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 :املقدمـــة
    اإن ظاهرة املديونية اخلارجية لبلدان العامل الثالث ليست بظاهرة حديثة النشأة، كما أ 

ليست هي املرة األوىل  يف العصر احلايل  اليت تقوم فيها بلدان العامل الثالث باالقتراض من البلدان 
املتقدمة ،فاملراجع املتخصصة يف هذا اال تذكرنا بأن هناك عددا كبريا من البلدان املستقلة  يف 

ر  إىل االقتراض اخلارجي، مث أمريكا الالتينية ، قد جلأت مع بداية  العشرينيات من القرن  التاسع عش
النصف الثاين من ذلك القرن، كاإلمرباطورية العثمانية، ومصر، وتونس،  تلتها بلدان أخرى  يف

حيث أفرطت هذه البلدان يف االستدانة اخلارجية، ووجدت نفسها  يف النهاية  عاجزة عن سداد 
 .ديوا اخلارجية، مما أدى إىل احتالل بعضها عسكريا

ظاهرة املديونية اخلارجية ليست مقتصرة على بلدان العامل الثالث فقط ، فتاريخ  كما أن   
اليابان ، أستراليا ، : املديونية يذكرنا بأن هناك بعض البلدان اليت تنعت اآلن بالبلدان املتقدمة

 قد جلأت إىل االقتراض اخلارجي ، واستطاعت هذه البلدان أن تتحول. الواليات املتحدة األمريكية
  .إىل بلدان دائنة مصدرة لفوائض مدخراا 

إن املرحلة اهلامة يف تاريخ املديونية املعاصرة بالنسبة  لبلدان العامل الثالث ميكن حتديدها من   
، وهذه السنة اليت بدأ فيها عدد كبري من البلدان املستقلة يتزايد كما أن ذلك 1955بداية  سنة 

الدويل لبلدان العامل الثالث بعد االنتهاء من مشروع مارشال التاريخ يشكل بداية تنامي اإلقراض 
  .القاضي بإعمار أوروبا الغربية

وهكذا فقد شهدت فترة الستينات والسبعينات من القرن املاضي، تزايد إقبال بلدان العامل    
تها، اليت رمس الثالث على القروض اخلارجية لتمويل االستثمارات اليت تضمنتها إستراتيجية التنمية

وذلك بقصد اخلروج من حالة التخلف ، وقد مت ذلك حتت تأثري نظريات التنمية اليت ظهرت  
آنذاك، واليت كانت تنظر إىل مشكلة التخلف على أا، بالدرجة األوىل، مشكلة نقص املوارد املالية 

ا بارتفاع معدل الداخلية الالزمة لتمويل التنمية، وأن التغلب على  مشكلة التخلف إمنا يبقى مرهون
وقد . تراكم رأس املال، إنه كلما كان معدل التراكم مرتفعا، كلما أمكن حتقيق معدالت منو أعلى

وجدت بلدان العامل الثالث  آنذاك يف االقتراض اخلارجي  الوسيلة السهلة لسد الفجوة القائمة، 
وف اإلقراض الدويل اليت مابني املدخرات احمللية واالستثمارات املطلوب تنفيذها، خاصة  وأن ظر

سادت يف فترة السبعينات من القرض املاضي، كانت مالئمة بالنسبة لبلدان العامل الثالث، لذلك  
  .فهي تعترب  فترة تزايد الديون اخلارجية هلذه األخرية



وبذلك ميكننا القول أن أول حلقة يف أزمة املديونية اليت تعيشها بلدان العامل الثالث كانت   
عندما أفرطت  هذه البلدان يف اإلقراض اخلارجي  واعتربته  مصدرا  ،لت يف السبعينيات قد تشك

بديال لالدخار احمللي وليس مصدرا مكمال له، وبالتايل  ميكن القول أن مشكلة املديونية تتعرض هلا 
إىل أن إال أن حدا ختتلف من جمموعة  إىل أخرى  ،كل من بلدان العامل الثالث والبلدان املتقدمة

هذه األخرية هلا القدرة أن تتكيف مع الوضع عكس اموعة األوىل اليت ال تستطيع أن تتكيف مع 
  .الوضع ، وبالتايل تربز هلا أزمة املديونية

وما إن حل عقد الثمانينات من القرن املاضي حىت وجدت كثري من بلدان العامل الثالث  
نفجار أزمة املديونية يف الكثري منها كان أوهلا أزمة نفسها حتت أعباء مديونية ثقيلة، أدت إىل إ

عندما رفع كبار املدينني  يف أمريكا الالتينية راية العصيان، فيما يتعلق بتسديد القروض  1982
الدولية اليت حل أجلها  وانقضت أكثر من عشرين سنة منذ ذلك التاريخ و القضية تشغل بال 

ن إنقاذه و يسعون إىل تفادي الوقوع مرة أخرى يف نفس األزمة، اجلميع، دائنني يريدون إنقاذ ما ميك
ومدينون يريدون التخلص من الشلل الذي أصاب اقتصادهم نتيجة وقوعهم يف مأزق املديونية 
املتسارعة أملني يف الوصول إىل مصادر متويل أفضل، فهم قد أدمنوا االستدانة وال تسمح هلم 

ث مل تفلح التنمية اليت حاولوا حتقيقها يف عقود أربعة من الزمن التطورات الدولية بالتخلي عنها حي
يف إيصال اقتصادا م إىل االعتماد على مواردهم الذاتية اليت تسلبها أعباء تراكم الديون، مما شكل 
موضوع مديونية بلدان العامل الثالث جماال خصبا للبحث، و الدراسة من قبـل الكثري من 

أن أزمة املديونية تعترب كإحدى اآلليات اليت فرضتها الدول الرأمسالية العاملية يف االقتصاديني و الواقع 
فقد تأزمت تلك القضية على حنو واضح يف الربع األخري . أزمتها املعاصرة على بلدان العامل الثالث

القرن من القرن العشرين، أي منذ ظهور أزمة االقتصاد الرأمسايل العاملي إبان فترة السبعينيات من 
املاضي ، على حنو ما ذكرناه سابقا ، والواقع أن موضوع املديونية خالل فترة االستعمار فلم يكن 
هلذه املشكلة وجود، رغم التبعية الشديدة اليت وقعت فيها بلدان العامل الثالث جتاه الدول 

  .االستعمارية
 الظروف العادية إبان و السبب يف ذلك هو أن امليزان التجاري هلذه البلدان كان حيقق يف   

هذا الفائض، الذي كان ينجم عن وجود قطاع كبري للصادرات وقدر . عصر االستعمار فائضا
حمدود للواردات، كان يستخدم يف تسوية حتويالت أرباح و فوائد رؤوس األموال األجنبية املستثمرة 

 .اخلارج يف قطاع املواد اخلام و يف دفع ما عسى أن تكون الدولة قد اقترضته من



هلذا مل تكن تسوية االلتزامات و الديون اخلارجية لبلدان العامل الثالث التابعة تثري آنذاك أية   
مشاكل، و بعد حصول بلدان العامل الثالث على استقالهلا السياسي و سعيها حنو التصنيع والتنمية 

  .سرعان ما ظهرت فيها مشكلة الفجوة التمويلية، أي فجوة املوارد احمللية
بدال من سد هذه الفجوة عن طريق تعبئة الفائض االقتصادي املمكن و مواجهة حتديات   

اجتهت معظم بلدان العامل الثالث احلديثة االستقالل ) اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا ( هذه التعبئة 
اخلمسينيات    لسد هذه الفجوة عن طريق االقتراض اخلارجي، و قد كانت خالل تلك الفترة أي فترة 

و الستينيات من القرن املاضي شروط االقتراض مواتية، عكس ما بدت عليه هذه الشروط بداية من 
السبعينيات من القرن املاضي جمحفة و معقدة، و السبب يف ذلك هو بروز أزمة االقتصاد الرأمسايل 

ولية اليت تصدرها جمموعة العاملي و نتج عن ذلك حدوث تراخ شديد يف الطلب العاملي على املواد األ
بلدان العامل الثالث، و ضاعف من حرج املوقف، تزايد نزعة احلماية يف التجارة الدولية، األمر الذي 

  .أدى إىل وضع عقبة جديدة أمام صادرات بلدان العامل الثالث
  .و كان من نتيجة ذلك كله حدوث نقص شديد يف حصيلة النقد األجنيب لقطاع الصادرات

  .حية أخرى، اجتهت أسعار الواردات اليت تستوردها هذه البلدان حنو االرتفاع الشديدو من نا
و قد أدى ذلك إىل زيادة عجز موازين مدفوعات هذه البلدان األمر الذي قاد هذه الدول إىل طلب 

  .املزيد من القروض، اليت أدت إىل تزايد حجم مديونية هذه البلدان
ية يف هذا اال، جند اجتاهني على قدر كبري من األمهية وبعد مراجعة األدبيات اإلقتصاد
  :يعطيان تفسريات خمتلفة لظاهرة املديونية مها

و كانت متثله جمموعة الدول الرأمسالية الدائنة و املؤسسات  النقدية الدولية اليت : االجتاه األول
لى عاتق الدول املدينة، على تسيطر عليها، و هو اجتاه حياول أن يلقي مبسئولية تزايد هذه األزمة ع

أساس أن تلك األزمة تعود إىل االستخدام غري الرشيد للموارد األجنبية املقترضة، و إىل سوء اإلدارة 
و ضعف مستوى األداء االقتصادي، و إىل أخطاء السياسات االقتصادية املطبقة فيها، وإىل وجود 

  .الستيعابية  هلذه البلدان طموحات زائدة يف التنمية و التصنيع تتجاوز الطاقة ا
و جتدر اإلشارة بأن هذا االجتاه مازال هو االجتاه الطاغي السائد يف البحوث املعاصرة عن أزمة 

  .الديون العاملية و خباصة تلك البحوث اليت تصدر عن املؤسسات النقدية الدولية



رى أن املسؤولية األساسية لتزايد فكان ي، و كان ميثله بعض قادة بلدان العامل الثالث  :االجتاه الثاين 
إمنا تقع على عاتق الدول الرأمسالية الدائنة اليت مل تقم بأداء و اجبها يف مساعدة ، مشكلة الديون 

بلدان العامل الثالث باملعونات و القروض امليسرة اليت  حتتاج إليها يف عملية التنمية و حل مشكالا 
  .      االقتصادية و االجتماعية

ن القروض و املساعدات امليسرة اليت انسابت إىل تلك البلدان كانت ضئيلة ،واتسمت و أ
  .بسيطرة االستقطاب الدويل عليها و غلبة العالقات اخلاصة يف توزيعها 

مـن هنـا فقـد اضطـرت دول بلـدان العالـم لثالـث إلـى اللجـوء إىل أشكال التمويل 
وقوع من مث يف فخ استغالل املؤسسات النقدية و املالية يف اخلارجي ذات الكلفة العالية، و إىل ال

  .سوق اإلقراض الدويل
بعد عرض هذين االجتاهني جتدر بنا اإلشارة إىل حتديد طبيعة األزمة، واليت نرى أا تتمثل 

  : فيما يلي
عاملية لقد أرجع عدد من االقتصاديني الذين تناولوا طبيعة أزمة الديون ال : األزمة هي أزمة سيولة

هذه األزمة إىل مشكالت نقص السيولة، و أن اجلزء األكرب من تلك املشكالت ينبع من سلوك 
جمموعة من املتغريات اليت ال يستطيع البلد املدين أن يتحكم فيها، مثل سعر الفائدة على القروض 

جم األموال و ح) و من مث معدل التبادل الدويل(اخلارجية، و أسعار الصادرات و أسعار الواردات 
وعلى هذا األساس، فإن سلوك هذه املتغريات يف اجتاه . اليت يستطيع البلد أن يقترضها من اخلارج

مضاد ملصاحل البلدان املدينة هو املسؤول بشكل رئيسي عن هذا الوضع املتأزم الذي آلت  إليه 
  .   مشكلة السيولة فيها، و من مث صعوبات خدمة ديوا اخلارجية 

يف هذا اإلطار، هناك جمموعة أخرى من االقتصاديني، الذين اعتمدوا على  :األزمة هي أزمة إفالس 
النماذج القياسية التحليلية، و الذين رأوا أن طبيعة أزمة الديون العاملية و بالذات لبلدان العامل الثالث، 

  .ست مشكلة سيولة مؤقتة هي مشكلة إفالس هذه الدول و عدم قدرا على الوفاء ذه الديون و لي
و النماذج القياسية اليت متت يف هذا اخلصوص، حاولت أن تبحث عن ،الشروط و 
األوضاع اليت متكن البلد املدين أن يستفيد من رأس املال األجنيب، و جتعله قادرا على مواصلة النمو، 

  .و تسوية أعباء ديونه اخلارجية دون حدوث مشكالت عويصة



يرى بعض االقتصاديني أن  :ية هي انعكاس ألزمة هيمنة رأس املال الدويلأزمة املديون    
هناك عالقة وثيقة بني أزمة املديونية العاملية، و رأس املال الدويل، و ذلك بالنظر ملا أصبح يلعبه هذا 
األخري يف  فترة السبعينات و الثمانينات من القرن املاضي، و أصبحت له السيطرة الفعلية على 

  .صاد الرأمسايل العاملي، مبراكزه املتقدمة و املتخلفة االقت
ذلك أنه استنادا إىل اخلربة التارخيية لتلك الفترة، و يف ضوء ظاهرة التدويل اليت حدثت يف            

نقل رأس املال املصريف إىل النطاق  : االقتصاد الرأمسايل العاملي، أصبحت مهمة رأس املال املايل هي
لك من أجل التمهيد لتطوير و توسيع املؤسسات الصناعية املتعددة اجلنسية، بغية دخول العاملي، و ذ

هذه املؤسسات إىل بعض بلدان العامل الثالث، الذي يكون فيها معدل الربح أعلى من املتوسط 
  . ية و تبدو يف الواقع  هذه الوظيفة على درجة كبرية من األمهية يف تفسري أزمة املديونية العامل. السائد

ذلك أن سعي رأس املال الدويل لتحقيق هذه الوظيفة قد أدى إىل خلق مشكلة املديونية             
العاملية، باإلضافة إىل ذلك هناك إستراتيجية مارسها رأس املال الدويل، و ذلك من أجل حل أزمة 

ملاضي، من خالل املدفوعات الدولية النامجة عن تلك العجوزات يف فترة السبعينات من القرن ا
ابتكاره آلليات جديدة من الوساطة املالية اليت جنحت يف تدبري املوارد الالزمة ملواجهة هذه 

