجامعة بنها

مستشــار ســابق في كـل مـن البنــك الـدولــي 
وجامعة الدول العربية

اإلدارة الرقميــة للديــون الخارجيــة
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وقــد قــدم صنــدوق النقــد الدولــي مســاعدات لمصــر؛ 

للتكيــف مــع تحديــات »كوفيــد– 19« مــن خــال دعــم 

المرتفعــة  الديــن  ومســتويات  المدفوعــات  ميــزان 

واالســتعداد  المالــي  االســتقرار  تأميــن  ومحاولــة 

لائتمــان بالشــروط التــي يطلبهــا الصنــدوق، وهنــا 

بشــروط  مصــر  قبــول  األولــى:  نظــر؛  وجهتــا  -إًذا- 

صنــدوق النقــد الدولــي، والثانيــة: رفــض المواطنيــن 

ذلــك  ويطــرح  الصنــدوق،  يفرضهــا  التــي  للشــروط 

البديلــة  الفــرص  حــول  اســتراتيجية  تســاؤالت 

لاقتــراض الدولــي مثــل االعتمــاد علــى صنــدوق النقــد 

والصناديــق  للتنميــة  العربيــة  والصناديــق  العربــي 

األوروبيــة واإلفريقيــة وغيرهــا، كمــا يســلط الضــوء 

علــى أهميــة التحــول الرقمــي للديــون الدوليــة لتحقيــق 

شــروط أفضــل وأزمــات أقــل وســلبيات أدنــى ممــا 

بــه صنــدوق النقــد الدولــي.  يطالــب 

تمويــل  برامــج  إلــى  االقتصاديــة  التنميــة  وتحتــا	 

محلــي ودولــي لدعــم القطاعــات االقتصاديــة والتنميــة 

المســتدامة واإلصــاح االقتصــادي )مجموعــة البنــك 

 OECD والتنميــة  التعــاون  منظمــة   CWB الدولــي 

وتوضــح   ،)PDG التنميــة  سياســات  ومجموعــة 

الداخليــة  المصــادر  العامــة  الماليــة  سياســات 

للتمويــل.  والخارجيــة 

وتعــد إدارة الديــن الدولــي مــن القضايــا االســتراتيجية 

الصــرف،  أســعار  مثــل:  واألبعــاد،  اآلثــار  متعــددة 

ــدة، والتضخــم والتنميــة والفقــر، ولقــد  وأســعار الفائ

بلغــت ديــون مصــر فــي أغســطس 2020 حوالــي )120( 

مليــار دوالر بتراجــع )31%( عــن تلــك الديــون فــي الربــع 

األول مــن عــام 2020؛ لســداد )68( مليــار دوالر أمريكــي 

التــي  الديــن  فوائــد  بجانــب  »كوفيــد-19«،  أزمــة  رغــم 

تــم ســدادها، والتــي بلغــت )25( مليــار دوالر أمريكــي، 

وفــق جــداول ســداد ديــون مصــر الملزمــة بســداد )700( 

 .)IMFمليــون دوالر )نــادي باريــس و

الدولــة  علــى  الخارجــي  الديــن  أعبــاء  زيــادة  ومــع 

بحوالــي )7.9( مليــارات دوالر )IMF(، بمــا لذلــك مــن 

أثــر اقتصــادي، وتســويق ســندات دوليــة بحوالــي )5( 

مليــارات دوالر، بــدأت تظهــر تســاؤالت حــول كفــاءة 

وفعاليــة وإنتاجيــة وربحيــة تلــك الديــون الخارجيــة مــن 

المختلفــة. المصــادر 

الحالــة  -  1  – الخارجيــة  الديــون  مشــكلة  تحديــد 

: يــة لمصر ا

تواجــه العديــد مــن الــدول الناميــة واآلخــذة فــي النمــو 

ــان – مصــر – دول إفريقيــة  واألســواق الناشــئة )اليون

الخارجــي  الديــن  الاتينيــة( مشــكات  أمريــكا  دول   –

ســعر  تحريــك  وضــرورة  النســبي  الفقــر  ومعــدل 

المرجعــي  الفائــدة 

تحتــا	 التنميــة االقتصاديــة إلــى 

ودولــي  محلــي  تمويــل  برامــج 

االقتصاديــة  القطاعــات  لدعــم 

 والتـنـــميــــةالـمـــســتــدامــــة 

واإلصـــــاح االقتصــــادي.



1٥

ومن أهم محاور الديون الخارجية:

وأســواق  	 للمقرضيــن  التفاوضيــة  القــوى 

اإلقــراض أعلــى مــن قــدرات القــوى التفاوضيــة 

الطلــب(. وجانــب  العــرض  )جانــب  للمقترضيــن 

للــدول  	 التنمويــة  القــدرات  فــي  الثقــة  عــدم 

وارتفــاع  التجــاري  العجــز  بســبب  المقترضــة؛ 

ومعــدالت  الصــرف  وأســعار  الفائــدة  أســعار 

الخارجــي،  للديــن  التقليديــة  واإلدارة  البطالــة، 

وتدنــي منــاخ االســتثمار، وبيروقراطية القرارات 

واالســتثمارية. الماليــة 

القــروض  	 تخصيــص  فــي  األولويــات  غيــاب 

الدوليــة علــى مجــاالت االســتثمارات المختلفــة، 

الديــن  حيــاة  لــدورة  الرقميــة  المتابعــة  وعــدم 

الخارجــي، وانخفــاض إنتاجيــة الديــون فــي بعض 

القــروض  )توجيــه  االقتصاديــة  القطاعــات 

بــدًلا مــن الصناعــة(. للخدمــات 

المســتقبل  	 فــي  الفائــدة  ســعر  زيــادة  توقــع 

مــع تزايــد الضرائــب، وعــدم ســداد فوائــد الديــن 

الخارجــي مــع نقــص األمــن المالــي للتقســيمات 

)قصيــرة  ومصادرهــا  للقــروض  المختلفــة 

المــدى  وطويلــة  المــدى  ومتوســطة  المــدى 

تمويــل  فــي  الخارجــي  الديــن  واســتخدامات   –

والدفاعيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة 

... وغيــر ذلــك(.

المنتجــة  	 غيــر  التطبيقــات  مشــكات  توجــد 

لبعــض أنــواع القــروض الخارجيــة لعــدم وجــود 

ــات فــي التمويــل واحتــكار صنــدوق النقــد  أولوي

التعســفية. بالشــروط  لإلقــراض 

ومــع الشــمول المالــي والتحــول الرقمــي أصبــح  	

مــن الضــروري تطبيــق منظومــة جديــدة رقميــة 

إلدارة الديــون الخارجيــة؛ لتحســين اتخــاذ القــرار 

األمثــل مــن مصــادر دوليــة أمثــل بأقــل المخاطر 

والخسائر.

التحــول  -  2  – الخارجيــة  الديــون  هندســة  إعــادة 

: مــي لمنظو ا

يحتــا	 قــرار اختيــار ديــون دوليــة خارجيــة إلــى ضــرورة 

بيــن  ويربــط  ينســق  متكامــل  منظومــي  كيــان  بنــاء 

المتغيــرات والثوابــت فــي جانبــي طالــب الديــون ومانح 

الديــون، وتوفيــر تدفقــات معلوماتيــة رقميــة لدعــم 

عمليــة االقتــراض واالســتثمار األمثــل، وفــق خطــط 

التنميــة واألولويــات والحســابات القوميــة وجــداول 

وفيمــا  المقترضــة.  للدولــة  والمخرجــات  المدخــات 

هندســة  إلعــادة  المقترحــة  المنظومــة  شــكل  يلــي 

الديــون الخارجيــة.

البنك الدولي

أهم الدول المقترضة:

● المغرب العربي.

● مصــــر.

● األردن.

● المكسيـك.

صندوق النقد الدولي

● مصر ثاني أكبر مقترض.

● ملجأ الدول العربية المتعثرة.

● عدم الرقابة على األموال المقترضة بعد 
إقراضها.

● عدم التدخل في شؤون الدول بعد تقييم 
قدراتها االئتمانية على السداد.

ديــون دوليــة  اختيــار  قــرار  يحتــا	 

كيــان  بنــاء  ضــرورة  إلــى  خارجيــة 

ينســق  متكامــل  منظومــي 

ويربــط بيــن المتغيــرات والثوابــت 

الديــون  طالــب  جانبــي  فــي 

ومانــح الديــون، وتوفيــر تدفقــات 

معلوماتيــة رقميــة لدعــم عمليــة 

األمثــل. واالســتثمار  االقتــراض 



1٦
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اإلدارة الرقمية للدين الخارجي  -  3

يشــمل برنامــج »ســاب SAP« إلدارة الديــن الخارجــي مجموعــة مــن عمليــات الدعــم لــدورة حيــاة الديــن، 

مــع اإلشــارة إلــى تقســيم عمليــات الديــن حســب النــوع واالســتخدامات واألهــداف وعقــود الديــن إلــى:

ويوضــح الشــكل الســابق التحــول الرقمــي الشــامل لمنظومــة إدارة الديــون الخارجيــة ودورة حيــاة كل عقــد 

لتحقيــق أعلــى مكاســب بأقــل مخاطــر.

البحث عن مصادر جديده للقروض الخارجية وفق المزايا والمخاطر.

جدولة األقساط ومصروفات الفوائد.

مراجعة برنامج SAP بوزارة المالية والمؤسسات الدولية. 

دة )المعدل الثابت والمتغير(. دة وغير الُمؤكَّ تحديد ضمانات الدين الُمؤكَّ

إنشــاء آليــة جديــدة لبحــوث التســويق االئتمانــي وأســواق االئتمــان 
االقتصاديــة. والمعونــات  والســندات 

 الجداول الزمنية لسداد األقساط وأصل الديون وإعادة القرض.

حساب إنتاجية الدين الدولي وتحديد برامج السداد.

تحديد معايير الحكم على كفاءة الديون الخارجية وفعاليتها.

١

٣

٥
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٢
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مزايا الديون الخارجية الرقمية  -  4

والسياســات  الرقمنــة  نحــو  العالمــي  التوجــه  ومــع 

ــة  ــة والبنــوك الرقميــة تظهــر أهمي ــة والضريبي النقدي

التوســع فــي األمــوال والنقــود الرقميــة والعاقــات 

الرقميــة مــع المقرضيــن والمقترضيــن باســتخدام: 

شــبكات   – اإللكترونــي  البريــد   – اإلنترنــت  مواقــع 

لاســتدامة  االجتماعــي  والتواصــل  المعلومــات 

إلــى: يــؤدي  ممــا  الســيبراني؛  واألمــن 

تكلفة أقل للديون. 	

استخدام أفضل للديون الخارجية. 	

فرص أكثر لاقتراض الدولي والمحلي. 	

الديــون  	 لــدورة  أكثــر  وضمانــات  شــفافية 

. جيــة ر لخا ا

أعلــى  	 كفــاءة  ذات  رقميــة  وعقــود  اتفاقــات 

ــد علــى االســتثمار وضمــان  فــي التجــارة والعائ

لدعــم  البيانــات؛  وجــودة  المعلومــات  أمــن 

الماليــة. والقــرارات  السياســات 

ارتفاًعــا  تحقــق  الخارجــي  للديــن  الرقميــة  فــاإلدارة 

ــر،  ــي وفــرص اســتثمار أكث ــج المحلــي اإلجمال فــي النات

باإلضافــة إلــى خلــق وظائــف متعــددة، والوصــول إلــى 

االقتصــاد  خــال  مــن  أقــل  بمخاطــر  عاليــة  إنتاجيــة 

المجانــي  والتخزيــن  الضخمــة  والبيانــات  التشــابكي 

الخارجيــة. الديــون  أســواق  وتنويــع  للبيانــات 

الخالصـــــة

مــن الضــروري اتخــاذ قــرارات مثالية للديــون الخارجية، 

وفشــل   »19  – »كوفيــد  أزمــات  مــع  وخصوًصــا 

االقتصــادات المعاصــرة؛ وذلــك لتوفيــر االســتمرارية 

االقتصاديــة مــع مكافحــة وبــاء » كوفيــد – 19« مــن 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى تماشــًيا مــع االتجــاه العالمــي 

نحــو الشــمول المالــي والسياســات الماليــة والنقديــة 

الرقميــة، وقــد أصبــح مــن الضــروري إعــادة هيكلــة 

العربيــة  والــدول  مصــر  فــي  الخارجيــة  الديــون  إدارة 

مــن حيــث اختيــار أفضــل مصــادر االقتــراض واإلدارة 

للديــون  األمثــل  والتوظيــف  للقــروض  المثاليــة 

الخارجيــة بأســاليب رقميــة متطــورة، هــذا مــع:

تجنب االقتراض إال في الحاجة إليه والضرورة. -  1

تجنب الروتين واإلجراءات الورقية. -  2

تجنب األخطاء، والتفاوض التخاذ القرارات المالية. -  3

تجنب األخطاء السابقة عند تجديد االقتراض. -  4

فــي  -  5 اإلنترنــت  واســتخدام  اإلجــراءات،  ميكنــة 
المصرفيــة. المعامــات 

تجنــب الوســطاء واللوجســتيات فــي االقتــراض  -  6

الدولــي.

مــن  أهــم  المقترضــة  األمــوال  إدارة  تعــد  وبالتالــي، 

مجــرد الحصــول عليهــا، كمــا يســاعد التحــول الرقمــي 

وإدارة الجــودة فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة.

مــع التوجــه العالمــي نحو الرقمنة 

والسياســات النقديــة والضريبيــة 

والبنــوك الرقميــة تظهــر أهميــة 

والنقــود  األمــوال  فــي  التوســع 

الرقميــة والعاقــات الرقميــة مــع 

المقرضيــن والمقترضيــن.

أصبــح مــن الضــروري إعــادة هيكلــة 

مصــر  فــي  الخارجيــة  الديــون  إدارة 

اختيــار  حيــث  مــن  العربيــة  والــدول 

واإلدارة  االقتــراض  مصــادر  أفضــل 

والتوظيــف  للقــروض  المثاليــة 

بأســاليب  الخارجيــة  للديــون  األمثــل 

متطــورة. رقميــة 
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مقدمة

الماليــة  وزارة  عــن  صــادرة  بيانــات  أحــدث  توضــح 

ارتفــاع قيمــة الديــن الحكومــي )المحلــي والخارجــي( 

مــن 4.6 تريليونــات جنيــه مصــري فــي ديســمبر 2018 إلــى 

4.8 تريليونــات جنيــه مصــري فــي ديســمبر 2019، بنســبة 

قيمــة  وبمقارنــة   .%5.8 مــن  يقــرب  بمــا  تقــدر  زيــادة 

الديــن الحكومــي فــي ديســمبر 2019 بقيمتــه فــي شــهر 

بنســبة  زاد  قــد  أنــه  نجــد  نفســه،  العــام  مــن  يونيــو 

محــدودة ال تزيــد علــى 32 مليــار جنيــه مصــري. وترجــع 

ــة  ــى ارتفــاع قيمــة الســندات الحكومي ــادة إل هــذه الزي

بنســبة أعلــى مــن نســبة زيــادة أذون الخزانــة فــي ضوء 

سياســة الحكومــة بإطالــة عمــر الديــن. كمــا ارتفــع 

الديــن الخارجــي الحكومــي من 37.9 مليــار دوالر أمريكي 

الفتــرة نفســها،  أمريكــي خــال  40.6 مليــار دوالر  إلــى 

بينمــا انخفضــت ديــون البنــوك مــن 9.5 مليــارات دوالر 

أمريكــي إلــى 8.7 مليــارات دوالر أمريكــي. وقــد تراجعــت 

نســبة الديــن الحكومــي إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

مــن 85.9% فــي ديســمبر 2018، ومــن 90.2% فــي يونيــو 2019 

إلــى 83.3% فــي ديســمبر 2019 )وزارة الماليــة. 2020 أ(. 

بتنفيــذ  الماليــة  وزارة  قيــام  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

المتوســط،  المــدى  فــي  العــام  الديــن  اســتراتيجية 

العــام  الديــن  نســبة  خفــض  تســتهدف  والتــي 

المحلــي  الناتــج  مــن   %70 مــن  أقــل  إلــى  المحلــي 

تنفيــذ  آليــات  4 ســنوات. وتتضمــن  خــال  اإلجمالــي 

هــذا الهــدف االســتراتيجي وضــع ســقف للقــروض 

الخارجيــة وتجديــد مــا يخــص القطاعــات المختلفــة، 

مــع الحصــول علــى أفضــل الشــروط والتســهيات. 

تســوية  الماليــة  وزارة  اســتراتيجية  تضمنــت  كمــا 

األصــول  ببعــض  مبادلتهــا  خــال  مــن  المديونيــات 

المميــزة؛ بهــدف خفــض الديــن العــام بقيمــة 100 مليــار 

جنيــه ســنويًّا خــال 4 ســنوات )وزارة الماليــة 2020 ب(. 

برنامــج  إطــار  فــي  العــام  الديــن  اســتراتيجية  وتأتــي 

فــي  الحكومــة  بــدأت  الــذي  االقتصــادي  اإلصــاح 

تنفيــذه بالتعــاون مــع صنــدوق النقــد الدولــي خــال 

الماضيــة. القليلــة  الســنوات 

ــار التســاؤل حــول آليــات ضبــط   وفــي هــذا اإلطــار، يث

أوضــاع الماليــة العامــة؛ بهــدف خفــض الديــن العــام 

وتأثيرهــا على النشــاط االقتصــادي في المدى القصير 

دراســة  أهميــة  وتظهــر  والطويــل.  والمتوســط 

البدائــل التــي يمكــن مــن خالهــا خفــض الديــن العــام 

فــي ضــوء التطــورات التي تشــهدها مصر كغيرها من 

ســائر دول العالــم بســبب تداعيــات جائحــة »كوفيــد-19 

المســتجد«، ومــا خلفتــه مــن أزمــة إنســانية وصحيــة 

واقتصاديــة تســببت فــي خســائر بشــرية فادحــة وغيــر 

مســبوقة، وأدت إلــى حالــة كســاد قــد يتطــور إلــى ركــود 

إلــى المصــل  يتــم التوصــل  اقتصــادي يطــول -حتــى 

علــى  تعتمــد  زمنيــة  لفتــرة  آثــاره  وتمتــد  المناســب- 

فــي مواجهــة  الصمــود  قــدرة االقتصــاد علــى  مــدى 

ــى  تداعيــات األزمــة ثاثيــة األبعــاد. وتجــدر اإلشــارة، إل

د. نهال المغربل

نائب وزير التخطيط السابق

الدين العام وخيارات السياسة المالية
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التــي  -خصوًصــا  االقتصــادي  اإلصــاح  إجــراءات  أن 

ارتبطــت بإجــراءات تحقيــق الضبــط المالــي وخفــض 

ــي-  ــي اإلجمال ــج المحل ــى النات ــن العــام ونســبته إل الدي

قــد عــززت قــدرة االقتصــاد المصــري علــى الصمــود 

فــي مواجهــة األزمــة الراهنــة، وهــو مــا أكدتــه التقاريــر 

الوطنيــة والعالميــة، وشــهادة المؤسســات الدوليــة 

المختلفــة. 

ــم تتكــرر مــن 100  ــة ل ــى الرغــم مــن أن األزمــة الحالي وعل

عــام تقريًبــا، فــإن اســتقراء الــدروس المســتفادة مــن 

األزمــة الماليــة واالقتصاديــة العالميــة التــي اندلعــت 

طويلــة،  ســنوات  خــال  اســتمرت  والتــي   ،2008 عــام 

اإلجــراءات  بعــض  تحديــد  فــي  يســاعد  أن  يمكــن 

خــال  مــن  الراهنــة  األزمــة  تداعيــات  مــن  تحــد  التــي 

المفاضلــة بيــن هــذه اإلجــراءات، والــذي نتناولــه علــى 

النحــو التالــي:

الدروس المستفادة من التجارب الدولية

أظهــرت األزمــة الماليــة واالقتصاديــة العالميــة التــي 

بــدأت عــام 2008، وعانــت مــن آثارهــا بعــض الــدول لفترة 

زمنيــة طويلــة، بــل إن بعــض هــذه الــدول لــم تتمكــن 

مــن اجتيــاز هــذه األزمــة حتــى اآلن، أهميــة تبنــي حزمــة 

مــن اإلجــراءات التــي مــن شــأنها تحقيق ضبــط أوضاع 

الماليــة العامــة. وتشــير دراســات التجــارب الدوليــة 

خــال الفتــرة مــن 2008 حتــى الوقــت الحالــي، إلــى نجــاح 

ــر فــي الديــن  عــدد مــن الــدول فــي تحقيــق خفــض كبي

العــام نتيجــة إجــراءات ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة 

التــي تبنتهــا. وقــد تنوعــت األدوات التــي اســتخدمتها 

الــدول لتحقيــق ضبــط أوضاع الماليــة العامة ومزجت 

بيــن زيــادة اإليــرادات العامــة وخفــض اإلنفــاق العــام 

ودمــج الديــن العــام وتوحيــده بشــكل شــامل ولمــدى 

زمنــي طويــل. كمــا نجحــت الــدول التــي قامــت بتنفيــذ 

إجــراءات محكمــة لضبــط أوضــاع الماليــة العامــة إلــى 

تحقيــق فائــض أولــي ممــا كان لــه أثــر أكثــر فعاليــة 

فــي خفــض الديــن العــام فضــًلا عــن توفيــر بيئــة أكثــر 

اســتقراًرا لاقتصــاد الكلــي. بينمــا اســتطاعت بعــض 

إجــراءات  اتبــاع  دون  العــام  الديــن  خفــض  الــدول 

وذلــك  العامــة،  الماليــة  أوضــاع  لضبــط  شــاملة 

بدايــة  عنــد  العــام  الديــن  مســتوى  تواضــع  بســبب 

تراجعــت نســبة الديــن الحكومــي 

إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 

ومــن   ،2018 ديســمبر  فــي   %85.9

 %83.3 إلــى   2019 يونيــو  فــي   %90.2

فــي ديســمبر 2019.
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األزمــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الــدول التــي نجحــت 

فــي تخفيــض الديــن العــام بســبب إجــراءات لضبــط 

نمــو  قــد حققــت معــدالت  العامــة  الماليــة  أوضــاع 

متواضعــة، فــي األجــل القصير، بينما اســتطاعت هذه 

الــدول فــي األجــل المتوســط أن تســتعيد مســتوى 

النشــاط االقتصــادي الــذي كان ســائًدا قبــل األزمــة، 

 ســواء أكان بالنســبة لمعــدالت النمــو أم التشــغيل 

.)Ochotnický and Jankech. 2020(

إلــى أن ارتفــاع نســبة الديــن العــام  وتجــدر اإلشــارة 

إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــدد كبيــر مــن دول 

العالــم، خصوًصــا بعــد األزمــة االقتصاديــة والماليــة 

بقضيــة ضبــط  االهتمــام  زيــادة  إلــى  أدى  العالميــة، 

أوضــاع الماليــة العامــة. وقــد ترتــب علــى ذلــك قيــام 

االتحــاد األوروبــي بإصــدار »ميثــاق االســتقرار والنمــو«، 

الديــن  نســبة  تزيــد  أال  ضــرورة  علــى  ينــص  والــذي 

ــي علــى 60%، مــع وجــود  ــج المحلــي اإلجمال العــام للنات

جهــة تصحيحيــة تتدخــل فــي حــال عــدم االلتــزام بهــذه 

الــذي  العــام  الديــن  خفــض  يتــم  لــم  إذا  أو  النســبة 

يفــوق هــذه النســبة بنســبة 5% فــي المتوســط خــال 

3 ســنوات. ومــن المســلم بــه اآلن علــى نطــاق واســع 

أن ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة يتســبب فــي خســائر 

فــي اإلنتــا	 علــى المــدى القصيــر، وهنــاك قلــق متزايــد 

بشــأن العواقــب التوزيعيــة لعمليــات الضبــط المالــي. 

وتتمثــل إحــدى القضايــا التــي لــم يتــم التحقيــق فيهــا 

مؤقًتــا  التضخــم  أهــداف  رفــع  ينبغــي  كان  إذا  فيمــا 

.)Cardani et al. 2016( لتســهيل خفــض الديــن العــام

خيــارات  العامــة:  الماليــة  أوضــاع  ضبــط 
المتاحــة الماليــة  السياســة 

تبنــي  خــال  مــن  العــام  الديــن  خفــض  علــى  تترتــب 

-المفاضلــة  العامــة  الماليــة  أوضــاع  لضبــط  خطــة 

بيــن الخســائر قصيــرة األجــل والعوائــد طويلــة األجــل. 

ويتوقف اختيار الحكومة على المزيج المســتخدم من 

أدوات وإجــراءات السياســة الماليــة الازمــة لتحقيــق 

ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة علــى عــدة اعتبــارات، 

منهــا: مســتوى اإلنفــاق العــام الســائد قبــل البــدء فــي 

تحقيــق اإلصاحــات المنشــودة. فــإذا كان مســتوى 

اإلنفــاق العــام مرتفًعــا للوفــاء بالتزامــات الحكومــة 

تجــاه مواطنيهــا، خصوًصــا لمواجهــة اإلنفــاق علــى 

التعليــم والصحــة إلتاحــة الخدمــة للجميــع وبكفــاءة 

عاليــة، يصبــح لزاًمــا علــى الحكومــة فــي األجــل القصيــر 

قائمــة  وفــق  المختلفــة  الحاجــات  بيــن  المفاضلــة 

كفاءتــه،  ورفــع  العــام  اإلنفــاق  وترشــيد  األولويــات، 

واســتبعاد اإلنفــاق االســتهاكي الترفــي. أمــا إذا كان 

فــي  البــدء  قبــل  العــام منخفًضــا  اإلنفــاق  مســتوى 

اتخــاذ إجــراءات ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة، تلجــأ 

الحكومــة فــي معظــم األحيــان إلــى زيــادة اإليــرادات 

الضريبيــة. 

الســلبية  اآلثــار  بيــن  أيًضــا  الحكومــة  وتفاضــل 

زيــادة  أو  العــام  اإلنفــاق  خفــض  علــى  المترتبــة 

اإليــرادات الضريبيــة فــي األجــل القصيــر علــى النشــاط 

المســتدامة  اإليجابيــة  النتائــج  وبيــن  االقتصــادي، 

ــل الناتجــة عــن ضبــط  فــي األجــل المتوســط والطوي

أوضــاع الماليــة العامــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن تحقيق 

معــدالت  وخفــض  الكلــي،  االقتصــاد  بيئــة  اســتقرار 

التضخــم، وســعر الفائــدة، وتراجــع معــدالت البطالــة، 

وتعزيــز التنافســية الدوليــة وجــذب االســتثمار المحلي 

االقتصــادي.  النمــو  وزيــادة معــدالت  واألجنبــي، 

فــي  القصيــر  المــدى  علــى  الســلبية  اآلثــار  وتتمثــل 

خفــض اإلنفــاق العــام، ومــن ثــم تراجــع االســتهاك 

القــدرة  تراجــع  بســبب  العائلــي؛  للقطــاع  الخــاص 

اســتمرار  ضــوء  وفــي  الثابتــة.  للدخــول  الشــرائية 

المطلوبــة  بالكفــاءة  المالــي  الضبــط  إجــراءات 

المختلفــة  األدوات  بيــن  متــوازن  وباســتخدام مزيــج 

ارتفــاع نســبة الديــن العــام إلــى الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي فــي عــدد كبيــر مــن 

األزمــة  بعــد  العالــم، خصوًصــا  دول 

االقتصاديــة والماليــة العالميــة، أدى 

إلــى زيــادة االهتمــام بقضيــة ضبــط 

أوضــاع الماليــة العامــة.
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فــي  االقتصــاد  يبــدأ  المالــي،  للضبــط  المســتخدمة 

الخــرو	 مــن حالــة االنكمــاش، وتعــود معــدالت النمــو 

النتائــج  وتظهــر  ــا،  تدريجيًّ الســابقة  معدالتهــا  إلــى 

اإليجابيــة المترتبــة علــى زيــادة اإلنفــاق االســتثماري، 

ورفــع كفاءتــه، واالســتثمار فــي رأس المــال البشــري، 

وفــي خفــض اآلثــار التشــويهية التــي تترتــب على فرض 

الضرائــب بأنواعهــا المختلفــة. وتظهــر هــذه النتائــج 

فــي األجــل المتوســط وتســتمر فــي األجــل الطويــل.

ويتوقــف نجــاح برنامــج ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة 

السياســات  مــن  متــوازن  مزيــج  إلــى  الوصــول  علــى 

واإلجــراءات الماليــة، والتــي تشــمل خفــض اإلنفــاق 

اإلنفــاق  بنــود  بعــض  وترشــيد  المنتــج،  غيــر  العــام 

العــام كالدعــم، وزيــادة اإليــرادات العامــة مــن خــال 

اإلدارة  كفــاءة  ورفــع  الضريبيــة  القاعــدة  توســيع 

الضريبيــة. كمــا تشــتمل هــذه اإلجــراءات أيًضــا علــى 

وزيــادة  كفاءتــه،  ورفــع  االســتثماري  اإلنفــاق  زيــادة 

التحويــات الحكوميــة التــي تســتهدف فئــات محــددة 

والسياســة النقديــة التوســعية التــي يتــم اعتمادهــا 

لتجنــب آثــار إعــادة التوزيــع الســلبية لعمليــات ضبــط 

الدراســات  بعــض  وتشــير  العامــة.  الماليــة  أوضــاع 

والتجــارب الدوليــة إلــى أهميــة تحديــث إطــار السياســة 

العــام،  الديــن  تحمــل  علــى  القــدرة  وتحليــل  الماليــة 

واإلنفــاق  اإليــرادات  جانبــي  تحمــل  مــدى  وتقديــر 

وتجــدر  العامــة.  الماليــة  أوضــاع  ضبــط  إلجــراءات 

حــددت  قــد  األوروبــي  االتحــاد  دول  أن  إلــى  اإلشــارة 

نقطــة مرجعيــة للديــن العــام فــي حــدود نســبة 60% من 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي بمرونــة إلجــراء تحليــل أعمــق 

للــدول التــي تفــوق نســبة الديــن العــام للناتــج المحلــي 

.)Cardani et al. 2016( اإلجمالــي إلــى أكثــر مــن ذلــك

وفــي ضــوء إجــراءات ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة، 

تلجــأ الحكومــات إلــى زيــادة اإليــرادات الضريبيــة؛ ممــا 

يؤثــر ســلًبا علــى الدخــل المتــاح لإلنفــاق، ويقــوم البنــك 

التضخــم؛  الفائــدة ومعــدل  المركــزي بخفــض ســعر 

لتشــجيع االســتهاك العائلــي. وينتــج عــن ذلــك تراجــع 

القصيــر.  األجــل  فــي  االقتصــادي  النمــو  معــدالت 

وتقــوم الحكومــة بزيــادة التحويــات المشــروطة وغيــر 

المشــروطة للفئــات األكثــر تضــرًرا مــن خفــض اإلنفــاق 

العــام. وتتطلــب هــذه اإلجــراءات وجود درجــة عالية من 

التنســيق بيــن كل مــن السياســة الماليــة والنقديــة. 

خــال  مــن  العامــة  الماليــة  أوضــاع  ضبــط  ويتحقــق 

خفــض اإلنفــاق العــام أو ترشــيده أو زيــادة اإليــرادات 

الضريبيــة، وبزيــادة الحيــز المالــي، فــي األجــل الطويــل، 

الفئــات  تعويــض  إلــى  الماليــة  السياســات  تتجــه 

المتضــررة مــن إجــراءات الضبــط المالــي، والــذي يطلــق 

عليــه »العائــد طويــل المــدى للضبــط المالــي«. ويكــون 

العائــد طويــل المــدى مــن الضبــط المالــي أعلــى عندمــا 

علــى  االســتثماري  إنفاقهــا  بزيــادة  الحكومــة  تقــوم 

القطاعــات اإلنتاجيــة أو علــى الخدمــات العامــة التــي 

ــم والصحــة.  ــاة المواطــن، خصوًصــا التعلي ترتبــط بحي

وبالطبــع، تكــون الفئــات األقــل دخــًلا هــي أكثــر الفئــات 

فــي  المالــي  الضبــط  إجــراءات  جــراء  مــن  المتضــررة 

 .)OECD. 2012( األجــل القصيــر

علــى  العــام  األثــر  فــإن  الطويــل،  األجــل  فــي  أمــا 

ــا، حيــث يســتفيد المواطنــون  الرفاهيــة يكــون إيجابيًّ

الديــن  خفــض  علــى  المترتبــة  اإليجابيــة  اآلثــار  مــن 

العامــة  الخدمــات  علــى  اإلنفــاق  زيــادة  العــام ومــن 

كالتعليــم والصحــة، وخفــض الضرائــب أو تعويــض 

النتائــج الســلبية المترتبــة علــى فــرض هــذه الضرائــب. 

مــن  المهمشــة  والفئــات  الفقــراء  يســتفيد  كمــا 

التحويــات الحكوميــة التــي يتــم زيادتهــا لخفــض اآلثــار 

خفــض  إجــراءات  عــن  الناجمــة  الســلبية  التوزيعيــة 

أمــام  األمثــل  الحــل  وبالتالــي، يصبــح  المالــي.  الحيــز 

الحكومــة تحقيــق التــوازن بيــن خفــض نســبة الديــن 

العــام للناتــج المحلــي اإلجمالــي، وفــي الوقــت نفســه 

فــرض  عــن  الناجمــة  الســلبية  اآلثــار  تخفيــف  يتــم 

الضرائــب والحفــاظ علــى اإلنفــاق االســتثماري العــام 

.)Varthalitis and Sakkas. 2019(

يتوقــف نجــاح برنامــج ضبــط أوضــاع الماليــة 

إلــى مزيــج متــوازن  العامــة علــى الوصــول 

مــن السياســات واإلجــراءات الماليــة، والتــي 

تشــمل خفــض اإلنفــاق العــام غيــر المنتــج، 

العــام  اإلنفــاق  بنــود  بعــض  وترشــيد 

العامــة. اإليــرادات  كالدعــم، وزيــادة 
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علــى  يعتمــد  الــذي  المالــي  الضبــط  إجــراءات  تــؤدي 

خفــض االســتهاك العــام فــي األجــل القصيــر إلــى 

هــذه  اقترنــت  فــإذا  العائلــي.  االســتهاك  تراجــع 

خــال  مــن  المالــي  الحيــز  كفــاءة  برفــع  اإلجــراءات 

فــي  اســتخدامه  وكفــاءة  العــام  االســتثمار  زيــادة 

العامــة  الخدمــات  لتمويــل  أو  اإلنتاجيــة  القطاعــات 

كالتعليــم والصحــة، فــإن تأثيــر الضبــط المالــي علــى 

تراجــع النمــو االقتصــادي يكــون محــدوًدا. بــل وتــؤدي 

فــي األجــل المتوســط والطويــل إلــى عــودة مســتوى 

النمــو االقتصــادي إلــى المعــدالت التــي كانــت ســائدة 

إلــى  ذلــك  ويرجــع  المالــي.  الضبــط  إجــراءات  قبــل 

ــر االســتثمار فــي  ــذي يســتغرقه ظهــور تأثي الوقــت ال

مشــروعات  تدخــل  حتــى  أو  اإلنتاجيــة  المشــروعات 

والكهربــاء  الميــاه  كمحطــات  األساســية  البنيــة 

وغيرهــا حيــز التشــغيل، وحتــى تتبلــور عوائد االســتثمار 

فــي رأس المــال البشــري. ويعتمــد نجــاح إجــراءات 

الضبــط المالــي علــى المفاضلــة بيــن اإلجــراءات التــي 

تحقــق خفًضــا فــي الديــن العــام، ورفــع كفــاءة اإلنفــاق 

العــام، وزيــادة اإليــرادات الضريبيــة مــن المصــادر التــي 

تنتــج عــن أقــل تشــوهات ممكنــة، والتــي تتمثــل غالًبــا 

فــي خفــض اإلنفــاق العــام غيــر المنتــج.

