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 ّلف عن سداد قروضهاالى التخستدفع دول المنطقة " كورونا
 للنقاش مع الحكومة الجديدةصندوق النقد جاهز : أزعور

 
 .زعور أن صندوق النقد على أتّم االستعداد لمساعدة لبنانأعلن مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أ

قّدم الحكومة اللبنانية برنامج إصالحات شاماًل وموثوقًا به يساعد في معالجة المشاكل االقتصادية والخطوة األولى أن تى الحكومة المقبلة، نتطلع إل: "وقال في حوار مع اإلعالم
دعومًا من مختلف رنامج يجب أن يكون مآب، وهذا الب 4بسبب األزمات المتعددة التي مّر بها البلد والتي أضيفت إليها تداعيات انفجار والمالية المتعددة التي يواجهها لبنان، 

 ."طراف وموّجهًا إلى إعادة الثقة واالستقرار االقتصادياأل
 

 ."دعم الماليالصندوق جاهز للمشاركة في المناقشات مع الحكومة الجديدة للحصول على ال"وكشف أن 
 

وأولويات السياسات  0202/0202الوسطى في الفترة الشرق األوسط وآسيا مي المتوقعة لمنطقة وكان عقد أزعور، مؤتمرًا صحافيًا فرضيًا ناقش فيه تقرير آفاق االقتصاد اإلقلي
 .للفترة المقبلة

ير مالي متزامن في ى االستجابة بقوة على مستوى المالية العامة، وهو ما ترتب عليه أكبر تيسدفعت جميع البلدان إل( 21-كوفيد)جائحة مرض فيروس كورونا "وأشار الى أن 
 ."لبلدان المصدرة للنفطفط وتيسير هائل في ابلدان المستوردة للنال

سواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى، انعكاسًا للنظم مع هذا، فحجم هذه اإلجراءات على مستوى المالية العامة أقل قلياًل من تلك التي اتخذتها اقتصادات األ"وأوضح أنه 
رغم األهمية البالغة لإلجراءات الطارئة، من "ولفت الى أنه ". المالي المحدود في اقتصادات أخرى االقتصادات، والحيز لقوية بالفعل في بعضالصحية ونظم الرعاية االجتماعية ا

لحيز المالي، سيفضيان إلى تآكل ا فارتفاع مستويات الدين ومعدالت العجز. ادات، أن تفضي إلى زيادة احتياجات المنطقة من التمويلشأنها، إلى جانب التراجع الكبير في اإلير 
 ."رِّض المنطقة لمخاطر انتشار الفيروس من جديدما ُيع  

ر المعاكسة بعض الشيء بفعل انخفاض تكاليف االقتراض، انعكاسًا للتيسير النقدي وتتراجع حدة هذه اآلثا. ويسفر، في بعض البلدان، عن عدم االستمرارية في ديناميكية الدين
 .رسمية وزيادة التمويل الاالقتصادات المتقدم كبرى الكبير في

إجراءات مشابهة، ال تُتوقع عودة  مع ذلك، حتى في ظل اإلجراءات الطموحة في السيناريو األساسي لضبط أوضاع المالية العامة، ورغم أنه كان قد سبق اتخاذ"ولفت الى أنه 
ى مستوى المالية العامة، ينبغي أن تخّفف الحكومات المخاطر المالية الضعف المتزايدة عل وفي مواجهة مواطن. ةالبلدان إلى مستويات مديونيتها التي كانت سائدة قبل الجائح

 .إدارة الدينبوضع أطر للمالية العامة متوسطة األجل، واعتماد قواعد مالية، وتعزيز 
 

 تعزيز اإلمتثال الضريبي
لمثال، من خالل تعزيز االمتثال الضريبي، وزيادة تصاعدية النظم الضريبية، لي وذلك، على سبيل التوسيع الحّيز الما وفي الوقت نفسه، اعتبر أنه يجب أن تسعى هذه الحكومات

 وفي الوقت نفسه، يجب أن يسعى صناع السياسات كذلك إلى دعم تحقيق تعاف  . التدريجي لدعم الوقودورفع مستوى كفاءة اإلنفاق بوسائل منها تحسين الحوكمة واإللغاء 
عادة التدريب لشغل وظائف جديدةزيز شبكات األمان االاحتوائي من خالل تع عطاء األولوية لإلنفاق على الصحة والتعليم وا   .جتماعي وا 

 حة مرض فيروس كورونا، غير أن األزمة غير المسبوقة الناجمة عن جائسطى العام الجاري وهي تتمتع بمركز قوي بوجه عاموقال استهلت بنوك منطقة الشرق األوسط وآسيا الو 
لى أن وتشير نتائج اختبار مبسط لقياس القدرة على تحمل الضغوط إ. ها أن تؤدي إلى زيادة هائلة في حاالت التخّلف عن السداد والقروض غير المنتظمة، بإمكان(21-كوفيد)

لشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان تبار، تتعرض منطقة اووفقًا لهذا االخ. يمليار دوالر أميرك 212التكلفة المحتملة الضمحالل األصول في بلدان المنطقة قد تصل إلى 
طالق، بينما تتراجع رؤوس أموال البنوك في عدد من البلدان حيث تواجه البلدان المصدرة للنفط الخسائر األكبر على اإل –ألضرار جسيمة للغاية  (MENAP) وباكستان

جهزة المصرفية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى أكثر صالبة بفضل قاعدتها الرأسمالية األكبر في وتعّد األ. ي الدنيات رأس المال التنظيما دون متطلباالمستوردة للنفط إلى م
 .لقطاع الخاصبداية األزمة وتدني حجم االئتمان الممنوح ل

ا في ذلك بعض النتائج المتشائمة التي أبرزها لى المدى القصير، بمض المخاطر المالية عوكانت ساعدت سياسات القطاع المالي الداعمة حتى اآلن في الحيلولة دون تحّقق بع
. ازن السلطات بدقة بين مواصلة توفير االئتمان والحفاظ على االستقرار الماليوينبغي مستقباًل أن تو . اختبار القدرة على تحمل الضغوط، كما ساهمت في تيسير توفير االئتمان

بما في ذلك بالنسبة الى المشروعات الصغيرة  –فيف القيود التنظيمية وتقوية الرقابة ومواصلة تعزيز الشمول المالي الجهود على إلغاء تخئحة، ينبغي أن تركز ومع انحسار الجا
 .ع النمو الشاملمن أجل تشجي –والمتوسطة 