  ،. العجوزات
و كانت الوسيلة اجلوهرية لذلك هي إعادة تدوير الفوائض النفطية، اإلفراط يف خلق               

نذاك لعبت البنوك التجارية دورا  و آ. السيولة الدولية من خالل سوق الدوالرات األوروبية
إقراض بلدان العامل الثالث  يف ـانطالقا مما  كانت متلكه من بيترو دوالر و يورو دوالر -استراتيجيا

بسخاء شديد، و دون ضوابط  أو مراعاة لقواعد االحتراس و الضمانات املصرفية التقليدية، و كان 
ما يهم البنوك هو اإلقراض بسعر فائدة مرتفع سعيا و راء أرباح، ودون أن تراعي القدرة الفعلية هلذه 

دان العامل الثالث استهلت اإلقراض اخلارجي ومن جهة أخرى، فإن بل. البلدان على الدفع مستقبال
  . كمخرج رئيسي ملواجهة عجز احلساب اجلاري

أما يف فترة الثمانينات من القرن املاضي، فقد أصبحت الفوائض تتكون يف الدول الرأمسالية 
و بالتايل فإن دول الفوائـض احلاليـة، أي الـدول املتقدمـة أصبحت تسعى إىل نوع جديد 

  الفوائض  لتشغيل هذه
و تفضيلها االستثمارات، إال أا ال تستطيع أن تؤمن الستثماراا يف ظل املديونية العاملية لبلدان 

  .العامل الثالث



إذن أين تستثمر هذه الفوائض؟ هل تستثمر هذه الفوائض يف بلدان العامل الثالث، و هل ميكن 
ديونية املرتفعة هلا؟ مـن أجـل ذلك دأب توجيهها إىل هذه البلدان و بسعر فائدة مرتفع يف ظل امل

رأس املـال الدولـي و بالتنسيق مع املؤسسات النقدية الدولية أن يتخذا أسلوبا حلل أزمة املديونية 
  .اخلارجية لبلدان العامل الثالث 

وفيما خيص احللول املقترحة، و خاصة من طرف أصحاب االجتاه األول، الذي تتزعمه 
فإن هذه األخرية تقترح  برامج للتكييف ، بالتنسيق مع املؤسسات النقدية الدولية الدول الرأمسالية، و

االقتصـادي، و هي سياسات حديثة التطبيق حيث ارتبطت نشأا بأزمة املديونية اخلارجية اليت 
اجتاحت بلدان العامل الثالث  و بالرغم من حداثة عهدها أثارت هذه السياسات اهتماما كبريا  على 

من مستوى، سواء على املستوى األكادميي  البحثي، ومن خالل العدد املتزايد من الدراسات  أكثر
اليت استأثرت ا هذه السياسات، أو على مستوى احلكومات و املنظمات الدولية ذات االهتمام 

  . االجتماعي 
و يعكس هذا االهتمام الواسع بسياسات التكييف اهليكلي من حيث هي جمموعة 

ات االقتصادية املوصى ا من قبل املؤسسات النقدية الدولية، و اليت دف إىل الوصول اإلجراء
  .باالقتصاد إىل حالة االستقرار، من خالل معاجلة بعض االختالالت  املالية و النقدية اليت يعاين منها

من خالل إجراء تعديل على هيكل هذا االقتصاد، األمر الذي ، و كذلك حتقيق منو مستمر
ؤدي إىل إعادة ثقة الدائنني ا و ميكنها من إعادة جدولة ديوا و كذا احلصول على متويل جديد ي

كل تلك القضايا تطلبت اللجوء إىل املؤسسات النقدية الدولية للحصول على شهادة سالمة  
اتفاق  ، و اليت هي عبارة عن)املشروطية ( أوضاعها االقتصادية بعد التزام هذه الدول مبا يسمى بـ 

يتم مبوجبه ربط استمرار ، بني املؤسسات النقدية الدولية من جهة و الدولة املدينة من جهة أخرى
  . التدفقات املالية اخلارجية، من منح و قروض، بإجراء تغيريات يف  السياسة االقتصادية للدولة املدينة

شكل سنوي، متضمنا و يعرب هذا االتفاق عن النوايا الصادر عن حكومة الدولة املعنية، ب
حتديدا لسياسات التكييف و احتياجات الدولة من التمويل اخلارجي و التمويل املتاح من املؤسسات 
النقدية الدولية، و على الرغم من أن خطاب النوايا يصدر يف النهاية عن حكومة الدولة اليت تود 

ال حصيلة مفاوضات بني هذه االلتزام بسياسات التكييف، إال أن هذا اخلطاب يف الواقع ما هو إ
احلكومة و املؤسسات النقدية الدولية، تتخذ يف النهاية شكل تعهدات ملزمة للحكومة املعنية، 

  .تستدعي العقاب املتمثل يف و قف التمويل اخلارجي



باإلضافة إىل سياسة التكييف، هناك بعض احللول املقترحة حلل معضلة املديونية، و اليت هي يف الواقع 
  :  ة لسياسات التكييف، أو بعبارة أخرى تصب يف خانة أصحاب االجتاه األول، و منها نذكرمكمل

و كان يهدف هذا املخطط إىل مساعدة بلدان ، 1985مت و ضعه سنة   :خمطط جيمس بيكـر
العامل الثالث اليت تتخبط يف مشكلة املديونية، و ذلك من أجل حتقيق منو اقتصادي كافـي 

املديونيـة، و يتضمن هذا املشروع منح قروض جديدة من طرف املؤسسات ملواجهـة مشكلـة 
و بشرط أن تلتزم هذه البلدان لسياسات إعادة التكييف، واليت تتضمن العناصر ، النقدية الدولية

  : التالية 
و ذلك من طر ف البنوك التجارية  عن طريق خمتلف الوسائل مبا يف  :التخفيض اإلرادي للمديونية

يل املديونية إىل مسامهة أو إعادة شراء للمديونية من قبل الدولة بأسعار السوق مع األخذ ذلك حتو
بعني االعتبار للقيمة احلقيقية ملديونية دول العامل الثالث الذي يتم تبادله  بشكل عام يف السوق 

الديون املعتربة،  الثانوية اليت متتاز بتحفيظ هام، فهذه األدوات متكن الدائنني من استعادة جزء هام من
التحويل إىل استثمارات، وإعادة شراء أقساط : و من بني األدوات التقنية لتحويل املديونية هي 

  .    الديون
إن اهلدف من هذه التقنية  هو احلد مباشرة من القيمة  :حتديد  سقف األقساط خلدمة الدين

هدفها ختفيض املديونية، و هناك عدة اإلمجالية للمدفوعات السنوية املستحقة خلدمة الدين، و ليس 
ختفيض معدالت الفائدة، و حتديد  سقف لألقساط اخلاصة : أساليب تلجأ هلا هذه التقنية نذكر منها 

  . خلدمة الدين
يف ملكية األصول اإلنتاجية يف الدول املدينة، و مبقتضى هذا  :مشاركة الدول أو املؤسسات الدائنة 

ة تستطيع أن ختفض أعباء ديوا اخلارجية، من خالل السماح للدائنني النموذج، فإن الدولة املدين
  .باملشاركة يف ملكية ما متلكه من مشروعات

لقد تباينت اآلراء  يف تشخيص مشكلة املديونية اخلارجية للبلدان املدينة من حيث حتمل 
   .اجلتهامسؤولية االستدانة،  وحول طبيعة املديونية وأسباا، واحللول املقترحة ملع

  : مما سبق ميكن طرح إشكالية املوضوع من خالل التساؤل التايل
  على من تقع  مسؤولية الديون اخلارجية للبلدان املدينة ؟ 

  :يستوجب البحث يف بعض التساؤالت الفرعية التالية. ولإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي



وكيف ميكن التخلص منها   ؟ما هي أسباا  ؟ما هـي طبيعتـه املديونيـة اخلارجيـة 
   ؟أو احلد من آثارها على األقل

الشك أن موضوع األطروحة املتعلق بدراسة و حتليل مديونية بلدان العامل الثالث،  :أمهية البحث  
مع اإلشارة حلالة اجلزائر، موضوع واسع النطاق، متشابك، و لذا فإن حمور األطروحة كما ذكرنا 

اليت فرضتها املؤسسات النقدية الدولية على البلدان املدينة، و ،هو التركيز على سياسات التكييف 
ك بقصد معرفة آثار هذه السياسات على حجم املديونية، و تطورها، مع تبيان كذلك آثار هذه ذل

  .السياسة على الصعيد االقتصادي و االجتماعي
لقد اقتضت طبيعة األطروحة أن ننطلق أساسا من استقراء الواقع إىل حتليله حتليال   :منهج البحث

لقة باإلشكالية األساسية، هذا و إن كانت األطروحة ال مفصال، مث استنباط بعض القواعد العامة املتع
ختلوا من البعد التارخيي و ذلك عند تسليط الضوء على تطور أزمة املديونية، سواء على مستوى 

  .بلدان العامل الثالث أو يف حالة اإلشارة إىل حالة اجلزائر 
   : األطروحة مخسة فصول فقد مشلت ، من منطلق املنهج السابق  :خطة األطروحة و تقسيماا 

النظري ألزمة الديون اخلارجية الذي حاولنا من خالله إبراز مربرات  ارتناول الفصل األول اإلط
التمويل اخلارجي يف دول العامل الثالث بسبب ضعف املدخرات احمللية و كذا فجوة التجارة 

  .تمويل املؤدي إىل أزمة املديونيةاخلارجية، مع التركيز على األعباء املترتبة عن اللجوء ملثل هذا ال
بينما يف الفصل الثاين حاولنا من خالله حتليل نشأة و تطور املديونية يف بلدان العامل الثالث، مع 
التركيز على التطور التارخيي هلذه الظاهرة، و يف نفس الوقت مت إبراز أهم العوامل املسؤولة على هذه 

  . األزمة سواء كانت داخلية أم خارجية
وقمنا بتحليل املديونية كظاهرة اقتصادية ارتبطت باالقتصاديات النامية مما استدعت 
الضرورة إىل حبث البعد التارخيي للظاهرة للوقوف على اخلصائص املميزة هلا و حتديد آثارها و 

  .انعكاساا على تلك االقتصاديات
الثالث الستعراض و يبدو أن هناك عدة رؤى للظاهرة مما تطلب األمر ختصيص الفصل 

بعض الرؤى بشأن حتليل هذه الظاهرة خاصة ما تعلق منها برؤية كل من مؤسسيت صندوق النقد 
  .الدويل و البنك العاملي فضال عن تلك الرؤى املتعلقة بالدائنني و املدينني



ن الفصل الرابع تناول، بالدراسة و التحليل، أزمة املديونية اخلارجية للجزائر، الذي حاولنا م
خالله حبث الظاهرة و استعراض أهم مؤشراا و حتليل أهم أسباا، و آثارها على االقتصاد 

  .اجلزائري
أما الفصل اخلامس تعرضنا من خالله ألهم العالجات املقترحة للخروج من أزمة املديونية، 

ي املدعمة من مركزين على إستراتيجية صندوق النقد الدويل، و ما تعلق منها بربامج التكييف اهليكل
  .قبله
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 :املقدمـــة
    اإن ظاهرة املديونية اخلارجية لبلدان العامل الثالث ليست بظاهرة حديثة النشأة، كما أ 

البلدان  راض منمل الثالث باالقتافيها بلدان العليست هي املرة األوىل  يف العصر احلايل  اليت تقوم 
من البلدان املستقلة  يف  اكبري افاملراجع املتخصصة يف هذا اال تذكرنا بأن هناك عدد، املتقدمة

، قد جلأت مع بداية  العشرينيات من القرن  التاسع عشر  إىل االقتراض  ةأمريكا الالتيني
النصف الثاين من ذلك القرن، كاإلمرباطورية العثمانية،  اخلارجي، مث تلتها بلدان أخرى  يف

ووجدت نفسها  يف النهاية   اخلارجية، االستدانةومصر، وتونس، حيث أفرطت هذه البلدان يف 
  .بعضها عسكريا احتاللعاجزة عن سداد ديوا اخلارجية، مما أدى إىل 

كما أن ظاهرة املديونية اخلارجية ليست مقتصرة على بلدان العامل الثالث فقط ،    
ستراليا اليابان ، أ :فتاريخ املديونية يذكرنا بأن هناك بعض البلدان اليت تنعت اآلن بالبلدان املتقدمة

قد جلأت إىل االقتراض اخلارجي ، واستطاعت هذه البلدان أن  .، الواليات املتحدة األمريكية
  .بلدان دائنة مصدرة لفوائض مدخراا  إىلتتحول 

إن املرحلة اهلامة يف تاريخ املديونية املعاصرة بالنسبة  لبلدان العامل الثالث ميكن حتديدها   
كما أن  عدد كبري من البلدان املستقلة يتزايد ابدأ فيهسنة اليت ذه ال، وه1955بداية  سنة من 

من مشروع  االنتهاءالدويل لبلدان العامل الثالث بعد  ذلك التاريخ يشكل بداية تنامي اإلقراض
  .مارشال القاضي بإعمار أوروبا الغربية

بلدان وهكذا فقد شهدت فترة الستينات والسبعينات من القرن املاضي، تزايد إقبال    
اليت  التنمية إستراتيجيةاليت تضمنتها  العامل الثالث على القروض اخلارجية لتمويل االستثمارات

قصد اخلروج من حالة التخلف ، وقد مت ذلك حتت تأثري نظريات التنمية اليت برمستها، وذلك 
نقص  مشكلة ،بالدرجة األوىل ،ظهرت  آنذاك، واليت كانت تنظر إىل مشكلة التخلف على أا

املوارد املالية الداخلية الالزمة لتمويل التنمية، وأن التغلب على  مشكلة التخلف إمنا يبقى مرهونا 
، كلما أمكن حتقيق امرتفعكان معدل التراكم  نه كلمامعدل تراكم رأس املال، إ بارتفاع

وسيلة اخلارجي  ال االقتراضوقد وجدت بلدان العامل الثالث  آنذاك يف . معدالت منو أعلى
املطلوب تنفيذها، خاصة  وأن  واالستثماراتمابني املدخرات احمللية ، السهلة لسد الفجوة القائمة

ظروف اإلقراض الدويل اليت سادت يف فترة السبعينات من القرض املاضي، كانت مالئمة بالنسبة 
  .ريةون اخلارجية هلذه األخلبلدان العامل الثالث، لذلك  فهي تعترب  فترة تزايد الدي
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وبذلك ميكننا القول أن أول حلقة يف أزمة املديونية اليت تعيشها بلدان العامل الثالث   
عندما أفرطت  هذه البلدان يف اإلقراض اخلارجي  واعتربته   ،ات يكانت قد تشكلت يف السبعين