وفــي إطــار مــا ســبق ذكــره، يتضــح كفــاءة اإلجــراءات 

التــي اتخذتهــا الحكومــة فــي إطــار برنامــج اإلصــاح 

علــى  اإليجابيــة  اآلثــار  تحقــق  االقتصــادي. ولضمــان 

النمــو االقتصــادي فــي األجــل المتوســط والطويــل، 

االعتبــار،  بعيــن  التاليــة  التوصيــات  أخــذ  يتعيــن  قــد 

والتــي تركــز علــى تحقيــق المــز	 بيــن إجــراءات ترشــيد 

اإلنفــاق العــام، وإعــادة توجيــه اإلنفــاق االســتثماري 

لقطاعــات أكثــر إنتاجيــة، وتوســيع القاعــدة الضريبيــة 

وذلك على النحو التالي:

لتعظيــم  -  1 المبذولــة  الجهــود  فــي  االســتمرار 

إجــراءات  عــن  الناتــج  المالــي  الحيــز  مــن  العائــد 

التحويــات  تعزيــز  خــال  مــن  المالــي  الضبــط 

المشــروطة  وغيــر  المشــروطة  الحكوميــة 

والفقيــرة. المهمشــة  للفئــات 

التوســع فــي تنفيــذ برنامــج “حيــاة كريمــة” مــن  -  2

المحليــة  الخدمــات  مشــروعات  تمويــل  خــال 

المواطنيــن  حيــاة  تمــس  التــي  والبلديــة 

المحليــة  االقتصاديــة  التنميــة  ومشــروعات 

الــدروس  مــن  باالســتفادة  مصــر  صعيــد  فــي 

المســتقاة مــن تنفيــذ برنامــج التنميــة المتكاملــة 

فــي صعيــد مصــر بالتعــاون مــع البنــك الدولــي 

والتعميــر. لإلنشــاء 

للتعليــم  -  3 الموجــه  االســتثماري  اإلنفــاق  زيــادة 

المــال  رأس  لتعزيــز  كفاءتــه  ورفــع  والصحــة 

ي. البشــر

االســتثمار  -  4 بيئــة  لتطويــر  قويــة  دفعــة  إعطــاء 

بمشــاركة  وتســمح  تنافســية  أكثــر  لتصبــح 

وتعزيــز  الخــاص  القطــاع  مــن  كبــرى  مباشــرة 

الحوكمــة االقتصاديــة، لتوفيــر فــرص عمــل الئــق 

ومنتــج للشــباب فــي قطاعــات ذات إنتاجيــة عالية 

وفــي أنشــطة اقتصــاد المعرفــة القائمــة علــى 

واالبتــكار  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  تطبيقــات 

التقنــي.  والتقــدم 

توســيع القاعــدة الضريبيــة مــن خــال اســتهداف  -  5

الخاضعيــن  غيــر  الحــرة  المهــن  أصحــاب 

تســهيل  خــال  مــن  الضريبيــة  للمنظومــة 

اإلجــراءات، وتحديــد بعــض الحوافــز التــي تشــجع 

للدولــة،  بالتزاماتهــا  الوفــاء  علــى  الفئــة  هــذه 

والشــفافية  الضريبيــة  الحوكمــة  تعزيــز  مــع 

والمســاءلة. 
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مقدمة عامة:

مهمــة  ظاهــرة  »المديونيــة«  قضيــة  أصبحــت 

مــن  للعديــد  حقيقيــة  مشــكلة  تمثــل  ومحوريــة 

األقطــار المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء. وتــزداد 

بالحســبان  أخذنــا  مــا  إذا  المشــكلة  هــذه  خطــورة 

حجــم التحديــات الماليــة التــي تواجههــا هــذه األقطــار؛ 

نتيجــة النتشــار فيــروس كورونــا ومــا ترتــب عليــه مــن 

االقتصاديــة  المســتويات  علــى جميــع  آثــار مختلفــة 

والماليــة والمعيشــية ومعــدالت الفائــدة وغيرهــا مــن 

المهمــة. االقتصاديــة  األمــور 

نحــو  االلتفــات  فــي  البلــدان  جميــع  بــدأت  هنــا  مــن 

هــذه المشــكلة، وبــدأ الخبــراء فــي دراســة العوامــل 

الكامنــة وراء ارتفــاع مســتويات الديــن، بمــا فــي ذلــك 

العوامــل المتعلقــة بدولــة الرفــاه الحديثــة. خاصــة أن 

هــذه البلــدان ظلــت علــى مــدار عقــود طويلــة ال تعانــي 

باســتثناء  ميزانياتهــا  فــي  خطيــر  أو  كبيــر  عجــز  مــن 

العظيــم  الكســاد  أو  العالميتيــن  الحربيــن  فتــرة 

فــي الثاثينيــات والحــرب األهليــة األمريكيــة وتوحيــد 

ألمانيــا. ولكــن مــع زيــادة النفقــات العامــة بصــورة 

كبيــرة بــدأ العجــز يظهــر فــي الموازنــات العامــة لهــذه 

الــدول، وازدادت االختــاالت الماليــة بهــا، بــل إن مــا 

التــي  الســام«  »مكاســب  تســميته  علــى  اصطلــح 

الحــرب  انتهــاء  بعــد  تحقيقهــا  المفتــرض  مــن  كان 

البــاردة لــم تقــدم أي مســاعدة تذكــر فــي هــذا الشــأن، 

وازداد الديــن بشــكل حــاد كنســبة مــن إجمالــي الناتــج 

المحلــي فــي جميــع البلــدان تقريبــا، بــل ويحتمــل أن 

غيــر  االلتزامــات  إليــه  أضيفــت  مــا  إذا  ســوءا  يــزداد 

الممولــة التــي تتطلبهــا معاشــات التقاعــد العامــة 

وغيرهــا مــن برامــج اإلنفــاق االجتماعــي.

إذ  التطــورات،  هــذه  عــن  بمعــزل  مصــر  تكــن  ولــم 

تشــير اإلحصــاءات إلــى الزيــادة المســتمرة فــي الديــن 

وارتفــاع نســبته مــن الناتــج المحلــى فضــا عــن تزايــد 

مــا  بعــد، وهــو  أعبــاء خدمتــه، كمــا ســنوضح فيمــا 

يتطلــب دراســة الموضــوع برمتــه.

أوال تعريف الدين العام:

يتوقــف تحديــد حجــم الديــن العــام وعبئــه علــى وضــع 

تعريــف محــدد لهــذا الديــن، وهنــاك جــدل كبيــر فــي 

قيمــه  وبالتالــي  العــام،  الديــن  تعريــف  حــول  مصــر 

المفهــوم  هــذا  أن  البعــض  يــرى  حيــث  ومؤشــراته؛ 

يجــب أن يقتصــر فقــط علــى الديــن العــام الحكومــي، 

قطاعــات  مــع  الحكومــة  بتعامــات  الخــاص  أي: 

االقتصــاد القومــي، وهــذا التعريــف يســتبعد العديــد 

مــن المؤسســات الماليــة األخــرى، والتــي تؤثــر فــي 

مديونيــة الدولــة ككل. ووفقــا لهــؤالء يقتصــر تعريــف 

الديــن العــام المحلــي علــى اقتــراض الحكومــة مــن 

واقتراضهــا  واألذون،  الماليــة  األوراق  إصــدار  خــال 

االســتثمار  بنــك  ومــن  االقتصاديــة  الهيئــات  مــن 

المصرفــي. والجهــاز  القومــي 

د. عبد الفتاح الجبالي

 مستشار اقتصادي بمركز األهرام 
للدراسات االستراتيجية0

الدين العام المحلي وسبل العالج
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حقيقــة  االعتبــار  بعيــن  يأخــذ  ال  التعريــف  وهــذا 

الموقــف المالــي الصحيــح؛ إذ يجــب أن يســتند تقييــم 

الممكنــة  التعريفــات  أكثــر  إلــى  الماليــة  السياســة 

للحكومــة، حيــث يــؤدي االقتصــار علــى األخــذ برصيــد 

الحكومــة المركزيــة فقــط، إلــى تقديــم صورة مشــوهة 

وغيــر حقيقيــة للوضــع المالــي، خاصــة أن الســلطات 

الماليــة األخــرى تقــوم بتنفيــذ عمليــات ماليــة مهمــة، 

كمــا أن األنشــطة شــبه الماليــة ذات أهميــة كبيــرة. 

فــي  العــام  للديــن  األدق  المفهــوم  أن  نــرى  ولذلــك 

الموازنــة،  أجهــزة  ديــن  يتضمــن  الــذي  هــو  مصــر 

إلــى  باإلضافــة  االقتصاديــة،  الهيئــات  ديــن  وكذلــك 

مــوارد بنــك االســتثمار القومــي التــي يتــم توجيههــا إمــا 

للحكومــة أو للهيئــات االقتصاديــة، أو مــا يتــم توجيهــه 

لوحــدات القطــاع العــام، باإلضافــة إلــى مــا تقترضــه 

الحكومــة، ســواء مــن خــال إصــدار أوراق ماليــة وأذون 

أو االقتــراض المباشــر مــن الجهــاز المصرفــي.

إذا  المنهجيــة،  الناحيــة  ومــن  اآلخــر،  الجانــب  وعلــى 

كان الباحــث ســيذهب فــي تعريــف الديــن العــام إلــى 

يقــوم  أن  فينبغــي  للحكومــة،  الموســع  المفهــوم 

بتوحيــد المفاهيــم، بمعنــى األخــذ بمفهــوم الميزانيــة 

الموســعة، والتــي تشــمل المعامــات الماليــة لــكل 

بنــك  إلــى معامــات  باإلضافــة  الموازنــة،  قطاعــات 

االســتثمار القومــي، وصناديــق التأميــن والمعاشــات، 

للجهــات  البينيــة  المعامــات  جميــع  اســتبعاد  مــع 

الثــاث لمنــع االزدواجيــة، والتــي طبقــا لهــا ســتختلف 

الصــورة كثيــرا.

التفرقــة  بعــض  نضــع  أن  لنــا  ينبغــي  وهنــا 
فهنــاك:  المجــال،  هــذا  فــي  المهمــة 

ديــن  إلــى  بــدوره  العــام، والــذي ينقســم  الديــن  أوال: 

عــام محلــي وآخــر خارجــي، وكل منهمــا ينقســم إلــى 

القطاعــات  بهــا  ونقصــد  الحكومــة،  علــى  الديــن 

المنضويــة تحــت جنــاح الموازنــة العامــة للدولــة، ثــم 

الديــن المســتحق علــى الهيئــات االقتصاديــة، وأخيــرا 

المجتمــع،  قطاعــات  باقــي  علــى  المســتحق  الديــن 

القومــي.  االســتثمار  بنــك  مــن  والمقترضــة 

العــام  الديــن  حجــم  تحديــد  يتوقــف 

محــدد  تعريــف  وضــع  علــى  وعبئــه 

الديــن. لهــذا 
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ــي،  كمــا أن هــذا الديــن يقــاس علــى األســاس اإلجمال

أي: القيمــة المطلقــة لألمــوال المدينــة بهــا الجهــات 

ســالفة الذكــر، ويقــاس أيضــا بالقيمــة الصافيــة، أي: 

بعــد اســتبعاد مــا لــدى هــذه القطاعــات مــن ودائــع 

لــدى الجهــاز المصرفــي.

وهكــذا فــإن الديــن العــام المحلــي ينقســم إلــى: ديــن 
الهيئــات  الموازنــة، والديــن المســتحق علــى  أجهــزة 

االقتصاديــة، وديــن بنــك االســتثمار.

أمــا الديــن الخارجــي فيشــمل االلتزامــات المســتحقة 
ــة مصــر  ــن بجمهوري ــى مقيمي ــة عل بالعمــات األجنبي
العربية )جميع قطاعات الدولة( تجاه غير المقيمين، 
وتتضمــن القــروض والتســهيات االئتمانيــة والبنكية 
فيهــا  بمــا  القطاعــات،  هــذه  عليهــا  حصلــت  التــي 
ديــن  إلــى  ينقســم  فهــو  وبالتالــي  الخــاص،  القطــاع 
العامــة )متضمنــا  خارجــي مســتحق علــى الحكومــة 
ديــن أجهــزة الموازنــة، وكذلــك وحــدات غيــر موازنيــة 
مثــل بنــك االســتثمار القومــي والهيئــات االقتصاديــة 
والشــركات العامــة(، وهــي عبــارة عــن قــروض ثنائيــة 
وقــروض منظمــات ومؤسســات دوليــة وإقليميــة، 
مــن  المقيمــة  غيــر  المؤسســات  حيــازة  وكذلــك 
بالخــار	  المطروحــة  الســيادية  الدوالريــة  الســندات 
وتتولــى وزارة الماليــة خدمتهــا، باإلضافــة إلــى الديــن 
المســتحق علــى البنــك المركــزي، ثم الدين المســتحق 
علــى الجهــاز المصرفــي، وأخيــرا الديــن المســتحق علــى 

القطــاع الخــاص المضمــون وغيــر المضمــون. 

ثانيا: أوضاع الدين العام:

العــام  الديــن  إجمالــي  أن  إلــى  اإلحصــاءات  تشــير 
)الداخلــي والخارجــي( قــد ارتفع مــن )1138.5( مليار جنيه 
عــام 2011/2010 إلــى )2352.7( مليــار جنيــه عــام 2015/2014 ثــم 
إلــى )6252( مليــار جنيــه عــام 2020/2019، وبالتالــي ارتفعــت 
نســبته للناتــج المحلــى اإلجمالــي مــن 83% إلــى %96 

و107% خــال الســنوات الثــاث علــى الترتيــب.

تزايــد مســتمر فــي االعتمــاد علــى  وبالتالــي فهنــاك 
الديــون الخارجيــة مقابــل الديــن المحلــي، حيــث تراجــع 
نصيــب الثانــي مــن )85%( مــن إجمالــي الديــن العــام 
عــام 2015/2014 إلــى )68%( عــام 2020/2019، وفــى المقابــل 
ارتفــع نصيــب الديــن العــام الخارجــي مــن )15.4%( إلــى 

)32%( خــال الفتــرة نفســها.

وكذلــك ارتفعــت نســبة الديــن العــام الخارجــي للناتــج 

المحلــي اإلجمالــي مــن )15%( إلــى )34%( خــال فتــرة 

الديــن  نســبة  تراجعــت  المقابــل  وفــى  الدراســة، 

المحلــي مــن )81%( إلــى )73%( خــال الفتــرة نفســها.

ارتفــع مــن )1991(  العــام المحلــي، والــذي  الديــن  أمــا 

مليــار جنيــه نهايــة يونيــو 2015 إلــى )4267( مليــار جنيــه 

فــي نهايــة يونيــو 2020، فهــو ينقســم إلــى ثاثــة أقســام 

العامــة  الموازنــة  أجهــزة  ديــن  هــو  األول  أساســية، 

للدولــة، والثانــي هــو دين الهيئات العامــة االقتصادية، 

ــن بنــك االســتثمار القومــي. ــث هــو صافــي دي والثال

مــن   )%79( حوالــي  الموازنــة  أجهــزة  ديــن  ويشــكل 

بنــك  ديــن  يليــه  المحلــى،  العــام  الديــن  إجمالــي 

االقتصاديــة  الهيئــات  ثــم   ،)%15( بنحــو  االســتثمار 

بنســبة )6%(؛ وهــو مــا يعنــي أن الديــن العــام ألجهــزة 

الموازنــة يشــكل النصيــب األكبــر مــن الديــن العــام 

المحلــي ويؤثــر بشــدة علــى تطــور وأعبــاء الديــن العــام 

بشــكل كلــي، ومــن هنــا تأتــى أهميــة دراســته وتحليلــه؛ 

بهــذا  الوقــوف علــى أســباب تطــوره وزيادتــه  بغيــة 

القــدر.

الموازنــة  أجهــزة  ديــن  أن  إلــى  االشــارة  تجــدر  كمــا 

يعتمــد بشــكل أساســي علــى األوراق الماليــة )األذون 

والســندات( واالقتــراض والتســهيات االئتمانيــة من 

الجهــاز المصرفــي وصناديــق التأمينــات االجتماعيــة. 

ــى  ــادة المســتمرة فــي االعتمــاد عل مــع ماحظــة الزي

أذون الخزانــة، حيــث ارتفعــت نســبتها مــن مكونــات 

 2015/2014 عــام   )%29( مــن  الموازنــة  أجهــزة   ديــن 

تزايــد مســتمر فــي االعتمــاد علــى  هنــاك 

الديــون الخارجيــة مقابــل الديــن المحلــي، 

 )%85( مــن  الثانــي  نصيــب  تراجــع  حيــث 

مــن إجمالــي الديــن العــام عــام 2015/2014 إلــى 

)68%( عــام 2020/2019، وفــى المقابــل ارتفــع 

نصيــب الديــن العــام الخارجــي مــن )%15.4( 

إلــى )32%( خــال الفتــرة نفســها.
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انخفــض  المقابــل،  وفــى   ،2020/2019 عــام   )%44( إلــى 

وبالتالــي  المصرفيــة،  التســهيات  علــى  االعتمــاد 

 )%59( نحــو  مــن  المتــداول  الديــن  نســبة  ارتفعــت 

مــن إجمالــي ديــن أجهــزة الموازنــة عــام 2015/2014 إلــى 

ــى ذلــك التوســع فــي  )87%( عــام 2020/2019، ويضــاف إل

اإلصــدارات بالعمــات األجنبيــة، حيــث ارتفعــت مــن 

 .2020/2019 عــام   )%10.4( إلــى   2011/2010 عــام   )%0.3(

علــى  األذون  إصــدار  فــي  توســع  هنــاك  وبالتالــي 

برنامــج اإلصــاح االقتصــادي  الخزانــة، منــذ تطبيــق 

أوائــل التســعينيات مــن القــرن الماضــي، حيــث قامــت 

لســعر  تحــررا  أكثــر  نظــام  نحــو  بالتحــرك  الحكومــة 

الفائــدة عــن طريق اســتخدام األدوات النقدية، وإجراء 

مــزادات لبيــع ســندات الخزانــة وإصــاح عمليــة إعــادة 

الخصــم. وهــي أدوات تؤثــر فــي ســعر الفائــدة بصــورة 

الخصــم  أســعار  ربــط  فــي  تؤثــر  كمــا  غيــر مباشــرة، 

)التــي  الخزانــة  أذون  علــى  الفائــدة  بمتوســط ســعر 

تحــدد أســبوعيا وطبقــا للعــرض والطلــب(.

ــدة  ــر معــدالت الفائ ــم تحري ــر 1991 ت ــارا مــن 3 يناي واعتب

علــى  تعتمــد  أصبحــت  بحيــث  والمدينــة؛  الدائنــة 

طرحهــا،  يتــم  التــي  الخزانــة  علــى  األذون  إصــدارات 

ويتحــدد معــدل العائــد عليها، من خال مزادات علنية 

لمرحلــة  بدايــة  بمثابــة  ذلــك  وكان  أســبوعيا.  تعقــد 

جديــدة تســتعين فيهــا السياســة الماليــة فــي تمويــل 

والمؤسســات  األفــراد  بمدخــرات  الموازنــة  عجــز 

ــر الماليــة، وبالتكلفــة التــي تحددهــا قــوى  الماليــة وغي

الســوق. ومــن ثــم التوقــف عــن التمويــل باالقتــراض 

المباشــر مــن البنــك المركــزي، كمــا أتــاح ذلــك للبنــك 

المركــزي إمكانيــة تنفيــذ سياســته النقديــة الراميــة، 

أثرهــا  لتعقيــم  الســيولة  فائــض  امتصــاص  إلــى 

التضخمــي. 

وال شــك أن اســتخدام أذون الخزانــة لتمويــل عجــز 

الموازنــة كان يجــب أن يأخــذ بعيــن االعتبــار طبيعتهــا 

اإليجابيــة  الجوانــب  مــن  الرغــم  فعلــى  المؤقتــة، 

الناجمــة عــن اســتخدام هــذه األداة باعتبارهــا أداة غيــر 

تضخميــة وبديــا مناســبا للتمويــل بالعجــز، الــذي كان 

متبعــا منــذ فتــرة طويلــة، فــإن ذلك ال يجب أن ينســينا 

طبيعتهــا المؤقتــة، والتــي تمثــل نوعــا مــن االقتــراض. 

وبالتالــي فهــي تــؤدي إلــى المزيــد مــن العــبء علــى 

الموازنــة، بمقــدار هــذه األذون مــع الفوائــد المطلــوب 

ــاد حجــم القــرض،  ــزداد هــذا العــبء بازدي ســدادها، وي

ومــن هنــا تتزايــد األعبــاء المســتقبلية علــى الموازنــة؛ 

ممــا يهــدد بزيــادة اإلنفــاق العــام مــرة أخــرى، وليــس 

العكــس كمــا هــو مطلــوب.

كمــا أن إغــراء االســتثمار فــي هــذه األذون بالنســبة 

للمدخريــن يعنــى اســتئثار الحكومــة بتلــك المدخــرات 

الــذي  األمــر  اإلنتاجيــة؛  للمشــروعات  ومزاحمتهــا 

عائــدا  تــدر  منتجــة  بطريقــة  اســتخدامها  يتطلــب 

حقيقيــا، يبــرر الفائــدة المرتفعــة المســتحقة عليهــا. 

أمــا إذا لــم تتــم هــذه العمليــة فــإن ذلــك ال يعــدو كونــه 

تخصيصــا ســيئا للمــوارد االدخاريــة الوطنيــة، ومــن 

المؤقتــة  الطبيعــة  علــى  التشــديد  ينبغــي  كان  هنــا 

الخزانــة والعمــل علــى مواجهتهــا  أذون  الســتخدام 

بعــد فتــرة زمنيــة معينــة؛ إذ إن هذا األســلوب ال يمكن 

أن يكــون أســلوبا دائمــا لتمويــل العجــز فــي الموازنــة. 

أذون  فــي  األول  المســتثمر  هــي  البنــوك  وتعتبــر 

الخزانــة، إذ وصلــت نســبة مــا تســتحوذ عليــه حاليــا 

نحــو 73.4% مــن اإلجمالــي، تليهــا شــركات التأميــن ثــم 

والخــاص. العــام  األعمــال  قطاعــا 

ديــن أجهــزة الموازنــة يعتمــد بشــكل 

أساســي علــى األوراق الماليــة )األذون 

والســندات( واالقتراض والتسهيات 

المصرفــي  الجهــاز  مــن  االئتمانيــة 

االجتماعيــة. التأمينــات  وصناديــق 

األول  المســتثمر  هــي  البنــوك  تعتبــر 

فــي أذون الخزانــة، إذ وصلــت نســبة مــا 

تســتحوذ عليــه حاليــا نحــو 73.4% مــن 

اإلجمالــي، تليهــا شــركات التأميــن ثــم 

قطاعــا األعمــال العــام والخــاص.
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لــدى  الماليــة  األوراق  محفظــة  ســجلت  ولذلــك 

الجهــاز المصرفــي تصاعــدا ملحوظــا، فوصلــت إلــى 

 ،2020 يونيــو  نهايــة  فــي  األصــول  إجمالــي  مــن   )%34(

التــي  الخزانــة  أذون  بيــن  المحفظــة  هــذه  وتتــوزع 

تصــل إلــى )48%( مــن إجمالــي هــذه األوراق، وتشــكل 

الســندات الحكوميــة )46.5%(، وتقتصــر المســاهمة 

فــي الشــركات علــى )4%( ونحــو )1%( اســتثمارات فــي 

غيــر حكوميــة. أجنبيــة وســندات  ماليــة  أوراق 

ثالثا: عجز الموازنة والزيادة في الدين العام:

يرجــع الســبب الرئيــس واألساســي فــي ازديــاد قيمــة 

الديــن العــام عمومــا، والمحلــي علــى وجــه الخصــوص، 

العامــة  الموازنــة  الزيــادة المســتمرة فــي عجــز  إلــى 

للدولــة، وهــذا العجــز يعــود إلــى زيــادة معــدل نمــو 

معــدل  عــن  كثيــرا  تزيــد  بمعــدالت  المصروفــات 

الماحــظ أن إجمالــي  العامــة. ومــن  اإليــرادات  نمــو 

ارتفــع مــن )365.9( مليــار  العامــة قــد  المصروفــات 

ختامــي  جنيــه  مليــار   )1369.9( إلــى   2010/2009 عــام  جنيــه 

عــام 2019/2018 وتقــدر فــي موازنــة 2021/2020 بنحــو )1713.2( 

ارتفعــت قيمــة اإليــرادات مــن )268.1(  مليــارا. بينمــا 

مليــار جنيــه إلــى )941.9( مليــارا ونحــو )1288.8( مليــارا 

زيــادة  إلــى  أدى  الــذي  األمــر  نفســها؛  الفتــرة  خــال 

العجــز، حيــث ارتفــع العجــز الكلــي فــي الموازنــة العامــة 

المالــي  العــام  فــي  جنيــه  مليــار   )134.5( مــن  للدولــة 

2010/2009 الــى )429.9( مليــارا فــي ختامــي 2019/2018، وذلــك 

علــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة العجــز الكلــى إلــى 

الناتــج المحلــى اإلجمالــي مــن )10.6%( إلــى )8.2%( خــال 

المذكوريــن.  العاميــن 

ــل العجــز مــن عــدة مصــادر، بعضهــا محلــي  يتــم تموي

»مصرفــي وغيــر مصرفــي«، مثــل: االقتــراض مــن البنــك 

المركــزي أو مــن الجهــاز المصرفــي أو االقتــراض مــن 

كالقــروض  مــن مصــادر خارجيــة  أو  العائلــي  القطــاع 

التــي تعقدهــا الدولــة وهيئاتهــا العامــة أو التســهيات 

المصرفيــة أو المنــح الخارجيــة، ويرتبــط كل شــكل مــن 

أشــكال التمويــل هــذه بأحــد االختــاالت األساســية فــي 

ــة  ــم السياســة المالي ــا	 تقيي االقتصــاد القومــي، ويحت

إلــى األخــذ بالحســبان طريقــة تمويــل العجــز؛ ألن كل 

طريقــة لهــا آثــار وتكاليــف معينــة على االقتصــاد الكلى. 

والمؤسســات  األســواق  مــن  االقتــراض  ويعتبــر 

فــي  العجــز  تمويــل  وســائل  أنســب  هــو  الماليــة 

الموازنــة العامــة للدولــة، لكــن مع األخذ في الحســبان 

أنــه ال يمكــن، بــأي حــال مــن األحــوال، أن يكــون ذلــك 

االقتــراض مصــدرا مفتوحــا لســد حاجــات الدولــة دون 

ضابــط، ورغــم أن الحكومــات تســتطيع االقتراض إلى 

مــا ال نهايــة، فإنــه ينبغــي عليهــا -علــى المــدى البعيــد- 

األقــل  علــى  الوفــاء،  علــى  الماليــة  بالقــدرة  التمتــع 

بجــزء مــن تكاليــف الفوائــد المســتحقة عليهــا، دون 

اللجــوء إلــى االقتــراض مــن جديــد، وإال فــإن مســتوى 

الديــن ســوف يأخــذ فــي االرتفــاع بصــورة مســتمرة، 

الحكومــة  قيــام  ســوى  ذلــك  مــن  يســتثنى  وال 

بحيــث  جــدا،  عاليــة  بكفــاءة  المــوارد  باســتخدام 

ينمــو االقتصــاد بشــكل مســتمر، ويزيــد علــى ســعر 

الفائــدة الحقيقــي المســتحق علــى الديــن الحكومــي، 

ــة   مــع األخــذ فــي الحســبان أن اســتمرار عجــز الموازن

واألساســي  الرئيــس  الســبب  يرجــع 

فــي ازديــاد قيمــة الديــن العــام عمومــا، 

والمحلــي علــى وجــه الخصــوص، إلــى 

الزيــادة المســتمرة فــي عجــز الموازنــة 

العامــة للدولــة.

األســواق  مــن  االقتــراض  يعتبــر 

والمؤسســات الماليــة هــو أنســب 

وســائل تمويــل العجز فــي الموازنة 

األخــذ  مــع  لكــن  للدولــة،  العامــة 

بــأي  يمكــن،  أنــه ال  الحســبان  فــي 

حــال مــن األحــوال، أن يكــون ذلــك 

االقتــراض مصــدرا مفتوحــا لســد 

دون ضابــط. الدولــة  حاجــات 
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ال يــؤدي بالضــرورة إلــى ارتفــاع نســبة الديــن العــام 

-حتــى لــو كان التمويــل باالقتــراض- إذا كان معدل نمو 

الناتــج المحلــي أعلــى مــن ســعر الفائــدة علــى الديــن 

العــام. وبالتالــي، فــإن افتــراض ســعر فائــدة أقــل مــن 

معــدل نمــو الناتــج المحلــى هــو العامــل الحاســم فــي 

ــن العــام. فــإذا كان  وجــود ســقف محــدد لنســبة الدي

نســبة  كانــت  وإذا  نمــو مســتمرة،  حالــة  فــي  الناتــج 

يثيــر  ال  ذلــك  فــإن  ثابتــة،  الديــن  خدمــة  مصروفــات 

الــذي ســتفرض  الوعــاء  كبيــرة؛ وذلــك ألن  مخــاوف 

عليــه الضرائــب اإلضافيــة الازمــة لخدمــة الديــن فــي 

حالــة نمــو تســمح بزيــادة اإليــرادات الضريبيــة، وهكــذا 

يكــون الديــن العــام، ومــا يترتــب عليــه مــن أعبــاء ماليــة 

فــي الحــدود اآلمنــة.

خاتمة: آليات عالج األزمة

فــى هــذا الســياق، تأتــى أهميــة دراســة هــذه المســألة 

ووضــع الحلــول الدائمــة لهــا؛ ليــس فقــط إلصــاح 

الخلــل الناجــم عنهــا حاليــا، ولكــن أيضــا لعــدم تحميــل 

األجيــال القادمــة بأعبــاء الجيــل الحالــي، بمعنــى آخــر، 

المــوارد  تحويــل  إلــى  يــؤدي  الخارجــي  الديــن  كان  إذا 

االقتصاديــة إلــى الخــار	، فــإن الديــن المحلــى يتمثــل 

فــي إعــادة توزيــع الدخــل بيــن المقيميــن، فاالســتخدام 

المتزايــد لجانــب مــن القــروض العامــة فــي اإلنفــاق 

علــى االســتهاك العــام يعنــى نقــل العــبء المالــي 

أن  كمــا  المقبلــة،  األجيــال  إلــى  المصروفــات  لهــذه 

العــبء  نقــل  القــروض، يعنــى  تزايــد االعتمــاد علــى 

المقبلــة،  األجيــال  إلــى  المصروفــات  لهــذه  المالــي 

باإلضافــة إلــى أن تزايــد االعتمــاد علــى القــروض يعنــى 

الجيــل  عــن  الضرائــب  عــبء  كامــل  تخفيــف  بداهــًة 

العــام المحلــي  الديــن  إدارة  الحالــي، ومــن هنــا فــإن 

تضــع نصــب أعيننــا عــدة شــروط، مــن أهمهــا: 

- تدبيــر التمويــل مــن القطــاع غيــر الحكومــي لتغطيــة 
احتياجــات اقتــراض الحكومــة.

- تخفيــض تكلفــة االقتــراض إلــى أدنــى حــد، أخــذا فــي 
الحســبان التنســيق مــع السياســة النقديــة.

نســبة  العامــة  الديــون  تتجــاوز  أال  علــى  الحــرص   -
األعبــاء  مــع  تتــاءم  القومــي،  الدخــل  مــن  معينــة 

عليهــا. المترتبــة 

إلــى  العــام يحتــا	  الديــن  لنــا أن  ممــا ســبق يتضــح 

ــة  ــه إدارة اقتصادي ــة إلدارت وضــع اســتراتيجية متكامل

ســليمة تضمــن عــدم تعــرض االقتصــاد القومــي ألي 

أزمــات ماليــة أو اقتصاديــة، وبالتالــي يجــب ربــط إدارة 

الديــن العــام بإطــار اقتصــادي كلــي تســعى الحكومــة 

مــن خالــه إلــى ضمــان القــدرة علــى االســتمرار فــي 

تحمــل مســتوى معيــن للديــن ومعــدل نمــوه. مــن 

هــذا المنطلــق، فــإن عــا	 األوضــاع الحاليــة يتطلــب 

وضــع حزمــة مــن السياســات االقتصاديــة بعضهــا 

اآلخــر  والبعــض  القصيــر،  المــدى  علــى  تنفيــذه  يتــم 

علــى المــدى البعيــد والمتوســط، وذلــك عــن طريــق 

الحــد  تضمــن  جيــدة،  إدارة  النقديــة  التدفقــات  إدارة 

العــام  الديــن  هيكلــة  وإعــادة  التأخيــر  أعبــاء  مــن 

الحكومــي، وتخفيــض أعبــاء خدمــة الديــون عــن طريــق 

االســتفادة مــن المصــادر المحليــة والخارجيــة األقــل 

متكاملــة  بحزمــة  الخارجــي  التمويــل  وربــط  تكلفــة، 

قــرض  كل  لشــروط  وفقــا  والمنــح  القــروض   مــن 

وطبيعة المشروع.

وضــع  إلــى  يحتــا	  العــام  الديــن 

اســتراتيجية متكاملــة إلدارتــه إدارة 

عــدم  تضمــن  ســليمة  اقتصاديــة 

ألي  القومــي  االقتصــاد  تعــرض 

اقتصاديــة. أو  ماليــة  أزمــات 
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الســيادية  للديــون  الكليــة  المؤشــرات  شــهدت 

العامييــن  فتــرة  خــال  ملحوًظــا  تحســًنا  المصريــة 

الماضييــن، مســجلة تراجًعــا علــى مســتويات النســبة 

و معــدالت خدمــة الديــون، حيــث إن إجمالــي الديــون 

الناتــج  إجمالــي  مــن   )%90( إلــى  انخفــض  المصريــة 

المحلــي فــي 2019 مقابــل مــا نســبته )108%( قبل عامين، 

و كان وراء هــذا ســببان رئيســان همــا؛ أوال: اســتمرار 

معــدالت النمــو اإليجابيــة لاقتصــاد المصــري، والتــي 

بلغــت فــي العــام المالــي 2019/2018 حوالــي)5.6%(، ثانًيــا: 

اســتمرار تحســن أســعار الصــرف للجنيــه المصــري 

أمــام الــدوالر األجنبــي؛ نتيجــة العديــد مــن العوامــل و 

المؤشــرات، أهمهــا: ميــزان المدفوعــات و االحتياطــي 

النقــدي األجنبــي.

وقــد اســتمر الديــن الحكومــي فــي التراجــع حتــى مارس 

2020، حيــث ســجل )83.6%( مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، 

ــه مــع دخــول مصــر فــي مراحــل العــزل الصحــي  إال أن

ــاد خــال  ــي شــهدتها الب واإلجــراءات االســتثنائية الت

أغســطس  وحتــى  مــارس  منتصــف  مــن  الفتــرة 

الديــن  ترتفــع معــدالت  أن  المتوقــع  مــن  2020، فإنــه 

الســيادي لمصــر مــرة أخــرى؛ نظــًرا للتباطــؤ المتوقــع 

فــي معــدالت نمــو الناتج المحلــي وانخفاض اإليرادات 

الجــوي  النقــل  أهمهــا  لعــل  قطاعــات،  عــدة  مــن 

معــدل  يعــاود  أن  المتوقــع  مــن  حيــث  والســياحة، 

الديــون الســيادية االرتفــاع مــرة أخــرى لمســتوى )%90( 

مــن إجمالــي الناتــج المحلــي. 

وقــد كان للتحســن الســابق الذكــر أثــر كبيــر فــي مقــدرة 

مصــر علــى الحفــاظ علــى معــدالت التقييــم االئتمانــي 

كان  كمــا  لاســتثمار،  والجاذبــة  اآلمنــة  الحــدود  فــي 

تخفيــض  فــي  كبيــرة  مســاهمة  التحســن  لهــذا 

نصيــب مصــر مــن إجمالــي حجــم الديــون العالميــة، 

إجمالــي  مــن  مصــر  حصــة  نســبة  انخفضــت  حيــث 

الديــون العالميــة للحكومــات مــن 0.6% فــي عــام 2018 

وذلــك   ،2019 عــام  أواخــر  فــي   )%0.3( نســبته  مــا  إلــى 

طبًقــا لخريطــة الديــون العالميــة الصــادرة مــن البنــك 

الدولــي فــي أكتوبــر 2020. 

د. نادر خضر

نائب رئيس لجنة االستثمار بجمعية رجال األعمال 
المصريين األفارقة 

الديون السيادية المصرية تستفيد من اإلصالح االقتصادي 
وهيكلة األعمار 

مــن  مصــر  حصــة  نســبة  انخفضــت 

إجمالــي الديــون العالميــة للحكومــات 

مــن 0.6% فــي عــام 2018 إلــى مــا نســبته 

)0.3%( فــي أواخــر عــام 2019، وذلــك طبًقا 

الصــادرة  العالميــة  الديــون  لخريطــة 

مــن البنــك الدولــي فــي أكتوبــر 2020.
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الواليات المتحدة األمريكية
٪٣١.٠

المملكة المتحدة 
٪٣.٥

إيطاليا 
٪٤.٠

كندا
٪٢.٢

إسبانيا
٪٢.٠

هولندا
٪٠.٧

النمسا
٪٠,٥

٪٠.٦
اليونان

فرنسا 
٪٣,٩

ألمانيا
٪٣,٥

اليابان 
 ٪١٧.٠

الصين
٪٩.٨

سنغافورة
٪٠.٦

باقى دول 
افريقيا

فنزويال 
٪٠.٣

إسرائيل
٪٠.٣

جنوب 
إفريقيا
٪٠.٣

نيجيريا 
٪٠.٢

تركيا
٪٠.٣

٪٠.٣
تايالند

٪٠.٢
فيتنام

٪٠.٣
باكستان

تايوان
٪٠,٣

مصر
٪٠.٣

مصر
٪٠.٣

ماليزيا ٠,٣٪

بورتوريكو
الكاريبي

إثيوبيا

السودان

المغرب
باقي 
دول 
أمريكا 
الالتينية 

أنجوال

الفلبين ٠,٢٪

السعودية٠,٢٪

كولومبيا 
٪٠.٢

األردن

اإلمارات

قطر

نيوزيلندا

بنجالديش

باقي 
دول 
آسيا

باقي دول أوروبا

جزر المحيط 
الهادئ

باقي دوللبنان
 الشرق األوسط

٪٠.٢
العراق

إيران٠,٢٪

النرويج ٠,٣٪

المجر
٪٠.٢
كرواتيا

تشيكيا

رومانيا

فنلندا ٠,٢٪
الدنمارك  ٠,٢٪

٪٠.٣
السويد

إندونيسيا
 ٪٠.٤

البرتغال
٪٠,٤

بولندا
 ٪٠.٤

أيرلندا
٪٠.٤

روسيا
أوكرانيا٠.٣٪

٪٠.٤
سويسرا

٪٠.٦
األرجنتين

٪٠.٨
بلجيكا

الهند
٪٢,٧

البرازيل
٪٢,٤

المكسيك
٪٠.٩

كوريا 
٪٠.٩

أستراليا
٪٠.٨

الواليــات  تتصــدر 
العالــم  المتحــدة 
بحوالي ٢١ تريليون 
دوالر مــن الديــون 

الحكومية.

الدولــي  النقــد  صنــدوق 
أن  مــن  اليونــان  يحــذر 
الناتــج  إلــى  الديــن  نســبة 
لديهــا  اإلجمالــي  المحلــي 
 ٪٢٧٥ إلــى  تصــل  ســوف 

بحلول العام ٢٠٦٠.

تتصــدر اليابــان المشــهد 
الناتــج  إلــى  ديــن  بأعلــى 
المحلي بنسبة ٢٣٧٪، لكن 
أكثــر مــن ٩٠٪ مــن ديونهــا 

محلية.

نســبة  إلــى  فنزويــال  ديــن  وصــل 
الناتج المحلي اإلجمالي لنحو ١٨٢٪ 
جزئيــا؛ بســبب التضخــم المفــرط 

والعقوبات النفطية األمريكية.

حصة الدول من إجمالي الديون العالمية عام ٢٠١٩

الدين كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

٪٠ ٪٢٥ ٪٥٠ ٪٧٥ ٪١٠٠ ٪١٢٥ ٪١٥٠ ٪١٧٥ ٪٢٠٠
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خزانــة تتــراوح آجالهــا مــن 91 يوًمــا حتــى 25 عاًمــا. 