نية احمللي وليس مصدرا مكمال له، وبالتايل  ميكن القول أن مشكلة املديو لالدخارمصدرا بديال 
إال أن حدا ختتلف من جمموعة  إىل  ،تتعرض هلا كل من بلدان العامل الثالث والبلدان املتقدمة

هلا القدرة أن تتكيف مع الوضع عكس اموعة األوىل اليت ال تستطيع  األخريةأخرى إىل أن هذه 
  .أن تتكيف مع الوضع ، وبالتايل تربز هلا أزمة املديونية

ينات من القرن املاضي حىت وجدت كثري من بلدان العامل الثالث وما إن حل عقد الثمان 
نفسها حتت أعباء مديونية ثقيلة، أدت إىل إنفجار أزمة املديونية يف الكثري منها كان أوهلا أزمة 

فيما يتعلق بتسديد القروض  ،راية العصيان ةعندما رفع كبار املدينني  يف أمريكا الالتيني 1982
لك التاريخ و القضية تشغل بال ذ ذلها  وانقضت أكثر من عشرين سنة منالدولية اليت حل أج

إنقاذه و يسعون إىل تفادي الوقوع مرة أخرى يف نفس  ناجلميع، دائنني يريدون إنقاذ ما ميك
نتيجة وقوعهم يف مأزق  مي أصاب اقتصادهذاألزمة، ومدينون يريدون التخلص من الشلل ال

الوصول إىل مصادر متويل أفضل، فهم قد أدمنوا االستدانة وال تسمح املديونية املتسارعة أملني يف 
هلم التطورات الدولية بالتخلي عنها حيث مل تفلح التنمية اليت حاولوا حتقيقها يف عقود أربعة من 

 اتية اليت تسلبها أعباء تراكم الديونذإىل االعتماد على مواردهم ال مالزمن يف إيصال اقتصادا، 
ل الكثري ـو الدراسة من قب ،وع مديونية بلدان العامل الثالث جماال خصبا للبحثمما شكل موض

اآلليات اليت فرضتها الدول الرأمسالية  ىحدإو الواقع أن أزمة املديونية تعترب ك من االقتصاديني
فقد تأزمت تلك القضية على حنو واضح يف . العاملية يف أزمتها املعاصرة على بلدان العامل الثالث

لربع األخري من القرن العشرين، أي منذ ظهور أزمة االقتصاد الرأمسايل العاملي إبان فترة ا
السبعينيات من القرن املاضي ، على حنو ما ذكرناه سابقا ، والواقع أن موضوع املديونية خالل 

عامل فترة االستعمار فلم يكن هلذه املشكلة وجود، رغم التبعية الشديدة اليت وقعت فيها بلدان ال
 .الثالث جتاه الدول االستعمارية

و السبب يف ذلك هو أن امليزان التجاري هلذه البلدان كان حيقق يف الظروف العادية    
هذا الفائض، الذي كان ينجم عن وجود قطاع كبري للصادرات و . إبان عصر االستعمار فائضا

د رؤوس األموال األجنبية قدر حمدود للواردات، كان يستخدم يف تسوية حتويالت أرباح و فوائ
  .املستثمرة يف قطاع املواد اخلام و يف دفع ما عسى أن تكون الدولة قد اقترضته من اخلارج
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 هلذا مل تكن تسوية االلتزامات و الديون اخلارجية لبلدان العامل الثالث التابعة تثري آنذاك   
السياسي و سعيها حنو التصنيع  أية مشاكل، و بعد حصول بلدان العامل الثالث على استقالهلا    

  .و التنمية سرعان ما ظهرت فيها مشكلة الفجوة التمويلية، أي فجوة املوارد احمللية
بدال من سد هذه الفجوة عن طريق تعبئة الفائض االقتصادي املمكن و مواجهة حتديات   

الث احلديثة االستقالل اجتهت معظم بلدان العامل الث) اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا ( هذه التعبئة 
لسد هذه الفجوة عن طريق االقتراض اخلارجي، و قد كانت خالل تلك الفترة أي فترة 

هذه  عليه اخلمسينيات    و الستينيات من القرن املاضي شروط االقتراض مواتية، عكس ما بدت
بروز أزمة  الشروط بداية من السبعينيات من القرن املاضي جمحفة و معقدة، و السبب يف ذلك هو

االقتصاد الرأمسايل العاملي و نتج عن ذلك حدوث تراخ شديد يف الطلب العاملي على املواد األولية 
اليت تصدرها جمموعة بلدان العامل الثالث، و ضاعف من حرج املوقف، تزايد نزعة احلماية يف 

  .لعامل الثالثالتجارة الدولية، األمر الذي أدى إىل وضع عقبة جديدة أمام صادرات بلدان ا
  .و كان من نتيجة ذلك كله حدوث نقص شديد يف حصيلة النقد األجنيب لقطاع الصادرات

  .الشديد عو من ناحية أخرى، اجتهت أسعار الواردات اليت تستوردها هذه البلدان حنو االرتفا
 و قد أدى ذلك إىل زيادة عجز موازين مدفوعات هذه البلدان األمر الذي قاد هذه الدول إىل

  .طلب املزيد من القروض، اليت أدت إىل تزايد حجم مديونية هذه البلدان
على قدر كبري من األمهية  اجتاهنيجند  ،وبعد مراجعة األدبيات اإلقتصادية يف هذا اال

  :يعطيان تفسريات خمتلفة لظاهرة املديونية مها
املؤسسات  النقدية الدولية اليت  و كانت متثله جمموعة الدول الرأمسالية الدائنة و: االجتاه األول
على  ،و هو اجتاه حياول أن يلقي مبسئولية تزايد هذه األزمة على عاتق الدول املدينة ،تسيطر عليها

و إىل سوء  ،أساس أن تلك األزمة تعود إىل االستخدام غري الرشيد للموارد األجنبية املقترضة
و  ،طاء السياسات االقتصادية املطبقة فيهاو إىل أخ ،اإلدارة و ضعف مستوى األداء االقتصادي

  .إىل وجود طموحات زائدة يف التنمية و التصنيع تتجاوز الطاقة االستيعابية  هلذه البلدان 
املعاصرة عن أزمة  بحوثو جتدر اإلشارة بأن هذا االجتاه مازال هو االجتاه الطاغي السائد يف ال

  .در عن املؤسسات النقدية الدوليةاليت تص بحوثالديون العاملية و خباصة تلك ال
فكان يرى أن املسؤولية األساسية  ،و كان ميثله بعض قادة بلدان العامل الثالث  :االجتاه الثاين 

إمنا تقع على عاتق الدول الرأمسالية الدائنة اليت مل تقم بأداء و اجبها يف ، لتزايد مشكلة الديون 
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القروض امليسرة اليت  حتتاج إليها يف عملية التنمية و حل مساعدة بلدان العامل الثالث باملعونات و 
  .      مشكالا االقتصادية و االجتماعية

و ،نسابت إىل تلك البلدان كانت ضئيلة أو أن القروض و املساعدات امليسرة اليت 
  .اتسمت بسيطرة االستقطاب الدويل عليها و غلبة العالقات اخلاصة يف توزيعها 

وء إىل أشكال ـى اللجـث إلـم لثالـدان العالـرت دول بلـضطد اـا فقـن هنـم
و إىل الوقوع من مث يف فخ استغالل املؤسسات النقدية و  ،التمويل اخلارجي ذات الكلفة العالية

  .املالية يف سوق اإلقراض الدويل
واليت نرى أا  ،جتدر بنا اإلشارة إىل حتديد طبيعة األزمة االجتاهنيبعد عرض هذين 

  : ثل فيما يليتتم
لقد أرجع عدد من االقتصاديني الذين تناولوا طبيعة أزمة الديون العاملية  : األزمة هي أزمة سيولة

و أن اجلزء األكرب من تلك املشكالت ينبع من سلوك  ،إىل مشكالت نقص السيولة هذه األزمة
عر الفائدة على القروض مثل س ،جمموعة من املتغريات اليت ال يستطيع البلد املدين أن يتحكم فيها

و حجم ) و من مث معدل التبادل الدويل(سعار الواردات أو أسعار الصادرات و  ،اخلارجية
فإن سلوك هذه املتغريات  وعلى هذا األساس،. ترضها من اخلارجاألموال اليت يستطيع البلد أن يق

الوضع املتأزم الذي آلت  يف اجتاه مضاد ملصاحل البلدان املدينة هو املسؤول بشكل رئيسي عن هذا 
  .   و من مث صعوبات خدمة ديوا اخلارجية  ،إليه مشكلة السيولة فيها

الذين اعتمدوا  ،هناك جمموعة أخرى من االقتصاديني ،يف هذا اإلطار :األزمة هي أزمة إفالس 
ات لبلدان العامل و الذين رأوا أن طبيعة أزمة الديون العاملية و بالذ ،على النماذج القياسية التحليلية

هي مشكلة إفالس هذه الدول و عدم قدرا على الوفاء ذه الديون و ليست مشكلة  ،الثالث
  .سيولة مؤقتة 

 الشروط،حاولت أن تبحث عن  ،و النماذج القياسية اليت متت يف هذا اخلصوص
را على مواصلة و جتعله قاد ،واألوضاع اليت متكن البلد املدين أن يستفيد من رأس املال األجنيب

  .عويصةو تسوية أعباء ديونه اخلارجية دون حدوث مشكالت  ،النمو
 نييرى بعض االقتصادي :أزمة املديونية هي انعكاس ألزمة هيمنة رأس املال الدويل    

و ذلك بالنظر ملا أصبح يلعبه  ،و رأس املال الدويل املديونية العاملية،أن هناك عالقة وثيقة بني أزمة 
و أصبحت له السيطرة الفعلية  ،خري يف  فترة السبعينات و الثمانينات من القرن املاضيهذا األ

  .و املتخلفة  لى االقتصاد الرأمسايل العاملي، مبراكزه املتقدمةع
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و يف ضوء ظاهرة التدويل اليت حدثت  ،ىل اخلربة التارخيية لتلك الفترةإذلك أنه استنادا            
نقل رأس املال املصريف إىل  : أصبحت مهمة رأس املال املايل هي ، العاملييف االقتصاد الرأمسايل

 ،و ذلك من أجل التمهيد لتطوير و توسيع املؤسسات الصناعية املتعددة اجلنسية ،النطاق العاملي
معدل الربح أعلى من  االذي يكون فيه بعض بلدان العامل الثالث،دخول هذه املؤسسات إىل بغية 

و تبدو يف الواقع  هذه الوظيفة على درجة كبرية من األمهية يف تفسري أزمة . ئداملتوسط السا
  . املديونية العاملية 

ىل خلق مشكلة ذلك أن سعي رأس املال الدويل لتحقيق هذه الوظيفة قد أدى إ            
ذلك من أجل و  ،مارسها رأس املال الدويل إستراتيجيةباإلضافة إىل ذلك هناك  املديونية العاملية،

من  ،حل أزمة املدفوعات الدولية النامجة عن تلك العجوزات يف فترة السبعينات من القرن املاضي
خالل ابتكاره آلليات جديدة من الوساطة املالية اليت جنحت يف تدبري املوارد الالزمة ملواجهة هذه 

   .تالعجوزا
اإلفراط يف خلق  وير الفوائض النفطية،هي إعادة تد و كانت الوسيلة اجلوهرية لذلك              

و آنذاك لعبت البنوك التجارية دورا  . السيولة الدولية من خالل سوق الدوالرات األوروبية
إقراض بلدان العامل  يف ـلكه من بيترو دوالر و يورو دوالرانطالقا مما  كانت مت -استراتيجيا

االحتراس و الضمانات املصرفية و دون ضوابط  أو مراعاة لقواعد  ،الثالث بسخاء شديد
 ودون أن ،ن ما يهم البنوك هو اإلقراض بسعر فائدة مرتفع سعيا و راء أرباحاو ك ،التقليدية

 الثالث فإن بلدان العامل ،جهة أخرى ومن. تراعي القدرة الفعلية هلذه البلدان على الدفع مستقبال
  . اب اجلارياستهلت اإلقراض اخلارجي كمخرج رئيسي ملواجهة عجز احلس

فقد أصبحت الفوائض تتكون يف الدول  ،أما يف فترة الثمانينات من القرن املاضي
ة أصبحت تسعى إىل ـدول املتقدمـأي ال ،ةـض احلاليـالرأمسالية و بالتايل فإن دول الفوائ
   نوع جديد لتشغيل هذه الفوائض

ا يف ظل املديونية العاملية لبلدان إال أا ال تستطيع أن تؤمن الستثمارا ،و تفضيلها االستثمارات
  .العامل الثالث

و هل ميكن  ،إذن أين تستثمر هذه الفوائض؟ هل تستثمر هذه الفوائض يف بلدان العامل الثالث
ل ذلك ـن أجـتوجيهها إىل هذه البلدان و بسعر فائدة مرتفع يف ظل املديونية املرتفعة هلا؟ م

ع املؤسسات النقدية الدولية أن يتخذا أسلوبا حلل أزمة ي و بالتنسيق مـال الدولـدأب رأس امل
  .املديونية اخلارجية لبلدان العامل الثالث 
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الذي تتزعمه  ،و خاصة من طرف أصحاب االجتاه األول ،وفيما خيص احللول املقترحة
فإن هذه األخرية تقترح  برامج ، و بالتنسيق مع املؤسسات النقدية الدولية ،الدول الرأمسالية

و هي سياسات حديثة التطبيق حيث ارتبطت نشأا بأزمة املديونية  ،اديـلتكييف االقتصل
اخلارجية اليت اجتاحت بلدان العامل الثالث  و بالرغم من حداثة عهدها أثارت هذه السياسات 

ومن خالل العدد  ،سواء على املستوى األكادميي  البحثي ،اهتماما كبريا  على أكثر من مستوى
أو على مستوى احلكومات و املنظمات  ،د من الدراسات اليت استأثرت ا هذه السياساتاملتزاي

  . الدولية ذات االهتمام االجتماعي 
و يعكس هذا االهتمام الواسع بسياسات التكييف اهليكلي من حيث هي جمموعة 

إىل الوصول  و اليت دف ،اإلجراءات االقتصادية املوصى ا من قبل املؤسسات النقدية الدولية
من خالل معاجلة بعض االختالالت  املالية و النقدية اليت يعاين  ،باالقتصاد إىل حالة االستقرار

  .منها
األمر  ،من خالل إجراء تعديل على هيكل هذا االقتصاد، و كذلك حتقيق منو مستمر

حلصول على متويل الذي يؤدي إىل إعادة ثقة الدائنني ا و ميكنها من إعادة جدولة ديوا و كذا ا
جديد كل تلك القضايا تطلبت اللجوء إىل املؤسسات النقدية الدولية للحصول على شهادة 

و اليت هي عبارة  ،)املشروطية ( سالمة  أوضاعها االقتصادية بعد التزام هذه الدول مبا يسمى بـ 
يتم مبوجبه ، رىعن اتفاق بني املؤسسات النقدية الدولية من جهة و الدولة املدينة من جهة أخ

بإجراء تغيريات يف  السياسة ، من منح و قروض، ربط استمرار التدفقات املالية اخلارجية
  . االقتصادية للدولة املدينة

متضمنا  ،بشكل سنوي ،النوايا الصادر عن حكومة الدولة املعنية عنو يعرب هذا االتفاق 
اخلارجي و التمويل املتاح من لسياسات التكييف و احتياجات الدولة من التمويل  احتديد

و على الرغم من أن خطاب النوايا يصدر يف النهاية عن حكومة  ،املؤسسات النقدية الدولية
إال أن هذا اخلطاب يف الواقع ما هو إال حصيلة  ،الدولة اليت تود االلتزام بسياسات التكييف

النهاية شكل تعهدات ملزمة تتخذ يف  ،مفاوضات بني هذه احلكومة و املؤسسات النقدية الدولية
  .تستدعي العقاب املتمثل يف و قف التمويل اخلارجي ،للحكومة املعنية

و اليت هي يف  ،هناك بعض احللول املقترحة حلل معضلة املديونية ،باإلضافة إىل سياسة التكييف
منها و  ،أو بعبارة أخرى تصب يف خانة أصحاب االجتاه األول ،الواقع مكملة لسياسات التكييف

  :  نذكر
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و كان يهدف هذا املخطط إىل مساعدة بلدان  ،1985مت و ضعه سنة   :رـخمطط جيمس بيك
ي ـو ذلك من أجل حتقيق منو اقتصادي كاف ،العامل الثالث اليت تتخبط يف مشكلة املديونية

و يتضمن هذا املشروع منح قروض جديدة من طرف ، ةـة املديونيـة مشكلـملواجه
واليت  ،و بشرط أن تلتزم هذه البلدان لسياسات إعادة التكييف، ة الدوليةاملؤسسات النقدي

  : تتضمن العناصر التالية 
و ذلك من طر ف البنوك التجارية  عن طريق خمتلف الوسائل مبا  :التخفيض اإلرادي للمديونية

السوق مع يف ذلك حتويل املديونية إىل مسامهة أو إعادة شراء للمديونية من قبل الدولة بأسعار 
األخذ بعني االعتبار للقيمة احلقيقية ملديونية دول العامل الثالث الذي يتم تبادله  بشكل عام يف 

فهذه األدوات متكن الدائنني من استعادة جزء هام من ، هام ضالسوق الثانوية اليت متتاز بتحفي
وإعادة ويل إىل استثمارات، التح: ونية هي و من بني األدوات التقنية لتحويل املدي، الديون املعتربة

      .شراء أقساط الديون
ن اهلدف من هذه التقنية  هو احلد مباشرة من القيمة إ :حتديد  سقف األقساط خلدمة الدين

و هناك ، و ليس هدفها ختفيض املديونية ،اإلمجالية للمدفوعات السنوية املستحقة خلدمة الدين
و حتديد  سقف ، ختفيض معدالت الفائدة: ها عدة أساليب تلجأ هلا هذه التقنية نذكر من

  . لألقساط اخلاصة خلدمة الدين
و مبقتضى  ،يف ملكية األصول اإلنتاجية يف الدول املدينة :مشاركة الدول أو املؤسسات الدائنة 

من خالل السماح  ،فإن الدولة املدينة تستطيع أن ختفض أعباء ديوا اخلارجية ،هذا النموذج
  .اركة يف ملكية ما متلكه من مشروعاتللدائنني باملش

لقد تباينت اآلراء  يف تشخيص مشكلة املديونية اخلارجية للبلدان املدينة من حيث حتمل 
   .وحول طبيعة املديونية وأسباا، واحللول املقترحة ملعاجلتها  ،مسؤولية االستدانة

  : مما سبق ميكن طرح إشكالية املوضوع من خالل التساؤل التايل
   ؟ى من تقع  مسؤولية الديون اخلارجية للبلدان املدينة عل

يستوجب البحث يف بعض التساؤالت الفرعية . ولإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي
  :التالية

وكيف ميكن التخلص   ؟هي أسباا  ما ؟ ةـة اخلارجيـاملديوني هـي طبيعتـه ما
   ؟على األقلمنها أو احلد من آثارها 
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الشك أن موضوع األطروحة املتعلق بدراسة و حتليل مديونية بلدان العامل  :أمهية البحث  
و لذا فإن حمور األطروحة  ،متشابك ،موضوع واسع النطاق ،مع اإلشارة حلالة اجلزائر ،الثالث

اليت فرضتها املؤسسات النقدية الدولية على ،كما ذكرنا هو التركيز على سياسات التكييف 
مع  ،و تطورها ،بقصد معرفة آثار هذه السياسات على حجم املديونية و ذلك ،البلدان املدينة

  .تبيان كذلك آثار هذه السياسة على الصعيد االقتصادي و االجتماعي
لقد اقتضت طبيعة األطروحة أن ننطلق أساسا من استقراء الواقع إىل حتليله حتليال   :منهج البحث

هذا و إن كانت األطروحة  ،قة باإلشكالية األساسيةمث استنباط بعض القواعد العامة املتعل ،مفصال
سواء على  ،ال ختلوا من البعد التارخيي و ذلك عند تسليط الضوء على تطور أزمة املديونية

 .مستوى بلدان العامل الثالث أو يف حالة اإلشارة إىل حالة اجلزائر 
  

   : األطروحة مخسة فصول فقد مشلت ، من منطلق املنهج السابق  :خطة األطروحة و تقسيماا 
ربرات مالنظري ألزمة الديون اخلارجية الذي حاولنا من خالله إبراز  ارتناول الفصل األول اإلط

التمويل اخلارجي يف دول العامل الثالث بسبب ضعف املدخرات احمللية و كذا فجوة التجارة 
  .تمويل املؤدي إىل أزمة املديونيةاخلارجية، مع التركيز على األعباء املترتبة عن اللجوء ملثل هذا ال

مع  ،بينما يف الفصل الثاين حاولنا من خالله حتليل نشأة و تطور املديونية يف بلدان العامل الثالث
و يف نفس الوقت مت إبراز أهم العوامل املسؤولة على  ،التركيز على التطور التارخيي هلذه الظاهرة
   .هذه األزمة سواء كانت داخلية أم خارجية

وقمنا بتحليل املديونية كظاهرة اقتصادية ارتبطت باالقتصاديات النامية مما استدعت 
الضرورة إىل حبث البعد التارخيي للظاهرة للوقوف على اخلصائص املميزة هلا و حتديد آثارها و 

  .انعكاساا على تلك االقتصاديات
الثالث الستعراض و يبدو أن هناك عدة رؤى للظاهرة مما تطلب األمر ختصيص الفصل 

رؤية كل من مؤسسيت صندوق النقد ببعض الرؤى بشأن حتليل هذه الظاهرة خاصة ما تعلق منها 
  .الدويل و البنك العاملي فضال عن تلك الرؤى املتعلقة بالدائنني و املدينني

أزمة املديونية اخلارجية للجزائر، الذي حاولنا  ،بالدراسة و التحليل ،الفصل الرابع تناول
و آثارها على االقتصاد  ،ن خالله حبث الظاهرة و استعراض أهم مؤشراا و حتليل أهم أسباام

  .اجلزائري
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أما الفصل اخلامس تعرضنا من خالله ألهم العالجات املقترحة للخروج من أزمة 
ي و ما تعلق منها بربامج التكييف اهليكل ،صندوق النقد الدويل إستراتيجيةمركزين على  ،املديونية

 .هاملدعمة من قبل
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برزت مشكلة الديون اخلارجية املستحقة على جمموعة بلدان العامل الثالث يف الربع   
ليت حدثت يف ، و وصلت إىل مرحلة بالغة التعقيد مع الزيادة الشديدة االعشريناألخري من القرن 

لثالث ذلك من زيادة متعاظمة يف أعبائها، وجد عدد كبري من بلدان  العامل ا هذه الديون و ما تبع
و شكل هذه األزمة يظهر يف صعوبة املوافقة بني االستمرار يف دفع مبالغ خدمة  ،نفسها  يف أزمة

هذه الديون، و بني االستمرار يف متويل الواردات اليت تتطلبها عملية االستهالك و اإلنتاج و 
و  ذه الديونعثرون يف سداد أعباء هاالستثمار، وهلذا أصبح الكثري من بلدان العامل الثالث يت

  .يطالبون الدائنون بتجميدها و بإعادة جدولتها، و باحلصول على املزيد من القروض
وتشري تقارير املؤسسات النقدية الدولية إىل تزايد عدد الدول املدينة اليت تتأخر عن   

الوفاء بالتزامات ديوا اخلارجية سنة بعد أخرى، و تصبح عاجزة على جلب قروض جديدة 
ف الثقة الدولية فيها،األمر الذي دفع الكثري من مؤسسات اإلقراض الدولية يف أوربا بسبب ضع

والواليات املتحدة األمريكية، اليت منحت قروض بأسعار فائدة مرتفعة، وبشروط جمحفة، مع 
  .عدم مراعاة قدرة هذه الدول على سداد تلك الديون مستقبال

ت على طريق االستدانة يف فترة السبعينات، و احلقيقة إن بلدان العامل الثالث اليت سار
كانت تعتقد أنه باإلمكان زيادة مستوى املعيشة، و متويل عملية التنمية االقتصادية و االجتماعية، 
من خالل االعتماد املتزايد على املوارد املقترضة دون أن حتدث مشاكل يف السداد يف األجل 

  .املتوسط و الطويل
مما تنتج و تدخر   ،لك و تستثمر و تستورد بشكل أكثرو أصبحت هذه الدول تسته

و تصدر، ومن هنا اجته عجز موازين مدفوعاا حنو التزايد باستمرار، األمر الذي دفعها لالقتراض 
  .لتمويل هذا العجز، الذي يعين أن تلك الدول أصبحت تعيش على موارد أكثر مما متلك

 
لفكرية األساسية اليت تساعدنا يف فهم و يستهدف هذا الفصل إىل تبيان التوجهات ا

  :أزمة املديونية اخلارجية لبلدان العامل الثالث، و ذلك من خالل التعرض للقضايا النظرية التاليـة
التمويل اخلارجي ومربراته، وفجوة املدخرات احمللية ، وفجوة التجارة اخلارجية واألعباء الناشئة  -

   .عن التمويل اخلارجي
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  :  جي و مربراتهالتمويل  اخلار: ول املبحث األ
يهدف  هذا املبحث إىل التعريف بالتمويل اخلارجي ، وماهي املراحل اليت  مر ا  التمويل  

اخلارجي من فترة االستعمار إىل الوقت احلاضر يف مرحلة أوىل ، ويف مرحلة ثانية  مربرات 
ية ، وماهي األشكال اليت بواسطتها نستطيع التمويل اخلارجي اليت جتد مربرها يف فجوة املوارد احملل

  . من خالهلا حل التعارض القائم بني املوارد احمللية املتاحة  ومعدل االستثمار املطلوب
إن جلب موارد خارجية يفترض فيها أن تعوض بصورة مؤقتة عن  :التمويل اخلارجي  -1

تفوق سرعته حىت تصل يف وقت  قصور املدخرات احمللية اليت جيب أن تنمو مع منو الدخل وبسرعة
معقول إىل سداد االلتزامات اخلارجية إضافة إىل متويل االستثمارات، غري أن املوارد اخلارجية 
أثرت يف كل من السلوك االدخاري و السلوك االستثماري، مما يتطلب مناقشتها يف البداية و 

  ).1(الث مراحلميكن القول إن صيغة املوارد اخلارجية مرت يف األجل الطويل بث
  : مرحلة االستثمار املباشر  1-1  

كانت مرحلة االستثمار املباشر، اليت ميزت عصر االستعمار املباشر، إذ قامت الدول االستعمارية 
  باستالب موارد املستعمرات وباستخدام جزء من احلصيلة املستلبة يف اقتناء

ركات امتد نشاطها عرب احلدود كمقدمة أصول رأمسالية يف املستعمرات ميلكها أفراد أجانب أو ش
لعابرات القوميات، و استطاعوا عن طريقها مواصلة عملية االستغالل، خصوصا و أن الشروط 
اليت مت ا االستثمار و ااالت اليت اختريت له كانت جمحفة باملستعمرات، ومل تساهم إال يف 

  .تباين توزيع الدخل و يف ربط املستعمرات باملركز
  :مرحلة اإلستغالل  1-2

واكبت موجة االستغالل اليت خلصت البلدان اليت ظلت ترزح حتت نري االستعمار 
حىت احلرب العاملية الثانية، و قد شهدت هذه املرحلة حركة تأميم واسعة النطاق و تعديل 

  .يضالتعاقدات مع الشركات املستغلة للنفط، سواء مبناصفة األرباح أو بالتأميم الكامل مع التعو
   :اإلستثمار املباشر التخلي عن مرحلة : 1-3

لقد فضلت الدول الرأمسالية التخلي عن أسلوب االستثمار املباشر حىت ال يتعرض   
للمصادرة و التأميم و االكتفاء بتقدمي قروض بشروط تكفل هلا تقدمي املعدات الرأمسالية و حتميل 

                                                
 طن العريب، من كتاب القطاع حمددات األداء االقتصادي لكل من القطاعني العام و اخلاص يف الو. حممود حممد اإلمام - 1

  .       119 – 117ص  1990ديسمرب / العام و اخلاص يف الوطن  العريب مركز دراسات الوحدة العربية        
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ت املستخدمة سوف تضمن هلا سوق مستمرة لقطع الدول املقترضة أعباءها، مطمئنة إىل أن التقنيا
  .و التجديد، بل و لكثري من مستلزمات اإلنتاج املتخصصة ،و متطلبات اإلحالل،الغيار 