ويوضــح الرســم البيانــي التالــي التوزيــع بيــن الديــون 

المحليــة والديــون الخارجيــة: 

وقــد كان أيًضــا مــن أهــم أســباب تحســن المؤشــرات 

الهيكلــة  المصريــة:  الســيادية  بالديــون  الخاصــة 

فــي  المصريــة  الحكومــة  بهــا  قامــت  التــي  الجذريــة 

علــى  المصريــة،  للديــون  الماليــة  األوراق  آجــال 

تمكنــت  حيــث  والخارجــي،  المحلــي  المســتويين 

الحكومــات المصريــة المتعاقبــة علــى مــدار الســنوات 

الســت الماضيــة مــن تنفيــذ خطــة اســتبدال للديــون 

قصيــرة اآلجــال، والتــي كانــت تمثــل نســبة تعــرض 

عاليــة لمخاطــر تقلبــات ســعر الفائــدة علــى الديــون 

وتحويلهــا إلــى آجــال طويلــة األمــد ومتوســطة األمــد، 

ويتكــون حجــم الديــون المصريــة مــن جزأيــن: ديــون 

المحليــة  الديــون  وتمثــل  خارجيــة،  وديــون  محليــة، 

المصــري،  الديــن  مــن حجــم  الغالبــة  النســبة  دائًمــا 

والتــي تتمثــل فــي أغلــب األوقــات فــي أذون وســندات 
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ليكــون هنــاك اســتغال للفرصــة الحاليــة بانخفــاض 

الديــون  علــى  ســواء  الفائــدة،  أســعار  معــدالت 

البيانيــة  الرســومات  المحليــة، وتوضــح  أو  الخارجيــة 

التاليــة حجــم التطــور والتحــول الــذي حــدث بيــن اآلجــال 

الماليــة المصــدرة  القصيــرة والطويلــة فــي األوراق 

مــن الحكومــة المصريــة؛ و حجــم التغيــر الــذي حــدث 

فــي أســعار الفائــدة علــى اإلصــدارات، كنتيجــة حدثــت 

مــع التحــول إلــى اآلجــال المتوســطة والطويلــة، بــدال 

مــن اآلجــال القصيــرة واألقــل مــن 360 يوًمــا. 

تمكنــت الحكومــات المصريــة المتعاقبــة 

علــى مــدار الســنوات الســت الماضية من 

للديــون قصيــرة  تنفيــذ خطــة اســتبدال 

اآلجــال، والتــي كانــت تمثــل نســبة تعــرض 

عالية لمخاطر تقلبات ســعر الفائدة على 

 الديــون وتحويلهــا إلــى آجــال طويلــة األمــد 

ومتوسطة األمد.

٢٠٠٩ - ٢٠١٠

٢٠١٠ - ٢٠١١

٢٠١١ - ٢٠١٢

٢٠١٢ - ٢٠١٣

٢٠١٣ - ٢٠١٤

٢٠١٤ - ٢٠١٥

٢٠١٥ - ٢٠١٦

٢٠١٦ - ٢٠١٧

٢٠١٧ - ٢٠١٨

٢٠١٨ - ٢٠١٩

٢٠١٩ - ٢٠٢٠

٢٠١١ - ٢٠١٢

٢٠١٢ - ٢٠١٣

٢٠١٣ - ٢٠١٤

٢٠١٤ - ٢٠١٥

٢٠١٥ - ٢٠١٦

٢٠١٦ - ٢٠١٧

٢٠١٧ - ٢٠١٨

٢٠١٨ - ٢٠١٩

٢٠١٩ - ٢٠٢٠

٧٥٠

٦٠٠

٤٥٠

٣٠٠

١٥٠

٠

١٥٠-

٢٠

١٨

١٦

١٤

١٢

١٠

أذون الخزانةسندات الخزانة

آذون خزانة ٩١ يوم سندات

مليار جنيه

٪
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و قــد جــاء هــذا التحــول كاســتكمال لسياســة الدولــة 

وتقليــل  محترفــة،  بطريقــة  القائمــة  الديــون  إلدارة 

التعــرض للمخاطــر، ســواء أكانــت مــن أســعار الفائدة 

كتكاليــف لخدمــة الديــون أم مخاطــر التركــز، وقــد جــاء 

ذلــك بعــد أن قامــت وزارة الماليــة بتأســيس وحــدة 

إدارة المديونيــة فــي 2015، وقامــت بعــد ذلــك بتدشــين 

المديونيــة،  إلدارة  األجــل  متوســطة  االســتراتيجية 

فــي  االســتراتيجية  لتلــك  تحديــث  هنــاك  كان  وقــد 

ســبتمبر 2019، ومــن المتوقــع صــدور تحديــث آخــر لهــا 

بنهايــة العــام المالــي 2021/2020؛ لتعكــس المســتجدات 

المصريــة  الدولــة  ألهــداف  التمويليــة  والمتطلبــات 

وسياســاتها الماليــة التــي تتــاءم مــع تلــك األهــداف، 

وقــد كان مــن أهــم توجهــات تلــك االســتراتيجية علــى 

ظهــرت  مــا  إلــى  الوصــول  الماضيــة  الفتــرات  مــدار 

عليــه الديــون الســيادية المصريــة مــن تطــور وهيكلــة؛ 

ــة.  ــر جاذبي لتصبــح أكث

هــذه  مثــل  علــى  المصريــة  الحكومــة  وتعتمــد 

فــي  األجــل  وطويلــة  األجــل  متوســطة  التمويــات 

بالبنيــة  ومتعلقــة  متخصصــة  مشــروعات  تمويــل 

التحتيــة وبالمشــروعات ذات الطابــع طويــل األمــد 

فــي عائدهــا، مثــل: الصحــة والتعليــم، والتحــول إلــى 

مــن  مجموعــة  إلــى  باإلضافــة  النظيفــة،  الطاقــة 

التحفيزيــة  كالحــزم  األجــل،  قصيــرة  االســتخدامات 

للطلــب باالقتصــاد المصــري؛ للحفــاظ علــى معــدالت 

المحليــة. بالســوق  واالســتهاك  اإلنتــا	 

وقــد قامــت مصــر فــي شــهر ســبتمبر 2020 باســتخدام 

أدوات ماليــة جديــدة فــي تمويــل المشــروعات للتحول 

إلــى الطاقــة النظيفــة عــن طريــق طــرح أول ســندات 

إفريقيــا؛  وشــمال  العربيــة  المنطقــة  فــي  خضــراء 

لتكــون لهــا بذلــك الريــادة كمــا كانــت لمصــر فــي مجــال 

التمويــل واالســتثمار والتنميــة المســتدامة. 

وقــد اعتمــدت مصــر فــي طرحهــا للســندات الخضــراء 

علــى تمويــل مشــروعات البنيــة التحتيــة للتحــول إلــى 

مركــز للطاقــة النظيفــة واالســتعانة واالعتمــاد علــى 

ــا  ــك انطاًق ــة؛ وذل مشــروعات النقــل الصديقــة للبيئ

مــن أجنــدة مصــر2030 للتنميــة المســتدامة، والمبــادئ 

التــي تبنتهــا الحكومــة المصريــة علــى مــدار الســنوات 

الســت الماضيــة مــن أجنــدة األمــم المتحــدة للتنميــة 

المســتدامة، وهــي المبــادئ أرقــام )6 و 7 و 11 و 12 و 

13(، والتــي كلهــا تجتمــع فــي النهايــة لتحقيــق هــدف 

التقليــل مــن االنبعاثــات الكربونيــة، والســعي للحفاظ 

ــة، وتعظيــم االســتفادة منهــا  ــى المــوارد الطبيعي عل

لألجيــال القادمــة.

شــهر  بدايــات  فــي  الدولــي  البنــك  أصــدر  وقــد 

نوفمبــر تقريــره مــن المرصــد االقتصــادي لاقتصــاد 

المصــري، والــذي ناقــش فيــه البنــك الدولــي ومرصــده 

االقتصــادي العديــد مــن األمــور، وكان أهمهــا: ســبل 

للعمالــة،  المصــري  االقتصــاد  فــي  اآلفــاق  فتــح 

واالســتثمار فيمــا بعــد أزمــة فيــروس “ كوفيــد – 19” ، 

و قــد تنــاول التقريــر فــي مجمــل موضوعاتــه موضــوع 

الديــن الســيادي أو الحكومــي لمصــر موضًحــا مــدى 

التطــور الــذي ســبق أن أوضحنــاه، وأثنــى التقريــر علــى 

ــة  هــذه التطــورات موضحــا أنهــا ســوف تمكــن الدول

والنتائــج  العوائــد  مــن  االســتفادة  مــن  المصريــة 

التــي ســوف تســتمر فــي التحقــق علــى مــدار األعــوام 

القادمــة، ليظــل مســتوى التقييــم االئتمانــي مقارنــة 

باالقتصــادات المثيلــة مــن الــدول الناشــئة فــي حــدود 

المتوســط مــن الــدول األخــرى. 

و مــن واقــع التحليــات والبيانــات الســابقة نجــد أن 

الدولــة المصريــة تمكنــت فــي خــال الفتــرة الســابقة 

مــن تجهيــز ملفهــا الترويجي لــألدوات المالية الجديدة 

للتمويــات والديــون الســيادية، بحيــث تكــون لديهــا 

قامــت مصــر فــي شــهر ســبتمبر 2020 

فــي  جديــدة  ماليــة  أدوات  باســتخدام 

إلــى  للتحــول  المشــروعات  تمويــل 

طــرح  طريــق  عــن  النظيفــة  الطاقــة 

المنطقــة  فــي  خضــراء  ســندات  أول 

العربيــة وشــمال إفريقيــا؛ لتكــون لهــا 

الريــادة. بذلــك 
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الفوائــد  أســعار  إذا شــهدت  المنــاورة  علــى  القــدرة 

يؤثــر علــى مســتويات  بمــا ال  أخــرى،  مــرة  ارتفاعــات 

بذلــك  أنهــا  كمــا  الحــر	،  بالمقــدار  الديــون  خدمــة 

التمويــل  أدوات  فــي  االســتثمار  جاذبيــة  مــن  زادت 

دائًمــا  تمثــل  والتــي  المصريــة،  الســيادية  للديــون 

حجــر االتــزان فــي تمويــل المشــروعات االســتراتيجية 

والبنيــة التحتيــة كمــا ســبق أن شــهدنا خــال شــهر 

الخضــراء  الســندات  2020، مــن خــال طــرح  ســبتمبر 

لنــدن، فقــد تمكنــت مصــر مــن  لمصــر فــي بورصــة 

 تغطيــة الطــرح بالرغــم مــن األزمــة العالميــة بســبب

 فيروس”كوفيد-19”.

معــدالت  فــي  المتوقــع  االرتفــاع  مــن  الرغــم  وعلــى 

ــي خــال عــام  ــج المحل ــي النات ــى إجمال ــن إل نســب الدي

2020 جــراء فيــروس “كوفيــد-19” وتأثيــره علــى األنشــطة 

الديــن  يبــدأ  أن  المتوقــع  مــن  فإنــه  االقتصاديــة، 

الســيادي فــي االنحســار عقــب تلــك الفتــرة مســتفيًدا 

طبيعتــه  إلــى  االقتصــادي  النشــاط  عــودة  مــن 

ومعــدالت نمــوه، باإلضافــة إلــى التحســن المرتقــب 

أمــام  المصــري  الجنيــه  فــي معــدالت ســعر صــرف 

القادمــة.  الفتــرات  خــال  الــدوالر 

خــال  فــي  تمكنــت  المصريــة  الدولــة 

ملفهــا  تجهيــز  مــن  الســابقة  الفتــرة 

الجديــدة  الماليــة  لــألدوات  الترويجــي 

الســيادية. والديــون  للتمويــات 





نـــظـــــرة علـــــــى الــديــــن

العــام العـــالــــمي فــــي 

ظـــل جـــائحـــة كـــورونـــا
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مشهد الدين العام العالمي

تزايــد  إلــى  المســتجد  كورونــا  فيــروس  جائحــة  أدت 

فقــد  مســبوق  غيــر  بشــكل  الحكوميــة  الديــون 

االســتجابة  بســبب  2020؛  مــارس  منــذ  تســارعت 

الماليــة والنقديــة العالميــة الضخمــة لوبــاء فيــروس 

كورونــا المســتجد، حيــث تمــت الموافقــة علــى حوالــي 

11 تريليــون دوالر مــن الحوافــز الماليــة العالميــة حتــى 

يونيــو 2020، فوفًقــا لمعهــد التمويــل الدولــي قــد بلــغ 

حجــم الديــن الحكومــي العالمــي فــي الربــع األول مــن 

2020 نحــو 70 تريليــون دوالر بمــا يمثــل 91% مــن الناتــج 

مزيــد  نحــو  العالــم  اتجــه  وقــد  اإلجمالــي،  المحلــي 

مــن التوســع فــي الديــون منــذ الربــع األول مــن 2020، 

وبانتهــاء العــام مــن المقــدر أن يســجل الديــن العــام 

المحلــى اإلجمالــي وفقــا  الناتــج  101.5% مــن  العالمــي 

الدولــي. النقــد  لتقديــرات صنــدوق 

تحليل اتجاه الدين العام الحكومي على 

المستوى العالمي

دائًمــا مــا يســتجيب االقتصــاد لجميــع المســتجدات 

وأحدثهــا:  المســتجدات  هــذه  وأهــم  والتغيــرات، 

جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، التــي أثــرت علــى 

كل األنشــطة واألوضــاع االقتصاديــة فــي جميــع دول 

العالــم؛ نتيجــة عمليــات اإلغــاق والقيــود االحترازيــة 

التــي تبنتهــا معظــم الــدول، وقــد كان الديــن العــام 

التــي  االقتصاديــة  المتغيــرات  رأس  علــى  الحكومــي 

الناتــج  فــي  االنكمــاش  أدى  حيــث  بالوبــاء؛  تأثــرت 

ومــا أعقبــه مــن انخفــاض فــي اإليــرادات باإلضافــة 

إلــى الدعــم الكبيــر، إلــى زيــادة العجــز والديــن العــام 

العالــم  يســجل  أن  المقــدر  فمــن  الحكومــي، 

وأن   ،2020 عــام   %4.4 بنحــو  يقــدر  ــا  اقتصاديًّ انكماًشــا 

إلــى 14% مــن  الكلــي  المالــي  يرتفــع متوســط العجــز 

 10 بزيــادة   2020 عــام  فــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج 

نقــاط مئويــة عــن عــام 2019، وأن يصــل الديــن العــام 

حيــث  لــه،  مســتوى  أعلــى  إلــى  العالمــي  الحكومــي 

ــي خــال  ــي اإلجمال ــج المحل سيســجل 101.5% مــن النات

عــام 2020 وذلــك بزيــادة قدرهــا 19 نقطــة مئويــة عــن 

 2021 عــام  خــال  االرتفــاع  فــي  وسيســتمر   ،2019  عــام 

ليسجل %103.2.

توصلــت الحكومــات فــي معظــم الــدول المتقدمة إلى 

أن زيــادة النفقــات العامــة وبالتالــي مســتويات الديــن 

النطــاق  الواســع  التدميــر  مــن  أفضــل  هــي  العــام، 

للقــدرة اإلنتاجيــة أثنــاء الوبــاء، والــذي ســتكون نتيجتــه 

ارتفــاع مســتويات الديــن العــام بشــكل حــاد فــي عــام 

2020 علــى مســتوى العالــم ككل.

مؤشرات نمو الناتج المحلي، والعجز المالي الكلي، الدين العام العالمي )2020-2019( )%(

٢0١٩٢0٢0٢0٢١المؤشر

5.2–2.84.4معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي

3.913.98.2العجز المالي الكلي )كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي(

82.8101.5103.2الدين العام العالمي )كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي(

وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك توقعــات بتحســن مســتويات النمــو العالميــة بحلــول عــام 2021، وانخفــاض متوســط 

العجــز العالمــي، فــإن العالــم ســيظل يعانــي لوقــت أطــول مــع ارتفــاع الديــون؛ حيــث يتوقــع أن يســجل الديــن 

العــام الحكومــي العالمــي 103.2% عــام 2021.
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ال توجد بياناتأقل من 25%25% - 50%50% - 75%75% - 100%100% أو أكرث

المصدر: صندوق النقد الدولي

خريطة الدين العام الحكومي )كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي( عام 2020

 الدول األكثر مديونية عام 2020
)نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي( )%(

٢0١٩٢0٢0الدولة
238266.2اليابان

201.6259.4السودان
180.9205.2اليونان
189.4185.8إريتريا
174.5171.7لبنان

134.8161.8إيطاليا
82.3145.3سورينام
117.7137.2البرتغال

125136.8كابو فيردي
105.1134.6بليز

122.2134.1باربادوس
130131.2سنغافورة

108.7131.2الواليات المتحدة األمريكية
103.4128.3البحرين

81.3127.1أوروبا
95.5123إسبانيا

104.4121.3بوتان
104.4121.3موزمبيق

109.2120.3انجوال
91.9120زامبيا

المصدر: صندوق النقد الدولي



 مشهد الدين العام الحكومي 

فـــي االقتــصـــادات المتقــدمة أواًل :
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 أولًا: مشهد الدين العام الحكومي

في االقتصادات المتقدمة

لــم تنــُج االقتصــادات المتقدمــة مــن مصيــدة الديــن مثــل 

بقيــة دول العالــم؛ فبســبب األزمــة التــي ســببها وبــاء 

فيــروس كورونــا قامــت االقتصــادات المتقدمة الرئيســة 

بإجــراء أكبــر التغييــرات االقتصاديــة علــى اإلطــاق فــي 

وقــت قصيــر، وقــد تضمنــت إجــراءات السياســة الماليــة 

التــي اتخذتهــا الحكومــات للحــد مــن تداعيــات فيــروس 

كورونــا المســتجد، اإلنفــاق المباشــر، وخفــض الضرائــب، 

لألســهم،  المباشــر  والضــخ  والضمانــات،  والقــروض، 

كمــا قدمــت البنــوك المركزيــة باإلضافــة لخفــض أســعار 

مشــتريات  تحفيــز  فــي  دوالر  تريليونــات   7.5 الفائــدة 

األوراق الماليــة للحكومــات والشــركات.

ومــن المقــدر أن يرتفــع الديــن العــام الحكومــي إلــى 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي االقتصــادات المتقدمــة 

الناتــج  مــن   %124.1 ليســجل  مئويــة  نقطــة   20 بنحــو 

المحلــي اإلجمالــي بحلــول نهايــة عــام 2020، وســتظل 

مســتويات الديــن مرتفعــة حتــى حلــول عــام 2025 وفًقــا 

آلخــر تقديــرات لصنــدوق النقــد الدولــي.

التطور الزمني إلجمالي الدين الحكومي العام 
)كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصادات 

المتقدمة وتوقعات ما بعد الوباء(

العام
إجمالي الدين العام الحكومي 

)كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(

201097.6

2011101.8

2012105.8

2013104.3

2014103.8

2015103.2

2016105.7

2017103.4

2018102.9

2019104.2

2020124.1

2021124.2

2022124.3

2023124.4

2024124.2

2025124.0

ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي بشكل سريع

(نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي اإلجمالي) االقتصادات المتقدمة

توقعات ٢٠٢٠

١٥٠

١٩٠٠ ١٩٢٠ ١٩٤٠ ١٩٦٠ ١٩٨٠ ٢٠٠٠ ٢٠٢٠

١٢٠

٩٠

٦٠

٣٠

٠

صندوق النقد الدولي دراسة كارمن راينهارت وكينيث روجوف

المصدر: اإليكونوميست
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االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  لتقديــرات  ووفًقــا 

والتنميــة، ســتتحمل الــدول الغنيــة حوالــي 17 تريليــون 

دوالر علــى األقــل مــن الديــن العام اإلضافــي باإلضافة 

إلــى تحملهــا العواقــب االقتصادية الناتجــة عن الوباء، 

الحــادة  تــؤدي االنخفاضــات  المتوقــع أن  حيــث مــن 

ــز  ــى خفــض إجــراءات التحفي ــب إل ــدات الضرائ فــي عائ

الموضوعــة لمكافحــة المــرض؛ ممــا يــؤدي إلــى رفــع 

ــر  ــى أكث ــي إل ــى الناتــج المحلــي اإلجمال معــدل الديــن إل

االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  دول  فــي   ،%137 مــن 

الديــون  مســتويات  ترتفــع  أن  ويمكــن  والتنميــة، 

 أكثــر إذا كان التعافــي االقتصــادي مــن الوبــاء أبطــأ 

من المتوقع.

االلتزامات المالية اإلجمالية للحكومات العامة 

 لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
)نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(

تفاقم مديونيات الدول بسبب فيروس كورونا المستجد
إجمالي االلتزامات المالية لحكومات دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 (٪من الناتج المحلي اإلجمالي )
التوقعات

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

١٩٦٩ ١٩٨٠ ١٩٩٠ ٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٢٠

المصدر: فايننشال تايمز

ديون الدول المتقدمة كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي  

الحكومة  األسر شركات غير مالية شركات مالية 

٢٠٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠٢٠
٠

١٠٠

٢٠٠

٤٠٠

٣٠٠

ولــم يكــن الديــن العــام الحكومــي هــو الوحيــد الــذي تأثــر 

بالجائحــة، فقــد ارتفعــت جميــع معــدالت الديــون تأثــًرا 

بالجائحــة فــي 2020، خاصــة الديــن الحكومــي والديــون 

الماليــة للشــركات والتــي زادت بمعــدالت ملحوظــة 

مقارنــة بعــام 2019. 

تعــد اليابــان أكبــر دولــة مدينــة علــى مســتوى العالــم؛ 

للناتــج  الحكومــي  العــام  الديــن  حجــم  ســجل  حيــث 

المحلــى اإلجمالــي فــي اليابــان 238.0% عــام 2019 قبــل 

مــن  الرغــم  وعلــى  الجائحــة  حــدوث  ومــع  الجائحــة، 

تأثــرا بالجائحــة مقارنــة  اليابــان كانــت أقــل  أن دولــة 

ارتفــاع  المقــدر  فمــن  وأوروبــا،  المتحــدة  بالواليــات 

مــن   %266.2 ليســجل  الحكومــي  العــام  الديــن  حجــم 

.2020 عــام  اإلجمالــي  المحلــى  الناتــج 

كمــا أن إيطاليــا لديهــا ثانــي أعلــى نســبة ديــن إلــى الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي فــي دول مجموعــة العشــرين بعــد 

ــي مــن المقــدر أن  ــا لصنــدوق النقــد الدول ــان، فوفًق الياب

يرتفــع حجــم الديــن العــام الحكومــي ليســجل 161.8% مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــام 2020 وتلــك النســبة جعلتهــا 

ســادس أكبــر دولــة مديونــة علــى المســتوى العالمــي.

الــدول  أكثــر  فــي  متفاقمــا  الديــون  زيــادة  أثــر  وكان 

ــة؛  ــات المتحــدة األمريكي المتقدمــة أيًضــا وهــي الوالي

الحكومــي  العــام  الديــن  يصــل  أن  المتوقــع  فمــن 

صنــدوق  لتقديــرات  وفًقــا   2020 عــام  فــي   131.2  إلــى 

النقد الدولي.

مديونيــة  الــدول  أكثــر  اليابــان  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

المصدر: اإليكونوميست

)%(
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فإنهــا تعــد المقــرض األول للواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ فقــد بلــغ حجــم الديــن األمريكــي 1.27 تريليــون دوالر فــي 

أكتوبــر 2020 لصالــح اليابــان، كمــا تأتــي الصيــن كثانــي أكبــر دولــة مدينــة لليابــان بعــد الواليــات المتحــدة بإجمالــي 

ديــن 1.05 تريليــون دوالر فــي أكتوبــر 2020.

نسبة الدين للناتج المحلي اإلجمالي في أهم االقتصادات المتقدمة )بالترتيب(

٢0١٩٢0٢0٢0٢١٢0٢٢٢0٢٣٢0٢4٢0٢٥الدولة

238266.2264263262.8263264اليابان

180.9205.2200.5187.3177169.7165.9اليونان

134.8161.8158.3156.6154.9153.8152.6إيطاليا

117.7137.2130124.1119.6117.8115.9البرتغال

108.7131.2133.6134.5135.2136136.9الواليات المتحدة األمريكية

95.5123121.3120.4119.3118.1118.8إسبانيا

98.1118.7118.6120121.3122.3123.3فرنسا

98.7117.7117.1118.3119.6121.2123بلجيكا

88.6114.6115114.7112.8110106.2كندا

85.4108111.5113.4115.3116.4117المملكة المتحدة

70.384.884.382.481.179.377النمسا

6076.58081.482.282.682.7إسرائيل

59.573.372.268.565.562.659.5ألمانيا

5967.968.669.169.870.370.5فنلندا

57.363.761.359.255.852.549.2أيرلندا

46.360.470.274.47573.670.9أستراليا

48.459.361.16160.158.656.4هولندا

3751.752.552.752.952.553.1أيسلندا

42.148.748.547.947.346.245.3سويسرا

41.948.452.255.859.362.365كوريا الجنوبية

المصدر: صندوق النقد الدولي

)%(
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آراء خبراء االقتصاد في استجابة االقتصادات 
المتقدمة لبرامج التحفيز المالي:

أجمــع أكثــر الخبــراء علــى أن الحوافــز الماليــة والنقديــة 

الضخمــة هــي االســتجابة المناســبة لحالــة الطــوارئ 

االقتصاديــة فــي ظــل الظــروف الراهنة، حيــث إن نظرية 

الماليــة العامــة تؤمــن بــأن زيــادة الديــن الحكومــي الحــل 

المناســب والصحيــح لمواجهــة األزمــات االقتصاديــة 

المؤقتــة التــي ال يمكــن التنبــؤ بهــا.

ويعتقــد معظــم االقتصادييــن الكينزييــن الجــدد -بمــا 

فيهــم بــول كروغمــان ولورنــس ســمرز- أنــه بمجــرد 

حــدوث انتعــاش لاقتصــاد فــإن مســتويات الديــون 

المرتفعــة لــن تكــون فــي ذاتهــا مشــكلة لاقتصــادات 

المتقدمــة، ألن ذلــك مــن شــأنه أن يســاعد فــي عكس 

الركــود المزمــن فــي أوروبــا والواليــات  االتجــاه نحــو 

أن  هــو  لتفاؤلهــم  الرئيــس  فالســبب  المتحــدة؛ 

التكلفــة الســنوية لخدمــة الديــن ســتكون أقــل مــن 

معــدل النمــو االســمي. 

فــإذا ظــل معــدل الفائــدة أقــل مــن معــدل النمــو، فإن 

نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي ستســتقر 

فــي النهايــة بشــرط أن يظــل رصيــد الموازنــة األوليــة 

)غيــر القائــم علــى الفائــدة( مســتقًرا.

وبافتــراض نجــاح اســتراتيجية الديــن العــام المرتفــع، 

مــن المحتمــل أن ترتفــع عائــدات الســندات الحقيقيــة 

ــا نحــو مســتويات أكثــر طبيعيــة، وباإلضافــة  تدريجيًّ

إيجابــي  بشــكل  األســهم  ستســتجيب  ذلــك،  إلــى 

إلــى  التضخــم  عــودة  مــع  المحســنة  النمــو  آلفــاق 

البالغــة %2. المركزيــة  البنــوك  أهــداف 

الواليات المتحدة األمريكية – دراسة حالة

عانــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن عجــز ســنوي 
فــي الموازنــة كل عــام تقريًبــا منــذ تأســيس الدولــة، 
ففــي عــام 1946 ارتفــع الديــن إلــى أكثــر مــن 100% مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي وعلــى مــدى الثاثيــن عاًمــا 
التاليــة، وقــد أدى النمــو االقتصــادي المســتدام إلــى 
الناتــج  ــا كنســبة مئويــة مــن  الديــون تدريجيًّ خفــض 
فــي  الحــروب  مــن  الرغــم  وعلــى  اإلجمالــي،  المحلــي 
مــن  مئويــة  كنســبة  الديــن  وصــل  وفيتنــام،  كوريــا 
إجمالــي الناتــج المحلــي إلــى أدنــى مســتوياته فــي عــام 

1974، عنــد 24% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

الدفاعــي  اإلنفــاق  تضخــم  أدى  الثمانينيــات  ومنــذ 
فتــرة  بدايــة  إلــى  الشــاملة  الضريبيــة  والتخفيضــات 
جديــدة مــن الديــون المتزايــدة، وخــال التســعينيات 
أدت مجموعــة مــن الزيــادات الضريبيــة، والتخفيضــات 
إلــى خفــض الديــن  الدفاعيــة، واالزدهــار االقتصــادي 
كنســبة مئويــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، وبــدًءا مــن 
عــام1998 بــدأت أربــع ســنوات متتاليــة ســجلت فيهــا 

الميزانيــة فوائــض.

عــادت العجــوزات فــي عهــد الرئيــس جــور	 بــوش، 
الــذي أشــرف علــى فتــرة مــن التخفيضــات الضريبيــة، 
واإلنفــاق علــى الحــرب فــي أفغانســتان والعــراق، حتــى 
ــر مــن تريليــون دوالر  بلغــت مســتويات قياســية - أكث
وفــي عهــد الرئيــس باراك أوبامــا واصل برنامج اإلنقاذ 
ــارات مــن  المصرفــي إلدارة بــوش وقــدم مئــات الملي
الــدوالرات فــي شــكل حوافــز ماليــة وخاصــة فــي أثنــاء 

األزمــة الماليــة العالميــة.

وتعتبــر نســبة ديــون الواليــات المتحــدة إلــى الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي من بيــن أعلى المعدالت في العالم 
المتقــدم مــن بيــن الــدول الصناعيــة الكبــرى األخــرى؛ 
حيــث تأتــي الواليــات المتحــدة بعــد البرتغــال وإيطاليــا 
واليونــان واليابــان، حيــث بلــغ إجمالــي ديــون الواليــات 
المتحــدة حتــى وقتنــا الحالــي 27 تريليــون دوالر، وتمثــل 
دوالر،  تريليونــات   6 حوالــي  منهــا  الحكوميــة  الديــون 
ويشــكل  األمريكــي،  الفيدرالــي  للبنــك  وفًقــأ  وذلــك 
الديــن العــام الحكومــي للواليــات المتحــدة 131.2% مــن 

الناتــج المحلــي االجمالــي عــام 2020.
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المصدر: البنك المركزي الفيدرالي

كيف ستؤثر جائحة كورونا على ديون الواليات 
المتحدة؟

 )CBO( الكونجــرس  فــي  الميزانيــة  مكتــب  يتوقــع 

زيــادة العجــز الفيدرالــي ليســجل 3.3 تريليونــات دوالر 

فــي عــام 2020، أي 16% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي - 

وهــو أعلــى مســتوى منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، 

ومــن المتوقــع أن يتســاوى إجمالــي الديــن العــام )27 

تريليوًنــا( مــع حجــم االقتصــاد تقريبــا فــي عــام2020، وأن 

يتجــاوزه فــي عــام 2021 للمــرة األولــى منــذ األربعينيــات، 

ــن العــام الرقــم القياســي  كمــا يتوقــع أن يتجــاوز الدي

الســابق المســجل فــي عــام 1946 ويصــل إلــى 106% فــي 

عــام 2023.

أقرهــا  التــي  االقتصــادي  اإلنقــاذ  إجــراءات  تعتبــر 

فــي  والضــروري  الرئيــس  الدافــع  هــي  الكونجــرس 

حيــث  البطالــة؛  فــي  القياســية  الزيــادة  مواجهــة 

قانــون  أن  الكونجــرس  فــي  الميزانيــة  مكتــب  ُيقــدر 

المســاعدة واإلغاثــة واألمــن االقتصــادي لفيــروس 

كورونــا )CARES(، أكبــر فاتــورة إنقــاذ تــم تمريرهــا حتــى 

دوالر  تريليــون   1.8 مــن  يقــرب  مــا  وســيضيف  اآلن، 

إلــى العجــز الفيدرالــي علــى مــدى الســنوات العشــر 

المقبلــة - كل ذلــك تقريًبــا هــذا العــام، وفــي أبريــل 2020 

وافــق الكونجــرس علــى إنفــاق إضافــي يقــارب 500 مليار 

دوالر لمنــح المزيــد مــن األمــوال للشــركات الصغيــرة 

هنــاك  يكــون  أن  المحتمــل  ومــن  والمستشــفيات، 

المزيــد مــن اإلنفــاق التحفيــزي فــي الفتــرة المقبلــة.

إلــى  يــؤدي الركــود االقتصــادي  إلــى ذلــك،  باإلضافــة 

زيــادة مســتويات الديــون عــن طريــق خفــض اإليرادات 

الضريبيــة وزيــادة المبالــغ التــي تنفقهــا الحكومــات 

علــى البطالــة والمزايــا األخــرى، وبصــرف النظــر عــن 

اإلنفــاق فــي حــاالت الطوارئ، تذهب معظم الميزانية 

الفيدراليــة نحــو برامــج االســتحقاق، مثــل الضمــان 

اإلنفــاق  عكــس  علــى  الطبيــة  والرعايــة  االجتماعــي 

التقديــري، الــذي يجــب أن يــأذن بــه الكونجــرس كل عام 

مــن خــال عمليــة التخصيصــات، فــإن االســتحقاقات 

هــي إنفــاق إلزامــي، وفــي الســنة الماليــة الســابقة تــم 

نحــو  الفيدرالــي  اإلنفــاق  مــن  فقــط   %30 تخصيــص 

البرامــج التقديريــة، حيــث اســتحوذ اإلنفــاق الدفاعــي 

ــا. علــى نصــف ذلــك تقريًب

إجمالي الدين العام للواليات المتحدة
 (نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي)
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إجمالي الدين العام

الدين العام

 $٢٧.٠
تريليون

 $١٩.٥
تريليون

الناتج المحلي اإلجمالي 

$٢٥

$٢٠

$١٥

$١٠

$٥

$٠

٢٠٢٠

ل
أبري

أكتوبر

١٩٩٤
١٩٩٥

١٩٩٦
١٩٩٧

١٩٩٨
١٩٩٩

٢٠٠٠
٢٠٠١

٢٠٠٢
٢٠٠٣

٢٠٠٤
٢٠٠٥

٢٠٠٦
٢٠٠٧

٢٠٠٨
٢٠٠٩

٢٠١٠
٢٠١١

٢٠١٢
٢٠١٣

٢٠١٤
٢٠١٥

٢٠١٦
٢٠١٧

٢٠١٨
٢٠١٩

الناتج
المحلي اإلجمالي 



4٧

اســتجابًة لفيــروس كورونــا المســتجد، زاد االحتياطــي 

الفيدرالــي بشــكل كبيــر مــن مشــترياته مــن الديــون 

العموميــة  الميزانيــة  نمــت  حيــث  األمريكيــة؛ 

لاحتياطــي الفيدرالــي بأكثــر مــن 2 تريليــون دوالر منــذ 

أوائــل مــارس 2020، والتــزم البنــك المركــزي بعمليــات 

شــراء غيــر محــدودة لألصــول.

يخشــى بعــض االقتصادييــن مــن أن تصبــح الواليــات 

المتحــدة عالقــة فــي »فــخ الديــون«؛ حيث يــؤدي ارتفاع 

الديــون إلــى تباطــؤ النمــو، بينمــا يشــير آخــرون بمــن 

بالنظريــة  مــا يســمى  يؤيــدون  الذيــن  أولئــك  فيهــم 

النقديــة الحديثــة، إلــى أن البــاد قــادرة علــى طباعــة 

ــد مــن األمــوال. المزي

تحــول  أن  يمكــن  الديــن  خدمــة  أن  يــرى  فالبعــض 

االســتثمار عــن المجــاالت الحيوية، مثــل البنية التحتية 

ــردًدا  ــر ت والتعليــم والبحــث، وقــد تجعــل الحكومــة أكث

فــي معالجــة تغيــر المنــاخ؛ وهنــاك أيًضــا مخــاوف مــن 

أنــه قــد يقــوض القيــادة العالميــة للواليــات المتحــدة 

ــرك دوالرات أقــل للعمليــات العســكرية  مــن خــال ت

ــم. ــة حــول العال والدبلوماســية واإلنســانية األمريكي

ويخشــى خبــراء آخــرون مــن أن تصبــح الديــون الكبيــرة 

وفــي  ماليــة،  بأزمــة  ُتعجــل  أو  االقتصــاد  علــى  عبًئــا 

ظــل هــذا الســيناريو قــد يفقــد المســتثمرون الثقــة 

فــي قــدرة واشــنطن علــى تصحيــح مســارها المالــي، 

االقتــراض  تمويــل  فــي  راغبيــن  غيــر  ويصبحــون 

األمريكــي دون معــدالت فائــدة أعلــى بكثيــر، وقــد يؤدي 

هــذا إلــى عجــز أكبــر وزيــادة االقتــراض أو مــا يســمى 

أحياًنــا دوامــة الديــون، ومــع ذلــك جــادل عــدد قليــل 

مــن االقتصادييــن بــأن بعــض المخــاوف المتعلقــة 

بالديــون مبالــغ فيهــا وتشــير إلــى أنــه مــا يــزال أمــام 

المشــكلة. لمعالجــة  عقــود  واشــنطن 

المصدر: مجلس العاقات الخارجية

العجز الفيدرالي 

نسبة الفائض أو العجز من الناتج المحلي اإلجمالي

الفائضالفعليالمتوقع 
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أكبر الدول التي تستحوذ على أذونات الخزانة بالواليات المتحدة:

يمتلــك المســتثمرون األجانــب )ومعظمهــم مــن الحكومــات( أكثــر مــن 40% مــن إجمالــي الديــون، وتعتبــر الصيــن 

ــر مــن  ــم؛ حيــث تمتلــك كل منهمــا أكث ــة مــن باقــي دول العال ــات خزان ــر دولتيــن حائزتيــن علــى أذون ــان أكب والياب

تريليــون دوالر، وخــال معظــم العقــد الماضــي كانــت الصيــن أكبــر دائــن للواليــات المتحــدة، وباســتثناء الصيــن 

واليابــان ال توجــد دولــة أخــرى تســتحوذ علــى مــا قيمتــه أكثــر مــن 500 مليــار دوالر.

المصدر: وزارة الخزانة األمريكية

وأصبحــت الصيــن ثانــي أكبــر دائــن للواليــات المتحــدة 

بعــد اليابــان بإجمالــي ديــن 1.07 تريليــون دوالر فــي يوليــو 

وســندات  أذون  إجمالــي  مــن   %15 مــن  أكثــر  أي   ،2020

الخزانــة والســندات التــي تحتفــظ بهــا الــدول األجنبيــة 

البالغــة 7 تريليونــات دوالر، أمــا باقــي الديــن القومــي 

البالــغ 27 تريليــون دوالر فهــو مملــوك إمــا للشــعب 

األمريكــي أو للحكومــة األمريكيــة نفســها.