و استغلت يف هذا ما أبدته الدول املقترضة من محاسة للدخول يف أنشطة متطورة 
  .تقدمةحتتاج إىل اعتماد متزايد على املعارف التقنية للدول الرأمسالية امل

  :1وقد ساعد على انتشار منهج اإلقراض ثالثة صور
التعامل مبوجبه، بعد أن دخلت  اتكمن األوىل يف أنه املنهج الذي تقبل الدول االشتراكية سابق -

  .ساحة التعامل الدويل يف جمال تقدمي املعونات الرأمسالية لبلدان العامل الثالث
ة العاملية يف العامل الرأمسايل، السيما خالل فترة السبعينات يف تنامي األسواق املالي تكمن الثانية - 

  .اليت شهدت تعاظم أسواق األموال املغتربة اليت سيطرت عليها عابرات قوميات مالية
و قد دفعت الدول الرأمسالية باجتاه مزيد من االعتماد على هذه األسواق سعيا منها إىل تشديد  

يل موارد دول العامل الثالث إليها، و هو ما يشهد به تفجر شروط اإلقراض و حتقيق مزيد من حتو
  .قضية املديونية خالل الثمانينات من القرن املاضي

وتكمن الثالثة و هي املرحلة اليت يعيشها العامل اليوم، و تشهد عودة إىل أسلوب االستثمار  - 
يف ظل الثورة التقنية الثالثة  املباشر ولكن يف إطار ظاهرة تدويل اإلنتاج اليت اختذت أبعاد متزايدة

اليت تعيشها البلدان الرأمسالية املتقدمة،  حبيث أصبحت جهود البحث و التطوير اليت تشكل 
ظاهرة جديدة من حيث حجم االستثمارات و القوى البشرية العالية و املهارة و اخلربة و اليت 

نتاج بشكل مل يسبق له مثيل ، تستخدم فيها، باإلضافة إىل كوا قد وضعت العلم يف خدمة اإل
فقد حققت نتائج كبرية يف ميادين البحث التطبيقي و جنم عن هذه اجلهود بروز صناعات رائدة 

  .لطاقة الذرية، و احلاسبات اآللية و األجهزة اإللكترونية وتكنولوجيا املعلوماتا يف ميادين 
ىل استخدام مكثف للعمل أو وبروز هذه الصناعات هو انتقال جوهري إىل صناعات ال حتتاج إ

يف  تستخدمها و طرق ،الطاقة و إمنا االستخدام النظيف و الكفء اجلامع لتكنولوجيا املعلومات
لسمات  شىت النشاطات االقتصادية و الثقافية و الصحية ، و من أهم مسات الثورة  التقنية نذكر

  :2الثالثة التالية
                                                

ديسمرب : عبد اهللا هدية وأخرون حوار الشمال واجلنوب وأزمة تقسيم العمل الدويل والشركات متعددة اجلنسية  احللقة النقاشية الثامنة 1
  1985أفريل /1984

 81/83ص  1986املعهد العريب للتخطيط بالكويت دار الشباب للنشر 
  . 85عبد اهللا هدية و آخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص :   2
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مما يولد خمارج جديدة  ،أو الستمرار تطويرها حتتاج إىل استثمارات ضخمة سواء إلنتاجها -
 .عوضا عن االستثمار يف الصناعات التقليدية  ،لرأس املال يف البلدان الرأمسالية املتقدمة

 .و حتتاج إىل كفاءات و مهارات عالية جدا تتوافر بشكل أساسي يف البلدان الرأمسالية املتقدمة -
مع بقاء إمكانية  ،عها على مناطق جغرافية متباعدةميكن جتزئة العمليات اإلنتاجية و توزي -

بفضل التطور اهلائل يف  ،السيطرة و التوجيه يف حمطات القيادة يف البلدان الرأمسالية املتقدمة
  أساليب ووسائل االتصاالت و

  
هذه الثورة العلمية التقنية اليت ترعاها الشركات املتعددة اجلنسية و جيري .1النقل و غري ذلك 

مبا يف ذلك سياسات التكييف اليت  ،كل القوى من أجل فرض أسلوب االستثمار املباشرحشد 
و اليت يستخدم فيها سالح املديونية و حاجة بلدان العامل  ،تفرضها املنظمات النقدية الدولية

إضافة إىل  ،الثالث إىل إجياد حلول هلا سعيا إىل مزيد من االستدانة لتمويل االحتياجات اجلارية
العام و ترد الدعوة إىل  و يف هذا السياق يتردد اهلجوم على القطاع، ري متطلبات التنميةتوف

  .ةصاخلوص
و حقيقة ما تستهدفه هذه احلملة هو التمهيد لتغلغل الشركات املتعددة اجلنسية ، سواء 

بيع ببيع أصول وطنية مباشرة إليها بدعوى تدبري موارد تساهم يف سداد جانب من املديونية، أو ب
هذه األصول إىل القطاع اخلاص الوطين الذي يتوىل دعوة الشركات املتعددة اجلنسية إىل 

و من خالل تزايد دور الشركات املتعددة  2.ولو مبجرد اخلدمات التقنية اليت ال ميلكها،مشاركته 
  :اجلنسية يترجم تدويل اإلنتاج إىل إحدى عملتني

الواردات من السلع النهائية لكي تفرض تقنيات تعتمد ألوىل تستغل التوجه حنو اإلحالل حمل  ا-
  .على استرياد مستلزمات حتتكر تلك الشركات املتعددة اجلنسية إنتاجها يف فروع أخرى هلا

لثانية تستغل السعي إىل إقامة طاقات تصديرية تصحح  امليزان اخلارجي أو حتل حمل الصادرات  -
، و حتتاج بالتايل إىل تقنيات متطورة تكسبها قدرة التقليدية اليت تتناقض وأسعارها النسبية

تنافسية، لكي توجه اإلنتاج وفقا لطلب الدول الصناعية اليت ال تتورع عن فرض محاية يف وجهها 
   .إذا قضت مصلحتها بذلك

  :اخلارجيالتمويل  مربرات - 2
                                                

 .67املرجع السابق،ص  - 1
 الكويت، االعتماد على الذات بني النظرية و ظروف الواقع و الشروط املوضوعية، املعهد العريب للتخطيط،: رمزي زكي . د:  - 2
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القائمة بني  ي الفجوةا،2إن احلاجة للتمويل اخلارجي جتد مربرها يف فجوة املوارد احمللي 
و بني معدل االدخار احمللي ،معدل االستثمار املطلوب حتقيقه للوصول إىل معدل النمو املستهدف 

  .الذي يتحقق يف ظل ظروف اقتصادية و اجتماعية و سياسية معينة
فعندما حيدد اتمع معدال معينا للنمو، فإن حتقيق هذا اهلدف يتطلب الوصول مبعدل 

ني، فإذا عجزت موارد اتمع املتاحة داخليا لتمويل االستثمارات املطلوبة االستثمار إىل حد مع
  . عن الوصول إىل معدل النمو املطلوب افإن االقتصاد الوطين يصبح عاجز

و حينما تكون ا ملوارد املتاحة احمللية أقل من أن تفي بتحقيق معدل االستثمار املطلوب، 
  . حلل هدا التعارض1ة، فإن الدولة تواجه ثالثة حاالتليو هو ما يعرف بتواجد فجوة املوارد ا حمل

  :احلالة األوىل 1 -2
هو تقبل الدولة معدال أقل للنمو يف حدود ما تسمح به مواردها ا حمللية، إن القبول ذا الشكل    

إمنا يعين إبطاء عملية التنمية بل توقفها يف كثري من ا ألحيان، خصوصا إذا ما علمنا أن معدل 
ا بسبب كثري من العوامل ا ليت تسهم يف ختفيضه من ـون منخفضـدخار ا حمللي غالبا ما يكاال

  ناحية و بسبب عظم تكلفة التنمية يف
الوقت الراهن، كما أن قبول معدل منخفض للنمو يتعارض مع طموحات شعوب هذه البالد من 

عية، و من هنا فإن مواجهة رفع حقيقي ملستوى معيشتها و عالج مشاكلها االقتصادية و ا الجتما
و ارتفاع معدل االستثمار ا ملطلوب عن طريق ،التناقض بني اخنفاض معدل االدخار املتحقق 

ختفيض معدل النمو ال يصبح حال مقبوال من وجهة نظر الدول و واضعي السياسة االقتصادية و 
  .   خصوصا إذا كانت هذه ا لدول حترص على التجاوب مع طموحات شعوا

   :احلالة الثانية  2-2
هو أن تعمل الدولة على تعبئة فائضها االقتصادي الكامن يف خمتلف قطاعات االقتصاد الوطين،   

و الذي تستحوذ عليه الطبقات و الفئات االجتماعية الثرية و ذلك لكي تتمكن الدولة من رفع 
وارد احمللية باللجوء إىل معدل ادخارها احمللي، و هو حماولة مواجهة التناقض الكامن يف فجوة امل

التعبئة الرشيدة للفائض االقتصادي املمكن، و الذي يتواجد يف عديد من قطاعات االقتصاد 
الفئات االجتماعية الثرية،  قات امللكية والتوزيع، الطبقات الوطين، وتستحوذ عليه من خالل عال

فاالدخار املتحقق، الذي امن، حقق و الكفإنه يستند هنا على التفرقة بني مفهومي االدخار املت
                                                

الديون و التنمية و القروض اخلارجية و آثارها على البالد العربية، جامعة الدول العربية، اإلدارة العامة للشؤون : رمزي زكي . د) : 1(
  .االقتصادية، دار املستقبل العريب
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أما االدخار . اجلاري يعادل الفرق بني حجم الناتج القومي اإلمجايل وحجم االستهالك القومي
الكامن و الذي يتمثل يف الفرق بني الناتج القومي اإلمجايل الذي  ميكن إنتاجه يف ظل ظروف 

م ممكن و بني ما يعد استهالكا اقتصادية و فنية معينة باستخدام املوارد املتاحة أفضل استخدا
  : ضروريا و ميكن حتويل االدخار الكامن إىل ادخار متحقق فعلي ، بواسطة دعامتني أساسيتني مها

هي االستغالل األمثل للموارد احمللية، املتاحة و املمكنة، للوصول مبستويات االستثمار و  األوىل -
  .التشغيل و اإلنتاج إىل حدودها القصوى

ة هي االستهالك الرشيد بقسميه العام واخلاص، دف محاية املوارد احمللية من التبديد و والثاني -
  .الضياع و تنميتها باستمرار عرب الزمن

   :الثالثةاحلالة    2-3
هو أن تلجأ الدولة إىل مصادر التمويل اخلارجي مثل القروض و املساعدات اخلارجية و 

وة املوارد احمللية، مع ما يتتبعه ذلك من متطلبات وما ينتج االستثمارات األجنبية لكي تسد ا فج
عنه من أعباء، وهو حماولة حل التناقض الكامن يف فجوة املوارد احمللية باالعتماد أساسا على 
التمويل اخلارجي، و قد يبدو أسهل أنواع احللول ألنه يسمح برفع معدل االستثمار إىل املستوى 

ط مستوى االستهالك احمللي، ودون أن يتطلب ذلك إجراءات املطلوب دون احلاجة إىل ضغ
  .اجتماعية و سياسية لتعبئة املوارد االقتصادية املوجودة

و حتت تأثري هذا االعتقاد، جلأت كثري من دول العامل الثالث إىل االعتماد بشكل رئيسي 
نمية، و هذا ما أكدته و أفرطت يف استقدامها كوسيلة حلل مشكلة متويل الت ،على املوارد األجنبية

اليت أسهبت يف شرح ضرورة و أمهية الدور الذي يلعبه التمويل  1نظريات التنمية التقليدية
اخلارجي باإلسراع بعملية التنمية االقتصادية، باعتباره إضافة ميكن أن تكون حقيقية لتعويض 

كيف ميكن هلذه البلدان اليت مل تشرح لنا  النقص املوجود يف املوارد احمللية، إال أن تلك النظريات
تستعني باملوارد األجنبية يف املراحل األوىل من التنمية، أن تصل إىل مرحلة النمو الذايت و اليت 

على مواردها الوطنية يف االستمرار على طريق  –بعد الوصول إىل هذه املرحلة  –تعتمد فيها 
على رأس املال األجنيب خالل عقد التطور، و بالرغم من تزايد اعتماد بلدان العامل الثالث 

                                                
  :    للمزيد من االطالع أنظر على سبيل املثال :   1 
ز ف  -. 1979 االقتصاد  ، ترمجة فاضل عباس مهدي ، دار الطليعة بريوت ، لبنان ،أجناسي ساكس ، تيارات رئيسية يف علم  

  سوكولينيسكي ، نظريات التراكم يف االقتصاد السياسي الربجوازي ، ترمجة عارف دليلة دار الطليعة 
  . 1980بريوت لبنان ،                    

  . 1982تقدم و النظام االقتصادي العاملي ، دار الطليعة بريوت لبنان ، ــ  عارف دليلة حبث يف االقتصاد السياسي للتخلف و ال
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الستينات و السبعينات من القرن املاضي إال أا مل تصل إىل مرحلة االنطالق، وهذا بسبب عدم 
اختفاء فجوة املوارد احمللية، و يعود سبب عدم اختفائها إىل طبيعة التشكيالت االجتماعية املهيمنة 

وذج للتراكم، مؤهل لتمويل نفسه بنفسه عرب يف بلدان العامل الثالث، و اليت عجزت عن خلق من
الزمن و هذا يعود إىل طبيعة أوجه التصرف يف الفائض االقتصادي بالداخل بني االستهالك و 
التراكم و إىل تسرب جانب هام من هذا الفائض حنو اخلارج يف ضوء عالقة هذه التشكيالت مع 

صورة عن تزايد  فجوة املوارد ) 1(يل رقم و يعطي لنا اجلدول التا ،االقتصاد الرأمسايل العاملي
  .احمللية يف بلدان العامل الثالث غري النفطية

  االدخار و االستثمار لبلدان العامل الثالث غري النفطية )1( رقم دولاجل
  %                         نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل

 فجوة املوارد معدل االستثمار معدل االدخار السنوات

1975 21.0 25.6 -4.6  
1976 22.4 24.5 -2.1  
1977 22.7 25.0 -2.3  
1978 22.6 25.3 -2.7  

1979 22.8 26.0 -3.2  

1980 22.2 26.0 -3.8  

1981 21.6 25.8 -4.2  

1982 21.2 23.3 -2.1  
1983 21.6 21.8 -0.2  

1984 22.7 21.8 +0.9  

1985 23.2 21.6 +1.6  

1986 21.5 23.0 -2.4  

1987 23.9 24.7 -0.8  

1988 24.1 24.8 -0.7  

1989 22.5 24.4 -1.9  

 غ م 25.2 غ م 1990

   مقتبس من كتاب: املصدر 
Philippe Auverny –Bennetot ; La dette du tiers monde mécanisme et enjeux ; 
les études de la documentation français ; Paris 1991 ; P20 
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كانت سالبة يف ) فجوة املوارد ( يتبني لنا أن الرصيد ) 1(و من خالل اجلدول رقم  
و هذا العجز يرجع يف الواقع إىل منو االستهالك .1985و  1984سنوات ما عدا سنيت أغلب ال

احمللي مبعدالت تزيد عن معدالت منو الناتج احمللي، و بسبب زيادة السكان و الدخول النقدية و 
شيوع أمناط استهالكية طفيلية، اإلسراف يف اإلنفاق العام يف أوجه غري إنتاجية و ضرورية، 

إىل غياب التخطيط السليم لالستهالك و اإلنتاج و التجارة اخلارجية و أمناط االستثمار  باإلضافة 
و املتعلق يكل الطلب و فجوة املوارد يف بعض دول العامل الثالث  ،2و هذا ما يبينه اجلدول رقم 

  .                                     1983يف سنة 
  1983املوارد يف بعض دول العامل الثالث يف سنة هيكل الطلب و فجوة  )2( رقم دولاجل

  الدولة

  %توزيع الناتج احمللي اإلمجايل 

االستهالك   فجوة املوارد
  العام

االستهالك 
  اخلاص

االستثمار احمللي 
  اإلمجايل

االدخار احمللي 
  اإلمجايل

صادرات السلع و 
اخلدمات غري املرتبطة 

  بعناصر اإلنتاج

15 - 8 2 17 91 8  بنغالداش  
2 - 17 75 27  مايل  23 - 19  
2+  3 26 24 55 19  زائري  

14 - 22 11 25 79 10  النيجر  

2 - 20 78 24  الصومال  10 - 22  
1 - 15 88 13  السودان  11 - 16  
11 - 18 88 23  موريتانيا  47 - 29  
9 - 25 20 29 63 17  تونس  
16 - 42 91 26  األردن  43 - 58  
10- 12 13 23 66 21  سوريا  

15 - 26 14 29 78 8  سريي النكا   

 World brank, world développement report 1985, oxford university press:املصدر
1985 p. 182/ 183 

أن نظرة سريعة على بيانات اجلدول السابق تبني أن فجوة املوارد شكلت نسب سالبة  
ا يعود إىل اخنفاض نسبة االستهالك العام وهذ ،يف معظم البلدان الواردة يف اجلدول ماعدا الزائري
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واخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل وارتفاع نسبة االستثمار احمللي اإلمجايل واالدخار احمللي اإلمجايل 
  .احمللي اإلمجايل  جإىل النات

هي  املقصود بالتمويل اخلارجي، وما املبحث الذي تعرفنا من خالله على اوخالصة هذ 
واالستثمار لبلدان العامل الثالث  ،عرضنا من خالل هذا املبحث إىل معدل االدخارأشكاله، كما ت

فجوة املوارد احمللية هلذه البلدان، واليت بلغت نسب  فطية حماولني من خالل ذلك إبراز غري الن
كما تعرضنا كذلك إىل هيكل الطلب وفجوة املوارد يف بعض بلدان العامل الثالث، واليت  ،مرتفعة 

ولعل السؤال املطروح يف هذا املقام كيف يتم تقدير فجوة . أن هذه الفجوة يف تزايد مستمر تبني
  .املوارد، وهذا ما سنجيب عليه يف املبحث الثاين
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  )1.(فجوة ا ملدخرات احمللية و فجوة التجارة اخلارجية: املبحث الثاين
مل الثالث و ما تبعه من زيادة يف  مع تزايد االهتمام بقضايا متويل التنمية ببلدان العا

الديون  اخلارجية املستحقة عليها، ظهرت يف ساحة الفكر االقتصادي بعض ا لنماذج الرياضية 
اليت حاولت أن تربط بني مشكلة نقص املوارد  احمللية يف هذه البلدان و بني العجز احلادث يف 

  : تالية موازينها التجارية، وهذا ما سنبينه من خالل العناصر ال
و لعل النموذج ا ملسمى بنموذج الفجوتني هو أبسط هذه النماذج  و أكثرها داللة يف 
تبيان العالقة بني هاتني املشكلتني أي بني مشكلة نقص ا ملوارد  احمللية يف هذه البلدان و بني 

  .العجز احلادث يف موازينها التجارية
  .ملدخرات احملليةفجوة ا :-1
  :وارد ا حمللية تعريف فجوة امل 1ـ1

بأا عبارة عن مقدار العجز احلاصل يف ) املدخرات ( تعرف فجوة املوارد ا حمللية 
املدخرات احمللية الالزمة لتغطية حجم معني من االستثمارات املطلوب تنفيذها، حيث يكون 

  I-S=Fو من مث يكون العجز ) S(أكرب من حجم املدخرات احمللية ) I(حجم االستثمارات 
  .، و من مث تتم تغطية هذا العجز عن طريق االستعانة بتمويل خارجيF>Oث حي

و يتفاوت اتساع حجم هذه الفجوة من بلد آلخر، و ذلك بتفاوت ا لظروف 
االقتصادية ا لسائدة يف كل بلد، و ذلك من حيث درجة منو الدخل القومي، و حجم الواردات و 

  .رايف، و حجم االدخار احملليان، و النمو ا لدميوغـالصادرات و عدد ا لسك
  ). I-S( تقدير فجوة ا ملدخرات احمللية  - 1-2

من خالل ) Fi(ميكن تقدير فجوة املدخرات احمللية، و بالتايل التمويل اخلارجي الالزم 
معدل  االستثمار و معدل االدخار و ذلك باعتبار أن هذين العاملني مها : تقدير متغريين مها 

منو ا لدخل ا لوطين، و توجد عدة طرق تتبع يف تقدير كل من ا الستثمار      اللذان حيكمان معدل
  :و االدخار سنتطرق إىل أمهها 

  :طريقة دالة اإلنتاج يف تقدير حجم ا الستثمارات املطلوبةأ ـ 

                                                
  : ماد يف كتابه هذا املبحث على املصدر التايلمت االعت) : 1(
  .51/68ص . 4978أزمة الديون اخلارجية، رؤية من العامل الثالث، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة : رمزي زكي . د
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يعتمد كثري من ا القتصاديني، يف تقديرهم حلجم االستثمارات الالزمة لتحقيق معدل 
  :الة اإلنتاج  لكوب ـ دوغال س اليت هي من الشكل ا لتايل النمو املستهدف، على د

)1.......................(P = bLk . Cj  
  :حيث 

P  :حجم  اإلنتاج.  
L  :عنصر العمل.  
C  :عنصر رأس ا ملال.  
K  : مرونة التغري يف اإلنتاج  بالنسبة للتغري يف عنصر العمل، و هي عبارة عن:                  

                                     P
L،L

P
∂
∂  K= 

  J  : مرونة ا لتغري يف  اإلنتاج بالنسبة للتغيري يف عنصر رأس املال، و هي من الشكل    :       
                                                L

C  . L
P

∂
∂  J= 

نتاج إمنا هو تابع  ملتغريين فقط، نتاج هذه، تقوم على فرضية أن اإلو من مث فان دالة ا إل
و مها عنصر رأس ا ملال و العمل، و إن هناك إمكانية إلحالل أحدمها حمل ا آلخر لتحقيق حجم 

تعين دالة اإلنتاج  و  ، يف ظل فن إنتاجي معني يسمح بتحقيق عملية اإلحاللجمعني من اإلنتا
،و إذا % Kفإن اإلنتاج سوف يزداد بنسبة   % 1بنسبة  لعنصر العم دإذا ما زا أنه املذكورة، 

إذا ما اقترضنا أن  و  % Jفإن اإلنتاج سوف يزداد بنسبة  %1زاد عنصر رأس املال بنسبة 
  (K+J)سبة فأن حجم اإلنتاج سوف يزداد بن % 1ملال سيتزايدان معا بنسبة العمل و رأس ا

، فإن ذلك يعين أن حجم 1تساوي  (K+J)و انطالقا من ذلك نستنتج أنه إذا كانت 
و هي احلالة اليت . اإلنتاج الكلي سوف يتزايد بنفس تزايد كل من عنصر العمل و رأس املال

  .حالة ثبات الغلة: يطلق عليها
ايد بنسبة أكرب فإن ذلك يعين أن ا لناتج سوف يتز 1أكرب من   (K+J)أما إذا كانت 

  ".حالة تزايد  الغلة "من نسبة تزايد عنصر العمل و رأس املال، و تلك هي ا حلالة اليت يطلق عليها
أقل من الواحد، فإن ذلك يعين أن الناتج الكلي سوف يتزايد بنسبة أقل (K+J) أما إذا كانت  

تناقص ا لغلة " حالة  اسممن نسبة تزايد عنصر العمل و رأس املال،وتلك هي احلالة ا ليت تعرف ب
."  
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و ميكن تقدير معدل الزيادة ا ملطلوبة يف االستثمار الالزمة لتحقيق معدل ا لنمو 
  .املستهدف، و ذلك من خالل وضع فروض تتعلق باملتغريات املوجودة يف الدالة

 Lيبقيان ثابتني خالل الفترة، و أن عنصر العمل  ) (K.Jو بافتراض أن املعاملني 
  :،  أي أن (r i)خال ل الفترة مبعدل معني و ليكن سيتزايد 

)2      ........................(L ) . =  (1+r1L 
  :، أي أن (r2)و أن اإلنتاج سوف ينمو مبعدل معني، و ليكن 

)3.........................(     . P (1+r2)    =P  
، و ذلك لضمان حتقيق معدل ا gسيزداد مبعدل معني و ليكن  Cاملال كما أن رأس 
  :لنمو املستهدف أي أن 

)4      ........................( = (1+g) . CC  
)5       ........................(jC  . kL = bP       

 :حنصل على ) 4(و ) 2(من  املعادلتني   Cو     Lبالتعويض يقيم كل من 

            P  = b [ ]Lri)1( + k   . [ ]Cg)1( + j           
P
P   =  [ ] [ ]

CLkb
jgkLrib

..
)1(.)1( ++   

)6     .........................((1+r1)k . (1+j)j  =P
P 

 P P . (r2+1) =)                  3(لدينا املعادلة 

 = (1+r2)                                   P
P 

Pبالتعويض بقيمة  
P    حنصل على ) 6(يف  املعادلة:  

 k (1+g)j(1+r1) = (r2+1)       :إذن      

                     ( )kr
r
11
21

+
+  (1+g)j = 

 لنا معدل الزيادة املطلوبة يف اليت تبني  gى قيمة حبل املعادلة األخرية هذه، حنصل عل
  .االستثمار لتحقيق معدل النمو املستهدف يف الدخل الوطين

  :طريقة معامل رأس املال يف تقدير حجم االستثمارات املطلوبةب ـ 
  منوذج هارود ـ دومارـ    

 الطرق األكثر تعترب طريقة معامل رأس املال يف تقدير حجم االستثمارات الالزمة، من بني
استخداما يف كثري من بلدان العامل الثالث، و يعتمد هذا التقدير على العالقة ا لنسبية بني حجم 
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هذه  رأس  املال و حجم الناتج احمللي أو الدخل، اليت حتدد ما يسمى مبعامل رأس املال و تتخذ
  :لصورة التاليةالعالقة الفنية ا

P:      حيث     
CK= 

K  :املعامل ا ملتوسط لرأس املال.  
C  :رأس املال الوطين.  
P  :حجم الناتج الوطين.  

تشري إىل عدد وحدات رأس املال الالزمة إلحداث الزيادة يف الناتج    Kو بذلك فان 
الوطين مبقدار وحدة واحدة و  عند تقدير حجم االستثمارات املطلوبة، جيب االعتماد على ما 

رأس  املال احلدي، و الذي يوضح العالقة القائمة بني الزيادة اليت حتدث يف رأس  يسمى مبعامل
و الزيادة اليت حتدث يف الناتج  الوطين، و تتخذ هذه العالقة  ) االستثمار ( ي ـال ا لوطنـامل

P                                                :الشكل التايل
I

P
C

∆
=

∆
∆=K 

 إلحداث) االستثمار ( و واضح أن هذه العالقة تبني لنا مقدار الزيادة يف رأس املال 
زيادة يف الناتج مبقدار وحدة واحدة و يعتمد التقدير هنا على املعادلة األساسية يف منوذج هارود 

 ة معدلهو عبارة عن حاصل قسم)  R(ـ دومار اليت تقرر أن معدل منو الناتج الوطين 
    :، أ ي أن ) K(على معامل رأس املال احلدي )  I( االستثمار 

K
IR= 

KRI:       و منه ميكن حساب معدل االستثمار املطلوب، حيث  .= 
  .ب معدل االستثمار املطلوبمعلومتان ميكن حسا  R  ،Kفإذا كانت قيمة كل من 

و معامل رأس املال احلدي يساوي   % 7فمثال إذا كان معدل ا لنمو املستهدف هو 
  .من الدخل الوطين %21فإن معدل          االستثمار املطلوب يساوي  3

إن هذه الطريقة يف تقدير حجم االستثمار املطلوب لتحقيق معدل النمو املستهدف تعاين 
  :ر نذكر منهمن بعض ا لقصو

أن املعادلة األساسية يف منوذج هارود ـ دومار تقوم على فرضية أساسية تتمثل يف وجود أ ـ 
عالقة آلية بني معدل االستثمار و معدل النمو يف الدخل الوطين، مبعىن أن ا لدخل هو دالة يف 

  .االستثمار فقط، فالدخل يزداد بزيادة االستثمار و ينخفض باخنفاضه
هذه الفرضية ليست صحيحة، فهناك عوامل أخرى تؤثر بدوها على الدخل  الواقع أنو

الوطين، فالزيادة اليت حتدث يف الدخل الوطين قد ال يكون مصدرها الزيادة يف االستثمار، و إمنا 
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الزيادة يف إنتاجية العمل، أو نتيجة رفع كفاءة التنظيم و اإلدارة يف العمليات اإلنتاجية، أو نتيجة 
م العقالين للموارد و توزيعها بصورة عقالنية على فروع اإلنتاج املختلفة، كما ميكن أن لالستخدا

تكون تلك الزيادة يف الدخل الوطين راجعة إىل عوامل خارجية، مثل حتسن الظروف الطبيعية و 
  .املناجية و غريها