كيف أصبحت الصين واحدة من أكبر 

المقرضين في الواليات المتحدة؟

الموجــودة  الــدوالرات  الصينيــة  الحكومــة  تســتخدم 

هــذه  تتلقــى  وهــي  الخزانــة  أذونــات  لشــراء  لديهــا 

الــدوالرات مــن الشــركات الصينيــة التــي تســتقبلها 

لصادراتهــا. كمدفوعــات 

يســاعد طلــب الصيــن لألذونــات فــي الحفــاظ علــى 

انخفــاض أســعار الفائــدة األمريكيــة؛ حيــث يســمح 

بمعــدالت  المزيــد  باقتــراض  األمريكيــة  للخزانــة 

زيــادة  ذلــك  بعــد  للكونجــرس  ويمكــن  منخفضــة، 

االقتصــادي  النمــو  يحفــز  الــذي  الفيدرالــي  اإلنفــاق 

يكــي. األمر

يســاعد  األمريكيــة  الخزانــة  ســندات  وامتــاك 

علــى  والطلــب  النمــو،  علــى  الصينــي  االقتصــاد 

الــدوالر  قيمــة  يرفــع  بالــدوالر  المقومــة  الســندات 

الصينيــة  الصــادرات  يجعــل  وهــذا  باليــوان،  مقارنــًة 

ــد المبيعــات  ــة؛ ممــا يزي أرخــص مــن الســلع األمريكي

ويجعــل المســتهلكين األمريكييــن يســتفيدون مــن 

المنخفضــة. المســتهلكين  أســعار 

سويسرا ٢٤٧,٤ مليارا

اليابان ١,٢٦  تريليون

الصين ١,٠٧  تريليون

المملكة المتحدة ٤٤٥,٦ مليارا

لوكسمبرج  ٢٦٧,٦ مليارا

هونج كونج ٢٦٦,٤ مليارا

البرازيل ٢٦٤,١ مليارا 

أيرلندا ٣٣٠,٤ مليارا 

أكبر الدول الدائنة للواليات المتحدة األمريكية
تعد اليابان أكبر دولة دائنة للواليات المتحدة
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 خيارات السياسة للتعامل مع الديون

في الواليات المتحدة:

خطًطــا السياســة  وخبــراء  السياســيون   وضــع 

التــوازن  لتحقيــق  الســنين؛  مــر  علــى  لهــا  حصــر  ال 

فــي الميزانيــة الفيدراليــة وخفــض الديــون، تشــتمل 

معظمهــا علــى مزيــج مــن التخفيضــات الكبيــرة فــي 

الديــن. لثنــي منحنــى  الضريبيــة؛  والزيــادات  اإلنفــاق 

شــمواًل  األكثــر  المقترحــات  تشــمل  اإلنفــاق:  خفــض 

لكبــح جمــاح الديــون إجــراء تخفيضــات كبيرة فــي اإلنفاق، 

وخاصــة لبرامــج االســتحقاقات المتزايــدة، والتــي تعــد 

المحــركات الرئيســة لزيــادة اإلنفــاق فــي المســتقبل.

إصــاح  خطــط  معظــم  تســعى  اإليــرادات:  زيــادة 

الضريبيــة،  اإليــرادات  زيــادة  إلــى  أيًضــا  الميزانيــة 

واإلعانــات  الخصومــات  إلغــاء  طريــق  عــن  ســواء 

الضريبيــة األخــرى، أو رفــع المعــدالت علــى أصحــاب 

مثــل  جديــدة،  ضرائــب  إدخــال  أو  األعلــى،  الدخــول 

 Simpson-Bowles بإمــكان  كان  الكربــون.  ضريبــة 

)اللجنــة الوطنيــة للمســؤولية الماليــة واإلصــاح( أن 

تجمــع أكثــر مــن تريليــون دوالر مــن عائــدات الضرائــب 

الجديــدة، وفــي المقابــل ســتقلل اإليــرادات الفيدراليــة 

بنحــو 1.5 تريليــون دوالر علــى مــدى عشــر ســنوات.

ويريــد بعــض المشــرعين الجمهورييــن الذيــن يلقــون 

تتحمــل  أن  الصيــن،  الوبــاء علــى  مســؤولية تفشــي 

بكيــن فاتــورة األضــرار، بمــا فــي ذلــك إلغــاء بعــض 

الديــون التــي تديــن بهــا الواليــات المتحــدة للصيــن، 

ومــع ذلــك يحــذر الخبــراء مــن أن مثــل هــذه الخطــوة 

ــًرا  قــد تشــير إلــى أن واشــنطن لــم تعــد مقترًضــا جدي

علــى  وخيمــة  عواقــب  إلــى  يــؤدي  قــد  ممــا  بالثقــة؛ 

النظــام المالــي العالمــي.
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اليابان: دراسة حالة

تســببت الجائحــة فــي انكمــاش اقتصــادي حــاد فــي 

فــي  المبكــر  البــاد  نجــاح  مــن  الرغــم  علــى  اليابــان، 

ينكمــش  أن  المقــدر  مــن  فإنــه  الفيــروس،  احتــواء 

اقتصــاد اليابــان بنســبة 5.3% لعــام 2020، ثــم تســجل 

.2021 عــام  يبلــغ 2.3% خــال  نمــو  اليابــان معــدل 

إجمالــي  ارتفــاع  الدولــي  النقــد  يتوقــع صنــدوق  كمــا 

الديــن العــام الحكومــي كنســبة مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي فــي اليابــان بمقــدار 28.2 نقطــة مئويــة فــي 

ــة بعــام 2019 لتســجل حوالــي 266% مــن  عــام 2020 مقارن

الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وستســتقر فــوق 260% خــال 

عامــي 2021 و2022، وتســتند نســبة الديــن المرتفعــة إلــى 

ليســجل  العــام  الحكومــي  العجــز  ارتفــاع  توقعــات 

14.7% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2020.

قــد تبــدو نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

البالغــة 238% عــام 2019 مرتفعــة، لكنهــا ليســت أعلــى 

الحــرب  فخــال  اإلطــاق،  علــى  اليابــان  فــي  نســبة 

العالميــة الثانيــة بذلــت اإلمبراطورية قصــارى جهدها 

لتمويــل مجهودهــا الحربــي، ونتــج عــن ذلــك ارتفــاع 

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  إلــى  العــام  الديــن  نســبة 

ليصــل إلــى 260% فــي عــام 1944. 

تحظــى قصــة الديــون الوطنيــة لليابان وكيفيــة إدارتها 

مــن جانــب الحكومــة باهتمــام كبيــر مــن االقتصادييــن 

فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ هــذا ألن البــاد واجهــت أزمــة 

التســعينيات  وأوائــل  الثمانينيــات  أواخــر  فــي  ماليــة 

تعــود بشــكل مباشــر إلــى عــدم قــدرة الحكومــة علــى 

امتصــاص الســيولة المفرطــة التــي تــم ضخهــا فــي 

االقتصــاد خــال فتــرة مــا بعــد الحرب، وعلــى الرغم من 

أن التضخــم والمبالــغ الكبيــرة مــن التمويــل الحكومــي 

للتنميــة قــد ســاعدا علــى تــآكل الديــن الوطنــي كنســبة 

مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، فــإن الزيــادة فــي 

رأس المــال جعلــت القــروض رخيصــة وخلقــت وهــم 

أســعار العقــارات.

المســتجد  كورونــا  فيــروس  تداعيــات  مــن  وللحــد 

لمكافحــة  إجــراءات  علــى  اليابانــي  البرلمــان  وافــق 

فيــروس كورونــا بقيمــة 117 تريليــون يــن - والتــي مــن 

المرجــح أن تدفــع نســبة الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 

266% عــام 2020، ولتمويــل هــذا الديــن تصــدر الحكومــة 

الحكومــة  باســم ســندات  تعــرف  اليابانيــة ســندات 

بنــك  قبــل  مــن  هائلــة  أحجــام  شــراء  يتــم  اليابانيــة، 

ا  رســميًّ المســتقل  للبــاد  المركــزي  -البنــك  اليابــان 

ــة فهــو ينســق السياســة  ــة العملي ولكــن مــن الناحي

مــن  وكجــزء  الحكومــة-  مــع  كثــب  عــن  االقتصاديــة 

إجــراءات مكافحــة الفيروســات، قــام البنــك بإلغــاء 

الســقف الــذي فرضــه بنفســه علــى شــراء ســندات 

غيــر  شــراء  قــوة  نفســه  مانًحــا  اليابانيــة،  الحكومــة 

محــدودة، وهــي تســتوعب أكثــر مــن نصــف ســندات 

اليابانيــة. الحكومــة 

ــة  تدعــم هــذه المشــتريات ســعر الســندات الحكومي

اليابانيــة فــي ســوق الديــن وتحافــظ علــى انخفــاض 

العائــد علــى الســندات )تتحــرك األســعار والعوائــد في 

اتجاهيــن متعاكســين( وهــذا يعنــي أنــه فــي الواقــع 

المركــزي  البنــك  قبــل  مــن  الحكومــة  تمويــل  يتــم 

حتــى ســلبي(؛  )أو  االنخفــاض  فائــدة شــديد  بســعر 

ممــا يجعلهــا أكثــر اســتدامة.
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هــذا، ويرجــع عــدم تأثــر االقتصــاد اليابانــي بهــذه 

المديونيــة الضخمــة إلــى عــدة أســباب هــي:

انخفــاض معــدالت الفائــدة، فمعــدل الفائــدة ال 	 

يتجاوز  1% على سندات استحقاق عشر سنوات، 

الخبيــر االقتصــادي فــي  لتاكاشــي ميــوا،  فوفقــا 

الفائــدة  معــدالت  شــروط  »إن  نومــورا:  بنــك 

السياســة  أنشــأتها  التــي  للغايــة  المنخفضــة 

النقديــة التيســيرية مــن قبــل بنــك اليابــان يمكــن 

أن تكــون أحــد األســباب« التــي تجعــل جبــل اليابــان 

الديــون  الــدول األخــرى ذات  أقــل إشــكالية مــن 

المرتفعــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

ســيطرة الســوق المحليــة علــى الديــون اليابانيــة، 	 

للمســتثمرين  مملوكــة  الديــون  مــن   %90 فنحــو 

اليابانييــن.

ــت ُينظــر إليهــا 	  ــن، ومــا زال الســندات مقومــة بالي

علــى أنهــا مــاذ آمــن فــي األوقــات االقتصاديــة 

المضطربــة، كمــا أن النســبة التــي تحتفــظ بهــا 

ممــا  للغايــة؛  منخفضــة  األجنبيــة  المؤسســات 

يجعــل اليابــان أقــل عرضــة للضغــوط الخارجيــة.

وتســتخدم الدولــة االقتــراض ليــس فقــط لتمويــل 	 

مصروفاتهــا وإنمــا أيًضــا كأداة لســحب الســيولة 

وزيادتهــا، ويســاعدها فــي ذلــك بنــك اليابــان الــذي 

يحــاول الخــرو	 بالبــاد مــن حالة انكماش األســعار؛ 

لــذا يســتمر فــي شــراء الســندات منــذ 14 عامــا.

تعتمــد اليابــان علــى مصــادر مختلفــة لتحصيــل 	 

الماليــة  كفاءتهــا  فــي  ثقــة  فلديهــا  إيراداتهــا، 

الماليــة. بالتزاماتهــا  الوفــاء  علــى  والقــدرة 

تعــد اليابــان أكبــر دائــن فــي العالــم، حيــث تمتلــك 	 

أكثــر مــن 3 تريليونــات دوالر مــن صافــي األصــول 

واالســتثمار  األجنبيــة  العمــات  احتياطــات  فــي 

المباشــر فــي الخــار	.

CEIC المصدر: بيانات شركة
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االتحاد األوروبي : دراسة حالة

االرتفــاع  األوروبــي  لاتحــاد  الحكومــي  الديــن  واصــل 

منــذ بدايــة أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد عــام 2020؛ 

حيــث قفــز الديــن الحكومــي ليصل إلــى 95.1% من الناتج 

المحلــي اإلجمالــي فــي منطقــة اليــورو، وإلــى %87.8 

مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي االتحــاد األوروبــي في 

نهايــة الربــع الثانــي مــن2020، وهــو الربــع الــذي تتجســد 

إلــى اســتجابات  آثــار تدابيــر االحتــواء باإلضافــة  فيــه 

زيــادة  فــي  بالكامــل  االحتــواء  لتدابيــر  السياســات 

حكومــات  لمشــاركة  ونظــًرا  التمويليــة،  االحتياجــات 

الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي فــي المســاعدة 

صنــدوق  يقــدر  األعضــاء،  الــدول  لبعــض  الماليــة 

النقــد الدولــي أن يصــل حجــم الديــن الحكومــي لاتحــاد 

األوروبــي خــال عــام 2020 إلــى 95.3% مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي فــي االتحــاد األوروبــي، وإلــى 101.1% مــن الناتــج 

ــورو.  ــي فــي منطقــة الي ــي اإلجمال المحل

أوروبا تتحدى سندات الخزانة األمريكية ببيع 
السندات الوبائية 

أصــدر االتحــاد األوروبــي ســندات بطريقــة كبيــرة ألول 

مــرة لتمويــل برامــج اإلغاثــة مــن الوبــاء؛ ممــا خلــق 

المســتثمرين  مــن  اســتثنائي  بشــكل  ــا  قويًّ طلًبــا 

المتحمســين لبديــل لســندات الخزانــة األمريكيــة التــي 

تهيمــن علــى ســوق الســندات الحكوميــة.

لقــد اقترضــت الكتلــة مــن أســواق الســندات من قبل، 

علــى ســبيل المثــال لمســاعدة اليونــان علــى التعافــي 

مــن األزمــة الماليــة، فقــد باعــت المفوضيــة األوروبيــة 

مــن  دوالر(  مليــار   20( يــورو  مليــار   17 بنحــو  يقــدر  مــا 

الســندات ألجــل 10 ســنوات و20 ســنة، وهــي األولــى مــن 

سلســلة مــن اإلصــدارات التــي ســتجمع مــا مجموعــه 

900 مليــار يــورو خــال الســنوات الخمــس المقبلــة.

فــي الســابق كانــت الحكومــات الوطنيــة مســؤولة عن 

كل تمويلهــا تقريًبــا؛ حيــث عارضــت دول مثــل ألمانيــا 

وهولنــدا إصــدار ديــون مشــتركة؛ ألن قادتها ال يريدون 

أن يكونــوا مســؤولين عــن ســداد األمــوال التــي تنفــق 

فــي الــدول ذات التصنيــف االئتمانــي المنخفــض، مثــل 

إيطاليــا أو البرتغــال، لكــن الركــود االقتصــادي الناجــم 

عــن الوبــاء غيــر وجهــات نظرهــم.

وتمنــح ســندات االتحــاد األوروبــي الجديــدة المصــدرة 

فــي شــهر أكتوبــر البنــك المركــزي طريقــة أكثــر وضوًحا 

وانخفاّضــا للمخاطــر للتأثيــر علــى أســعار الفائــدة، مــع 

زيــادة المعــروض مــن الديــون التــي يمكنــه شــراؤها 

مقــدار  علــى  ذاتًيــا  المفروضــة  الحــدود  تجــاوز  دون 

يكــون  أن  المفتــرض  إصــدار ســندات معينــة، ومــن 

ــع األمــوال  ــا، ويجــب إنفــاق جمي ــع الســندات مؤقًت بي

بحلــول عــام 2026، وذلــك وفًقــا لاتفــاق بيــن القــادة 

األوروبييــن.

منــح  مــن  حــذرة   - عديــدة  أوروبيــة  دول  تــزال  مــا 

المفوضيــة األوروبيــة ســلطة واســعة لجمــع األموال 

إلــى  الغنيــة  الــدول  مــن  الثــروة  وتحويــل  وإنفاقهــا، 

ــد مــن القــادة السياســيين  ــدول األفقــر لكــن العدي ال

يــرون أن قضيــة الســندات خطوة مهمــة نحو تعميق 

المفوضيــة  تصبــح  أن  ويأملــون  األوروبيــة،  الوحــدة 

األوروبيــة العًبــا دائًمــا فــي أســواق الســندات. 



٥٣

إيطاليا: دراسة حالة

ــا لبيانــات صنــدوق النقــد الدولــي، لــدى إيطاليــا  وفًق
المحلــي  الناتــج  إلــى  ديــن  نســبة  أعلــى  ســادس 
اإلجمالــي تبلــغ 161.8% عــام 2020، فحتــى قبــل الجائحــة 
كان حجــم الديــن العــام الحكومــي للناتــج مرتفعــا؛ 
البــاد  حيــث ســجل 134.8% عــام 2019؛ حيــث تتمتــع 
الــدول  أكثــر  بيــن  بتاريــخ مســتمر مــن كونهــا مــن 
المثقلــة بالديــون فــي أوروبــا مــع ارتفــاع ســابق بلــغ 

130.3% فــي عــام 1994. 

االقتصــادي  التعــاون  لبيانــات منظمــة  وفًقــا  أيًضــا 
والتنميــة لعــام 2019، فــإن إيطاليــا لديهــا ثانــي أعلــى 
إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن دول  نســبة ديــن 

اليابــان.  بعــد  العشــرين  مجموعــة 

لصناديــق  الفعــال  االســتخدام  يكــون  أن  ويمكــن 
عامــًا  األوروبــي  االتحــاد  فــي  األوبئــة  مــن  التعافــي 
اإليطالــي،  االقتصــادي  االنتعــاش  قــوة  فــي  ــا  مهمًّ
حيــث  إليطاليــا؛  العامــة  الماليــة  اســتدامة  وبالتالــي 
تشــير التوقعــات االقتصاديــة األساســية للحكومــة 
إلــى انكمــاش إجمالــي الناتــج المحلــي بنســبة 9% فــي 
عــام  فــي  بنســبة %6  نمــو ســنوي  2020، يعقبــه  عــام 
2021، ثــم بنســبة 3.8% بحلــول نهايــة عــام 2022 وهــو مــا 
يمكــن أن يعيــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى مســتواه 
قبــل أزمــة الوبــاء، حيــث يتقلــص العجــز الرئيــس إلــى 
3% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2023 مــن 

وعــودة  النمــو  اســتئناف  مــع   ،2020 خــال   %11 حوالــي 
األوضــاع الماليــة إلــى طبيعتهــا.

ــا  ــا فائًضــا أوليًّ  لكــن مــن المتوقــع أال تســجل إيطالي
تتوقــع  ذلــك،  ومــع   2024 عــام  حتــى  الميزانيــة  فــي 
ــا فــي الديــون إلــى الناتــج  الميزانيــة انخفاًضــا تدريجيًّ

.2020 عــام  فــي  مــن ذروتهــا  المحلــي اإلجمالــي 

البنــك  أطلقهــا  التــي  التمويــل  برامــج  مكنــت  وقــد 
المركــزي األوروبــي )برنامــج الشــراء الطــارئ الوبائــي( 
)PEPP( إيطاليــا مــن تأميــن معــدالت فائــدة منخفضة 
)متوســط اســتحقاق الســندات الحكوميــة اإليطاليــة 
وبالتالــي  ســنوات(؛  ســبع  مــن  يقتــرب  المســتحقة 
ا ســيكون  فــإن االنتعــاش االقتصــادي القــوي نســبيًّ
المفتــاح لتحقيــق االســتقرار وخفــض الديــن العــام 

إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

إن االســتخدام الفعــال لألمــوال التــي تدعم االنتعاش 
المــدى  علــى  النمــو  إمكانــات  وتحســن  االقتصــادي 
للتصنيــف  ــا  إيجابيًّ يكــون  أن  يمكــن   - المتوســط 
يتوافــق مــع الحساســيات  بمــا  االئتمانــي إليطاليــا، 
تصنيــف  فيتــش  أكــدت  عندمــا  تحديدهــا  تــم  التــي 
إيطاليــا عنــد »BBB«)أي مســتقر( فــي يوليــو2020، وقــد 
ــذ اســتراتيجية نمــو موثوقــة  ــؤدي الفشــل فــي تنفي ي
فــي وضــع الديــن إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 

مســار هبوطــي وتصنيــف ســلبي.

المصدر: مؤسسة فيتش
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توقعات الدين والنمو اإليطالية   
ميزانية ٢٠٢١ اإليطالية مقارنة بتوقعات مؤسسة فيتش 

الناتج المحلي اإلجمالي توقعات فيتش للناتج المحلي اإلجمالي
نسبة الدين إلى الناتــج المحلي اإلجماليتوقعات فيتش لنسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي
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ثانًيا :
مشهد الديـــن العــــام الحـكـــومي فـــي 

االقتصادات الناشئة والدول النامية



تحليل اتجاه الديون في االقتصادات 
الناشئة والدول النامية

حتــى اآلن لــم تتحــول الصدمــة الوبائيــة إلــى أزمــة ديــون 

وذلــك  الناميــة؛  والــدول  الناشــئة  االقتصــادات  فــي 

بفضــل ظــروف الســيولة العالميــة المواتيــة؛ فقــد 

تمكنــت العديــد مــن الــدول المتوســطة الدخــل مــن 

االســتمرار فــي االقتــراض فــي أســواق رأس المــال 

أصــدرت  الدولــي  النقــد  لصنــدوق  ووفًقــا  العالميــة، 

مــن  دوالر  مليــار   124 الناشــئة  األســواق  حكومــات 

الســتة  األشــهر  خــال  الصعبــة  بالعملــة  الديــون 

األولــى مــن عــام 2020.

بشــأن  للقلــق  أســباب  هنــاك  تــزال  مــا  ذلــك  ومــع 

الوصــول المســتدام لألســواق الناشــئة إلــى أســواق 

فــي  خطــورة  األكثــر  الفتــرة  تــزال  ومــا  المــال،  رأس 

لفيــروس  الثانيــة  الموجــة  مــع  خاصــة  المســتقبل، 

المرجــح  ومــن  حــدة،  أكثــر  تكــون  قــد  والتــي  كورونــا 

المســتهلكين  بيــن  اليقيــن  عــدم  حالــة  تظــل  أن 

تنخفــض  أن  المتوقــع  ومــن  مرتفعــة،  والشــركات 

التحويــات مــن مواطنــي األســواق الناشــئة العامليــن 

فــي الــدول األخــرى بأكثــر مــن 20% فــي عــام2020، وفــي 

الوقــت نفســه ارتفعــت احتياجــات االقتــراض بشــكل 

والــدول  الناشــئة  االقتصــادات  تواجــه  حيــث  كبيــر؛ 

الناميــة نفــس ضغــوط الميزانيــة مثــل االقتصــادات 

تــزال  مــا  المتقدمــة  االقتصــادات  لكــن  المتقدمــة، 

لديهــا القــدرة علــى االقتــراض، بينمــا تواجــه األســواق 

الناشــئة والــدول منخفضــة الدخــل قيــوًدا أكثــر صرامة 

علــى قدرتهــا علــى تحمــل ديــون إضافيــة، والواقــع أن 

حوالــي نصــف الــدول ذات الدخــل المنخفــض والعديــد 

مــن اقتصــادات األســواق الناشــئة فــي أزمــة ديــون 

واالرتفــاع  كبيــر،  بشــكل  لهــا  معرضــة  أو  بالفعــل 

وقــد  للقلــق،  مثيــًرا  ســيكون  الديــون  فــي  اإلضافــي 

يعانــي العديــد مــن هــذه الــدول مــن أزمــة اقتصاديــة 

ناجمــة عــن حــاالت التخلــف عن الســداد وهــروب رأس 

المالــي. المــال والتقشــف 

ومــن الــدول التــي تأثــرت أيًضــا بشــكل خــاص التــي 

أصــدرت  حيــث  كبيــر؛  بشــكل  النفــط  علــى  تعتمــد 
المصدر: اإليكونوميست

اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والبحريــن، والمملكــة 

عــام2020 وللمــرة  فــي  الســعودية ســندات  العربيــة 

معظــم  قامــت  وكذلــك  ســنوات،  منــذ  األولــى 

دول الخليــج التــي تعتمــد اقتصاداتهــا علــى مــوارد 

النفــط بشــكل كبيــر بالشــيء نفســه؛ حيــث إنــه مــن 

المعتــاد أن تســير األمــور فــي دول الخليــج هكــذا، 

فعندمــا يتدفــق المــال مــن مواردهــا النفطيــة تنمــو 

أســعار  تنهــار  عندمــا  لكــن  وتزدهــر،  اقتصاداتهــا 

ــا لحيــن ارتفــاع  النفــط فــإن هــذه الــدول ُتصــدر ديوًن

األســعار مــرة أخــرى.

كانــت اســتجابة العالــم المتقــدم للدمــار الــذي لحــق 

المســتجد  كورونــا  فيــروس  بفعــل  باقتصاداتــه 

أن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  يقــدر  حيــث  ســريعة؛ 

الحوافــز الماليــة والنقديــة المجمعــة التــي قدمتهــا 

ناتجهــا  مــن   %20 تســاوي  المتقدمــة  االقتصــادات 

المحلــي اإلجمالــي، أمــا الــدول المتوســطة الدخــل 

أقــل  بدرجــة  اســتجابت  فقــد  النامــي  العالــم  فــي 

زالــت تجمــع اســتجابة مشــتركة تعــادل 6 أو  ومــا 

ــي، وبالنســبة ألفقــر  ــج المحلــي اإلجمال 7% مــن النات

الــدول فــإن اســتجابتها كانــت أكثــر تواضًعــا؛ حيــث 

ضخــوا مًعــا إنفاًقــا يعــادل 2% فقــط مــن ناتجهــم 

إلــى  ذلــك  أدى  وقــد  الجائحــة؛  لمواجهــة  القومــي 

جعــل اقتصاداتهــا أكثــر عرضــة لخطــر الركــود لفتــرة 

إلــى  المواطنيــن  طويلــة؛ ممــا قــد يدفــع بماييــن 

الفقــر.

إجمالي الدين الحكومي العام كنسبة من الناتج 

المحلي اإلجمالي

٥٦

إجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

االقتصادات المتقدمة

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠
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االقتصادات الناشئة

٢٠٠١ ٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠٢٠

(٪)
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يرتفــع  أن  المتوقــع  مــن  كورونــا  جائحــة  ظــل  وفــي 

إجمالــي الديــن الحكومــي العــام فــي األســواق الناشــئة 

الناتــج  مــن   %61.4 حوالــي  ليســجل  الناميــة  والــدول 

المحلــي اإلجمالــي عــام 2020، مقارنــة بنحــو 52.1% عــام 2019.

التطور الزمني إلجمالي الدين الحكومي العام 
)كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في األسواق الناشئة 

واالقتصادات النامية وتوقعات ما بعد الوباء(

األسواق الناشئة والدول الناميةعام
201037.5
201136.8
201236.7
201337.9
201439.9
201543.4
201646.2
201748
201849.8
201952.1
202061.4
202164
202266.2
202367.7
202468.7
202569.2

ووفًقــا آلخــر توقعــاٍت لصنــدوق النقــد الدولي ســيظل 

ليســجل   2025 عــام  حتــى  ارتفــاع  فــي  الديــن  إجمالــي 

حوالــي 70% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

مســتوى  علــى  مدينــة  دولــة  أكبــر  لبنــان  ُيعــد 

ــة؛ حيــث ســجل  ــدول النامي االقتصــادات الناشــئة وال

حجــم الديــن العــام الحكومــي للناتــج المحلــى اإلجمالــي 

دول  معظــم  عكــس  وعلــى  بينمــا   ،2019 عــام   %174.5

العالــم مــن المتوقــع أن ينخفــض الديــن فــي عــام 2020 

ليصــل إلــى 171.7% مــن الناتــج المحلــى اإلجمالــي وفًقــا 

الدولــي. النقــد  لتوقعــات صنــدوق 

مســتوى  علــى   18 الـــ  المرتبــة  فــي  مصــر  وجــاءت 

االقتصــادات الناشــئة والــدول الناميــة؛ حيــث ســجلت 

ــا بلــغ 83.8% مــن الناتج المحلي  فــي عــام 2019 ديًنــا حكوميًّ

اإلجمالــي، وتشــير توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي إلــى 

ارتفــاع هــذه النســبة فــي عــام 2020 لتصــل إلــى %86.6.

بيــن  مــن   38 الـــ  المرتبــة  فــي  الصيــن  وظهــرت 

ــة؛ حيــث ســجل  ــدول النامي االقتصــادات الناشــئة وال

الديــن العــام الحكومــي عــام 2019 فــي الصيــن 52.6% مــن 

المتوقــع أن تصــل  المحلــي اإلجمالــي، ومــن  الناتــج 

.2020 إلــى 61.7% بنهايــة عــام  هــذه النســبة 

)%(
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نسبة الدين للناتج في أهم االقتصادات الناشئة والدول النامية

٢0١٩٢0٢0٢0٢١٢0٢٢٢0٢٣٢0٢4٢0٢٥الدولة

----174.5171.7لبنان

130131.2132.4133.5134.7135.9137.1سنغافورة

103.4128.3130.6132.9134.8136.3137.1البحرين

109.2120.3107.593.883.774.367.2أنجوال

78118.3119.2116.7113.9110106.5جزر المالديف

84.5113.7112.710292.186.180.3أنتيجو وبربودا

89.5101.4102.8103.5103.8104.2104.4البرازيل

93.9101.392.484.377.472.267.3جامايكا

86.898.398.397.897.797.396.6سريالنكا

-----90.496.7األرجنتين

85.790.88984.480.57671دومينيكا

79.390.888.186.184.282.280.2الجبل األسود

72.389.389.989.58988.688.2الهند

69.48992.595.698.9102.8106.8السلفادور

78.188.488.88886.182.779.9األردن

73.287.785.582.780.37876كرواتيا

85.687.28682.178.373.669.3باكستان

83.886.690.687.884.480.877مصـــر

61.385.187.788.786.585.784.5سانت لوسيا

72.384.886.288.287.683.678تونس

)%(

المصدر: صندوق النقد الدولي
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الصين: دراسة حالة

الديــن  نســبة  تبلــغ  الدولــي  النقــد  لصنــدوق  وفًقــا 
للصيــن  اإلجمالــي  المحلــي  للناتــج  الحكومــي  العــام 
وعلــى   ،2019 عــام   %52.6 بنحــو  2020 مقارنــة  عــام   %61.7
الرغــم مــن الزيــادة فــي مســتويات الديــون فــي الصين، 
فإنــه ليــس مــن المرجــح أن تتعــرض ألزمــات تتعلــق 
بالتخلــف عــن الســداد علــى غــرار االقتصادات الناشــئة 

وذلــك لعــدة أســباب تتمثــل فــي:

الصيــن علــى عكــس االقتصــادات الناشــئة األخــرى 	 
ذات الديــون المرتفعــة، لديهــا احتياطــي ضخــم مــن 
العمــات األجنبيــة يبلــغ 3 تريليونــات دوالر، وأقــل 
مــن 10% فقــط مــن ديونهــا مســتحقة لألجانــب، علــى 
عكــس دول مثــل تركيــا وجنــوب إفريقيــا وجــزء كبيــر 

مــن أمريــكا الاتينيــة.

فقــد 	  مســتمر؛  بشــكل  ينمــو  الصينــي  االقتصــاد 
تعافــى مــن الركــود الوبائــي بشــكل أســرع بكثيــر مــن 
اقتصــادات مجموعــة العشــرين األخــرى، التــي مــا 
تــزال فــي حالــة ركــود، ففــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه 
غالبيــة االقتصــادات الكبيــرة انكماًشــا فــي إجمالــي 
الناتــج المحلــي لعــام 2020-2021، الصيــن هــي إحــدى 
ــا فــي هــذه األوقــات  ا إيجابيًّ الــدول التــي تشــهد نمــوًّ
الصعبــة، حيــث توســع ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي 

بنســبة 4.9% فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2020.

باعت الصين أول ســنداتها الســيادية ذات العوائد 	 
مقومــة  صفقــة  وهــي   ،2020 عــام  خــال  الســلبية 
باليــورو جذبــت طلًبــا وفيــًرا مــن مســتثمري الديــون 
منخفضــة  عوائــد  يواجهــون  الذيــن  األوروبييــن 
قياســية فــي جميــع أنحــاء المنطقــة؛ حيــث تجــذب 
االســتثمارات  الســلبي)*(.  العائــد  ذات  الســندات 
يتطلــع  حيــث  اليقيــن،  وعــدم  التوتــر  أوقــات  فــي 
مــن  أموالهــم  رؤوس  حمايــة  إلــى  المســتثمرون 
فيــه  يعانــي  الــذي  الوقــت  وفــي  الكبيــر،  التــآكل 
العالــم مــن جائحــة كورونــا، وفــي ظــل انخفــاض 
أســعار الفائــدة فــي األســواق المتقدمــة فــي جميــع 

أدوات  عــن  المســتثمرون  يبحــث  أوروبــا،  أنحــاء 
ا لحمايــة مصالحهــم،  ديــن ذات عائــد أفضــل نســبيًّ
وقــد اجتــذب عــرض الســندات طلبــات بقيمــة 18 
مليــار يــورو لســندات بقيمــة 4 مليــارات يــورو، وهــو 
يســارعون  المســتثمرين  أن  علــى  عامــة  أحــدث 
إلــى التعامــل مــع الصيــن مــع تعافيهــا مــن الوبــاء 

بســرعة أكبــر مــن أوروبــا أو الواليــات المتحــدة.

الصينيــة  الماليــة  وزارة  ســندات  بيــع  أعطــى  وقــد 
عوائــد  علــى  للحصــول  فرصــة  الكبــار  المســتثمرين 
أعلــى مــن تلــك المتاحــة فــي أوروبــا، وتــم تســعير العائــد 
ســنوات  خمــس  مدتهــا  تبلــغ  التــي  الســندات  علــى 
-والتــي تبلــغ 750 مليــون يــورو التــي أصدرتهــا الصيــن 
بنســبة 0.3 نقطــة مئويــة مــن ســعر  أعلــى  – بســعر 
المبادلــة المتوســط القياســي البالــغ -0.45% ؛ ممــا يوفــر 

.%0.15- بنســبة  فائــدة فعــاًلا  للمســتثمرين ســعر 

تعــرض  ديــن  أدوات  هــي  الســلبي:  العائــد  ذات  الســندات   )*(
أن يدفــع للمســتثمر مبلــغ اســتحقاق أقــل مــن ســعر شــراء 
 الســند؛ يتــم إصدارهــا بشــكل عــام مــن قبــل البنــوك المركزيــة.
للمقترضيــن  فائــدة  المســتثمرون  ويدفــع  الحكومــات،  أو 

معهــم. بأموالهــم  لاحتفــاظ 

باليــورو  المقومــة  الديــون  عــرض  باقــي  ويتكــون 
مــن ســندات ألجــل 10 ســنوات بقيمــة 2 مليــار يــورو، 
وســندات ألجــل 15 عاًمــا بقيمــة 1.25 مليــار يــورو، تحمــل 

التوالــي. و0.665%علــى   %0.318 عوائــد 

المصدر: فايننشال تايمز
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حيازة المؤسسات األجنبية للسندات الصينية
(  تريليون رنمينبي – يوان )

المصدر: فايننشال تايمز
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تقدم عائدات السندات الصينية بعد سلسة من التخلف عن السداد 
متوسط  العائد على السندات ذات التقييم االئتماني الممتاز فئة (AAA) في الصين (٪)

تخلف يانتشنغ
على السندات
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ما زالت الصين أكبر دائن في العالم ١٩٤٩-٢٠١٧

اإلقراض الصيني في الخارج (المحور األيسر)
نصيب الصين من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي (المحور األيمن)  

الصين من أكبر دائني العالم

لمعظــم  نشــًطا  ــا  دوليًّ مقرًضــا  كانــت  الصيــن 

مــن  والســتينيات  الخمســينيات  فخــال  تاريخهــا، 

ثنائيــة  قروًضــا  الصيــن  قدمــت  الماضــي  القــرن 

كبيــرة ومنًحــا إلــى حلفــاء شــيوعيين مختاريــن، علــى 

الرغــم مــن أن البــاد كانــت تمــر بمصاعــب شــديدة 

ومجاعــات.

وكان اإلقــراض الخارجــي أقــل بكثيــر فــي الثمانينيــات 

والتســعينيات، وبــدأ فــي االرتفــاع مــرة أخــرى فــي أوائــل 

العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين فــي أعقاب 

وقــد  الصيــن،  انتهجتهــا  التــي  »الخــرو	«  سياســة 

يتزامــن هــذا مــع االزدهــار االقتصــادي للصيــن ونصيبهــا 

المتزايــد مــن الناتــج المحلــي العالمــي؛ فقــد بلــغ إجمالــي 

القــروض التــي منحتهــا الصيــن للعالــم منــذ عــام 1949 

إلــى عــام 2017 حوالــي 520 مليــار دوالر.

المصدر: معهد كيل األلماني لاقتصاد العالمي

ُيعــد كل اإلقــراض الخارجــي الصينــي تقريًبــا رســميا؛ 

بمعنــى أنــه يتــم تقديمــه مــن قبــل الحكومــة الصينيــة 

وهــذا  للدولــة،  المملوكــة  الكيانــات  مــن  والعديــد 

يجعــل الصيــن أكبــر دائــن رســمي فــي العالــم، حيــث 

دفاتــر   2017 عــام  فــي  المعلقــة  المطالبــات  تجــاوزت 

قــروض صنــدوق النقــد الدولي والبنــك الدولي وجميع 

حكومــات نــادي باريــس الـــ 22 األخــرى مجتمعــة.

اإلقــراض  إلــى  تميــل  الصيــن  أن  البيانــات  وُتظهــر 

بشــروط تجاريــة؛ ممــا يعنــي أن متوســط أســعار الفائدة 

علــى مطالبــات الصيــن قريــب مــن تلــك الموجــودة فــي 

أســواق رأس المــال الخــاص، فعادة مــا تقرض الكيانات 

الرســمية األخــرى، مثــل البنــك الدولــي، بأســعار فائــدة 

ميســرة أو صفــر، وآجــال اســتحقاق أطــول؛ باإلضافــة 

إلــى ذلــك فــإن العديــد مــن القــروض الصينيــة مدعومــة 

بضمانــات، ممــا يعنــي أن مدفوعــات الديــون مضمونــة 

باإليــرادات، مثــل تلــك القادمــة مــن صــادرات الســلع.