لدخل و بذلك ميكن القول بأنه ليس شرطا أن يزيد معدل االستثمار إلحداث زيادة يف ا
الوطين، فهناك عوامل أخرى ميكن أن تساهم بدورها يف إحداث تلك الزيادة دون زيادة يف 

  .االستثمارات
تفترض هذه الطريقة ثبات معامل رأس املال احلدي خالل مر احل ا لتنمية، و هذا غري ب ـ 

على اهليكل  صحيح، إذ أن هذا املعامل يتغري من مرحلة ألخرى تبعا للتغريات اهليكلية اليت تطرأ
اإلنتاجي لالقتصاد، و كذلك تبعا للتغريات اليت حتدث يف طرق و أساليب اإلنتاج و فنونه، و من 
  .مث فإن االعتماد على هذه الطريقة يف تقدير االستثمارات الالزمة قد يؤدي إىل تقدير غريسليم هلا

ة، بسبب ما يتسم صعوبة إجراء حساب دقيق ملعامل رأس املال احلدي، وفق هذه الطريقج ـ 
به ذلك املعامل من درجة عالية من التجميع و التجريد، فحسابه يتم بالنسبة لالقتصاد ا لوطين يف 

  .جمموعة، و هو أمر ليس سهال
و بالرغم من هذه النقائص تنطوي عليها هذه الطريقة يف تقديرها حلجم االستثمارات 

لكثري من اخلرباء  و الباحثني قد اعتمدوا عند املطلوبة لتحقيق معدل النمو املستهدف، فإن هناك ا
قيامهم بدراسات و حبوث تتعلق بتقدير ا الحتياجات ا الستثمارية الضرورية لعملية ا لتنمية يف 

  .العامل الثالث بلدان
 
  
  ) :S(تقدير حجم املدخرات  ـ 3ـ1

ا ليت هي من باالعتماد على دالة االدخار احمللي  (S)ميكن تقدير حجم املدخرات احمللية 
  s = ay: الشكل التايل

  :حيث
s  :املدخرات احمللية  
a  : امليل املتوسط لالدخار )

y
s a =   ( 

y  :الدخل املتاح  
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و ألجل تقدير حجم املدخرات احمللية جيب أيضا حساب امليل احلدي لالدخار ا لذي هو عبارة 
 :عن

                                           Y
S

∆
∆= S  

  :و من مث ميكن أن نكتب               
                                             (Yt - Y0) SΔ S =  

  :حيث
∆S  :الزيادة يف االدخار احمللي  

S    :لالدخار امليل احلدي  
Yt  : مستوى الدخل يف الفترةt  
Y0  :مستوى الدخل يف الفترة االبتدائية  

بإضافة  tو عليه ميكن تقدير مستوى االدخار احمللي خالل فترة قادمة و لتكن عند السنة 
إىل مقدار الزيادة اليت حتدث يف االدخار نتيجة لزيادة  (S0)مقدار االدخار احمللي يف بداية الفترة 

  :خالل هذه الفترة، أي أن الدخل
  

St = S0 + ∆S                                           
(Yt – Y0)                            S St = S0 +  

من خالل ما سبق ميكننا تقدير فجوة املدخرات احمللية، و ذلك بطرح احلجم املقدر 
ل النمو املستهدف يف اخلطة، من احلجم ا ملقدر للمدخرات لالستثمارات املطلوبة لتحقيق معد

  :، و ذلك كمايليtاحمللية يف الفترة 
 (Yt – Y0)It S  Fi = S0 +  

 Fiفهذه الفجوة ميكن سدها من خالل حصول  البلد على قروض خارجية قدرها 

  ) 1( فجوة التجارة اخلارجية -2
  .اخلارجيةـ تعريف فجوة التجارة  2-1

                                                
  :الع أنظرملزيد من اإلط) : (1

األسس النظرية و احلاالت التطبيقية إشارة للتجربة : النماذج التأليفية لصندوق النقد الدويل و البنك العاملي : العموص  حـ عبد الفتا       
  .و ما بعدها 22ص . 1197خريف  19جملة حبوث اقتصادية عربية  العدد   التونسية،

  ...267ص . 1977دراسة نظرية و تطبيقية، مكتبة عني مشس القاهرة التخطيط االقتصادي، : علي لطيف  ـ       
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تعرف فجوة التجارة اخلارجية بأا مقدار العجز احلاصل يف حصيلة الصادرات من العمالت 
( األجنبية ا لالزمة لتغطية قيمة الواردات من السلع و اخلدمات، و ذلك خالل فترة زمنية معينة 

  ).عادة سنة 
  ( M – X )ـ تقدير فجوة التجارة اخلارجية 2-2

  .د من تقدير الواردات و حصيلة الصادراتلتقدير هذه الفجوة الب
  :تقدير قيمة الواردات خالل فترة مقبلة  -

يتوقف حجم الواردات من السلع و اخلدمات اليت يستوردها بلد ما خالل فترة زمنية معينة على 
مستوى الدخل ا لوطين لذلك البلد، فهذه العالقة اليت حتكم الواردات من السلع و اخلدمات  و 

لدخل، هو ما يعرب عنها مبعامل الواردات، هذه العالقة ميكن التعبري عنها رياضيا مستوى ا
  :كمايلي

M = m(y)           
  :حيث
M  :الواردات  
m  : معامل الواردات)

Y
M (m =  

Y  :مستوى الدخل  
احلدي لالسترياد  من الطبيعي عند إجراء تقدير الواردات يف فترة مقبلة، البد من حساب املعامل

هذا املعامل يعرب عن مقدار الزيادة اليت ستحدث يف الواردات نتيجة زيادة مستوى الدخل الوطين 
:           بوحدة نقدية واحدة و هو يساوي إىل

∆Υ
∆Μ= m  

(Yt – Y0)                                             m  ∆M =   
ستكون عبارة عن مستوى الواردات يف بداية الفترة  tو عليه فإن الواردات يف الفترة 

(M0)  مضاف إليها الزيادة(DM)  اليت حصلت يف ا لواردات خالل تلك الفترة نتيجة للزيادة
  :احلاصلة يف الدخل الوطين أي أن
                                 Mt = M0 + ∆M  

                     (Yt – Y0) m Mt = M0 +  
مع تسجيل مالحظة هنا هو أنه عند إجراء تقدير للواردات من السلع و اخلدمات لفترة 
زمنية مقبلة، البد من األخذ بعني االعتبار بأن الطلب على الواردات من السلع و اخلدمات هو 

االقتصادية، مبعىن أن احلركة ا لتنموية اليت يشهدها البلد سوف ينجر عنها دالة يف عملية التنمية 
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تغريات يف الواردات من السلع و اخلدمات، ففي املراحل األوىل لعملية ا لتنمية عادة ما يشهد 
فيها الطلب على الواردات تزايد سواء بالنسبة للسلع اإلنتاجية و الوسيطة، أو بالنسبة للسلع 

أما يف اآلجل الطويل فقد يتمخض عن عملية التنمية االقتصادية، تغريات هيكلية  االستهالكية،
خاصة تلك املتعلقة يكل اإلنتاج الوطين و الطلب االستهالكي، من شأا أن تؤدي إىل إحداث 
تغريات يف هيكل الواردات من السلع اإلنتاجية و السلع االستهالكية، و هو ما يتطلب أخذها 

  .ر عند إجراء تقديرات للواردات لفترة طويلةبعني االعتبا
  تقدير حصيلة الصادراتـ  

من ا لواضح أن حصيلة الصادرات من العمالت األجنبية لبلدان العامل الثالث تتحكم فيها عوامل 
  :كثرية نذكر منها

حيث يتوقف مستوى هذا الطلب : مستوى الطلب العاملي على صادرات بلدان العامل الثالثـ 
على احلالة اليت يعيشها اقتصاد الدول املتقدمة، حيث تزداد صادرات بلدان العامل الثالث يف بدوره 

فترات ا النتعاش االقتصادي اليت تشهدها اقتصاديات الدول املتقدمة، و تنخفض يف فترات 
  .الركود االقتصادي ا

ابة حساسية أو استجو يعين ذلك مدى : مدى مرونة اجلهاز اإلنتاجي يف بلدان العامل الثالثـ 
  .اجلهاز اإلنتاجي ببلدان العامل الثالث للتغريات اليت حتدث يف الطلب العاملي على منتجاا

فاجلهاز اإلنتاجي لبلدان العامل الثالث يتصف بعدم املرونة، مما جيعله غري قادر على 
و مثال على ذلك  مواجهة الزيادة املفاجئة اليت حتدث يف الطلب العاملي على املنتجات املصدرة

، و مل تستطيع البلدان املنتجة مواجهة 2004منتجات الطاقة اليت زاد الطلب عليها يف سنة 
الطلب ا ملتزايد، ألن اجلهاز اإلنتاجي يف بلدان العامل الثالث املنتجة للطاقة يتصف بعدم املرونة، مما 

  .لب العامليجيعله غري قادر على مواجهة الزيادة املفاجئة اليت حتدث يف الط
فظهور سلع بديلة بأسعار : بلدان العامل الثالث سلع بديلة منافسة لصادرات مدى وجودـ 

تنافسية ميكن إحالهلا حمل السلع اليت تصدرها بلدان العامل الثالث، من شأنه أن يؤثر سلبا على 
  .حصيلة صادرات هذه األخرية، و العكس صحيح

  :التالية ة لفترة زمنية مقبلة باالعتماد على الصيغة الرياضيةو ميكن تقدير حصيلة الصادرات املتوقع
X = X0 (1+r)n            

  :حيث
X  :اية الفترة حجم الصادرات املتوقعة يف  
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X0  :حجم الصادرات يف بداية الفترة  
r     :معدل منو الصادرات املتوقع  
n    :عدد  السنوات  

اردات أو ما تسمى بفجوة التجارة و على ذلك ميكن تقدير فجوة الصادرات و الو
 :اخلارجية و ذلك كمايلي

 (Yt + Y0) – X0 (1 + r)n                m  Fi = M0 +   
  ) 1(تطابق الفجوتني  -3

  انطالقا من املفاهيم اليت متدنا ا احملاسبة الوطنية، فإن فجوة املدخرات احمللية
( I – S )  تتطابق مع فجوة التجارة اخلارجية( M – X )  ،و ذلك خالل فترة زمنية سابقة

و كاسا لفجوة التجارة اخلارجية، و عليه ميكن القول أن فجوة املدخرات احمللية ما هي إال انع
  :ميكن توضيح هذا التطابق كمايلي

  .لننطلق من توازن العمليات  املتعلقة بالسلع و اخلدمات
  : فإذا رمزنا بـ

Y  :الناتج الداخلي اخلام  
M  :الواردات  
X   :الصادرات  
C   :االستهالك  
I   :االستثمار  

فالتوازن يتحقق بني كمية السلع و اخلدمات املنتجة من قبل البلد خالل فترة زمنية معينة 
، و بني (M)و الواردات من السلع و اخلدمات  (Y)سابقة،  و اليت ميثلها الناتج الداخلي اخلام 

، أي (X)و الصادرات  (I)االستهالك اجلاري، االستثمار اجلاري : أوجه استخداماا الثالثة 
  :أن 
  Y + M = C + I + X............................... ـ  1

  :و ميكن إعادة كتابة هذه املعادلة على الشكل التايل 
 M - X = I - (Y - C)............................... ـ  2

                                                
  .25ـ  23ص .  1985الطبعة األوىل دار املستقبل العريب . الديون و التنمية: رمزي زكي ) :  (1
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و  ، (S)ميثل ما تبقى من الناتج بعد االستهالك، و هو ما ميثل االدخار  (Y - C): حيث
  :ميكن إعادة كتابتها على الصورة التالية) 2(بذلك فاملعادلة رقم 

  =  M - X = F   I - S ...............................ـ  3
اري للبلد املعين أي ميثل العجز االدخ (I - S)مما يعين أن هناك عجزا، حيث  F > Oوهنا 

  .فجوة املدخرات احمللية أو فجوة املوارد احمللية
ميثل العجز يف امليزان التجاري للبلد املعين، أي فجوة التجارة اخلارجية أو ما  (M - X)و 

  .تسمى بفجوة الصادرات و الواردات
 (M-X)و  (I-S)و ضمن هذه الشروط فأننا نالحظ بأن الفجوتني أو العجزين 

، و يعين ذلك التطابق أن حجم االستثمارات اليت ينفذها Fقني و كل منها يساوي متطاب
االقتصاد الوطين خالل فترة زمنية معينة بشكل يزيد عن مدخراته احمللية، البد و أن ميول من 

  .خالل انسياب صايف لرأس املال األجنيب إىل االقتصاد الوطين خالل نفس الفترة
القتراض اخلارجي، إمنا تنشأ بسبب قصور حجم املدخرات و من هنا تتضح أن حتمية ا

احمللية عن الوفاء حبجم االستثمارات املطلوب تنفيذها، و قصور حصيلة الصادرات من العمالت 
الصعبة عن تغطية قيمة الواردات من السلع و اخلدمات اليت حيتاجها االقتصاد الوطين، و من مث 

الستعانة مبوارد مالية أجنبية إضافية، غري أن مدى األعباء البد من تغطية هذه الفجوة عن طريق ا
اليت تزاوهلا على ميزان مدفوعات البلد املدين و من مث على قدرته على التسديد، إمنا تتفاوت 
بأشكال التمويل اخلارجي، و أنواع القروض اليت يعقدها و كيفية استخدام املدين لتلك القروض، 

  .ى القروض تنشأ عنه أعباء تتحمله الدولة املدينةواملالحظ أن زيادة الطلب عل
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  :األعباء الناشئة عن التمويل اخلارجي : املبحث الثالث
إىل أعباء الناشئة جيب التذكري بشكل خمتصر حول أمهية التمويل اخلارجي قبل التطرق   

لى امليزان التجاري ، وأشكاله ، وضوابطه ، ومن مث التعرض إىل أثر استخدام القروض اخلارجية ع
اإلستثمارات املمولة عن طريق القروض ، مع طرح يف األخري سياسة التخفيض يف قيمة  أنواع و

  .العملة  ، ومدى مسامهتها يف ختفيض أعباء الديون اخلارجية 
  .أمهية التمويل اخلارجي و أشكاله و ضوابطه :-1

املزج بني التمويل الداخلي    و مع التأكيد على ضرورة التمويل اخلارجي، أي عملية   
اخلارجي فإن املشكلة الرئيسية اليت تواجهها بلدان العامل الثالث تتمثل يف نسب هذا املزج،    و 
مدى تأثري ذلك على اجتاهات و مستقبل التنمية و إمكانات الوصول باالقتصاد الوطين إىل مرحلة 