قــروض  مــن   %50 أن  إلــى  أيًضــا  التقديــرات  وتشــير 

الصيــن للــدول الناميــة ال يتــم اإلبــاغ عنهــا، فقــد نمــا 

اإلقــراض غيــر المبلــغ عنــه مــن الصيــن إلــى أكثــر مــن 

200 مليــار دوالر أمريكــي اعتبــاًرا مــن عــام 2016.
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اآلن  دولــة  عشــرين  مــن  أكثــر  وتديــن 

المحلــي  ناتجهــا  مــن   %10 مــن  بأكثــر 

فقــد  الصينيــة،  للحكومــة  اإلجمالــي 

تديــن الحكومــات فــي األســواق الناميــة 

والناشــئة بنحــو 370 مليــار دوالر للصيــن 

مقارنــة بنحــو 246 مليــار دوالر أمريكــي مــن 

الــدول  لمجموعــة  المســتحقة  الديــون 

األعضــاء فــي نــادي باريــس البالــغ عددهــا 

حكومــة.  22

إجمالي الدين العام الخارجي 
المستحق لدائنين رسميين 

(مليار دوالر أمريكي)
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الدين للصين 

الدين لصندوق النقد الدولي
الدين للصين  الدين للحكومات نادي باريس

الدين للبنك الدولي 

خريطة العالم للدين الخارجي للصين (في عام ٢٠١٧) القروض المباشرة 

٪٠ - ١
٪١ - ٥
٪٥ - ١٠

٪٢٥ - ١٠٠
٪١٠ - ٢٥

 ال توجد بيانات

المصدر: معهد كيل األلماني لاقتصاد العالمي

المصدر: مركز أبحاث السياسة االقتصادية

ُتظهــر خريطــة العالــم للديــون المســتحقة للصيــن 

المباشــرة  القــروض  تــم تجميعهــا مــن خــال  التــي 

التجاريــة  واالئتمانــات  المحفظــة  ديــون  -باســتثناء 

أن  األســهم-  فــي  واالســتثمارات  األجــل  قصيــرة 

فــي  تقــع  للصيــن  بالديــون  المثقلــة  الــدول  غالبيــة 

الاتينيــة. وأمريــكا  الوســطى  آســيا  تليهــا  إفريقيــا، 

الصيــن  أقرضــت  الماضييــن  العقديــن  مــدى  وعلــى 

الــدول اإلفريقيــة مــا يقــرب مــن 150 مليــار دوالر، مــع 

التــي تســعى  إثيوبيــا وزامبيــا  الكبــار مثــل  المدينيــن 

التزاماتهــا. التفــاوض بشــأن  إعــادة  إلــى  اآلن 

الدخــل  منخفضــة  دولــة   72 تديــن   2018 عــام  منــذ 

للدائنيــن الصينييــن بـــ 104 مليــارات دوالر مــن إجمالــي 

مليــار   514 البالغــة  والمســتحقة  المدفوعــة  الديــون 

دوالر، ومــن المقــرر أن يصــل إجمالــي خدمــة الديــون 

مليــار دوالر،   44 إلــى   2020 عــام  فــي  الدفــع  مســتحقة 

وحوالــي 29% مــن هــذا المبلــغ ســيذهب إلــى الصيــن 

الــدول  فــإن  الدولــي  البنــك  لبيانــات  وحدهــا، ووفًقــا 

اإلفريقيــة منخفضــة الدخــل المؤهلــة للحصــول علــى 

DSSI مدينــة للصيــن بحوالــي 64 مليــار دوالر أمريكــي 

مــن الديــون المســتحقة الدفــع، مــع 7 مليــارات دوالر 

لخدمــة الديــون المســتحقة فــي عــام2020.

مــن بيــن الــدول الـــ 72 منخفضــة الدخــل، صنــف البنــك 

الدولــي الــدول إلــى:

29 دولــة علــى أنهــا إمــا تعانــي بالفعــل مــن ضائقــة 	 

ديــون خارجيــة )7 دول(، أو أنهــا معرضــة بشــدة 

لخطــر حــدوث ضائقــة ديــون خارجيــة )22 دولــة(.

إلــى 	   15 بيــن  مــا  فيهــا  الصيــن  تمتلــك  دول   5

هــي:  الــدول  اإلقــراض، وهــذه  إجمالــي  مــن   %30
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 ،%27 وكينيــا   ،%18 الوســطى  أفريقيــا  جمهوريــة 

.%26 وزامبيــا   ،%25 وزيمبابــوي  وموزمبيــق%18، 

ــا 	  مهمًّ جــزًءا  الصينــي  اإلقــراض  يعتبــر  دول   9

فيهــا، حيــث يشــكل أكثــر مــن 30% مــن ديونهــا 

الخارجيــة العامــة، وهــذه الــدول هــي: جيبوتــي %57، 

وتونغــا 56%، والوس 47%، وجــزر المالديــف %46، 

 ،%40 وطاجيكســتان   ،%45 الكونغــو  وجمهوريــة 

 ،%32 وإثيوبيــا   ،%32 والكاميــرون   ،%38 وســاموا 

وأربــع مــن هــذه الــدول فــي إفريقيــا.

ومــن حيــث الديــون المســتحقة، مــا يزال البنــك الدولي 

هــو أكبــر مقــرض للــدول منخفضــة الدخــل بحوالــي 

106 مليــارات دوالر، وتقتــرب مســتحقات الصيــن مــن 

مســتحقات البنــك الدولــي، حيــث تبلــغ مســتحقاتها 

104 مليــارات دوالر، أمــا فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء 

الكبــرى، فقــد تفوقــت الصيــن بمســتحقات بقيمــة 64 

مليــار دوالر علــى البنــك الدولــي الــذي تبلــغ مســتحقاته 

اإلفريقيــة  للــدول  مقــرض  كأكبــر  دوالر  مليــار   62

البيانــات  مــن  أنجــوال  حــذف  تــم  إذا  ولكــن  الفقيــرة، 

فــإن البنــك الدولــي يظــل أكبــر دائــن للــدول منخفضــة 

الصيــن  مــن  دوالر  مليــار   45( إفريقيــا  فــي  الدخــل 

مقابــل 61 مليــار دوالر مــن البنــك الدولــي(؛ حيــث تمثــل 

أنجــوال 31% مــن رصيــد الديــون الصينيــة فــي عــام2020، 

ــة  ــون اإلفريقي ــي خدمــة الدي ــر مــن 41% مــن إجمال وأكث

المســتحقة للمقرضيــن الصينييــن الرســميين هــذا 

العــام، وأنجــوال مــن ضمــن الــدول المؤهلــة لمبــادرة 

تعليــق خدمــة الديــن DSSI التــي ســتدين بهــا الــدول 

اإلفريقيــة فــي DDSI للســنوات الخمــس المقبلــة.

المصدر: مبادرة البحث الصينية اإلفريقية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكينز

هــذا ومشــكات الديــون الناجمــة عــن الوبــاء فــي إفريقيــا ليســت خاصــة بالصيــن وحدهــا، حيــث يوضــح الشــكل 

التالــي خدمــة الديــون التــي ســتدين بهــا دول DSSI اإلفريقيــة للســنوات الخمــس المقبلــة، ويجمــع الجهــات 

ــا تخفيًفــا للديــون  متعــددة األطــراف وحملــة الســندات والمقرضيــن مــن القطــاع الخــاص الذيــن ال يقدمــون حاليًّ

61% مــن خدمــة ديــون هــذه الــدول فــي عــام2020، و68% بحلــول عــام 2024. 

دول أخرى
٪٢١,٩

أنجوال
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٠,٢٢ مليار دوالر

ليار دوالر
١,٤١ م

١,٠١ مليار دوالر

٢,٦٧ مليار دوالر

DSSI ديون الدول اإلفريقية المؤهلة لمبادرة تعليق خدمة الدين
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خدمة الدين المتوقعة في البلدان اإلفريقية المؤهلة لمبادرة تعليق خدمة الدين  ٢٠٢٠-٢٠٢٤.
تمت الرسوم البيانية باستخدام بيانات البنك الدولي.
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حملة السندات

الدائنون من القطاع الخاص

دائنون متعددو األطراف

البنك الدولي

دائنون ثنائيون رسميون آخرون

دائنون ثنائيون رسميون للصين

فجوات تمويلية قد تواجه الدول بسبب نقل 
التمويل الصيني

فــي عــام 2020 مــع زيــادة صعوبــات الســداد للمدينيــن 

هــذا  يمهــد  قــد  الديــون،  بشــأن  التفــاوض  وإعــادة 

اإلقــراض  حجــم  فــي  بطــيء  النخفــاض  الطريــق 

الصينــي للخــار	 فــي الســنوات القادمــة، فقــد تتبنــى 

ومــن  انتقائيــة،  أكثــر  إقــراض  اســتراتيجية  الصيــن 

تمويــل  عــن  ــا  تدريجيًّ الصيــن  تنفصــل  أن  المرجــح 

الدخــل  والمتوســطة  المنخفضــة  الــدول  ديــون 

مــن  وهــذا  المســتمرة،  الســداد  تحديــات  وســط 

الممكــن أن يخلــق فجــوة تمويــل خارجــي بقيمــة 47 

مليــار دوالر أمريكــي بحلــول عــام 2025، أي تمثــل حوالــي 

1.4% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لعــام 2019 فــي الــدول 

الدخــل. والمتوســطة  المنخفضــة 

وبالتالــي يمكــن أن تلجــأ الــدول ذات الفجــوة التمويليــة 

مثــل أنجــوال وكينيــا وإثيوبيــا وإكــوادور وغانــا، إلى جانب 

البرازيــل وجنــوب إفريقيــا ومصــر، إلــى إيجــاد مصــادر 

دوليــة بديلــة للتمويــل واالســتثمار والتجــارة للحفــاظ 

فجــوة  ذلــك  يمثــل  وقــد  االقتصــادي،  نموهــا  علــى 

تمويليــة لهــذه الــدول تقــدر بنحــو 2.2% مــن إجمالــي 

احتياجــات التمويــل الخارجــي المتوقعــة بحلــول عــام 

يعنــي  هــذا  فــإن  الدولــة؛  وبتقســيمها حســب   ،2025

أن 15% مــن احتياجــات إثيوبيــا مــن التمويــل الخارجــي 

بحلــول عــام 2025 ســُتترك دون تمويــل مــع انســحاب 

الصيــن الجزئــي، بينمــا تبلــغ حصــة زامبيــا 13% ، وحصــة 

كينيــا %11. 

مــن  التمويــل  تأميــن  الــدول  هــذه  علــى  وســيتعين 

الرســميين  الدولييــن  )المقرضيــن  أخــرى  أماكــن 

واألســواق الماليــة( إلعــادة تمويــل المبالــغ الكبيــرة 

مــن ســندات اليــورو المســتحقة فــي 2022 و2023، ومــع 

بالفعــل مــع  المرتفعــة  الديــون  أرصــدة  فــإن  ذلــك؛ 

المقرضيــن الدولييــن الرســميين اآلخريــن، وتكاليــف 

الدولــي  المســتوى  علــى  المرتفعــة  االقتــراض 

تعويــض  األســواق  علــى  الصعــب  مــن  ســتجعل 

بالصيــن. المتعلقــة  التمويــل  فجــوات 

المصدر: مبادرة البحث الصينية اإلفريقية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكينز
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 المصدر: أليانز

 المصدر: أليانز

قنوات الدين

الدول 
الديون المستحقة للصين

)% من إجمالي الدين 
الخارجي( 

الحاجات التمويلية الخارجية
)% من إجمالي الناتج 

المحلي٢0٢١-٢0٢٥(

109%6% األرجنتين 

42%9%البرازيل 

55%21%اإلكوادور 

71%30%أنجوال 

54%5% مصر 

36%49%إثيوبيا 

62%14%غانا 

63%37%كينيا 

133%16%جنوب إفريقيا 

37%45%زامبيا 

تقديرات فجوة تمويل الديون الصينية خالل ٢0٢١ - ٢0٢٥

فجوة تمويل الديون خال 2021-202٥ 

% من الحاجات التمويلية الخارجية خالالدول 
بالمليار دوالر % من إجمالي الناتج المحلي عام 2019  2021-202٥ 

5.34.7%14.7%إثيوبيا 

4.91.1%13.3%زامبيا

6.96.6%11.0%كينيا

6.35.2%8.9%أنجوال

3.53.8%4.6%اإلكوادور

2.910.2%202%جنوب إفريقيا

1.30.9%2.1%غانا 

0.5808%1.1%البرازيل 

0.94.1%0.8%األرجنتين

0.41.3%0.8%مصر

اإلجمالي
1.447%2.2%) 10 الدول(
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األرجنتين دراسة حالة

تخلفــت األرجنتيــن مجــددا فــي شــهر مايــو 2020 عــن 

تســديد دفعــة تبلــغ 500 مليــون دوالر لكن المفاوضات 

إلعــادة هيكلــة 66 مليــار دوالر مــن ديونهــا متواصلــة، 

فيهــا  تتخلــف  التــي  التاســعة  المــرة  هــي  وهــذه 

األرجنتيــن عــن ســداد دينهــا فــي تاريخهــا؛ لكــن حكومة 

ــرام  ــى إب ــز تســعى إل ــو فرناندي الرئيــس اليســاري ألبرت

اتفــاق مــع مالكــي الســندات األرجنتينيــة، بــدون بــدء 

إجــراءات التخلــف عــن ســداد الديــون، وفــي المجمــوع 

يبلــغ ديــن األرجنتيــن 324 مليــار دوالر، أي نحــو %96.7 

مــن إجمالــي ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي.

كان مــن المتوقــع عــدم التزام األرجنتين بموعد ســداد 

هــذه الشــريحة؛ ألن الحكومــة أدرجــت ثاثــة عناويــن 

للمســتحقات ســميت 2021 و2026 و2046 في خطة إعادة 

هيكلــة الديــن، وقــد شــهدت األرجنتيــن أســوأ أزمــة 

اجتماعيــة واقتصاديــة فــي 2001، مــع تخلــف عــن ســداد 

100 مليــار دوالر، وبعــد حوالــي عشــرين  ديــون بقيمــة 

عامــا تواجــه األرجنتيــن الوضــع نفســه، فاقتصادهــا 

فــي حالــة ركــود منــذ ســنتين، كمــا أن التضخــم ســجل 

بنســبة  كذلــك  والفقــر   ،%53 بنســبة  كبيــرا  ارتفاعــا 

33%، وقــد تســبب فيــروس كورونــا المســتجد أيضــا 

الحكومــة  وأجبــر  االقتصــاد  فــي  شــديد  تباطــؤ  فــي 

ــه علــى  علــى اإلفــرا	 عــن أمــوال للتخفيــف مــن وطأت

الســكان والشــركات األكثــر هشاشــة.

كانــت الحكومــة تتفــاوض مــع مجموعــة مــن شــركات 

بــاك  بقيــادة شــركة  الكبــرى،  األمريكيــة  االســتثمار 

محاولــة  فــي  بالمليــارات،  لهــا  تديــن  والتــي  روك، 

للحكومــة  ووفقــا  األخيــرة،  األزمــة  مــن  للتخفيــف 

األرجنتينيــة تــم التوصــل إلــى اتفــاق، فقــد تفاوضــت 

شــركة االســتثمار األمريكيــة BlackRock -أكبــر شــركة 

إلدارة األصــول فــي العالــم- مــع الحكومــة األرجنتينيــة 

يقــال  مختلفــة  دائنــة  مجموعــات  ثــاث  عــن  نيابــة 

ديونهــا  نصــف  مــن  بأكثــر  لهــا  األرجنتيــن مدينــة  إن 

الخارجيــة.

ُتعــرف مجموعــات الدائنيــن الثــاث باســم المجموعــة 

المخصصــة لحملــة الســندات األرجنتينيــة، ومجموعة 

الدائنيــن  ولجنــة  البورصــة،  فــي  الســندات  حاملــي 

إعــادة  حــول  المفاوضــات  كانــت  وقــد  األرجنتينيــة، 

هيكلــة حوالــي 65 مليــار دوالر مــن الديــون التــي تديــن 

الســندات  ولحملــة  لهــؤالء  األرجنتيــن  دولــة  بهــا 

اآلخريــن.

ســنداتهم  عــن  التخلــي  علــى  المســتثمرون  وافــق 

المتعثــرة مقابــل الســندات الجديــدة، والتــي ســيتم 

ســدادها بأقــل مــن 55 ســنًتا مــن كل دوالر مــن القيمة 

ــًرا  األصليــة، وهــذا يعنــي أنهــم سيخســرون قــدًرا كبي

مــن اســتثماراتهم األصليــة، والصفقــة مهمــة للغايــة 

بالنســبة للحكومــة األرجنتينيــة؛ ألنهــا تعنــي أن الدولــة 

لــن تكــون محرومــة مــن أســواق االئتمــان الدوليــة، 

وألنهــا تتجنــب الضــرر الهائــل بالســمعة الــذي قــد 

يأتــي مــع تخلــف كامــل عــن الســداد.

عندمــا تخلفــت األرجنتيــن عــن ســداد ديونهــا بأكثــر مــن 

80 مليــار دوالر فــي عــام 2001، أدى ذلــك إلــى ســنوات مــن 

العديــد  التــي رفعهــا  القانونيــة  التقاضــي والقضايــا 

حاملــو  وفــاز  الســاخطين،  الســندات  حاملــي  مــن 

الســندات فــي نهايــة المطــاف فــي المحكمــة؛ ممــا 

أدى إلــى تعثــر آخــر فــي عــام 2014 قبــل التســوية فــي عــام 

2016، وهــذه الصفقــة األخيــرة جعلــت حاملــي الســندات 

يقدمــون تنــازالت وتســهيات كبيــرة لألرجنتيــن؛ ممــا 

يوفــر للدولــة المــال ويعيــد جــزًءا مــن مكانتهــا أيًضــا.
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فوفًقــا للعديــد مــن المحللين، جعلــت جائحة فيروس 

كورونــا المســتجد الصفقــة أكثــر احتماليــة وضروريــة 

مــن جانــب حاملــي الســندات؛ فقــد كانــت األرجنتيــن 

فــي قبضــة ركــود ســيئ منــذ عــام 2018، ولــم يــؤد الوبــاء 

إال إلــى تفاقــم الوضــع الســيئ بالفعــل.

بمــن  األرجنتينيــة،  الحكومــة  فــي  الكثيــرون  يميــل 

فيهــم نائــب الرئيــس والرئيســة الســابقة كريســتينا 

كيرشــنر، إلــى إلقــاء اللــوم فــي المشــكات االقتصادية 

النقــد  وصنــدوق  األجانــب  الدائنيــن  علــى  لألرجنتيــن 

فهــي  اآلن  الصفقــة  إبــرام  مــع  وحتــى  الدولــي، 

االقتصاديــة  المشــكات  نهايــة  ليســت  بالتأكيــد 

لألرجنتيــن بــل ُينظــر إليهــا علــى أنــه عــا	، فهــي مجــرد 

دائــم  عــا	  لمتابعــة  الوقــت  للدولــة  تتيــح   ضمــادة 

ألمراض االقتصاد.

تديــن األرجنتيــن أيًضــا بحوالــي 44 مليــار دوالر لصنــدوق 

النقــد الدولــي، وهــو رقــم ســتحتا	 أيًضــا إلــى إعــادة 

فــي  أمــل  أي  لديهــا  كان  إذا  األرجــح  علــى  هيكلتــه 

ســداده.

بإعــادة  المتعلقــة  الفوريــة  المشــكات  جانــب  إلــى 

إصــدار الديــون، تواجــه األرجنتيــن مشــكات اقتصاديــة 

ومــن  معهــا،  التعامــل  عليهــا  يتعيــن  أساســية 

المقــدر أن ينكمــش اقتصــاد البــاد بنســبة 10% فــي 

المتصاعــد  والتضخــم  العملــة  أزمــة  2020ومــع  عــام 

ال  أنــه  الواضــح  فمــن  الوبــاء،  فوضــى  رأس  علــى 

توجــد صفقــة واحــدة تناســب الجميــع مــن شــأنها أن 

تســحبها إلــى بــر األمــان.

 Statista : المصدر
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ثالثًا :
تحـــليـــل اتجــــاه الديــــون فـــي الـــدول 
المتعثـــرة في ظـــل جائحــة كـورونــــــا 
وأهم المبادرات الدولية لحل األزمة



تحليل اتجاه الديون في الدول الفقيرة 
والمتعسرة في ظل جائحة كورونا

أدت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد إلــى إطالــة 

قائمــة الــدول التــي تعانــي مــن ضائقــة الديــون، كمــا 

أن معــدالت التخلــف عــن الســداد آخــذة فــي االرتفــاع، 

باإلضافــة إلــى أن الحاجــة إلــى إعــادة هيكلــة الديــون 

آخــذة فــي االزديــاد، ومــع ذلــك، فــإن التحديــات الجديدة 

قــد تعرقــل تســويات الديــون مــا لــم توفــر الحكومــات 

أفضــل  أدوات  األطــراف  متعــددو  والمقرضــون 

للتنقــل فــي موجــة إعــادة الهيكلــة.

وفًقا لصندوق النقد الدولي اعتباًرا من 25 نوفمبر 2020 

واســتنادا إلــى أحــدث البيانــات المنشــورة فــإن الــدول 

منخفضــة الدخــل تواجــه أزمــات ماليــة، فهنــاك 7 دول 

تعانــي مــن ضائقــة ديــون، و28 دولــة معرضــة لمخاطــر 

و11  لمخاطــر متوســطة،  دولــة معرضــة  و23  عاليــة، 

دولــة معرضــة لخطــر منخفــض مــن ضائقــة الديــون، 

وهــو مــا ينــذر بخطــورة الوضــع العالمــي، ويتطلــب 

الدوليــة  المنظمــات  مــن  إســهامات  األمــر  ذلــك 

والــدول الغنيــة إلنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه.

 تصنيف الدول منخفضة الدخل

ذات الوضع المالي الحرج

الدولة
آخر تاريخ 

لإلصدار
مخاطر الدين

مرتفعة2020/11/13أفغانستان

منخفضة2020/6/3بنجالديش

متوسطة2020/5/20بنين

متوسطة2018/10/30بوتان

متوسطة2020/11/18بوركينا فاسو

مرتفعة2015/4/1بوروندي

منخفضة2019/12/23كمبوديا

مرتفعة2020/11/9الكاميرون

مرتفعة2020/11/10كابو فيردي

الدولة
آخر تاريخ 

لإلصدار
مخاطر الدين

جمهورية إفريقيا 
مرتفعة2020/4/28الوسطى

مرتفعة2020/8/5تشاد

متوسطة2020/6/18جزر القمر

جمهورية الكونغو 
متوسطة2020/5/1الديمقراطية

في أزمة ديون2020/1/27جمهورية الكونغو

متوسطة2020/4/23كوت ديفوار

مرتفعة2020/5/12جيبوتي

مرتفعة2018/9/5دومينيكا

مرتفعة2020/5/6إثيوبيا

مرتفعة2020/4/23غامبيا

مرتفعة2020/4/16غانا

في أزمة ديون2019/7/3غرينادا

متوسطة2020/7/16غينيا

متوسطة2018/6/6غينيا بيساو

متوسطة2019/9/17غيانا

مرتفعة2020/4/20هايتي

منخفضة2020/6/3هندوراس

مرتفعة2020/5/11كينيا

مرتفعة2019/1/24كيريباتي

جمهورية 
متوسطة2020/3/27قيرغيزستان

مرتفعة2019/8/8الوس

متوسطة2020/7/30ليسوتو
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الدولة
آخر تاريخ 

لإلصدار

مخاطر 

الدين

متوسطة2020/6/12ليبيريا

منخفضة2020/4/10مدغشقر

متوسطة2020/10/21مالوي

مرتفعة2020/4/23جزر المالديف

متوسطة2020/5/8مالي

مرتفعة2018/9/10جزر مارشال

مرتفعة2020/9/16موريتانيا

مرتفعة2019/9/6ميكرونيزيا

منخفضة2020/4/22مولدوفا

في أزمة ديون2020/4/29موزمبيق

منخفضة2020/7/2ميانمار

منخفضة2020/5/11نيبال

متوسطة2020/11/20نيكاراغوا

متوسطة2020/11/3النيجر

بابوا غينيا 
مرتفعة2020/6/26الجديدة

متوسطة2020/6/18رواندا

مرتفعة2020/4/28ساموا

ساو تومي 
في أزمة ديون2020/8/4وبرينسيبي

متوسطة2020/4/16السنغال

الدولة
آخر تاريخ 

لإلصدار

مخاطر 

الدين

مرتفعة2020/6/10سيرا ليون

متوسطة2020/6/4جزر سليمان

في أزمة ديون2020/3/26الصومال

مرتفعة2020/11/16جنوب السودان

متوسطة2011/9/9سانت لوسيا

سانت فنسنت 
مرتفعة2020/5/29وجزر غرينادين

في أزمة ديون2020/10/23السودان

مرتفعة2020/5/7طاجيكستان

منخفضة2018/1/16تنزانيا

منخفضة2019/5/7تيمور ليشتي

متوسطة2020/4/16توغو

مرتفعة2018/1/17تونغا

مرتفعة2018/7/5توفالو

منخفضة2020/5/14أوغندا

منخفضة2020/5/19أوزباكستان

متوسطة2019/6/13فانواتو

متوسطة2014/9/24اليمن

مرتفعة2019/8/2زامبيا

في أزمة ديون2020/3/26زيمبابوي

تصنيف الدول منخفضة الدخل ذات الوضع المالي الحرج - تابع
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 الدول المتعثرة عن السداد
زامبيا: )دراسة حالة(

العــام  الديــن  بلــغ  الدولــي  النقــد  لصنــدوق  وفقــا 

ــي فــي  ــي اإلجمال ــج المحل الحكومــي كنســبة مــن النات

زامبيــا عــام 2020 نحــو 120% بزيــادة عــن عــام 2019 البالغــة 

91.9%، ووفًقــا للبنــك الدولــي، فإنــه بعــد 15 عاًمــا مــن 

التقــدم االجتماعــي واالقتصــادي الكبيــر تباطــأ معــدل 

نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 3.1% ســنويا بيــن 

المســتجد  كورونــا  وبــاء  أدى  وقــد  و2019،   2015 عامــي 

إلــى تفاقــم نقــاط ضعــف االقتصــاد الكلــي فــي زامبيــا 

التــي تعــد ثانــي أكبــر منتــج للنحــاس فــي إفريقيــا، ومــع 

اســتمرار انخفــاض أســعار النحــاس بحوالــي 14% حتــى 

مايــو 2020، أصبــح ســداد خدمــة ديونهــا المقــدرة بـــ 11 

مليــار دوالر أمــرا صعبــا. 

الشــركاء  لــدى  التوريــد  انهيــار سلســلة  يؤثــر  كمــا 

التجارييــن الرئيســين مثــل الصيــن وجنــوب إفريقيــا 

وقــد  المحلييــن،  واالســتهاك  اإلنتــا	  علــى  ســلًبا 

انخفضــت قيمــة كواشــا )عملــة زامبيــا( بنســبة %30 

منــذ بدايــة العــام، ممــا أدى إلــى زيــادة تكاليــف خدمــة 

المحليــة،  التضخميــة  والضغــوط  الخارجــي  الديــن 

اإلنفــاق  وزيــادة  اإليــرادات  انخفــاض  وســيؤدي 

المرتبــط بجائحــة كورونــا، إلــى تفاقــم الوضــع المالــي 

وتدفقــات  الصــادرات  انخفــاض  ومــع   ،2020 لعــام 

النقــد  احتياطيــات  علــى  الضغــط  زاد  المــال  رأس 

األجنبــي.

ونتيجــة لذلــك مــن المتوقــع أن ينكمــش االقتصــاد 

بنحــو 4.5% فــي عــام 2020، وســيتأثر قطاعــا التعديــن 

والخدمــات بالطلــب العالمــي علــى الســلع األساســية 

وتوقعــات األســعار وزيــادة تدابيــر التباعــد االجتماعــي 

ــا.  الحتــواء تفشــي فيــروس كورون

أنهــا  الزامبيــة  الحكومــة  أعلنــت  أكتوبــر2020،   13 وفــي 

ســتعلق مدفوعــات خدمــة الديون للدائنيــن التجاريين 

التــي  الســيولة  تحديــات  إلــى  مشــيرة  الخارجييــن، 

تفاقمــت بســبب جائحــة فيــروس كورونــا، ومنــذ ذلــك 

الحيــن فشــلت فــي ســداد دفعــة الفائــدة المســتحقة 

فــي 14 أكتوبــر عــن ســنداتها األوروبيــة لعــام 2024.
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اإلقراض
التزامات زامبيا حسب السنة المالية 

( بالمليون دوالر)*

* تتضمن القيم التزامات البنك الدولي
لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية

المصدر : البنك الدولي

اختــارت زامبيــا التخلــي عــن ســداد 42.5 مليــون دوالر 

إفريقيــة  دولــة  أول  لتصبــح  اليــورو،  ســندات  مــن 

تتخلــف عــن ســداد ديونهــا أثنــاء تداعيــات فيــروس 

ســبتمبر2020   22 فــي  الحكومــة  طلبــت  وقــد  كورونــا، 

مــن حاملــي الســندات الدوليــة الموافقــة علــى تجميــد 

مؤقــت لســداد الديــون، ومــع ذلــك، فــإن مشــكات 

زامبيــا تســبق أزمــة الفيــروس بفتــرة طويلــة، حيــث 

مثــل  هيكليــة  بعوامــل  مقيــًدا  اقتصادهــا  كان 

وعــبء  المرتفــع  المالــي  والعجــز  الثــروة  انخفــاض 

الثقيــل. الديــون 

االئتمانــي  للتصنيــف  فيتــش  وكالــة  خفضــت  وقــد 

التصنيــف الرئيــس لزامبيــا مــن CC إلــى RD، وخفضتــه 

ــرة الســماح  ــورز قبــل انتهــاء فت ــد ب أيًضــا ســتاندرد آن

نوفمبــر   13 فــي  الدائنيــن  واجتمــاع  يوًمــا   30 البالغــة 

2020، مستشــهدًة بتأكيــد الحكومــة الزامبيــة أنهــا »لــن 

تدفــع مســتحقات خدمــة الديــون«.
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ســندات  تصنيفــات  فيتــش  وكالــة  ســحبت  كمــا 

اليــورو )هــي أدوات ديــن بعملــة مختلفــة عــن عملــة 

أن  افتــراض  علــى  زامبيــا،  فــي  المتبقيــة  المصــدر( 

الســداد الفائــت -أو خطــة إعــادة الهيكلــة الجديــدة- 

الســداد،  عــن  تخلــف  حالــة  إلــى  أيًضــا  بهــا  ســيؤدي 

وقــد كان ملــف ديــون الدولــة يتصاعــد فــي الســنوات 

األخيــرة بســبب القضايــا التــي ســبقت الوبــاء؛ ممــا 

جعــل الدائنيــن يتجادلــون حــول مــن يجــب أن يتحمــل 

القــروض. علــى  الخســائر 

آخــر ســندات دوليــة فــي عــام  الدولــة  وقــد أصــدرت 

نطــاق  عــن  الخــرو	  فــي  ديونهــا  تبــدأ  أن  قبــل   ،2015

الســيطرة، حيــث تــم تمويــل العديــد مــن مشــروعات 

البنيــة التحتيــة فــي الدولــة مــن خــال قــروض صينيــة 

فــي  الشــاملة  والطريــق  الحــزام  مبــادرة  مــن  كجــزء 

بكيــن.

وقــد تخلفــت زامبيــا عــن ســداد ديونهــا للصيــن دفعــة 

كمــا  دوالر،  مليــون   42.5 البالغــة  أكتوبــر2020  شــهر 

تواجــه زامبيــا تكاليــف خدمــة ســندات اليــورو بقيمــة 

56.1 مليــون دوالر فــي ينايــر 2021، و20.2 مليــون دوالر فــي 

ــى  ــن تكــون قــادرة عل مــارس 2021، وفــي كل الحــاالت ل

الســداد.

لبنان: )دراسة حالة(

يتوقــع صنــدوق النقــد الدولي أن يبلــغ الدين الحكومي 
العــام كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي لبنــان 
عــام 2020 نحــو 171.7% بانخفــاض عــن نســبته البالغــة 
174.5% عــام 2019؛ ففــي أكتوبــر2019 انغمــس االقتصــاد 
فــي أزمــة ماليــة نتجــت عــن توقف مفاجئ فــي تدفقات 
رأس المــال الوافــدة؛ ممــا عجــل بإخفاقــات نظاميــة 
فــي القطــاع المصرفــي وقطــاع الديــون، فضــا عــن 
التأثيــر علــى ســعر الصــرف، كمــا ازداد الوضــع ســوًءا 
بفيــروس كورونــا المســتجد، ثــم انفجــار مرفــأ بيــروت. 

فــي 1 ينايــر2020، كان لــدى لبنــان 28.3 مليــار دوالر مــن 
ســندات اليــورو المقومــة بالــدوالر الصــادرة والقائمــة، 
وباســتثناء الفوائــد تبلــغ قســائم الفائــدة المرتبطــة 
بهــذه الســندات 15.5 مليــار دوالر؛ ممــا يجعــل إجمالــي 
االلتزامــات تصــل إلــى 43.8 مليــار دوالر، باإلضافــة إلــى 
ذلــك، أصــدر لبنــان »ســندات خزينــة خاصــة« )وليــس 
ســندات أوروبيــة مــن الناحيــة الفنيــة( بمبلــغ 1.4 مليــار 
الســيادية  االلتزامــات  إجمالــي  يجعــل  ممــا  دوالر؛ 
المقومــة بالــدوالر للبــاد تصــل إلــى 45.2 مليــار دوالر، 
فخــال عامــي 2017 و2018، حصــل لبنــان على 10.2 مليارات 
ــراوح  ــد، وتت ــم إصــدار ســندات اليوروبون ــث ت دوالر، حي
ــخ اســتحقاق هــذه الســندات مــن 9 مــارس 2020  تواري
األساســية  المبالــغ  وتتــراوح   ،2037 مــارس   23 إلــى 

للســندات بيــن 2.5 مليــار دوالر و 300 مليــون دوالر.

عــن  لبنــان  أعلنــت  مــرة  وألول   2020 مــارس   7 فــي 
التخلــف عــن ســداد ســندات دوليــة بقيمــة 1.2 مليــار 
دوالر أمريكــي )920 مليــون جنيــه إســترليني(، وكان مــن 
المقــرر أن تســدد الدولــة -التــي تعرضــت ألزمة ســيولة 
حــادة وأشــهر مــن االحتجاجــات المناهضــة للحكومــة- 
المبلــغ المســتحق فــي 9 مــارس، بينمــا اســتحقت 700 
مليــون دوالر أخــرى فــي أبريــل و600 مليــون دوالر أخــرى 

فــي يونيــو2020.

إلــى أن  ديــاب« أشــار  الــوزراء »حســان  رئيــس  لكــن 
إلــى  هبطــت  قــد  األجنبيــة  العمــات  احتياطيــات 
»مســتوى مقلــق وخطيــر يدفــع الحكومــة اللبنانيــة 
إلــى تعليــق دفــع اســتحقاق الســندات الدوليــة فــي 9 

األمــوال«. هــذه  إلــى  الحاجــة  2020 بســبب  مــارس 
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السندات المستحقة في 9 مارس 2020 )أصل 1.2 مليار 
دوالر أمريكــي(، و14 أبريــل 2020 )أصــل 700 مليــون دوالر 
الخاصــة  الخزانــة  2020 )ســندات  أبريــل  و16  أمريكــي(، 
الرئيســة البالغة 1.4 مليار دوالر أمريكي(، و19 يونيو 2020 
)أصــل 600 مليــون دوالر أمريكــي( كلهــا فــي حالــة تخلــف 
عــن الســداد، وبلــغ إجمالــي المدفوعــات الفائتــة حتــى 
اآلن 3.9 مليــارات دوالر، فــي حيــن بلــغ إجمالــي حــاالت 
التخلــف عــن الســداد علــى جميــع الســندات 45.2 مليــار 
دوالر، وذلــك يخضــع لمفاوضــات إعــادة الهيكلــة مــن 
حيــث القانــون والعقــد، وعلــى ذلــك يتــم اعتبــار إجمالــي 

المبلــغ فــي حالــة تخلــف عــن الســداد.

األوروبيــة  الســندات  ديــون  هيكلــة  إعــادة  ســتكون 
لبنــان  لــدى  يوجــد  فــا  كبيــرة،  إشــكالية  اللبنانيــة 
احتياطيــات صافيــة مــن العمــات الصعبــة وال توجــد 
ــب،  ــر فــي المــدى القري ــغ كبي احتمــاالت لتلقــي أي مبل
ويمكــن أن تــؤدي إعــادة هيكلــة الديــون إلــى تمديــد 
آجال اســتحقاق تبلغ 6.6 مليارات دوالر من الســندات 
10 ســنوات  لمــدة   2022 و   2021 و   2020 فــي  المســتحقة 
علــى ســبيل المثــال، وسيســمح ذلــك للبنــان بإعــادة 
هيكلــة نظامــه المصرفــي وقوانينــه الداخليــة بطريقــة 
)مــن  األجنبــي  النقــد  مــن  كبيــر  قــدر  بتراكــم  تســمح 
واالســتثمار  الصــادرات،  وزيــادة  التحويــات،  خــال 
كمــا  القيمــة(،  مخفضــة  وعملــة  المباشــر،  األجنبــي 
يســمح باســتئناف مدفوعــات الفائــدة وأصــل الديــن 
بحلــول عــام 2023، وإعــادة الهيكلــة هــذه تعتمــد كليــا 
علــى أمــوال جديــدة مــن قــرض يقــوده صنــدوق النقــد 
ــا ببرنامــج تقشــف صــارم، وفــي ظــل  الدولــي مصحوًب
غيــاب هــذا النــوع مــن البرامــج ليــس مــن الواضــح 
كيــف يمكــن للبنــان ســد الفجــوة بيــن إعســاره الحالــي 

وبعــض احتمــاالت الســداد فــي عــدة ســنوات.

حتــى نهايــة عــام 2021، مــن المتوقــع أن تصــل تكاليــف 
التعافــي وإعــادة اإلعمــار إلــى حوالــي مــن 1.8 إلــى 2.2 
الخســائر  عــن  النظــر  وبصــرف  أمريكــي،  دوالر  مليــار 
يتوقــع  أن  للبنــان  يمكــن  االقتصــادي  النشــاط  فــي 
انخفــاض اإليــرادات الماليــة، وارتفــاع التضخــم، وزيادة 
الفقــر، ومــن الممكــن أيًضــا حــدوث اضطرابــات فــي 
التجــارة؛ ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة تكاليــف المعامــات 

ــادة إعاقــة النمــو.  وزي
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السودان: )دراسة حالة( 

وفًقا لصندوق النقد الدولي يبلغ الدين العام 

الحكومي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في 

السودان عام 2020 نحو 259.4% بزيادة عن عام 2019 

البالغة 201.6%، حيث انكمش الناتج المحلي اإلجمالي 

الحقيقي في عام 2019 بما يقدر بنحو 2.4%؛ مدفوعا 

بانكماش في قطاع الخدمات واالستثمار في 

العقارات وخدمات األعمال، كما انكمشت الزراعة، 

والتي تمثل 32% من الناتج المحلي اإلجمالي في 

عام 2019؛ بسبب نقص المدخات وخاصة الوقود، 

كما أدت بيئة األعمال الضعيفة وعدم اليقين 

السياسي إلى تثبيط االستثمار الخاص، وإضعاف 

الثقة واإلنتاجية في التصنيع والبناء، ومن المقدر أن 

ينكمش الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 1.6% في عام 

2020، و0.8% في عام 2021؛ بسبب الوضع السياسي 

والطلب المحلي الفاتر.

يعانــي الســودان مــن ضائقــة ديــون، ففــي ســبتمبر 

2019 ُقــدرت الديــون الخارجيــة العامــة والمضمونــة 

مــن الحكومــة بحوالــي 60 مليــار دوالر؛ ممــا يقلــل مــن 

قدرتهــا علــى تعبئــة المــوارد المحليــة أو االقتــراض 

مــن األســواق الدوليــة، وذلــك ارتفاًعــا مــن 53.6 مليــار 

دوالر فــي 2016 و 56 مليــار دوالر فــي 2018، وقــد عانــى 

العقوبــات  مــن  لعقــود  تعــرض  الــذي  الســودان 

مــن  البشــير  عهــد  فــي  اإلدارة  وســوء  األمريكيــة 

ارتفــاع التضخــم وعجــز كبيــر فــي الميزانيــة ونقــص 

فــي  بمــا  الســلع األساســية،  فــي  النطــاق  واســع 

أن  يعنــي  ممــا  واألدويــة،  والخبــز  الوقــود  ذلــك 

الديــون والحصــول علــى قــروض خارجيــة  تخفيــف 

ُينظــر إليهمــا علــى نطــاق واســع علــى أنهمــا بوابــة 

التعافــي االقتصــادي. إلــى  الدولــة 

عــن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  أعلــن  يونيــو2020،  فــي 

التوصــل إلــى اتفــاق مبدئــي مع الســلطات الســودانية 

وقــد  الوقــت،  ذلــك  فــي  إصــاح  صفقــة  بشــأن 

وافــق صنــدوق النقــد الدولــي علــى برنامــج اإلصــاح 

يمكــن  خطــوة  وهــي  الســودان،  فــي  االقتصــادي 

اإلفريقيــة  للدولــة  المطــاف  نهايــة  فــي  تســمح  أن 

المثقلــة بالديــون بالحصــول علــى إعفــاء مــن الديــون 

والمضــي قدًمــا نحــو إعــادة بنــاء اقتصادهــا المنهــك 

الديمقراطــي. الحكــم  إلــى  انتقالهــا  مــع 

حتــى نهايــة يونيــو2021، ســيراقب خبــراء صنــدوق النقــد 

االقتصاديــة  الهيكلــة  إعــادة  برنامــج  تنفيــذ  الدولــي 

االقتصــاد،  »اســتقرار  إلــى  يهــدف  الــذي  »المحلــي« 

التنافســية،  القــدرة  وتحســين  التشــوهات،  وإزالــة 

الحوكمــة. وتعزيــز 
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الجهود الدولية لمساعدة الدول المتعثرة

الدولــي  والبنــك  الدولــي  النقــد  صنــدوق  تحــرك 

لتوفيــر  بســرعة  األخــرى  المتعــددة  واألطــراف 

الوبــاء،  وســط  إليــه  الحاجــة  تشــتد  الــذي  التمويــل 

مــع انهيــار اإليــرادات الحكوميــة إلــى جانــب النشــاط 

المــال  رأس  تدفقــات  توقفــت  بينمــا  االقتصــادي، 

الجديــدة  القــروض  إلــى  وباإلضافــة  فجــأة،  الخــاص 

مــن جهــات متعــددة األطــراف، منــح دائنــو مجموعــة 

العشــرين تأجيــل ســداد الديــون ألفقــر دول العالــم، 

كمــا شــجعوا المقرضيــن مــن القطــاع الخــاص علــى 

نفســها.  بالخطــوة  يقومــوا  أن 

دول  الدولــي  النقــد  وصنــدوق  الدولــي  البنــك  حــث 

لتعليــق  مبــادرة  إنشــاء  علــى  العشــرين  مجموعــة 

 DSSI Debt Service Suspension خدمة الدين تسمى

الوبــاء  مكافحــة  علــى  الــدول  لمســاعدة   Initiative

األكثــر  األشــخاص  مــن  الماييــن  حيــاة  وحمايــة 

دولــة   73 وهنــاك  عيشــهم،  ســبل  وحمايــة  ضعفــا 

الديــون  مؤهلــة لتعليــق مؤقــت لمدفوعــات خدمــة 

الرســميين.  الثنائييــن  لدائنيهــا  المســتحقة 

2020، قدمــت  1 مايــو  ومنــذ دخولهــا حيــز التنفيــذ فــي 

المبادرة حوالي 5 مليارات دوالر في شــكل إغاثة ألكثر 

ــون  ــادرة تعليــق خدمــة الدي ــة، فمب ــة مؤهل مــن 40 دول

التاريخيــة )DSSI( يمكــن أن توفــر حوالــي 14 مليــار دوالر 

فــي شــكل إعفــاء فــوري وحاســم للســيولة مــن قبــل 

الدائنيــن الثنائييــن الرســميين وحدهــم ألفقــر الــدول 

فــي عــام 2020، ومــن المحتمــل أن يصــل عــدد البلــدان 

الفقيــرة إلــى 77 دولــة مؤهلــة لتعليــق خدمــة الديــون 

مــن 1 مايــو إلــى 31 ديســمبر 2020. 

وفــي الوقــت الحالــي وافــق الدائنون الرســميون الثنائيون 

األولــي  التعليــق  تمديــد  علــى  العشــرين  لمجموعــة 

لخدمــة الديــن لمــدة ســتة أشــهر حتــى نهايــة يونيــو 2021، 

والتــي كان مــن المقــرر أن تنتهــي فــي 31 ديســمبر2020.

قــدم صنــدوق النقــد الدولــي جنًبــا إلــى جنــب مــع البنــك 

الدولــي، حجًجــا قويــة لتمديــد DSSI لفتــرة أطــول؛ كمــا 

الحاجــة  دراســة  علــى  العشــرين  مجموعــة  وافقــت 

إلــى تمديــد إضافــي بحلــول موعــد اجتماعــات الربيــع 

لصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي فــي أبريــل 2021.

ومنــذ بــدأ اإلعــان عــن المبــادرة وحتــى 7 ديســمبر 2020 

المبــادرة  مــن  لاســتفادة  مؤهلــة  دولــة   38 طلبــت 

مذكــرات  توقيــع  تــم  وقــد  الديــون،  خدمــة  تعليــق 

نــادي  دائنــي  مــع  بالفعــل  طلًبــا   36 لعــدد  تفاهــم 

باريــس، وهــي: أنجــوال، بوركينــا فاســو، كابــو فيــردي، 

الكاميــرون، تشــاد، جــزر القمــر، الكونغــو )جمهوريــة 

الكونغــو الديمقراطيــة(، جمهوريــة الكونغــو، جيبوتــي، 

العــا	،  ســاحل  غينيــا،  غرينــادا،  إثيوبيــا،  دومينيــكا، 

جمهوريــة قيرغيزســتان، ليســوتو، مدغشــقر، وجــزر 

ــا، وموزمبيــق، وميانمــار،  المالديــف، ومالــي، وموريتاني

ونيبــال، والنيجــر، وباكســتان، وبابــوا غينيــا الجديــدة، و 

ســاموا، وســاو تومــي وبرينســيبى، وســانت لوســيا، 

وتنزانيــا،  وطاجيكســتان،  وســيراليون،  والســنغال، 

وتوغــو، واليمــن، وزامبيــا. 

بلغــت إجمالــي المبالــغ المؤجلــة لعــدد 36 دولــة التــي 

 DSSI وافــق عليهــا الدائنــون فــي نــادي باريــس بفضــل

-بمــا فــي ذلــك أيًضــا تأجيــل المتأخــرات التــي كانــت 

والــدول  أمريكــي،  مليــار دوالر   2.5 موجــودة مســبًقا- 

المشــاركة متنوعــة، مــع كــون النصيــب األكبــر مــن 

الــدول  مــن   %65 فنحــو  إفريقيــا،  فــي  المتقدميــن 

إفريقيــة. دول  المشــاركة 

تــم تقييــم أكثــر مــن نصــف جميــع المشــاركين علــى 

أو  الديــون  لضائقــة  عاليــة  بدرجــة  معرضــون  أنهــم 

أنهــم بالفعــل فــي ضائقــة ديــون وفًقــا لتحليــل القــدرة 

علــى تحمــل الديــون اعتبــاًرا مــن منتصــف أغســطس 

ــة الوصــول  ــدول التــي لديهــا إمكاني 2020؛ كمــا تمثــل ال

 DSSI إلــى األســواق 30% مــن المشــاركين الحالييــن في

مــع مشــاركة 13 دولــة مــن أصــل 23 دولــة أصــدرت 

ســندات دوليــة، كمــا يوجــد 19 مشــارًكا هــم مــن الــدول 

ــرة. ــة صغي الهشــة و11 دول

وهنــاك 30 دولــة لــم تنضــم للمبــادرة، وقــد أشــارت 

ــادرة، ومــا  ــر مهتمــة بالمب ــى أنهــا غي ــة منهــا إل 23 دول

الــدول لديهــا خدمــة ديــون  يقــرب مــن نصــف هــذه 

منخفضــة للغايــة للدائنيــن الثنائييــن الرســميين خــال 

فتــرة التعليــق. 
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وقــد بــدأت ثاثــة مــن هــذه الــدول حــواًرا مباشــًرا مــع دائنيــن ثنائييــن مختاريــن بشــأن معالجــة الديــون خــار	 

 .DSSI عمليــة

حصة الدول التي تصل إلى األسواق ٪  المشاركة اإلقليمية في مبادرة تعليق خدمة الدين     

عدم المشاركة المشاركة
عدم الوصول إلى أي أسواق نسبة الوصول إلى األسواق
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المصدر : البنك الدوليالمصدر : البنك الدولي

الــدول المســتفيدة معظمهــا دول إفريقيــة، وســوف 

تســتفيد مــن مدفوعــات الديــون المؤجلــة مــا يقــدر 

بنحــو 5.3 مليــارات دوالر أمريكــي، وهــذا أقــل بقليــل 

مــن نصــف المبلــغ األولــي البالــغ 12 مليــار دوالر الــذي 

تــم اإلعــان عنــه كديــن مؤقــت محتمــل.

المصدر : نادي باريس
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الدول المؤهلة لمبادرة تعليق خدمة الدين حسب المناطق

المصدر : البنك الدولي

مجموع المبالغ المؤجلة المتفق عليها لـ ٣6 دولة 
مستفيدة )تقدير(

بما في ذلك آجال االستحقاق والمتأخرات.
المبالغ المؤجلة المقدرة

 الدول المستفيدة )مليون دوالر أمريكي(

أنغوال١08
بوركينا فاسو٩

الكاميرون١٥8
الرأس األخضر٢٢
تشاد١
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ميانمار٩8
نيبال١0
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سيرا ليون0.0١
طاجيكستان٢
تنزانيا٢٩
توجو١.0

الجمهورية اليمنية٣٥٢
زامبيا٩

مجموع٢4٩٣
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مقدار اإلعفاء من الديون الذي ستوفره DSSI للدول

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

أنجوال

موزمبيق
جمهورية الكونغو

باكستان

جمهورية الوس الديمقراطية الشعبية

الرأس األخضر
كينيا

الكاميرون

المالديف
زامبيا

غانا
إثيوبيا

منغوليا
كوديفوار

أوزباكستان

أوغندا
نيكاراغوا
ليسوتو

رواندا

بنين
بنجالديش

نيجيريا

يناير – ديسمبر٢٠٢١مايو – ديسمبر ٢٠٢٠

نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 DSSI تختلــف أســباب عــدم تقــدم الــدول المؤهلــة إلــى

تبًعــا للســياق المحــدد، ويتلخــص األمــر علــى النحــو 

التالــي:

مســتويات الديــون: وتحديــدا مســتويات الديــون 	 

الثنائيــة، منخفضــة، وتــرى الــدول أنهــا ال تســتحق 

DSSI؛  علــى  للحصــول  بطلــب  التقــدم  عمليــة 

المصدر : البنك الدولي

نظــًرا للحــد األدنــى مــن الفوائــد، وهــذا هــو الوضــع 

والــدول  الصغيــرة  الجــزر  مــن  للعديــد  بالنســبة 

.)SIDS( الناميــة 

وصمــة العــار لبرنامــج صنــدوق النقــد الدولــي: 	 

لاســتفادة مــن DSSI يجــب علــى الدولــة طلــب 

الدعــم المالــي مــن صنــدوق النقــد الدولــي، فــي 

العديــد مــن الــدول، ال ســيما فــي جنــوب شــرق 

ــي  ــا بوصمــة العــار الت ــزال هــذا محاًط آســيا، وال ي

تتبــع دور الصنــدوق فــي أزمــة 1997.

التأثيــر علــى التصنيفــات الســيادية والوصــول 	 

الســلبي  التأثيــر  الــدول  تخشــى  إلــى األســواق: 

الســيادية  التصنيفــات  علــى   DSSI لمؤشــر 

الماليــة. األســواق  إلــى  المســتقبلي  والوصــول 

اآلثــار المباشــرة المحتملــة علــى التصنيفــات 	 

عــدة  أعربــت  للــدول:  والســيادية  االئتمانيــة 

دول عــن مخاوفهــا بســبب التأثيــر المباشــر الــذي 

قــد تســببه المشــاركة فــي DSSI علــى تصنيفاتهــا 

األســواق  إلــى  والوصــول  الســيادية  االئتمانيــة 

الدوليــة.

وتجدر اإلشــارة إلى أنه من المتوقع ســداد مدفوعات 

الديــون الرســمية المؤجلــة بالكامــل فــي الفتــرة مــا 

بيــن 2020 و2024، عندمــا يكــون لــدى الــدول المشــاركة 

بالفعــل التزامــات ســداد ضخمــة تســتحق.



أهم ما تناولته الصحف العالمية بشأن رابًعا:
الــديــــن العـــام الحكــــومـــي حـــول العالــم



اإليكونوميست: من المبكر تقدير حجم اآلثار 
التي ستتركها جائحة فيروس كورونا في 

موازنات الدول )٢٧ نوفمبر ٢0٢0(

كورونــا  لفيــروس  الثانيــة  الموجــة  تفشــي  مــع 

المســتجد فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة، 

تعــرض االقتصــاد لتداعيــات شــديدة، حيــث تتصاعــد 

الواليــات  فــي  المواطنيــن  لــدى  الغضــب  موجــات 

قطــاع  انكمــاش  عــن  فضــًلا  األمريكيــة،  المتحــدة 

أوروبــا.  فــي  الخدمــات 

وفــي ســياق مواجهــة تبعــات الوبــاء، تبنــت معظــم 

وبرامــج  توســعية  سياســات  الغربيــة  الحكومــات 

ــون، ولكــن  ــد مــن الدي ــى مزي ــي؛ ممــا أدى إل ــز مال تحفي

يمكــن  الغنيــة  الــدول  فــي  العامــة  الديــون  ارتفــاع 

جــًدا.  المنخفضــة  الفائــدة  أســعار  بســبب  تحملــه؛ 

اقتــراض  مــن  الرغــم  علــى  المثــال،  ســبيل  علــى 

بريطانيــا 19% مــن ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 

 17( إســترليني  جنيــه  مليــار   13 حوالــي  ســتوفر   ،2020

2019؛  بعــام  مقارنــة  الديــون  فوائــد  مــن  دوالر(  مليــار 

بســبب انخفــاض معــدالت الفائــدة؛ لــذا فــإن الديــون 

المرتفعــة فــي الــدول الغنيــة فــي حــد ذاتهــا لن تســبب 

األزمــة. بعــد  الضغــط 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ستنشــأ مشــكلة مختلفــة إذا 

تســبب الوبــاء فــي خفــض اإليــرادات الضريبيــة وزيــادة 

طويلــة،  لفتــرة  االجتماعيــة  الرعايــة  علــى  اإلنفــاق 

وســتكون النتيجــة عجــًزا مســتمًرا فــي المالية العامة، 

ومــع ذلــك، فــإن مــدى التأثيــر الدائــم للوبــاء غيــر مؤكــد 

إلــى حــد كبيــر؛ بســبب الطبيعــة الجديــدة لألزمــة.

لــذا؛ فمــن األفضــل االنتظــار لمعرفــة حجــم األثــر الــذي 

المخاطــرة  مــن  بــدًلا  الموازنــات  فــي  الوبــاء  ســيتركه 

يســتوجب  حيــث  مبكــر؛  بتقشــف  االنتعــاش  بإبطــاء 

علــى الــدول أن تحــذو حــذو أســتراليا التــي يبلــغ لديهــا 

معــدل بطالــة 6%، وأن تتعهــد بعدم تشــديد السياســة 

الماليــة حتــى يتجــاوز االقتصــاد فيهــا عتبــة محــددة.

أّمــا بالنســبة للواليــات المتحــدة األمريكيــة فســيكون 

وضــع إطــار عمــل مالــي جديــد صعًبــا؛ بســبب نظامهــا 

السياســي المنقســم والممــزق، إال أنــه مــن الممكــن 

وذلــك  القصيــر،  المــدى  علــى  صفقــة  إلــى  التوصــل 

األصغــر  للحافــز  الديمقراطييــن  قبــول  خــال  مــن 

المعــروض مــن قبــل الجمهورييــن بــدال مــن اإلصــرار 

علــى حوافــز أكبــر؛ حيــث إنــه مــع اســتنزاف العاطليــن 

عــن العمــل لمدخراتهــم ووجــود الشــركات الصغيــرة 

الدعــم  ســرعة  فــإن  صعبــة،  ظروًفــا  تواجــه  التــي 

الطــارئ تكــون أهــم مــن حجمــه.
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فايننشال تايمز: خطورة طول أمد تداعيات 
جائحة »كوفيد-١٩« على االقتصاد العالمي 

تلوح باألفق )٢4 أكتوبر ٢0٢0(

أشــار مقــال »مارتــن وولــف« إلــى تزايــد احتماليــة أن 

تــؤدي جائحــة »كوفيــد-19« إلــى ركــود اقتصــادي عميــق، 

وســنوات مــن ضعــف األداء االقتصــادي، ولمواجهــة 

هــذا التهديــد االقتصــادي طويــل األجــل، يتعيــن علــى 

تكــرار  تجنــب  القــرار  ومتخــذي  السياســات  صانعــي 

الخطــأ الــذي ارتكبــوه فــي وقــت ســابق، إبــان األزمــة 

الماليــة العالميــة 2008، عندمــا تــم ســحب آليــات الدعــم 

فــي وقــت مبكــر جــًدا مــن األزمــة.

وعلــى صعيــد األثــر االقتصــادي، فقــد تســبب الوبــاء 

الشــباب  لفئــات  الســلبية  اآلثــار  مــن  العديــد  فــي 

إلــى  باإلضافــة  واألقليــات،  الماهــرة  غيــر  والعمالــة 

زيــادة معــدالت الفقــر حــول العالــم، وإحــداث ركــود 

اقتصــادي عالمــي، كمــا تضــررت العديد من الشــركات 

الطلــب؛  تراجــع معــدالت  إزاء  العالميــة  واألســواق 

وعليــه، ففــي ظــل تفشــي الموجــة الثانيــة مــن الوبــاء 

فــي العديــد مــن االقتصــادات مــن المتوقــع أن تكــون 

التداعيــات االقتصاديــة أكثــر ســوًءا.

وفــي الســياق نفســه، أوضــح تقريــر االســتقرار المالــي 

العالمــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولي هشاشــة 

بالفعــل  المثقلــة  القطاعــات  فــي  المالــي  الوضــع 

المرتفــع،  الدخــل  ذات  االقتصــادات  فــي  بالديــون 

وكذلــك فــي البلــدان الناشــئة والناميــة، وذلــك علــى 

قدمتهــا  التــي  التحفيــز  وخطــط  الدعــم  مــن  الرغــم 

البنــوك المركزيــة والحكومــات، والتــي كانــت أكبــر مــن 

تلــك المقدمــة بعــد األزمــة الماليــة العالميــة 2008.

قــدرة  فــإن  الحجــم،  بهــذا  عالميــة  أزمــة  وأمــام 

الحكومــات علــى المواجهــة تتبايــن بشــكل كبيــر، لكــن 

ــا، تمتلــك  الــدول التــي لديهــا عمــات مقبولــة عالميًّ

هــذا  وفــي  األزمــة،  مــع  التعامــل  علــى  أكبــر  قــدرة 

ا  الصــدد يتعيــن علــى السياســة الماليــة أن تلعــب دوًر

المســتهدف،  الدعــم  توفيــر  يمكنهــا  حيــث  ــا،  مركزيًّ

والــذي يمكــن أن يقســم إلــى ثــاث مراحــل: اإلغــاق 

مرحلــة  ثــم  التدريجــي،  الفتــح  وإعــادة  االقتصــادي، 

مــا بعــد جائحــة »كوفيــد-19«، فأثنــاء اإلغــاق يتمثــل 

البطالــة،  وإعانــات  النقديــة،  التحويــات  فــي  الدعــم 

الســيولة  ودعــم  للضرائــب،  المؤقــت  والتأجيــل 

أن  يتعيــن  الفتــح،  إعــادة  للشــركات، وخــال مرحلــة 

يكــون الدعــم أكثــر اســتهداًفا، مــع تركيــز الحوافــز علــى 

إعــادة األفــراد إلــى العمــل، ووضــع الخطــط لزيــادة 

العــام. االســتثمار 

أمــا فــي مرحلــة مــا بعــد »كوفيــد-19«، يتعيــن أن يتجــه 

ــي  ــة الت ــة االجتماعي ــز نحــو إصــاح أنظمــة الحماي التركي

كشــف الوبــاء عــن ضعفهــا، وفــي الوقــت نفســه يجــب 

العمــل  ســوق  سياســات  نحــو  االهتمــام  يتحــول  أن 

النشــطة وإعطــاء دفعــة كبيــرة لاســتثمار العــام، إلــى 

ــون. ــة الدي ــات؛ لتســريع إعــادة هيكل جانــب وضــع آلي

وفــي ظــل ارتفــاع معــدالت اإلنفــاق، فمــن المتوقــع 

علــى  العامــة  للحكومــات  المالــي  العجــز  يصــل  أن 

المحلــي  الناتــج  مــن   %12.7 إلــى  العالــم  مســتوى 

اإلجمالــي فــي عــام 2020؛ وفــي االقتصــادات مرتفعــة 

الدخــل، ســيصل إلــى نحــو 14.4%، ومــن المتوقــع أيًضــا 

أن تقفــز النســبة العالميــة للديــن الحكومــي العــام 

إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 83% إلــى 100% مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي بيــن عامــي 2019 و2022، وقــد 

أشــار الكاتــب إلــى قــدرة الحكومــات علــى تحمــل تكلفــة 

هــذا اإلنفــاق، ولكــن مــا ال يمكــن تحملــه هــو تكلفــة 

التداعيــات الناتجــة عــن عــدم اإلنفــاق، والتخلــي عــن 

التداعيــات  مواجهــة  فــي  االقتصــادات  مســاندة 

الوقــت،  وبمــرور  لألزمــة،  األجــل  طويلــة  الســلبية 

يتعيــن علــى الحكومــات تحويــل تركيزهــم مــن إنقــاذ 

المســتدام. النمــو  إلــى  االقتصــاد 
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المشــهد  غمــوض  إلــى  الكاتــب  أشــار  وختاًمــا، 

الــذي  مــا  يعلــم  الأحــد  وأنــه  الراهــن،  االقتصــادي 

ســتؤول إليــه األمــور، ولكــن الجميــع يعلــم أن التاريــخ 

ســيحكم بمنتهــى القســوة علــى صانعــي السياســة 

للسياســات  تبنيهــم  عــدم  حــال  القــرار  ومتخــذي 

األزمــة. لمواجهــة  الازمــة  واآلليــات 

وول ستريت جورنال: الحكومات تتجنب 
إجراءات التقشف في معالجتها للديون 

الناجمة عن الجائحة )١8 نوفمبر ٢0٢0(

سياســات  علــى  الضــوء  حانــون«  »بــول  ســّلط 

الديــون  أزمــة  مــع  للتعامــل  المتوقعــة  الحكومــات 

ا إلــى تراكــم  الناجمــة عــن جائحــة »كوفيــد-19«، مشــيًر

مــع  مضــى  وقــٍت  أي  مــن  أكثــر  الحكوميــة  الديــون 

اقتــراب الجائحــة مــن عامهــا الثانــي، فــي ضــوء اعتمــاد 

الشــركات واألســر فــي أجــزاء كثيــرة حــول العالــم علــى 

الخزانــة العامــة، وذلــك طبًقــا لمــا جــاء فــي مقــال تــم 

جورنــال«. »وول ســتريت  بصحيفــة  نشــره 

وأكــّد الكاتــب أّن أحــد الــدروس التــي تعلمتهــا العديــد 

األزمــة  مــن  الغنيــة  البلــدان  فــي  الحكومــات  مــن 

الماليــة العالميــة 2007-2008 هــو محــاوالت الســيطرة 

علــى الزيــادة فــي االقتــراض، قبــل بــدء مرحلــة التعافــي 

االقتصــادي، والتــي قــد تــؤدي إلــى تبعــات ســلبية، علــى 

عكــس المتوقــع.

تلجــأ  أن  المحتمــل  غيــر  مــن  أّنــه  الكاتــب  ويرجــح 

الــذي  بالشــكل  اإلنفــاق  خفــض  إلــى  الحكومــات 

الماليــة  األزمــة  أعقبــت  التــي  الســنوات  شــهدته 

النمــو  أنهــا ســتعتمد علــى  العالميــة األخيــرة، كمــا 

االقتصــادي وأســعار الفائــدة المنخفضــة لتقليــص 

أطــول. زمنيــة  فتــرة  مــدى  علــى  ديونهــا 

ــف  التقشُّ الكاتــب  يصــف  متصــل،  ســياٍق  وفــي 

إليــه  تلجــأ  قاصــر«  »أســلوب  بأنــه  االقتصــادي 

الحكومــات لخفــض الديــون مــن خــال خفــض اإلنفاق 

الضرائــب. وزيــادة 

وأشــار المقال إلى تصريح »بياتا جافورســيك«، كبيرة 

االقتصادييــن فــي البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر، 

أن  الماليــة  األزمــة  بعــد  حيــث قالــت: »لقــد تعلمنــا 

التقشــف المبكــر ســوف يأتــي بنتائــج عكســية«. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أّنــه بالعــودة إلــى عامــي 2009 و2010، 

يخشــون  السياســات  وصانعــو  االقتصاديــون  كان 

أن يــؤدي ارتفــاع الديــون إلــى فــزع المســتثمرين؛ ممــا 

ــدة، وهــو مــا انعكــس  ــى ارتفــاع أســعار الفائ يــؤدي إل

فــي رؤيــة صنــدوق النقــد الدولــي ومؤسســات أخــرى 

حينهــا أنــه علــى الحكومــات التوقــف عــن االقتــراض 

ارتفــاع  فيهــا  يــؤدي  التــي  المفرغــة  الحلقــة  لمنــع 

تكاليــف الفائــدة إلــى ديــون وتكاليــف فائــدة أعلــى.

نمــو  يحــدث  أن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  ويتوقــع 

مثــل  الغنيــة  للــدول  بالنســبة  ســريع  اقتصــادي 

وغيرهمــا،  وألمانيــا  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 

الــذي  الفائــدة  معــدل  مــن  أعلــى  ســيكون  والــذي 

تســدد بــه الحكومــات عنــد اقتراضهــا، وهــو مــا يرجــح 

انخفــاض معــدل الديــون بالنســبة للناتــج االقتصــادي 

أو  إنفاقهــا  تغييــر  إلــى  الحكومــات  تضطــر  أن  دون 

الضريبيــة. خططهــا 

ويتفــق صانعــو السياســات فــي جميــع أنحــاء العالــم 

الفائــدة  أســعار  وأن  ُمجــٍد،  غيــر  التقشــف  أن  علــى 

هــذا  اتبــاع  الضــروري  غيــر  مــن  تجعــل  المنخفضــة 

المســار مــن العمــل حتــى لــو تــم ذلــك، وأّنــه مهمــا 

كانــت الصعوبــات السياســية التــي تعرقــل االعتــراف 

ــر بالفعل  بهــذا االعتقــاد المتنامــي، فــإن الكثيــر قــد تغيَّ

منــذ عــام 2010.
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مــن بيــن القضايــا الحاســمة التــي يتعيــن علــى صنــاع 

القــرار معالجتهــا علــى وجــه الســرعة مســألة حجــم 

الديــون فــي المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة 

قــد  الــذي  والتأثيــر  العالمــي،  واالقتصــاد  األمريكيــة 

يخلفــه الوضــع المتنامــي للصيــن باعتبارهــا دولة دائنة 

األكثــر  األمــر  يكــون  وربمــا  الناميــة،  والــدول  للغــرب 

ليــس  اآلن  كدائــن  الصيــن  دور  أن  هــو  للقلــق  إثــارة 

فقــط مســألة اقتصاديــة فحســب، بــل أيًضــا يتضمــن 

أبعــادا جيوسياســية؛ حيــث ُتعــد الصيــن واحــدة مــن 

أكبــر المقرضيــن للواليــات المتحــدة، وهــي اآلن أيًضــا 

أكبــر مقــرض لاقتصــادات الناشــئة.

كمــا أن الصيــن، وهــي أيضــا الشــريك التجــاري األكبــر 

للعديــد  بالنســبة  المباشــر  األجنبــي  والمســتثمر 

مــن الــدول المتقدمــة والناميــة، ســتحد مــن نطــاق 

المفاوضــات إلعــادة هيــكل الديــون أو حتــى الدعــوة 

إلــى تأجيــل ســدادها، وهــذا مــن شــأنه أن يعــزز مــن 

الشــروط  بتحديــد  يتصــل  فيمــا  الصيــن  موقــف 

يــة. التجار

بيــن  الديــون  تخلــف  أزمــة  فــإن  الحــظ،  ولســوء 

تأثيــرات  لهــا  ســيكون  والصيــن  المتحــدة  الواليــات 

واضحــة علــى مختلــف أنحــاء العالــم، خصوصــا مــع 

بقــاء ســندات الخزانــة الحكوميــة األمريكيــة لتكــون 

المخاطــر لمعظــم  مــن  الخالــي  المرجعــي  المعــدل 

الديــون  بأزمــة  يتعلــق  وفيمــا  الديــون،  مصــدري 

العالميــة، فاألزمــة تمتــد إلــى مــا قبــل انتشــار جائحــة 

وصنــاع  االقتصاديــون  أعــرب  فقــد  »كوفيــد-19«، 

السياســات عــن قلقهــم بشــأن الديــون التــي ال يمكــن 

تحملهــا، وعلــى ســبيل المثــال، فــي مــارس 2019، حــذر 

مكتــب المملكــة المتحــدة لمســؤولية الميزانيــة مــن 

أن ارتفــاع معــدل أعمــار الســكان البريطانييــن وخــرو	 

بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي ســيضعان ضغًطــا 

تصاعديــا متزايــًدا علــى اإلنفــاق؛ ممــا يقلــل مــن فــرص 

وصــول الحكومــة إلــى هدفهــا المتمثــل فــي تحقيــق 

بحلــول 2026/2025. الميزانيــة  فــي  التــوازن 

فــي  الميزانيــة  مكتــب  حــذر  نفســه،  الوقــت  وفــي 

الكونجــرس مــن أنــه فــي عــام 2030، ســيتعرض الوضــع 

المالــي للواليــات المتحــدة لتحديــات شــديدة؛ حيــث 

يصــل العجــز الفيدرالــي المتوقــع إلــى 5.4%، مقابــل 

1.5% كمتوســط خــال معظــم الســنوات الخمســين 

الماضيــة، ويرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع معــدل اإلنفاق على 

الرعايــة الصحيــة والتزامــات الضمــان االجتماعي، وفي 

ضــوء المخــاوف الصحيــة واالقتصاديــة المصاحبــة 

النتشــار جائحــة »كوفيــد-19«، ارتفعــت نســبة الديــن 

إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي المملكــة المتحــدة 

مــا  وهــو   ،%100 مــن  أكثــر  إلــى  المتحــدة  والواليــات 

النمــو االقتصــادي فــي  يؤثــر علــى  المتوقــع أن  مــن 

المســتقبل، وفــي المملكــة المتحــدة، فــي بدايــة عــام 

2020 اقترضــت األســر مــا يقــرب مــن )1.7( مليــار جنيــه 

إســترليني، لكــن المملكــة المتحــدة مــا زالــت تحتفــظ 

بثقــة أســواق الديــون، حيــث تــم تــداول ســندات ألجــل 

10 ســنوات بمعــدل فائــدة 0.25% فقــط مقارنــة بـــ %0.75 

 20 إلــى  اســتحقاق يصــل  2020، وبمتوســط  ينايــر  فــي 

ــا، وتشــير التوقعــات أيًضــا إلــى أن أســعار  عاًمــا تقريًب

الفائــدة فــي المملكــة المتحــدة ســتظل منخفضــة 

لبعــض الوقــت؛ لــذا ســتكون خدمــة الديــون أرخــص.

وعلــى الصعيــد العالمــي، فــإن العديــد مــن الطــرق 

نمــو  خــال  مــن  المرتفعــة  الديــون  التقليديــة إلدارة 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وخفــض اإلنفــاق المالــي، 

وعمليــات اإلنقــاذ أو طباعــة األمــوال، خصوصــا مــع 

الدولــي  النقــد  لصنــدوق  العالمــي  النمــو  توقعــات 

)-4.4%( فــي عــام 2020، غيــر مجديــة للخــرو	 ببســاطة 

مــن مــأزق الديــون المرتفعــة، وفــي الوقــت نفســه، 

مــن  العديــد  فــي  الفائــدة  أســعار  انخفــاض  مــع 
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اســتنزاف  واســتمرار  المتقدمــة،  االقتصــادات 

الماليــة  األزمــة  المركزيــة بســبب  البنــوك  ميزانيــات 

لعام 2008، ال يوجد مجال الستخدام المزيد من أدوات 

السياســة النقديــة لمعالجــة الديــون، لكــن فــي الوقت 

الــذي ال تملــك فيــه الحكومــات مجــاًلا كبيــًرا لتقليــل 

إلــى  السياســات  صانعــو  ســيحتا	  العــام،  اإلنفــاق 

التصــرف بــذكاء لتجنــب أزمــات الديــون المســتقبلية؛ 

مثــل  صعبــة،  خيــارات  فــي  يفكــرون  يجعلهــم  ممــا 

تجبــر  قــد  التــي  الســداد  عــن  بالتخلــف  التهديــدات 

المقرضيــن علــى الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات.

 فايننشال تايمز: الدروس المستفادة
من اليابان اقتصاديا في ظل »كوفيد-١٩« 

)٢4 نوفمبر ٢0٢0(

كتب »آدم بوسون« في مقاله عن تحول السياسات 

ــر وضــع  ــى تغي ــان، والتــي أدت إل ــة فــي الياب االقتصادي

االقتصــاد اليابانــي، حيــث أشــار إلــى أنــه بيــن عامــي 1990 

و2002، كان لليابــان أدنــى معــدل نمــو للناتــج المحلــي 

الصناعيــة  الــدول  مجموعــة  فــي  للفــرد  اإلجمالــي 

الســبع الكبــرى، فــي حيــن أنــه فــي الفتــرة مــن عــام 2003 

حتــى عــام 2019، كانــت تتــراوح بيــن ثانــي وثالــث أعلــى 

معــدل نمــو لإلنتاجيــة بيــن تلــك الــدول، ومــن الجديــر 

بالذكــر أن اليابــان كانــت تعانــي فــي فتــرة التســعينيات 

مــع  الماليــة  الهشاشــة  مــن  الماضــي  القــرن  مــن 

ضعــف تحفيــز االقتصــاد الكلــي، وفــي هــذا الصــدد، 

كان هنــاك تخــوف مــن أن تقــع »منطقــة اليــورو« فــي 

عــام 2010 فــي مثــل مــا عانــت منــه اليابــان فــي وقــت 

مبكــر مــن عــام 2003، وقــد صــرح »لورانــس ســمرز«، 

رئيــس اقتصــادات التنميــة وكبيــر االقتصادييــن فــي 

بيــن  الركــود مشــتركة  بــأن عوامــل  الدولــي«،  البنــك 

تلــك الــدول، وتمثــل مشــكات شــائعة، وأنهــا ليســت 

نتيجــة أخطــاء سياســية يمكــن تصحيحهــا بســهولة.

وفيمــا يتعلــق بالسياســات االقتصاديــة التــي اتبعتهــا 

ــا، لعــب تخفيــض قيمــة اليــن  اليابــان للتفــوق اقتصاديًّ

ا كبيــًرا فــي تســارع نمــو اإلنتاجيــة،  مقابــل الــدوالر دوًر

كمــا أن االنكمــاش المتســارع فــي عــدد الســكان فــي 

ســن العمــل لــم يُعــق االنتعــاش المســتدام؛ ويرجــع 

ــا إلــى نجــاح سياســات Womenomics التــي  ذلــك جزئيًّ

آبــي«،  »شــينزو  الســابق  الــوزراء  رئيــس  وضعهــا 

والتــي رفعــت مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة 

مــن 48.3% فــي عــام 2012 إلــى 52.8% قبــل انتشــار جائحــة 

المــال  رأس  تكويــن  إجمالــي  ووصــل  كوفيــد-19/، 

ــة فــي مجموعــة الســبع  ــة قوي ــة ثالث ــى مرتب ــت إل الثاب

بعــد التخلــص مــن عــبء ديــون الشــركات المتراكمــة 

ــذ تســعينيات القــرن الماضــي. من

التــي  القويــة  التوســعية  الجهــود  مــن  الرغــم  وعلــى 

اليابــان  فــإن   ،2013 عــام  منــذ  اليابــان  بنــك  يبذلهــا 

الســبع  بأدنــى معــدل تضخــم فــي مجموعــة  تمتــع 

منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، ويبــدو أن العامــل 

األساســي يتلخــص فــي الضغــوط المســتمرة التــي 

تدفــع التضخــم إلــى الهبــوط، وقــد أثبتــت التكاليــف 

المباشــرة لانكمــاش فــي اليابــان أنهــا أقــل ممــا كان 

أيًضــا  أثبتــت  متوقًعــا، لكــن الضغــوط االنكماشــية 

أنهــا أكثــر ثباًتــا ممــا توقعنــا؛ ممــا أســهم فــي عــدم 

االنكمــاش  محاربــة  علــى  النقديــة  السياســة  قــدرة 

عــن طريــق الحفــاظ علــى االقتصــاد عنــد الحــد األدنــى 

الفائــدة. الفعلــي ألســعار 

وعلــى صعيــد االســتفادة مــن السياســات الُمطبقــة 

فــي اليابــان، تأتــي لنــا تلــك السياســات بأخبــار ســارة 

إذ يمكــن لسياســة الســوق  المالــي،  علــى الصعيــد 

للركــود  تســتجيب  أن  الدخــل  مرتفعــة  الــدول  فــي 

المزمــن عــن طريــق تقديــم حوافــز ماليــة مســتدامة، 

ــز الطلــب الخــاص،  حيــث يمكــن االســتمرار فــي تحفي

كمــا أنــه أصبــح مــن الممكــن اآلن أن يتراكــم الديــن 

العــام ليصــل إلــى مســتويات كان يعتقــد فــي الســابق 

ــا فــي ضــوء  أنهــا خطيــرة، ويثيــر الكاتــب تســاؤًلا مهمًّ

تلــك السياســات اليابانيــة فــي الوقــت الــذي تكافــح 

جائحــة  مــن  للتعافــي  المتقدمــة  االقتصــادات  فيــه 

تعلمهــا  يمكــن  التــي  الــدروس  مــا  كوفيــد-19، وهــو: 

مــن اليابــان؟ بالنظــر إلــى المســتقبل، قــد يبــدو التأثيــر 

الدائــم لجائحــة »كوفيــد-19« علــى اتجــاه معــدل النمــو 

غيــر واضــح أو متغيــرا، ومــع ذلــك، يبــدو مــن المرجــح 

أن يــؤدي ذلــك إلــى تعميــق الركــود المزمــن فــي جميــع 

االقتصــادات ذات الدخــل المرتفــع مــن خــال تقليــل 

الرغبــة فــي المخاطــرة وتوقعــات التضخــم. 
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قمــة  إلــى  المطــاف  نهايــة  فــي  اليابــان  تعــود  وقــد 

ــدول الســبع علــى مــدى العقــد المقبــل،  مجموعــة ال

بعــد أن كان أداؤهــا فــي إدارة الصحــة العامــة أفضــل 

مــن االتحــاد األوروبــي أو الواليــات المتحــدة، وبعــد أن 

أقــل انخفــاض فــي معــدل نمــو اإلنتاجيــة  شــهدت 

لديهــا منــذ عــام 2003.

 بلومبرج: الديون اإليطالية قد تخرج
 عن السيطرة ما لم يتعاَف االقتصاد

)٥ نوفمبر ٢0٢0(

إن  فوليــن«:  وجــون  البانيــز  »شــيارا  الكاتبــان  قــال 

عــن  الحكوميــة  ديونهــا  خــرو	  ستشــهد  إيطاليــا 

مــن  بســرعة  االقتصــاد  يتعــاف  لــم  مــا  الســيطرة 

اإلغــاق الثانــي لفيــروس كورونــا، وأوضحــا أنــه مــن 

المتوقــع أن تبلــغ نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي 

.2020 عــام  نهايــة  مــع   %160 قرابــة  اإلجمالــي 

التمويــل  لجنــة  رئيــس  مارتيــن«  »لويجــى  وصّرحــت 

بمجلــس النــواب، بــأن إيطاليــا تواجــه مخاطــرة كبيــرة 

ــون، فــي ظــل وجــود توقعــات  ــا مــع ارتفــاع الدي تزامًن

بوصولهــا إلــى ذروتهــا بحلــول عــام 2021.

أن  إيطاليــا  علــى  يجــب  أنــه  »مارتيــن«  وأضافــت 

تســتفيد مــن مســاعدة االتحــاد األوروبــي فــي عــام 2021؛ 

حيــث إنــه مــن المقــرر أن تحصــل رومــا علــى النصيــب 

األكبــر مــن مخصصــات التعافــي مــن االتحــاد األوروبــي 

بمبلــغ يقــدر حوالــي 209 مليــارات يــورو فــي شــكل منــح 

وقــروض.

رئيــس  اتخذهــا  التــي  الجديــدة  اإلجــراءات  وتتضمــن 

الــوزراء »جوزيبــى كونتــى«، حظــر الدخــول والخــرو	 من 

المــدن »مرتفعــة المخاطــر«، بمــا فــي ذلــك العاصمــة 

الماليــة ميانــو؛ حيــث تســعى الحكومــة إلــى احتــواء 

الزيــادة الجديــدة فــي اإلصابــات.

ويعــد اإلغــاق الثانــي للبــاد خــال ســتة أشــهر بمثابــة 

ضربــة قاســمة لاقتصــاد المتعثر بالفعــل، باإلضافة 

للشــركات  بتقديــم مســاعدات  الحكومــة  قيــام  إلــى 

تقــدر بحوالــي مليــار ونصــف مليــار يــورو؛ ممــا يزيــد مــن 

التكاليــف المروعــة للوبــاء.

أن  الُمرّجــح  مــن  فإنــه  الميزانيــة،  لتوقعــات  ووفًقــا 

ينخفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 10.5% فــي 

عــام 2020، تبًعــا ألســوأ ســيناريو توســع يبلــغ 1.8% فــي 

عــام 2021.

وفــي الســياق نفســه، نشــرت صحيفــة »أكســفورد 

إيكومنيكــس« أن الناتــج المحلــي ســينخفض بنحــو 

2% خــال الربــع األخيــر مــن عــام 2020 بعــد اتخــاذ التدابيــر 

مشــكلة  بــأّن  المقــال  الكاتبــان  واختتــم  الجديــدة، 

تحديــث  فــي  الفشــل  فــي  تكمــن  الرئيســة  إيطاليــا 

االقتصــادي  الركــود  مــن  عاًمــا   20 خــال  اقتصادهــا 

الفيــروس. بســبب  وليــس 
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فايننشال تايمز: االقتصادات الناشئة 
تناشد الدائنين من أجل برامج أكثر طموحا 

لتخفيف أعباء الديون )١٣ أكتوبر ٢0٢0(

أشــار »ديفيــد بيلينــج« )David Pilling( وآخــرون فــي 

مقالهــم إلــى أن وزراء الحكومــات فــي الــدول الفقيــرة 

المثقلــة بالديــون سيناشــدون هــذا األســبوع الدائنيــن 

ــون، خصوًصــا  ــاء الدي ــر؛ لتخفيــف أعب ــذل جهــود أكث لب

فــي ظــل العواقــب الصحيــة واالقتصاديــة المترتبــة 

على وباء فيروس كورونا، وســوف يســوقون حجتهم 

مــن أجــل الحصــول علــى قــدر أعظــم مــن الدعــم مــن 

الحكومــات األجنبيــة والمقرضيــن متعــددي األطــراف 

االجتماعــات  إطــار  فــي  المندوبيــن  اجتمــاع  فــي 

الدولــي،  والبنــك  الدولــي  النقــد  لصنــدوق  الســنوية 

ويقــول النقــاد: إن المســاعدات الماليــة للحكومــات 

التــي تعانــي مــن ضائقــة ماليــة أقــل بكثيــر حتــى اآلن 

ممــا هــو مطلــوب. ومــع انتشــار جائحــة كوفيــد-19 فــي 

جميــع أنحــاء العالــم، توصلــت مجموعــة العشــرين 

مــن الــدول الكبــرى إلــى اتفاقيــة للســماح لـــ )73( دولــة 

مــن أفقــر دول العالــم بتأجيــل ســداد الديــون الثنائيــة 

الرســمية لعــام 2020 لمــدة ثــاث ســنوات، وحتــى اآلن 

تقدمــت )43( دولــة بطلبــات لتعليــق الديــون من خال 

المبــادرة؛ ممــا أدى إلــى تأخيــر حوالــي )5.3( مليــارات 

دوالر مــن المدفوعــات عــام2020، وذلــك وفًقــا لبيانــات 

البنــك الدولــي.

ويقــول النقــاد: إن تعليــق خدمــة الديــن قــد أعاقهــا 

يجــب  المقرضيــن  مــن  أي  حــول  والخــاف  االرتبــاك 

لــم يشــارك دائنــو  أن يشــارك وبــأي شــروط؛ حيــث 

التجاريــة  البنــوك  ذلــك  فــي  بمــا  الخــاص،  القطــاع 

وحملــة الســندات، واســتمروا فــي تلقــي مدفوعــات 

الســداد، كمــا أن الصيــن، والتــي بــرزت كمصــدر مهــم 

األخيــرة،  الســنوات  فــي  الفقيــرة  الــدول  إلقــراض 

فقــط. جزئــي  بشــكل  أســهمت 

وعلــى صعيــد الــدول التــي تعانــي مــن الديــون، كانــت غانا 

صريحــة فــي انتقــاد الــدول الغربيــة بســبب إهمالهــا غيــر 

ــا، بينمــا وجــدت  ــرر لألزمــة المتصاعــدة فــي إفريقي المب

تلــك الــدول تريليونــات الــدوالرات لتحفيــز اقتصاداتهــا، 

وأضــاف أدامــا كوليبالــي، وزيــر االقتصــاد والماليــة فــي 

خدمــة  تعليــق  تمديــد  يتــم  أن  نأمــل  العــا	:  ســاحل 

الديــون لمــدة عــام آخــر حتــى يمكــن أن تحــدث المبــادرة 

ــا، لكــن أوكــور ياتانــي، وزيــر الماليــة الكينــي،  تأثيــًرا حقيقيًّ

صــرح لصحيفــة فايننشــال تايمــز بــأن بــاده ســتبتعد 

لمــدة  الســداد  المبــادرة، وســيتم دفــع أقســاط  عــن 

راحــة، وهــذا مــن  ثــاث ســنوات دون إعطائهــا فتــرة 

شــأنه أن يضــع عبًئــا ثقيــًلا علــى عاتــق االقتصــاد الكينــي، 

اســتراتيجيات  مديــر  رايــت،  كــوزول  ريتشــارد  وقــال 

التنميــة فــي مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة: 

يجــب الترحيــب بــأي شــيء يوفــر المــوارد التــي يمكــن 

ا،  اســتخدامها لمواجهــة الجائحــة فــي الــدول األكثــر فقــًر

وبالنظــر إلــى القيــود الماليــة التــي تواجههــا تلــك الــدول، 

فــإن تعليــق خدمــة الديــون يبــدو ضعيــف األثــر بالنســبة 

لتلــك الــدول الفقيــرة، وترغــب فيــرا ســونجوي، رئيســة 

لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة إلفريقيا، في تنســيق 

نــداء موجــه مــن وزراء الماليــة األفارقــة للحصــول علــى 

)100( مليار دوالر ســنويًّا للســنوات الثاث المقبلة لدعم 

االقتصــادات المنكوبــة فــي القــارة، وعلــى الرغــم مــن أن 

ســونجوي تريــد توســيع المبــادرة؛ إلفــادة المزيــد مــن 

الــدول، فإنهــا قالــت إن تســهيات ضمــان القــروض 

الفقيــرة  البلــدان  فــي  االقتــراض  تكاليــف  لتقليــل 

ســتكون أكثــر قــوة.

يــأِت  لــم  إذا  أنــه  إلــى  باإلشــارة  المقــال  اختتــم  وقــد 

ضغــط وزراء الحكومــات فــي الــدول الفقيــرة المثقلــة 

بالديــون لمناشــدة الدائنيــن لبــذل جهــود أكثر لتخفيف 

أعبــاء الديــون هــذا األســبوع -بنتيجــة جيــدة، فــإن وزراء 

ماليــة العديــد مــن البلــدان الناميــة ســوف يفكــرون 

فــي  الديــون  تلــك  تكاليــف  مــع  التأقلــم  كيفيــة  فــي 

األشــهر المقبلــة، خصوًصــا فــي ظــل انتشــار جائحــة 

ــه فــي ظــل حــدوث  ــر المنطقــي أن ــد-19، ومــن غي كوفي

جائحــة عالميــة كجائحــة كوفيــد-19، أن تكــون أفقــر دول 

العالــم قــادرة علــى ســداد مدفوعــات خدمــة الديــون 

والحفــاظ علــى اقتصاداتهــا فــي الوقــت نفســه.
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اإليكونوميست: الدول العربية مثقلة 
بالديون )٩ نوفمبر ٢0٢0(

ســلطت اإليكونوميســت الضــوء علــى ديــون الــدول 

العربيــة الناتجــة عــن فيــروس كورونــا، مشــيرة إلــى أن 

11 دولــة مصــدرة للنفــط والغــاز بلــغ متوســط ديونهــا 

25% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الفتــرة 

ــى 2016، متوقعــة أن تصــل الديــون فــي عــام  مــن 2000 إل

2021 إلــى %47.

فــي  الديــون  تضاعــف  مــن  الصحيفــة  حــذرت  كمــا 

الــدول العربيــة فــي عــام 2021، مشــيرة إلــى أن النســبة 

قــد تصــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى %34 

فــي  تصــل  قــد  بينمــا  المحلــي،  الناتــج  إجمالــي  مــن 

الكويــت واإلمــارات العربيــة المتحــدة تقريًبــا بيــن %37 

و38% لــكل منهمــا علــى التوالــي، وال يــزال باإلمــكان 

إلــى  يرجــع  وذلــك  منخفضــة؛  النســب  هــذه  اعتبــار 

امتــاك الــدول الثــاث لبنــوك مركزيــة جيــدة التجهيــز 

أو صناديــق ثــروة ســيادية.

الــدول  باقــي  وضــع  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 

ــا يعــد  المنتجــة للنفــط والغــاز عقــب فيــروس كورون

األســوء، متوقعــة أن تصــل نســبة الديــن فــي البحريــن 

إلــى 131% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، بينمــا قــد تبلــغ 

نســبة الديــن فــي عمــان 89% فــي عــام 2021.

وفيمــا يخــص مصــر، أكــدت مصــر أن برنامــج اإلصــاح 

االقتصــادي الشــامل الــذي تبنتــه بالتعــاون مع صندوق 

النقــد الدولــي فــي 2016، والــذي تضمــن اقتــراض 12 مليــار 

دوالر )علــى مــدى ثــاث ســنوات(، أســهم بشــكل كبيــر 

فــي خفــض نســبة العجــز مــن 11% مــن إجمالــي الناتــج 

فيــروس  أن  إال   ،2019 عــام   %7 إلــى   2016 عــام  المحلــي 

كورونــا أجبرهــا علــى االقتــراض مــرة أخــرى مــن صنــدوق 

النقــد الدولــي بقيمــة 5.2 مليــارات دوالر، متوقعــة ارتفاع 

نســبة ديونهــا فــي عــام 2021 إلــى 91% مــن إجمالــي الناتــج 

المحلــي.

وأضافــت الصحيفــة أن مصــر تنفــق بالفعــل نحــو %9 

 ، الديــون  خدمــة  علــى  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن 

متوقعــة تأثــر القطاعــات الحيويــة بذلــك؛ ممــا قــد يــؤدي 

إلــى بــطء تعافيهــا.

فــي  العربيــة  للــدول  الماليــة  األزمــات  أثــرت  وقــد 

معالجــة آثــار النتائــج الســلبية لفيــروس كورونــا، حيــث 

خصصــت حوالــي 2% فقــط مــن إجمالــي الناتــج المحلي 

لذلــك، بينمــا تخصــص الــدول الناشــئة %3.

اإليكونوميست: لماذا يعد إعفاء الدول 
 الفقيرة من الديون صعًبا للغاية؟

)١٧ أكتوبر ٢0٢0(

ــد مــن الــدول الفقيــرة  واجهــت الحكومــات فــي العدي

خيــاًرا ســيئا هــذا العــام، بيــن اإلنفــاق لدعــم ســكانها 

ودفــع  المســتجد،  كورونــا  فيــروس  أزمــة  خــال 

مســتحقات الدائنيــن، ففــي 14 أكتوبــر، قــرر وزراء ماليــة 

مجموعــة العشــرين تمديــد تعليــق مدفوعــات خدمــة 

ــة مــن أشــد دول  ــو 2021 لعــدد 73 دول ــى يولي ــن حت الدي

العالــم احتياًجــا، كمــا ارتفــع الديــن العــام فــي الــدول 

الفقيــرة مــن 29% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 

2012، إلــى 43% فــي 2019، وفقــا لصنــدوق النقــد الدولــي، 

ومــن المتوقــع أن يقفــز إلــى 49% عــام 2020.

العجــز  وتضخــم  الضرائــب  عائــدات  انهيــار  يــؤدي   

لــدى  القلــق  وإثــارة  الفواتيــر،  دفــع  صعوبــة  إلــى 

المســتثمرين األجانــب، ووفًقــا لبيانــات البنــك الدولــي 

ال  مــا  فــإن  ائتمانــي،  تصنيــف  وكاالت  ثــاث  وأكبــر 

يقــل عــن 33 بلــًدا يكافــح مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتــه 

بالســداد. المتعلقــة 

تعــد إعــادة هيكلــة الديــون مــن أجــل تجنــب التخلــف 

عــن الســداد بشــكل غيــر منظــم أفضل حــل، فقد كان 

فــي الســابق »نــادي باريــس« المكــون مــن حكومــات 

معظمهــا مــن الــدول الغنيــة قــادًرا علــى اتخــاذ قــرار 

إعــادة الهيكلــة، لكــن بنهايــة عــام 2019، كان هنــاك 33 

مدينــا يدينــون بحوالــي ربــع ديونهــم العامــة للصيــن، 

وهــي ليســت عضــوا فــي النــادي.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الصيــن أصبحــت مــن أكبــر دائنــي 

الــدول الفقيــرة فــي الســنوات األخيــرة، لكنهــا ترفــض 

إســقاط أي ديــون، وذلــك بحســب مصــادر مطلعــة 

علــى مشــاورات مجموعــة العشــرين، وعلــى الرغــم 

مــن أن الصيــن وقعــت علــى تمديــد تعليــق مدفوعــات 

أكبــر  الــورق، وكانــت واحــدة مــن  الديــن علــى  خدمــة 
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ــة قــد  ــة، فإنهــا فــي الممارســة العملي مقدمــي اإلغاث

تتهــرب، كمــا أصــرت الصيــن علــى أن مصــرف التنميــة 

الصينــي، والــذي يقــدم قروضــا للتنميــة، ليــس مــن 

اســتبعاده  ينبغــي  ولذلــك  الرســميين،  المقرضيــن 

ــن. ــد تعليــق مدفوعــات خدمــة الدي مــن تمدي

قــد تشــير زيــادة مــدة تعليــق مدفوعــات خدمــة الديــن 

إلــى أن المقرضيــن يحاولــون تأجيــل مواجهــة األســئلة 

ولكــن  الهيكلــة،  إعــادة  عمليــات  حــول  الصعبــة 

علــى  وافقــت  بأنهــا  صرحــت  العشــرين  مجموعــة 

فكــرة »إطــار مشــترك« إلعــادة هيكلــة الديــون؛ وهــذا 

يمكــن أن يضمــن معاملــة دائنــي مجموعــة العشــرين 

والقطــاع الخــاص بطريقــة واحــدة.

هــذا، ولــم يتــم التوصــل إلــى التفاصيــل إلــى اآلن قبــل 

قمــة نوفمبــر، ولكــن إذا حثــت الســلطات الصينيــة 

علــى التنســيق عبــر وكاالت اإلقــراض المختلفــة، فقــد 

يــؤدي ذلــك إلــى بعــض التقــدم الحقيقــي.

اإليكونوميست: زامبيا على وشك التخلف 
عن سداد ديونها الخارجية )١4 نوفمبر ٢0٢0(

ــر الــدول اإلفريقيــة فــي ســداد ديونهــا  فــي ضــوء تعث

نتيجــة لفيــروس »كورونــا« المســتجد، فمــن المتوقــع 

أن يتقلــص اقتصــاد إفريقيــا جنــوب الصحــراء بنســبة 

3% هــذا العــام، بمــا يعــادل 5.3% لــكل شــخص، حيــث 

تكافــح ســت دول إفريقيــة مــن أجــل ســداد قروضهــا، 

لخطــر  معرضــة  أخــرى  دولــة   11 نحــو  إلــى  باإلضافــة 

التعثــر فــي الســداد، وذلــك طبًقــا لبيانــات صنــدوق 

النقــد الدولــي.

زامبيــا  كانــت   ،2020 نوفمبــر  مــن  عشــر  الثالــث  وفــي 

علــى وشــك أن تصبــح أول دولــة إفريقيــة تتخلــف عــن 

ســداد ديونهــا الخارجيــة، وعلــى الرغــم مــن أن زامبيــا 

ليســت الدولــة اإلفريقيــة الوحيــدة المثقلــة بالديــون، 

والتــي تكافــح بســبب فيــروس كورونــا المســتجد، فــإن 

المشــكات االقتصادية ترجع بشــكل أكبر إلى الرئاســة 

ــاء. ــر ممــا ترجــع للوب ــة لـــ »إدغــار لونغــو« أكث الكارثي

ومــع تولــي »إدغــار لونجــو« منصبــه فــي عــام 2015 بعــد 

ــل نحــو 32% مــن  ــن العــام يمث وفــاة ســلفه، كان الدي

ســنوات  خمــس  وبعــد  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج 

مــن الفســاد، تضخــم الديــن ليســجل 120% مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي، فيمــا تراجــع النمــو االقتصــادي إلــى 

1.4% فــي عــام 2019.

مــن  القليــل  لزامبيــا  الحالــي  الرئيــس  ويمتلــك 

فــي  المقبلــة  الرئاســية  االنتخابــات  قبــل  الفــرص 

أن يخســرها  المحتمــل  مــن  والتــي   ،2021 أغســطس 

إذا كانــت حــرة ونزيهــة، حيــث قــام باعتقــال »هاكينــدي 

هيشــيليما«، زعيــم المعارضــة، وعــدد مــن الصحفيين 

النقــاد.  مــن  وغيرهــم  والموســيقيين 
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مــن  بالقلــق  المواطنيــن  مــن  العديــد  ويشــعر 

والدمــار  المطلــق  الحكــم  نحــو  تنحــدر  بادهــم  أّن 

فيمــا  المجــاورة،  »زيمبابــوي«  مثــل  االقتصــادي، 

تحتــا	 البــاد إلــى البــدء فــي الحفــاظ علــى العمليــة 

إرســال  مجــرد  مــن  بــدال  اآلن  مــن  الديموقراطيــة 

مراقبــي االنتخابــات قبــل أســابيع قليلــة مــن االقتــراع 

لوقــف عمليــة تغييــر المســار الديمقراطــي، ويجــب 

علــى دائنــي زامبيــا اإلصــرار علــى حكــم أنظــف وأكثــر 

اإلنقــاذ. علــى  الموافقــة  قبــل  ديمقراطيــة 

وهــم  »المقرضــون«،  يعتــرض  أن  المرجــح  ومــن 

البنــاء  شــركات  مــن  ا  كلًّ تضــم  متباينــة  مجموعــة 

الخــاص؛  القطــاع  مــن  الســندات  وحملــة  الصينيــة 

وذلــك ألنــه ليــس مــن مهامهــم حمايــة الديمقراطيــة، 

السياســة،  فــي  االنخــراط  يريــدون  ال  أنهــم  كمــا 

فمصلحتهــم األساســية هــي الســداد، إال أّن األزمــة 

ــا ناجمــة بشــكل أساســي عــن  ــة فــي زامبي االقتصادي

الوبــاء  وليــس  المختلــة،  االســتبدادية  سياســاتها 

دون  ديونهــا  مشــكلة  حــل  يمكــن  وال  فحســب، 

السياســية.  مشــكاتها  مواجهــة 

اإليكونوميست تفاقم األزمة االقتصادية في 
لبنان يهوي بقيمة »الليرة« )١١ أكتوبر ٢0٢0(

صـحـيـفــــــة  فــي  الـمـنـشــــــــــور  التــقــريـــــــر  أوضـــــح 

ــح مــن  ــان فــي عــام 2020 يترن »اإليكونوميســت« أنَّ لبن

أزمــة إلــى أخــرى، متنقــًلا بيــن االحتجاجــات، وفيــروس 

ــا المســتجد، واالنفجــار الكارثــي الواقــع بمينــاء  كورون

بيــروت فــي الرابــع مــن أغســطس 2020 المنصــرم؛ ممــا 

تســبب فــي انهيــار اقتصــادي كبيــر للبــاد.

مقابــل   1500 مــن  اللبنانيــة  الليــرة  قيمــة  وانخفضــت 

الــدوالر الواحــد إلــى 9000 فــي الســوق الســوداء، فيمــا 

بلــغ معــدل التضخــم الســنوي 120%، ومــن المتوقــع 

أن ينكمــش الناتــج المحلــي اإلجمالــي بمقــدار الربــع 

فــي عــام 2020.

ويشــير التقريــر إلــى أّن البنــك المركــزي اللبنانــي يمتلك 

العمــات  احتياطــات  مــن  دوالر  مليــاري  مــن  أقــل 

األجنبيــة القابلــة لاســتخدام، متوقًعــا أّنــه لــن يتمكــن 

الخــاص  الدعــم  مخطــط  علــى  الحفــاظ  مــن  لبنــان 

يمنــح  خالــه  مــن  والــذي   ،2020 ديســمبر  بنهايــة  بــه 

مســتوردي الســلع األساســية إمكانيــة الوصــول إلــى 

بأســعار تفضيليــة. الــدوالرات 

ومــن الجديــر بالذكــر أّن معظــم الــدول العربيــة ذات 

العمــات الثابتــة تربــط عماتهــا بعائــدات صــادرات 

النفــط والغــاز، فيمــا ال يمتلــك لبنان مصادر للعمات 

التــي  القليــل مــن صــادرات الســلع  األجنبيــة ســوى 

 4.4 ســجلت  والتــي   ،2012 عــام  فــي  ذروتهــا  بلغــت 

مليــارات دوالر، مقابــل 21.1 مليــار دوالر فــي الــواردات 

فــي العــام نفســه، حيــث لــم تكــن المصــادر األخــرى 

للعملــة الصعبــة، مثــل الســياحة والممتلــكات، كافية 

ــي  للحفــاظ علــى االســتقرار، حيــث تجــاوز العجــز المال

10% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

وبلغــت قيمــة الودائــع لــدى البنــك المركــزي 179 مليــار 

دوالر أكثــر مــن ثاثــة أضعــاف الناتــج المحلــي اإلجمالي 

عليــه  أطلــق  مخططــا  البنــك  وضــع  حيــث  للبــاد، 

»الهندســة الماليــة« مســتبدًلا الديــون مــن العملــة 

المحليــة بالســندات المقومــة بالــدوالر، حيــث طرحهــا 

للبنــوك التجاريــة ذات معــدالت العائــد المرتفعــة.

وأوضــح »ريــاض ســامة«، محافــظ البنــك المركــزي 

المــدى  علــى  إصاًحــا  يعــد  المخطــط  أنَّ  اللبنانــي، 

معظــم  يمــول  لبنــان  مصــرف  كان  حيــث  القصيــر، 

العجــز المالــي، وبحلــول عــام 2019 بــات معظــم الديــن 

بالعملــة  الديــن  مــن   %80 مــن  )أكثــر  للبنــان  العــام 

األجنبيــة(  بالعمــات  الســندات  مــن  و%60  المحليــة 

المركــزي. لبنــان  ومصــرف  للمصــارف،  مملــوًكا 

وتراجعــت الودائــع المصرفيــة فــي أواخــر 2018 بســبب 

حيــث  الســيولة،  ونقــص  النفــط  أســعار  انخفــاض 

قلصــت البنــوك مــن عمليــات ســحب الــدوالر، فيمــا 

تخلــف لبنــان عــن ســداد ديونــه فــي مــارس 2020، بعدمــا 

فشــل فــي ســداد 1.2 مليــار دوالر ســندات بالعملــة 

الصعبــة، فيمــا أوضحــت الحكومــة أنَّ هنــاك خســارة 

المصرفــي؛  القطــاع  فــي  دوالر  مليــار   »83« بـــ  تقــدر 

لســحب  األفــراد  توجــه  فــي  تســبب  الــذي  األمــر 

الودائــع، وارتفــاع النقــد المتــداول بنســبة 274 % حتــى 

.2020 أغســطس 
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أجــرت  اللبنانيــة  الحكومــة  أنَّ  التقريــر  وأوضــح 

قــرض  حــول  الدولــي  النقــد  مــع صنــدوق  محادثــات 

بقيمــة 10 مليــارات دوالر، حيــث يدعــم الصنــدوق خطــة 

الحكومــة علــى نطــاق واســع، لكــن الخطــة محكــوم 

البنــوك،  مــن  الضغــط  خــال  مــن  بالفشــل  عليهــا 

حيــث إّن معظــم البنــوك اللبنانيــة الكبــرى مملوكــة 

ــا علــى األقــل لسياســيين أو لعائاتهــم، فيمــا لــم  جزئيًّ

يتفــق المصرفيــون علــى حجــم خســائر لبنــان، ُمصريــن 

علــى أن األرقــام المعلنــة مــن ِقبــل الحكومــة اللبنانيــة 

مبالــغ فيهــا.

الحكومــة،  قيــادة  الحريــري«،  »ســعد  ــي  تولِّ وعقــب 

اقترحــت جمعيــة البنــوك بيــع أصــول مملوكــة للدولــة 

هــذه  حــل  فــي  للمســاعدة  دوالر؛  مليــار   40 بقيمــة 

الفوضــى، فيمــا ُتــرك البنــك المركــزي اللبنانــي ليواصل 

سياســاته، والتــي يبــدو أن بعضهــا بمثابــة محــاوالت 

الســتمرار االحتيــال.

فايننشال تايمز: االقتصاد السوداني يواجه 
وضًعا كارثيًّا بعد الثورة )٢٧ سبتمبر ٢0٢0(

أشــار »أندريــا شــيباني Andres Schipani« فــي هــذا 

الســودان،  شــهدها  التــي  االحتجاجــات  إلــى  المقــال 

خصوًصــا بعــد ارتفــاع أســعار الغــذاء والوقــود؛ ممــا 

»عمــر  الســوداني  بالرئيــس  اإلطاحــة  عليــه  ترتــب 

الجديــدة  االنتقاليــة  الحكومــة  وتكافــح  البشــير«، 

لتحقيــق اســتقرار اقتصــادي، خصوًصــا بعــد ســنوات 

مــن الفســاد الــذي استشــرى فــي الدولــة، فضــًلا عــن 

مــن  لذلــك  الســودان؛  علــى  المفروضــة  العقوبــات 

المتوقــع أن ينكمــش االقتصــاد الســوداني بنســبة 

7.2% عــام 2020؛ حيــث تضافــرت جائحــة فيــروس كورونــا 

مــع نقــص فــي العملــة الصعبــة لخلــق سلســلة مــن 

المشــكات، والتــي تفاقمــت بســبب فيضــان النيليــن 

األزرق واألبيــض، والــذي يعــد األســوأ منــذ عقــود.

ومــن الجديــر بالذكــر أن رئيــس المجلــس الســيادي 

الســوداني الجنــرال »عبــد الفتــاح برهــان« قــد ســافر 

هــذا األســبوع إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلجــراء 

محادثــات مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وُيعتقــد 

بإســرائيل  االعتــراف  جعلــت  المتحــدة  الواليــات  أن 

الســودان،  دولــة  مــع  صفقــة  ألي  مســبًقا  شــرًطا 

لإلفــرا	  الصفقــة  هــذه  تحقيــق  فــي  تأمــل  والتــي 

الســودان  ويجــري  المســاعدات،  مــن  مليــارات  عــن 

محادثــات مــع صنــدوق النقــد الدولــي، ولكــن دون دعــم 

الواليــات المتحــدة ال يمكــن للســودان الحصــول علــى 

قــروض مــن المؤسســات الدوليــة والــدول األخــرى، 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، مــا زال الســودان غيــر قــادر علــى 

شــطب الديــون الســابقة، والتــي تبلــغ قيمتهــا حوالــي 

)60( مليــار دوالر؛ لذلــك أوضــح المستشــار االقتصادي 

لرئيــس الــوزراء الســوداني«آدم حريكــة« أن »الدولــة 

بحاجــة إلــى دعــم خارجــي، كمــا أنهــا بحاجــة إلــى أن يتــم 

ــة لإلرهــاب«. ــدول الراعي ــة اســمها مــن قائمــة ال إزال
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ويعــد االقتصــاد مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه الدولــة 

الســودانية، حيــث انخفضــت قيمــة الجنيــة الســوداني 

خــال   145 كان  أن  بعــد   252 إلــى  ليصــل  الــدوالر  أمــام 

أن  ســبق  مــا  إلــى  وُيضــاف  أغســطس2020،  الشــهر 

معــدالت التضخــم قفــزت إلــى حوالــي 166% فــي شــهر 

ــى المعــدالت فــي  ــي ُتعــد أحــد أعل أغســطس 2020، والت

الدولــة  العالــم بعــد فنزويــا وزيمبابــوي، كمــا تواجــه 

الســودانية أزمــة فيمــا يتعلــق بنقــص الخبــز، خصوًصــا 

ثمــن  دفــع  أجــل  مــن  الصعبــة  العملــة  تناقــص  مــع 

ــى تجــار  ــوم عل واردات القمــح، ويلقــي المســؤولون بالل

فــي  القديــم-  للنظــام  -المواليــن  الســوداء  الســوق 

مســبوقة  غيــر  مســتويات  إلــى  الصــرف  ســعر  دفــع 

بعــد ســنوات مــن العقوبــات األمريكيــة، وخــال شــهر 

الســودانية  الحكومــة االنتقاليــة  أعلنــت   ،2020 ســبتمبر 

قيمــة  انخفــاض  بعــد  االقتصاديــة  الطــوارئ  حالــة 

الســلطات  أنشــأت  لذلــك  كبيــر؛  بشــكل  العملــة 

ــن يبيعــون الذهــب بأســعار  محاكــم خاصــة للتجــار الذي

مرتفعــة جــًدا، وقــد ألقــت شــرطة مدينــة الخرطــوم هــذا 

األســبوع القبــض علــى عصابــة تقــوم بتزويــر الجنيهــات 

الســودانية؛ لذلــك أوضحــت وزيــرة الماليــة الســودانية 

»هبــة محمــد علــي« أن الحملــة التــي تقــوم بها الشــرطة 

الســودانية تســتهدف المخربيــن الذيــن شــاركوا فــي 

»عمليــة ممنهجــة لتخريــب االقتصــاد الســوداني، وخنق 

االنتقاليــة«. الحكومــة 

علــى الرغــم مــن أن صــادرات الســودان للــدول العربيــة 

تتنــوع مــا بيــن النفــط والذهــب والسمســم والصمــغ 

العربــي، فــإن عجــز الميــزان التجاري الســوداني قد بلغ 

حوالــي 50%، كمــا يعانــي االقتصــاد من نقــص في النقد 

األجنبــي منــذ انفصــال جنــوب الســودان فــي عــام 2011، 

آخــًذا معــه ثاثــة أربــاع إنتــا	 النفــط، عــاوة علــى ذلــك، 

ــى االقتصــاد  ــر عل ــزال الجيــش يحتفــظ بنفــوذ كبي ال ي

الســوداني، حيــث قالــت مستشــارة االســتثمار فــي 

الخرطــوم« أمــل التيجانــي علــي«:« إنــه ُســمح للجيــش 

ومعظمهــم  شــركات،  بامتــاك  األمــن  وقــوات 

يقومــون بالتصديــر وال يدفعــون العائــدات للحكومــة 

ــًدا »؛ لذلــك قــال أحــد الناشــطين السياســيين: »ال  أب

يمكننــا إلقــاء اللــوم بنســبة 100% علــى النظــام الســابق؛ 

ألن البــاد يقودهــا اآلن حمــدوك والجيــش«، مضيًفــا 

لــم يكــن  أن »االقتصــاد ســيئ والــدوالر يرتفــع، وإذا 

لدينــا خبــز، فســتبدأ المظاهــرات مــن جديــد«.

بلومبرج: الصين منحت المزيد من اإلعفاء 
 من الديون وفًقا لمقترح مجموعة العشرين

)١ نوفمبر ٢0٢0(

وقعــت الصيــن المزيــد مــن اتفاقــات تجميــد الديــون 

ــر فقــًرا، وتتجــه نحــو توثيــق التعــاون  ــدول األكث مــع ال

بيــن أكبــر اقتصــادات العالــم، فــي محاولــة لتخفيــف 

العــبء المالــي عــن الــدول التــي تخــوض معركــة مــع 

جائحــة فيــروس كورونــا، بحســب بيــان وزارة الخارجيــة 

الصــادر يــوم الجمعــة الموافــق 30 أكتوبــر مــن عــام 

2020، حيــث إنــه تــم توقيــع اتفاقــات تخفيــف الديــن عــن 

معظــم الــدول المطالبــة، كمــا أنــه تجــرى مشــاورات 

منــح  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  المتبقيــة،  الــدول  مــع 

المقرضــون الصينيــون غيــر الرســميين راحــة للــدول 

المدينــة المتعثــرة بمــا يتماشــى مــع شــروط مبــادرة 

»تعليــق خدمــة الديــون لمجموعــة العشــرين.«

يأتــي البيــان قبــل أســبوعين مــن االجتمــاع االســتثنائي 

لــدول  المركزيــة  البنــوك  ومحافظــي  ماليــة  لــوزراء 

التاليــة  المرحلــة  لمناقشــة  العشــرين  مجموعــة 

اآلن،  وحتــى  العالميــة،  الديــون  تخفيــف  حملــة  مــن 

طلبــت أكثــر مــن 40 دولــة تأجيــل 5 مليــارات دوالر مــن 

ــا لمعهــد  ــة الرســمية، وفًق ــون الثنائي مدفوعــات الدي

وافقــت  المعارضــة،  بعــض  بعــد  الدولــي،  التمويــل 

االقتصــادات الناشــئة بقيــادة الصيــن، أكبــر مقــرض 

رســمي فــي العالــم، علــى اســتراتيجية عمــل مشــتركة 

إلعــادة هيكلــة الديــون الثنائيــة فــي االجتمــاع األخيــر 

لــوزراء مجموعــة العشــرين فــي شــهر نوفمبــر 2020، 

كمــا مــددت المجموعــة تعليــق الديــون علــى األقــل 

حتــى النصــف األول مــن عــام 2021.

ــي  ــدوق النقــد الدول ــرة العامــة لصن ــرى المدي هــذا، وت

ينبغــي تمديــد تخفيــف  أنــه  »كريســتالينا جورجيفــا« 

عبء الديون لمدة عام كامل، فقد ذكرت »جورجيفا« 

التنميــة  مركــز  اســتضافه  اإلنترنــت  علــى  حــدث  فــي 

أبحــاث مقــره واشــنطن- أن ســتة  -مركــز  العالميــة 

أشــهر ســتكون مجــرد فتــرة راحــة مؤقتــة، وســتحتا	 
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بعــض الــدول فــي نهايــة المطــاف إلــى إعــادة هيكلــة 

ديونهــا، كمــا تــرى »جورجيفــا« أن إطــار الديــن الجديــد 

ــرة. ــدول الفقي ــر لمســاعدة ال هــو إنجــاز كبي

مــع  أوثــق  تنســيًقا  المشــتركة  االســتراتيجية  وتمثــل 

نــادي باريــس للدائنيــن، فيمــا تأمــل الحكومــات الغربيــة 

تخفيــف  جهــود  فــي  دورهــا  بزيــادة  الصيــن  تقنــع  أن 

األمــر  بــأن  االئتمــان،  خبــراء  أحــد  صــرح  وقــد  الديــون، 

قــد يســتغرق بعــض الوقــت لوضــع تفاصيــل خطــة 

تخفيــف الديــون، ولكــن فــي النهايــة ســيتم الوصــول 

إلــى إطــار عمــل مشــترك، فالصيــن مــن حيــث المبــدأ ال 

تعــارض ذلــك، لكنهــا غيــر راضيــة عــن مبــادرة تعليــق 

خدمــة الديــن، وترغــب فــي اســتجابة متعــددة األطــراف، 

باإلضافــة إلــى زيــادة إقــراض صنــدوق النقــد الدولــي.

البنــك  رئيــس  »مالبــاس«،  ذكــر  آخــر:  صعيــد  علــى 

لتخفيــف  يكفــي  مــا  تفعــل  لــم  الصيــن  أن  الدولــي، 

عــبء ديــون الــدول الفقيــرة، ممــا جعــل بنــك التنميــة 

مبــادرة  خــار	  كبيــر،  خارجــي  مقــرض  وهــو  الصينــي، 

تخفيــف الديــون، وتمثــل ديــون الصيــن حوالــي 60% مــن 

الديــون الثنائيــة التــي مــن المقــرر أن تســددها أفقــر 

دول العالــم فــي عــام 2020، كمــا دعــت الصيــن بنــوك 

التنميــة والمؤسســات التجاريــة التــي ليســت جــزًءا 

الديــون  لتخفيــف  الترتيبــات متعــددة األطــراف  مــن 

إلــى تقديــم إســهامات لتخفيــف عــبء ديــون الــدول 

الناميــة، وفًقــا لبيانهــا لبلومبــر	.

اإليكونوميست: العديد من الدول بحاجة إلى 
تخفيف عبء الديون )٢0 نوفمبر ٢0٢0(

ســداد  عــن  تتخلــف  دولــة  ســادس  زامبيــا  أصبحــت 

ســنداتها فــي عــام 2020 بعــد األرجنتيــن وبليــز واإلكــوادور 

األســواق  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  وســورينام،  ولبنــان 

الماليــة اســتعادت الكثيــر مــن الهــدوء الــذي فقدتــه فــي 

مــارس2020، فــإن هنــاك 38 دولــة تصنيفهــا االئتمانــي 

يشــير إلــى احتماليــة تخلفهــا عــن الســداد أو مــا هــو 

أســوأ مــن ذلــك، وهــو ضعــف الرقــم فــي نهاية عــام 2009. 

أّن هنــاك 73 دولــة  وكشــف تقريــر لإليكونوميســت 

َمدينــة بنحــو ُخمــس ديونهــا الخارجيــة )102 مليــار دوالر( 

للدائنيــن مــن القطــاع الخــاص، مــن حاملــي الســندات 

إلــى البنــوك، و76 مليــار دوالر لحكومــات أخــرى، والباقي 

لمقرضيــن متعــددي األطــراف مثــل البنــك الدولــي، 

ويصعــب اآلن عقــد صفقــات عادلــة لتخفيــف عــبء 

الديــون فــي مثــل هــذه الجائحــة.

مــن  إعفــاًء  الغنيــة  الــدول  وتقــدم معظــم حكومــات 

الديــون بشــكل مشــترك مــن خــال »نــادي باريــس«، 

وهــو تجمــع مــن المقرضيــن الحكومييــن، حيــث دعــت 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة الصيــن لانضمــام، فيمــا 

ســيتم التوقيــع علــى »إطــار عمــل مشــترك« لتخفيــف 

ــم.  ــر فقــرا فــي العال ــدول األكث ــة مــن ال ــون 73 دول دي

وتجــدر اإلشــارة إلــى أّنــه يمكن ألزمــات الديون أن تحفز 

االبتــكار فــي األدوات الماليــة، فعلــى ســبيل المثــال، 

تمــت الســيطرة علــى أزمــة ديــون أمريــكا الاتينيــة فــي 

الثمانينيــات عــن طريــق تحويــل القــروض المصرفيــة 

إلــى ســندات قابلــة للتــداول، والتــي ســميت علــى اســم 

»نيكــوالس بــرادي«، وزيــر الخزانــة األمريكيــة آنــذاك، 

ديــون  ســوق  فــي  ثــورة  بــرادي  فكــرة  أحدثــت  حيــث 

الــدول الناميــة. 





مؤشـــــرات الديـن

العـــــام في مصــر
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علــى الرغــم مــن ارتفــاع قيمــة صافــي الديــن العــام )المحلــي والخارجــي(، إال أننــا ناحــظ تراجــع فــي نســبة صافــي الديــن العــام 
)محلــي وخارجــي( للناتــج المحلــي اإلجمالــي بعــد عــام 2017.

االقتصــاد  يتحملهــا  التــي  األعبــاء  قيمــة 

العالــم  مــن  االقتــراض  نتيجــة  القومــي؛ 

الخارجــي، وتتمثــل قيمــة هــذه األعبــاء فــي 

الفوائــد بالعملــة األجنبيــة التــي يتــم دفعهــا 

نتيجــة هــذا الديــن فــي فتــرة زمنيــة معينــة، 

وتشــمل مدفوعات أقســاط الدين والفوائد 

العــام. الخارجــي خــالل  للديــن  الفعليــة 

٢٠١٤-٢٠١٥
٢٠١٥-٢٠١٦

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠@

٨٤,٧
٩٠,٠

٩٥,٤
٨٦,٢

٨٥,٦
٧٤,٢

(٪)

المصدر : وزارة المالية 
@ حتى فبراير ٢٠٢٠

٢٠١٤-٢٠١٥
٢٠١٥-٢٠١٦

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠@

المصدر : وزارة المالية 
@ حتى فبراير ٢٠٢٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠

٢٠٥٧.٣ ٢٤٩٩.٦

٣٧٨٨.٩

٤٥٧٤.٤

٣٣.٩.٣

٤٤٩٦.٩

مليار جنيه

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

تطور نسبة صافي الدين العام )محلي وخارجي( للناتج 
المحلي اإلجمالي

تطور صافي الدين العام )المحلي والخارجي(

تطور إجمالي خدمة الدين الحكومي )محلي وخارجي(

 ٤٢٩.٥ ٤٩٣.٨

٥٩٠.٤

٧٠٥.١
٧٧٥.٧

٩٤٤.٧
١١٢١.٦

مليار جنيه

١٥٠٠

١٠٠٠

٥٠٠

٠

المصدر : وزارة المالية
@ مشروع موازنة

@@ موازنة

المتوقع وصول خدمة الدين إلى١١٢١٫٥ مليار جنيه في ٢٠٢١

٢٠١٤-٢٠١٥
٢٠١٥-٢٠١٦

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠ @@

٢٠٢٠-٢٠٢١ @
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تراجــع ملحــوظ فــي نســبة الفوائــد للناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال عــام 2019 - 2020 ومتوقــع أن تنخفــض خــال عــام 2020 -2021 
لتســجل %3.8.

تطور نسبة فوائد الدين الداخلي والخارجي للناتج المحلي اإلجمالي

تطور إجمالي األقساط المسددة على خدمة الدين 
الحكومي )محلي وخارجي(

تطور قيمة الفوائد المسددة على خدمة الدين الحكومي 
)محلي وخارجي(

المصدر : وزارة المالية

٢٧٣.٨ ٢٦٧.٦
٢٤٢.٦

٣٧٥.٦

٥٥٥.٦

مليار جنيه

٦٠٠.٠

٥٠٠.٠

٤٠٠.٠

٣٠٠.٠

٢٠٠.٠

١٠٠.٠

٠.٠

المصدر : وزارة المالية

٩.٦ ٢٢.٢ ٣٥.٢ ٤٤.٧ ٤٨.٨

٣٠٧.٠

٤١٥.٢

٤٩٧.٨
٥٢٤.٤

٥١٧.٢

٤٣٧.٤

٥٣٣.٠
٥٦٩.١ ٥٦٦.٠

٣١٦.٦

مليار جنيه

٦٠٠.٠

٥٠٠.٠

٤٠٠.٠

٣٠٠.٠

٢٠٠.٠

١٠٠.٠

٠.٠

فوائد الدين المحليفوائد الدين الخارجي

الفوائد المسددة على خدمة الدين الحكومي (محلي وخارجي)

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠@@

٢٠٢٠-٢٠٢١@
٢٠١٦-٢٠١٧

٢٠١٧-٢٠١٨
٢٠١٨-٢٠١٩

٢٠١٩-٢٠٢٠@@
٢٠٢٠-٢٠٢١@

@ مشروع موازنة
@@ موازنة

@ مشروع موازنة
@@ موازنة

المصدر : وزارة المالية 

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢

٠

(٪)

٩,١
٩,٩

١٠,٠
٩,٢

٨,٣

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠@@

٢٠٢٠-٢٠٢١@

@@ موازنة@ مشروع موازنة
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٨٩,٨

(٪)

يونيو
٢٠١٩

سبتمبر
٢٠١٩

ديسمبر
٢٠١٩

مارس
٢٠٢٠

يونيو
٢٠٢٠

يونيو
٢٠١٩

سبتمبر
٢٠١٩

ديسمبر
٢٠١٩

مارس
٢٠٢٠

يونيو
٢٠٢٠

١٠٠

٥٠

٠

١٠,٢

٨٩,٨ ٩٠,٠

١٠,١ ١٠,٠

٩٠,٧

٩,٣

٩١,٢

٨,٨

نسبة الدين الخارجي قصير ا�جل إلى إجمالي الدين الخارجي

نسبة الدين الخارجي طويل ا�جل إلى إجمالي الدين الخارجي
المصدر : البنك المركزي المصري

١٠٨,٧ ١٠٩,٤

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

١١٢,٧ ١١١,٣
١٢٣,٥

مليار جنيه

تطور نسبة الدين الخارجي قصير وطويل األجل إلى 
إجمالي الدين الخارجي 

تطور الدين الخارجي 

تراجــع نســبة الديــن الخارجــي قصيــر األجــل إلــى إجمالــي الديــن الخارجــي خــال عامــي 2019و2020 مــع ارتفــاع نســبة الديــن الخارجــي 
طويــل األجــل إلــى إجمالــي الديــن الخارجــي وهــو مــا يقلــل الضغــط علــى الحكومــة فــي األجــل القصيــر

تطور نسبة خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات 
السلعية والخدمية 

تطور نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي اإلجمالي

٤٠.٠

٣٠.٠

٢٠.٠

١٠.٠

٠.٠

١٢,٧
١٤,٦

١٩,٧

٢٨,٠
٢٥,٥

٣٦,٠

٥٠.٠

٤٠.٠

٣٠.٠

٢٠.٠

١٠.٠

٠.٠

٣٦.٠
٣٠.٢ ٣١.٢ ٣٠.٨

٣٤.١

المصدر : البنك المركزي المصريالمصدر : البنك المركزي المصري

يونيو
٢٠١٩

سبتمبر
٢٠١٩

ديسمبر
٢٠١٩

مارس
٢٠٢٠

يونيو
٢٠٢٠

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٥-٢٠١٦

٢٠١٤-٢٠١٥
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩
٢٠١٩-٢٠٢٠

(٪)(٪)
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تطور متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 
تطور الدين العام المحلي وصافي الدين المحلي 

الحكومي 

١٠١٣.٠ ١٠٠٩.٨
١٠٤٠.٣ ١٠٢٧.٦

١١٤٠.٣
١٢٠٠.٠٠

١٠٠٠.٠

٨٠٠.٠

٦٠٠ .٠

٤٠٠.٠

٢٠٠.٠

٠.٠

(دوالر)

ديسمبر ٢٠١٨
سبتمبر ٢٠١٩

ديسمبر ٢٠١٩

٥٠٠٠٫٠

٤٠٠٠٫٠

٣٠٠٠٫٠

٢٠٠٠٫٠

١٠٠٠٫٠

٠٫٠

٤١٠٧٫٩

٣٥٠٤٫٩
٣٦٥٨٫٢

٣٨٢٤٫٣
٤١٨٦٫٠

٤٣٥٤٫٥

مليار جنيه

صافي الدين المحلي للحكومة الدين العام المحلي

يونيو
٢٠١٩

سبتمبر
٢٠١٩

ديسمبر
٢٠١٩

مارس
٢٠٢٠

يونيو
٢٠٢٠

المصدر : البنك المركزي المصري

المصدر : البنك المركزي المصري

* الديــن العــام المحلــي: يمثــل رصيــد الديــن المجمــع المســتحق 

علــى الحكومــة والهيئــات االقتصاديــة بعــد اســتبعاد اقتــراض 

الهيئــات االقتصاديــة مــن بنــك االســتثمار القومــي واقتــراض 

ــة ــات االقتصادي ــة مــن الهيئ قطــاع الموازن

مــن  األرصــدة  إجمالــي  الحكومــي:  المحلــي  الديــن  صافــي   *

مــع  حســابتها  مركــز  وصافــي  الحكوميــة  والســندات   األذون 

الجهاز المصرفي

األذون  علــى  الفائــدة  ســعر  متوســط  تراجــع 

الفوائــد  قيمــة  وكذلــك  الحكوميــة،  والســندات 

قيمــة  تراجــع  ثــم  ومــن  الداخلــي  الديــن   علــى 

إجمالي الفوائد 

المصدر : وزارة المالية

٢٠

١٥

١٠

٥

٠

١٨ ١٨,٥ ١٨,٠

١٣,٥

(٪)

٢٠١٦-٢٠١٧
٢٠١٧-٢٠١٨

٢٠١٨-٢٠١٩

١٥,٣

٢٠٢٠-٢٠٢١@@
٢٠١٩-٢٠٢٠@

@ تقديري

@@ موازنة

تطور متوسط سعر الفائدة على األذون و السندات 
الحكومية  ديسمبر ٢٠١٨

سبتمبر ٢٠١٩
ديسمبر ٢٠١٩

٩٠

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٧٧.٢

 ٦٥.٩ ٦٢.٩ ٦٥.٧
٧١.٩ ٧٤.٨

(٪)

نسبة صافي الدين المحلي الحكومي للناتج المحلي ا�جمالي
نسبة الدين العام المحلي للناتج المحلي ا�جمالي

المصدر : البنك المركزي المصري

تطور نسبة الدين العام المحلي وصافي الدين المحلي 
الحكومي للناتج المحلي اإلجمالي





الــمـــؤشــــــــرات  أهـــــــم 

المحليــة االقتصاديــة 



المؤشرات المحلية

أواًل: مؤشرات االقتصاد الكلي

ثــــــانيــًا: مؤشرات سوق العمل

ثــــالثـــًـا: مؤشرات سوق األوراق المالية

رابـــعــــًا: مؤشرات قطاعية

خامًسا: معامالت مصر والعالم الخارجي



المصدر: وزارة التخطيط و التمنية ا�قتصادية

استهالك
 عائلي

مليار جنيه

استهالك
حكومى

استثمار
و مخزون

الصادرات 
السلعيه

و الخدمية

الواردات 
السلعية

و الخدمية

يونيو
٢٠١٩

مارس
٢٠٢٠

يونيو
٢٠٢٠

الربع
سنوىسنوى

معدل التغير ٪

٨٠٣.٤

١٠٥.٧

٨٥٥.٤

٨٧٫٠

٨٩٥.٨

١٢٠.٥

٤.٧

٣٨.٥

١١.٥

١٤.٠

٥٦.٤-١٩٣.٧١٥٠٫٠٨٤.٤٤٣.٧-

٤٨.٦-١٦٥.٤١٥٦٫٠٨٥.١٤٥.٥-

٢٤.٧-٢٦٠.٨٢٢٤٫٠١٩٦.٣١٢.٤-

الناتج المحلي اإلجمالي وفقا لعناصر اإلنفاق باألسعار الثابتة

تطور قيمة الناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق باألسعار الثابتة 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

مليار جنيه

١٢٠٠

١٠٠٠

٨٠٠

٦٠٠

٤٠٠

٢٠٠

٠
يونيو ٢٠١٩

مارس ٢٠٢٠
يونيو ٢٠٢٠

١,٠٠٧.٤
١,٠٢٤.٤

٩٩٠.٠

أواًل: مؤشرات االقتصاد الكلي
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الهيكل المتوقع للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بحسب النشاط االقتصادي)2022/2021(

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

التحويلية الصناعات 

والتجزئة الجملة  تجارة 

والبترول الغاز  استخراج 

الزراعة

والبناء التشييد 

العقارية الملكية 

العامة الحكومة 

والتخزين النقل 

المساعدة وا�نشطة  المالية  الوساطة 

والفنادق المطاعم 

ا�عمال خدمات 

الصحية الخدمات 

ا�تصاالت

التعليم  خدمات 

الكهرباء

السويس قناه 

ا�خرى الخدمات 

ا�جتماعية والتأمينات  التأمين 

والصرف المياه 

المعلومات

                                     ١٨

        ١٣.٥

  ١٠.٧                     

١٠.٥                             

٧.٥                                                                        

٧.١                                                                               

٦.٥                                                                                        

٤.٦                                                                                                            

٣.٦                                                                                                                          

٣.٣                                                                                                                                 

٢.٨                                                                                                                                         

٢.٢                                                                                                                                                 

٢.١                                                                                                                                                     

١.٨                                                                                                                                                             

١.٨                                                                                                                                                               

١.٦                                                                                                                                                                     

٠.٩                                                                                                                                                                              

٠.٧                                                                                                                                                                                   

٠.٦                                                                                                                                                                                      

٠.٣                                                                                                                                                                                         

٢٠١٠٠

٪
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السيولة المحلية

متوسط سعر الصرف تطور قيمة االحتياطات الدولية 

نوفمبر
٢٠١٩ 

أكتوبر 
٢٠٢٠

نوفمبر 
سنوى٢٠٢٠ شهرى

معدل التغير ٪

١٧.٩-٩٦١.١١١٤١.٩١١٣٣.٥٠.٧

٣٠٩٢.٠٣٦٦٤.٠٣٧١٢.٤١.٣٢٠٫١

٤٠٥٣.١٤٨٠٥.٩٤٨٤٦.٠٠.٨١٩.٦

٦٩.٨٧٩.٥٨٠.٥١.٠١٠.٧

مليار جنيه

M1 المعروض النقدي

M2 السيولة المحلية

السيولة المحلية/
 الناتج المحلي ا�جمالي (٪)

اشباه النقود

٢

١

٠

(٪)(٪)

٠.٢-
٠.٤-

٠.٨

٠.٠ ٠.٠
٠.٢

ديسمبر ٢٠١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ديسمبر  ٢٠٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠ ديسمبر  ٢٠٢٠

٦

٤

٢

٠

٧.١

٥.٤

٣.٨

٥.٧

٤.٠

٢.٤

التضخم ا�ساسى

التضم العام

التضخم ا�ساسى

التضم العام

المصدر: البنك المركزي المصري

المصدر: البنك المركزي المصريالمصدر: البنك المركزي المصري

٦٠

٤٥

٣٠

١٥

٠

١٠

٨

٦

٤

٢

٠

المصدر: البنك المركزي المصري

عدد أشهر الواردات التي تغطيها االحتياطات
صافي االحتياطات الدولية

جنيهمليار دوالر شهر

أكتوبر ٢٠١٩

أكتوبر ٢٠٢٠

نوفمبر ٢٠٢٠

ديسمبر ٢٠٢٠
يوليو ٢٠٢٠

أغسطس ٢٠٢٠

سبتمبر ٢٠٢٠

٤٥.٢٥

٣٨.٢٦

٨.٢١٥.٨٨
١٧.٦٢ ١٩٫١٠ ١٩٫١٠

٤٫٢٣ ٤.١٨ ٤.١٩

١٥.٦٩ ١٥.٧٠
٧.٣ ٧.٣ ٧.٣

٧.٣

٣٨٫٣١ ٣٨.٤٣
٣٩.٢٢ ٣٩.٢٢ ٤٠.٠٦

المصدر: البنك المركزي المصري

أول يناير ٢٠٢٠أول يناير ٢٠٢١  أول ديسمبر٢٠٢٠ 

دوالر أمريكي  ريال سعودي يورو
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متوسط سعر الفائدة الشهرية المرجحة

 تطور قيمة معدل التضخم الشهري 
العام واألساسي

 معدل التضخم العام واألساسي على 
أساس سنوي

١

٠.٥

٠

٠.٥-

(٪)(٪)

٠.٢-
٠.٤-

٠.٨

٠.٠ ٠.٠

٠.٢

ديسمبر ٢٠١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ ديسمبر ٢٠١٩ديسمبر  ٢٠٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠ ديسمبر  ٢٠٢٠

٦

٤

٢

٠

٧.١

٥.٤

٣.٨

٥.٧

٤.٠

٢.٤

التضخم ا�ساسى

التضم العام

التضخم ا�ساسى

التضم العام

المصدر: البنك المركزي المصريالمصدر: البنك المركزي المصري

(٪)

ديسمبر ٢٠١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠

شهر - ٣ أشهر٣ أشهر - ٦ أشهر ٦ أشهر لسنةقروض (سنة)

٢٠

١٥

١٠

٥

٠

٩.٢
٧.٤

٩.٨
٨.١ ٨.٣

٧.٤

٩.٧
٨.٢ ٨.٣

١٠.٣ ١٠.٣
١٣.٨

المصدر: البنك المركزي المصري
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ثانيًا: مؤشرات سوق العمل

ثالثًا: مؤشرات سوق األوراق المالية

معدل البطالةتطور عدد المشتغلين وقوة العمل

المصدر : البورصة المصرية

نهاية
 يناير
٢٠٢٠ 

نهاية
 ديسمبر

٢٠٢٠ 

نهاية
يناير
سنوى ٢٠٢١ شهرى

معدل التغير ٪

١٦٠٩٩.١١٣٢٤٥.٩١٤٠٦٩.٦٦.٢١٢ .٦ -

١٢٧٧.٥٢١٤٥.٢٢٣٥٥.٧٩.٨٨٤.٤

١٩٣٥.٩٢٢٣٥.٤٢٣٦٦.٢٥.٩٢٢.٢

نقطة

EGX 30 capped مؤشر

EGX 50 EWI مؤشر

EGX 70 EWI مؤشر

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

ديسمبر
٢٠١٩

ديسمبر 
٢٠٢٠

نوفمبر 
سنوى٢٠٢٠ شهرى

معدل التغير ٪

١٣٥٨١ .٤٣١٥٢٣.٩٨٣٦٥٩٩. ١١٦٩.٥

٢٦.٠ -

١٦ .١

٢٧.٦١٦ .٤٢٠ .٤٢٤.٧

إجمالي قيمة تداول
ا�سهم المقيدة

بالجنيه (مليون جنيه)

إجمالي قيمة تداول
ا�سهم المقيدة

 بالدوالر (مليون دوالر)

مالحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحثالمصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

ديسمبر
٢٠١٩

ديسمبرالمؤشر
٢٠٢٠

نوفمبر 
سنوى٢٠٢٠ شهرى

معدل التغير ٪

٩٢٠ .٣٦٩٦٨.٦٣٨٧٢.٤٤٤.٤ -٣٢٠ .٨

٦٦.٩ ١ ١ ١٢٤ .٢١٨٨٧٤.٤١٨٥٦١.٤١ .٧ -

كمية ا�صدارات الجديدة
من ا�سهم - تأسيس
وزيادة (مليون سهم)

قيمة ا�صدارات الجديدة
من ا�سهم - تأسيس

وزيادة (مليون جنيه)

مؤشرات البورصة المصرية

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة وا�حصاء

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

(بالمليون)

سبتمبر ٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠

المشتغلونقوة العمل

٢٦.٢

٤.٧

٨.٥

٥.٨

٢٦.١
٢٨.٤

٢٢.٧

١٦.٢ ١٥.٢

٧.٨

٩.٦

٧.٣

٢٨.٢

٢٤.١
٢٦.٧

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة وا�حصاء

٢٥

٢٠

١٥

١٠

٥

٠
سبتمبر ٢٠١٩ يونيو ٢٠٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠

ذكورإجمالى إناث

(٪)
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رابعًا: مؤشرات قطاعية

المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

سبتمبر 
٢٠١٩

سبتمبر 
٢٠٢٠ 

أغسطس 
سنوى٢٠٢٠ شهرى

معدل التغير ٪

٨.٤١٠.١٩.٢٨.٧ ٩.١-

٠.٥-٩٤.٩٩٦.٢٩٥.٤٠.٩

٧.١٨.٣٨.٥١.٩١٨.٧

بالمليون

عدد مشتركي
التليفون الثابت

عدد مشتركي ا�نترنت
ADSL فائق السرعة 

عدد مشتركي
التليفون المحمول

مليون ك.و.س

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

ديسمبر 
٢٠١٩

ديسمبر 
٢٠٢٠

نوفمبر 
سنوى٢٠٢٠ شهرى

معدل التغير ٪

١٤٨٦٣.١١٤٦٥٥.٣١٥١٢٧.٠٣.٢١.٨

٢.٤ ١٢٠٨٤.٨١٢٩٤٩.٢١٢٣٧٢.٨ ٤.٥-

إجمالي الطاقة
الكهربائية المولدة

إجمالي الطاقة 
الكهربائية المستخدمة

 (المباعة)

ألف طن

مالحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحثالمصدر: وزارة التموين والتجارة الداخلية

ديسمبر 
٢٠١٩ المؤشر

المؤشر

المؤشر

ديسمبر 
٢٠٢٠ 

نوفمبر 
سنوى٢٠٢٠ شهرى

معدل التغير ٪

٦٥٦.٠٦٨٨.٦٨١٥.٧١٨.٥٢٤.٣

٣.٤-

٢٠.٤-

٢٦.٢-

١٨.٥-

٨٠.٤ ٨٢١.٣٤٣٩.٨

٤٤١٤

٧٩٣.٣

٤٥١٧٣٥٩٧

٥٢٢٥٤٥٢٦٣٨٥٥١٤.٨-

إجمالي مبيعات حديد
 التسليح في السوق

 المصرية

إجمالي إنتاج حديد
التسليح في السوق

المصرية

إجمالي مبيعات
ا¬سمنت في السوق

 المصرية

إجمالي إنتاج ا¬سمنت
 في السوق المصرية

مؤشرات قطاع االتصاالت والمعلومات

المصدر : البورصة المصرية

نهاية
 يناير
٢٠٢٠ 

نهاية
 ديسمبر

٢٠٢٠ 

نهاية
يناير
سنوى ٢٠٢١ شهرى

معدل التغير ٪

١٦٠٩٩.١١٣٢٤٥.٩١٤٠٦٩.٦٦.٢١٢ .٦ -

١٢٧٧.٥٢١٤٥.٢٢٣٥٥.٧٩.٨٨٤.٤

١٩٣٥.٩٢٢٣٥.٤٢٣٦٦.٢٥.٩٢٢.٢

نقطة

EGX 30 capped مؤشر

EGX 50 EWI مؤشر

EGX 70 EWI مؤشر

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

ديسمبر
٢٠١٩

ديسمبر 
٢٠٢٠

نوفمبر 
سنوى٢٠٢٠ شهرى

معدل التغير ٪

١٣٥٨١ .٤٣١٥٢٣.٩٨٣٦٥٩٩. ١١٦٩.٥

٢٦.٠ -

١٦ .١

٢٧.٦١٦ .٤٢٠ .٤٢٤.٧

إجمالي قيمة تداول
ا�سهم المقيدة

بالجنيه (مليون جنيه)

إجمالي قيمة تداول
ا�سهم المقيدة

 بالدوالر (مليون دوالر)

مالحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحثالمصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

ديسمبر
٢٠١٩

ديسمبرالمؤشر
٢٠٢٠

نوفمبر 
سنوى٢٠٢٠ شهرى

معدل التغير ٪

٩٢٠ .٣٦٩٦٨.٦٣٨٧٢.٤٤٤.٤ -٣٢٠ .٨

٦٦.٩ ١ ١ ١٢٤ .٢١٨٨٧٤.٤١٨٥٦١.٤١ .٧ -

كمية ا�صدارات الجديدة
من ا�سهم - تأسيس
وزيادة (مليون سهم)

قيمة ا�صدارات الجديدة
من ا�سهم - تأسيس

وزيادة (مليون جنيه)

قيمة وكمية اإلصدارات الجديدة

قيم تداول األسهم المقيدة
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المصدر: وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

سبتمبر 
٢٠١٩

سبتمبر 
٢٠٢٠ 

أغسطس 
سنوى٢٠٢٠ شهرى

معدل التغير ٪

٨.٤١٠.١٩.٢٨.٧ ٩.١-

٠.٥-٩٤.٩٩٦.٢٩٥.٤٠.٩

٧.١٨.٣٨.٥١.٩١٨.٧

بالمليون

عدد مشتركي
التليفون الثابت

عدد مشتركي ا�نترنت
ADSL فائق السرعة 

عدد مشتركي
التليفون المحمول

مليون ك.و.س

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

ديسمبر 
٢٠١٩

ديسمبر 
٢٠٢٠

نوفمبر 
سنوى٢٠٢٠ شهرى

معدل التغير ٪

١٤٨٦٣.١١٤٦٥٥.٣١٥١٢٧.٠٣.٢١.٨

٢.٤ ١٢٠٨٤.٨١٢٩٤٩.٢١٢٣٧٢.٨ ٤.٥-

إجمالي الطاقة
الكهربائية المولدة

إجمالي الطاقة 
الكهربائية المستخدمة

 (المباعة)

ألف طن

مالحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحثالمصدر: وزارة التموين والتجارة الداخلية

ديسمبر 
٢٠١٩ المؤشر

المؤشر

المؤشر

ديسمبر 
٢٠٢٠ 

نوفمبر 
سنوى٢٠٢٠ شهرى

معدل التغير ٪

٦٥٦.٠٦٨٨.٦٨١٥.٧١٨.٥٢٤.٣

٣.٤-

٢٠.٤-

٢٦.٢-

١٨.٥-

٨٠.٤ ٨٢١.٣٤٣٩.٨

٤٤١٤

٧٩٣.٣

٤٥١٧٣٥٩٧

٥٢٢٥٤٥٢٦٣٨٥٥١٤.٨-

إجمالي مبيعات حديد
 التسليح في السوق

 المصرية

إجمالي إنتاج حديد
التسليح في السوق

المصرية

إجمالي مبيعات
ا¬سمنت في السوق

 المصرية

إجمالي إنتاج ا¬سمنت
 في السوق المصرية

مؤشرات قطاع التشييد والبناء

مؤشرات قطاع الكهرباء
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مؤشرات قطاع النقل
أ- السكك الحديدية

	- النقل الجوي

ب- النقل البحري

المصدر: الهيئة القومية للسكك الحديدية

نوفمبر 
٢٠١٩

نوفمبر المؤشر
٢٠٢٠ 

أكتوبر 
سنوى٢٠٢٠ شهرى

معدل التغير ٪

٢٨.٢٢٠.٤٢٧.٩

١٨٤.٥٢٣٤.١٢١٧.٦١٧.٩

١.٢-

٣٩٧٤٢٠٤٠٩٣.٠

٢٨.٥٣٠.٩٢٩.٩٧٥.١

٣٦.٧

٧.١-

٢.٦-

٣.١-

عدد ركاب السكك
الحديدية

(مليون راكب)

إيرادات نقل الركاب
بالسكك الحديدية

 (مليون جنيه)

وزن البضائع
المنقولة 

بالسكك الحديدية 
(ألف طن)

إيرادات نقل البضائع
بالسكك الحديدية

(مليون جنيه)

مالحظة: معدل التغير محسوب بواسطة الباحثالمصدر: وزارة الطيران المدني

أكتوبر 
٢٠٢٠

نوفمبر 
٢٠١٩

نوفمبر 
سنوى٢٠٢٠ ربع شهري

معدل التغير ٪

٢٥.٦١٧.٩٩٢٠.٠١١.٣٢١.٧-

٦٦.٦-٣٠١٨.٩١٠٣٩.٦١٠٠٧.٣٣.١-

كمية البضائع
 غير البترولية

¤ (ألف طن)  المنقولة جّوً

حركة الركاب المنقولين
جّو¤ (ألف راكب) 

المصدر: قطاع النقل البحري

سنوى شهرى

معدل التغير ٪

١١١٢١٠٤٩١١٢٤٧.٢١.١

أكتوبر 
٢٠١٩

أكتوبر 
٢٠٢٠

سبتمبر 
٢٠٢٠

المؤشر

المؤشر

كمية البضائع غير البترولية 
المنقولة بحرا على سفن 

مصرية (ألف طن )
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مؤشرات قطاع السياحة

مؤشرات تحويات المصريين بالخار	

مؤشرات قناة السويس

سنوى

٤.٥-

٣.٧-

المصدر: هيئة قناة السويس

شهرى

معدل التغير ٪

٠.٢-٤٨٨.٠٤٩٠.٩٤٨٧.٠٠.٨-

١٦٥١١٦١٤١٥٧٦٢.٤-

١٠٣.٩١٠٠.٣١٠٠.١٠.٢-

ديسمبر 
٢٠١٩

ديسمبر 
٢٠٢٠ 

نوفمبر 
٢٠٢٠

إجمالي المتحصالت من قناة 
السويس (مليون دوالر)

إجمالي عدد السفن العابرة 
لقناة السويس (سفينة)

الحمولة الصافية للسفن العابرة 
لقناة السويس (مليون طن)

 المصدر: البنك المركزي المصري

سنوى ربع سنوي

معدل التغير ٪

٦٩٣٩.٤٧٨٦٩.٠٦٢١٢.٥١٠.٥- ٢١.١-

يونيو
٢٠١٩

يونيو
٢٠٢٠

مارس
٢٠٢٠

المؤشر

تحويالت المصريين العاملين 
بالخارج (مليون دوالر)

 المصدر: وزارة السياحة  وا�ثار

نوفمبر 
٢٠٢٠

ديسمبر 
٢٠١٩

ديسمبر 
سنوى٢٠٢٠ شهري

معدل التغير ٪

١٠٥٣.٥٢٦٨.٧٢٩١.٤٧٢.٣- ٨.٥

٩٩٤٤.٢٣٥٤٣.١٣٥٢٢.٢٦٤.٦- ٠.٦-

المؤشر

عدد الليالي السياحية 
(ألف ليلة)

عدد السائحين الوافدين  إلى 
مصر (ألف سائح) 

خامسًا: معامالت مصر والعالم الخارجي
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التجارة الدولية

صافي االستثمار األجنبي المباشر 

المصدر: البنك المركزي المصري

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واحصاء

أكتوبر 
٢٠١٩ 

أكتوبر 
٢٠٢٠ 

سبتمبر 
سنوى٢٠٢٠ شهرى

معدل التغير ٪

٢٥٤٢.٦٢٣٢٢.٩٧٢٢٠٦.٢١٣.٢ - ٥. ٠ -

٦٦٣٤.٦

٤٠٩٢. ٠ -

٥٠٤٢.٩٥٥١ ١٤ .٧١ .٤٢٢.٩ -

٢٧١٩.٩٨ -٢٩٠٨.٤ -٦.٩٢٨.٩ -

مليون دوالر

إجمالي قيمة الصادرات

عجز الميزان التجاري@

إجمالي قيمة الواردات

٠

١٨٠٠

(مليون دوالر)

١٢٠٠

٦٠٠

يونيو ٢٠١٩

١٧١٢.٣

مارس ٢٠٢٠

٩٧٠.٥

يونيو ٢٠٢٠

١٥٢٤.٠





مجلة  اقتصاديـة
تصـدر عن مركز المعلومـات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصـري 

آفــاق
اقتصاديـة
معاصرة

٢٠٢١ينــاير

موضوع العـدد:

الدين العام الحكومي

العـدد (٢)

با�ضافـة إلى ملف شامل 
حول الدين العام الحكومي في مصر والعالم

���������������

١ شارع مجلس الشعب – قصر العيني –  القاهرة –  مصــــر
لشعــب ا مجلس    ١ ٩ ١  : ب . ص     ١ ١ ٥٨ ٢  : ي يد بر قم  ر

 (٢٠٢)٢٧٩٢٩٢٢٢ ٢٧٩٢٩٢٩٢(٢٠٢)              فاكس:  تليفون: 
�����������������������������������������������������

د. فخري الفقي
تقييم أداء استراتيجية إدارة الدين العام في مصر

ا�دارة الرقميــة للديــون الخارجيــة

د. فريـد النجــار

د. نهال المغربل
الدين العام وخيارات السياسة المالية

د. عبد الفتاح الجبالي
الدين العام المحلي وسبل العالج

الديون السيادية المصرية تستفيد من ا�صالح 
االقتصادي وهيكلة ا�عمار 

د. نادر خضر