  ).1(النمو الذايت
العامل الثالث أن تسهر على تعبئة مواردها احمللية، لذلك جيب على كل دولة من بلدان 

وتقوم بتنفيذ جمموعة هامة من اإلجراءات و السياسات االقتصادية و االجتماعية اليت متكنها من 
رفع معدل ادخارها احمللي، مث تكمل هذه الدول فجوة مواردها احمللية باللجوء إىل أشكال التمويل 

لية التمويل اخلارجي على أنه عنصر مكمل  و ثانوي فقط اخلارجي، و جيب أن ينظر إىل عم
  .بالنسبة  لالقتصاد الوطين و ليس بديال عنه

و يف ظل هذه النظرة الواعية، جيب على بلدان العامل الثالث أن ختص دائما على رفع 
معدل ادخارها احمللي املتوسط عن طريق املتوسط عن طريق زيادة ادخارها احلدي، لتواجه بذلك 

  .ستحقات التمويل اخلارجيم
لكن احلقيقة الظاهرة للعيان و من خالل اإلحصاءات اليت تنشرها املنظمات املالية 
الدولية، تبني أن الكثري من بلدان العامل الثالث قد أفرطت يف متويل تنميتها عن طريق املوارد 

  : اخلارجية، وقد ساعدها على هذا التوجه جمموعة من العوامل نذكر منها 
السخاء اإلقراضي الذي مارسته البنوك بتأييد حكومات البلدان الرأمسالية و املنظمات املالية  ـ

حيث .الدولية، نظرا الرتباطه الوثيق بزيادة الصادرات من الدول املاحنة اليت تتبعها هذه البنوك
ت سلعية و كانت القروض املمنوحة لبلدان العامل الثالث قروضا مقيدة، أي مرتبطة بتمويل واردا

  .   خدمية، وهو أمر قد خفف من حدة أزمة الكساد االقتصادي بالدول الرأمسالية الصناعية
                                                

  .30/31رمزي زكي الديون و التنمية مرجع سبق ذكره ص . د) : 1(
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  تبعية بلدان العامل الثالث ماليا ونقديا و جتاريا، ملنظومة االقتصاد الرأمسايل العاملي من جهة، ـ
مراكز املنظومة الرأمسالية و إىل عالقات التبادل الالمتكافئ اليت ترتبط ا بلدان العامل الثالث مع 

  .من جهة ثانية
عالقات االستغالل اليت وقعت فيها بلدان العامل مع الشركات العابرات القارات، ذلك أن  ـ

تلك الشركات من استرتاف ملوارد بلدان العامل  هجزء كبريا من هذا العجز يرجع إىل ما تباشر
ا العجز واجتاهات منوه، إال يف ضوء الثالث و بعبارة أخرى، ال ميكننا أن نفهم طبيعة هذ

التحويالت املالية الضخمة اليت تدفعها بلدان العامل الثالث املدينة لصاحل هذه الشركات على 
كمثال على  ةاختالف أنواعها وتعدد نشاطها، وتأكيدا ملا سبق تربز لنا خربة دول أمريكا الالتيني

  .ذلك
ة ـاري موعـاب اجلـسي احلـادث فـز احلـة العجـذنا حركـو أخـفل

  ذه الدولـه
  –من هذا العجز  %85لوجدنا أن (  1986 – 1981خالل الفترة ما بني) فيما عدا كوبا ( 

 يعود إىل تلك املدفوعات اليت تتحملها هذه البلدان، و انسابت إىل اخلارج يف شكل - يف املتوسط
رباح، و الدخول لالستثمارات مدفوعات لصاحل شركات النقل والشحن والتأمني و حتويالت األ
و  د للبنوك و املؤسسات املاليةاألجنبية العاملة داخل هذه البلدان، ويف شكل مدفوعات للفوائ

  .)1(النقدية الدائنة هلا
وقد نظرت إىل تلك املوارد على أا بديل للموارد احمللية و تقاعست، ومن مث عن تعبئة 

املوارد األجنبية كان حيفز املسؤولني املشرفني على  مواردها احمللية، ألن سهولة احلصول على
االقتصاد الوطين بالتراخي يف تعبئة املدخرات احمللية و االنزالق إىل وهم إمكان التمتع مبستويات 
استهالكية عالية من األجل القصري و املتوسط مع إمكان االستمرار يف التنمية دون حدوث 

ب هذه الدول اليت سارت على هذا الدرب وجدت نفسها إال أن أغل. مشاكل يف األجل الطويل
يف اية السبعينات و بداية الثمانينات من القرن املاضي يف منطقة حصار شديد لتنميتها بعد 
اخنفاض أسعار النفط، وانفجار مشكلة املديونية وقد أمهل الفكر التنموي العالقة بني التكلفة و 

  :املفيد طرح األسئلة التالية املتعلقة بذات املوضوع العائد للتمويل اخلارجي، و لعله من 

                                                
ة لصندوق النقد الدويل يف ضوء أزمة االقتصاد الرأمسايل العاملي من كتاب رمزي زكي، حنو فهم أفضل للسياسات التصحيحي. د):  1( 

، املعهد العريب للتخطيط 1988السياسات التصحيحية و التنمية يف الوطن العريب، حبوث و مناقشات، ندوة  عقدت بالكويت، فيفري 
  .               55، ص  1989بالكويت، دار الرازي  للنشر، بريوت، 
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  ما هي ضوابط االستفادة من هذا التمويل؟ ـ 
  و مىت يكون التمويل اخلارجي مفيدا و مىت ال يكون كذلك؟ـ 

إن اإلجابة على هذين السؤالني جتعلنا نعتقد أن كل متويل أجنيب يأيت إىل االقتصاد 
  .اء ما يضعه من موارد اقتصادية حتت تصرف الدولةالوطين البد وأن حيصل على سعر لق

و من هنا فإن سياسة التمويل املثلى جيب أن دف إىل تعظيم الفرق بني رأس املال األجنيب و 
عائده على املستوى الوطين، الذي جيب إدراك أن سياسة التمويل األجنيب جيب أن د ف إىل 

عائده على املستوى الوطين وال يقتصر تعظيم العائد تعظيم الفرق بني تكلفة رأس املال األجنيب و
هنا على العائد املباشر للمورد األجنيب، و إمنا جيب أن ميتد نطاق التعظيم إىل األخذ بعني االعتبار 

دقيقة و معربة ) 1(املورد، حىت تأيت قائمة األرباح و اخلسائر، أي نتيجة دراسة اجلدوى االقتصادية
  .   بلد املعنيعن املصاحل الوطنية لل

ويف هذا اإلطار نؤكد على وجود نوعني رئيسني للتمويل األجنيب النوع األول، هو 
استقدام رؤوس األموال األجنبية اخلاصة لالستثمار بشكل مباشر يف مشروعات يقيمها األجانب، 

  .أصحاب هذه األموال، داخل االقتصاد الوطين
اجية هلذه املشروعات، و تترتب هلم حقوق ويف هذه احلالة ميتلك األجانب األصول اإلنت

  .ملكية معينة على هذه األصول
هذا النوع من التمويل حيدث ضغوطا على موازين مدفوعات البالد املستخفية هلا،  و  

تتمثل هذه األعباء فيما ختوله هذه االستثمارات إىل البالد التابعة هلا من دخول وعوائد خمتلفة 
  )2:(منها

 .ولة للخارجاألرباح احمل*  
 .الفائدة على رأس مال املستثمر*   
 .نفقات استعادة رأس املال*. 
 حتويل جانب من مرتبات األجانب الذين يعملون يف هذه املشروعات إىل بالدهم األصلية*  
مدفوعات خدمات نقل التكنولوجية، اليت تأيت يف ركاب هذه االستثمارات مثل رسوم *  

دارة و اخلربات الفنية قات التجارية و التراخيص وتكاليف اإلبراءات االختراع و العال
  .األجنبية

                                                
  .245ص . 1978اهليئة املصرية العامة للكتاب : القاهرة" رمزي زكي أزمة الديون اخلارجية رؤية من العامل الثالث .د) : 1(
  .32ص . رمزي زكي الديون و التنمية مرجع سبق ذكره. د) : 2(
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أما النوع الثاين فيتمثل يف القروض اخلارجية على اختالف أنواعها، وخيتلف هذا النوع عن 
، و هي أن ملكية األصول اإلنتاجية اليت مول إنشاؤها ذه القروض يالنوع األول فيما يل

  .جنبيةتصبح ملكية وطنية وليست أ
و من مث ال يترتب على هذا النوع من التمويل األجنيب تكوين حقوق ملكية مباشرة 

  .لألجانب
غري أنه يترتب على عقد هذه القروض أعباء معينة يتحملها البلد املدين، و هي عبارة 

مدفوعات الفائدة على : دورية حمددة مسبقا، حيصل عليها الدائنون و هي  عن مدفوعات
  .القرض

  .دفوعات أقساط القرضم  ـ
و تتفاوت القروض اخلارجية يف مدى عبئ هذه املدفوعات طبقا لنوعية القروض املتعاقد 
 عليها، فالقروض الصعبة اليت تتميز بارتفاع سعر فائدا و قصر مدا، يكون عبئ خدمة

ا أعلى من عبئ خدمة مدفوعات القروض السهلة اليت تتميز باخنفاض سعر فائدا و مدفوعا
بطول مدا ومهما كانت الوضعية املتعلقة بالتمويل األجنيب، فإن وفاء الدولة بالتزاماا اجتاه هذا 
التمويل تتطلب وجود فائض يف امليزان التجاري، وهذا يعين وجود رصيد كاف ومتجدد من 

األجنبية النقد األجنيب يسمح للدولة بتسديد ما يستحق عليها من التزامات جتاه أصحاب املوارد 
وهلذا جيب أن تلعب سياسة التمويل األجنيب بتخطيط ظهور هذا الفائض، مثل توجيه هذا التمويل 
حنو تشجيع االستثمارات املنتجة، مع تنمية قطاع الصادرات الذي يضمن من خالل ما يدره من 

قة تلتزم ا مسب إستراتيجيةو إذا مل تكن هناك )  1(نقد أجنيب تسديد الديون اليت اقترضها البلد
الدولة املدينة، سوف تواجه صعوبات شديدة يف ميزان املدفوعات مثل عملية املواءمة بني دفع 
خدمات املوارد األجنبية املقترضة ومتويل الواردات الضرورية لالقتصاد الوطين بل أن القروض 

ق فائض يف حتقي األجنبية ستشكل عبئ على ميزان املدفوعات حينما ال تساهم بشكل مباشر
بامليزان التجاري، وهذا ما حيدث يف احلاالت اليت يتمخض عنها زيادة يف الواردات يف الوقت 

  .الذي ال تسهم فيه بأي زيادة يف الصادرات
  :أثر منط استخدام القروض اخلارجية على امليزان التجاري :  -2

                                                
   122ص  1969ر اجناسي زاكس التجارة اخلارجية و التنمية االقتصادية ترمجة حممد صبحي األتريب دار املعارف مص) : 1( 

         – 123.  
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ثريها على حركة قبل التعرض ألثر استخدام القروض اخلارجية على امليزان التجاري أي تأ
الصادرات و الواردات و تقسيمها حبسب درجة مسامهتها يف حتقيق الفائض يف هذا امليزان، جيب 

  .التفرقة بني القروض اخلارجية املنتجة و القروض اخلارجية الغري منتجة
  :التفرقة بني القروض املنتجة و الغري منتجة 2-1

اليت تستخدم يف شراء و بناء وسائل اإلنتاج، و و يقصد بالقروض اخلارجية املنتجة تلك القروض 
  .ينجم عن استخدامها حدوث زيادة يف الطاقات اإلنتاجية لالقتصاد الوطين للبلد املدين

هذا النوع من القروض اخلارجية هو وحده الذي ميكن أن يسهم يف خلق الفائض  و
موارد أجنبية من جراء ما  بامليزان التجاري عن طريق ما تدره الطاقات اإلنتاجية اجلديدة من

  .تسهم به يف زيادة الصادرات أو التقليل من الواردات
  .و هذا النوع من القروض خيلق إذن موارد إضافية خلدمة أعبائه اخلارجية

أما القروض اخلارجية الغري منتجة فهي تلك القروض اليت تستخدم يف أغراض أخرى و 
اجية للبلد املدين، ومثاهلا القروض اليت تستخدم لتمويل يف زيادة أو توسيع الطاقات اإلنت مال تسه

شراء السلع االستهالكية، و هذا النوع من القروض ال يسهم إطالقا يف خلق الفائض يف امليزان 
  .التجاري

بعد هذه التفرقة اهلامة من القروض اخلارجية املنتجة و القروض اخلارجية الغري منتجة، 
أنواع من االستثمارات املمولة عن طريق القروض اخلارجية حبسب  حناول اآلن أن نفرق بني سبعة

مدى مسامهتها يف خلق أو زيادة الفائض بامليزان التجاري، وسوف نركز فيما يلي على أنواع 
  .القروض اخلارجية املنتجة

  :أنواع االستثمارات املمولة عن طريق القروض  2-2
 تنفذها الدولة عن طريق القروض اخلارجية لبناء    يتمثل يف تلك االستثمارات اليت: النوع األول 

و تقوية املشروعات القاعدية لالقتصاد الوطين، و املالحظ أن هذه القروض و ما ينجر عنها من 
طاقات إنتاجية ال ختلق بشكل مباشر موارد ذاتية خلدمة أعبائها، ألا ال تسهم مباشرة يف زيادة 

ردات، إال أن ما ينتج عنها من وفورات خارجية يؤدي إىل حصيلة الصادرات أو يف تقليل الوا
ارتفاع مستوى اإلنتاجية يف سائر قطاعات االقتصاد الوطين، و من مث فإن مسامهتها يف خلق 

  . الفائض بامليزان التجاري تكون بطريقة غري مباشرة
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ية تنتج سلعا و فيتمثل يف القروض اخلارجية اليت تستخدم يف خلق طاقات إنتاج :النوع الثاين  
خدمات قابلة للتصدير، و ال تستخدم يف االستهالك احمللي و ال يستلزم تشغيلها أية واردات من 
مستلزمات اإلنتاج من اخلارج وإذا كانت السوق العاملية تسمح بتعريف إنتاج هذه الصناعات و 

لصناعات سوف ال توجد عوائق أما تصديرها، فإن القروض اخلارجية املستخدمة يف خلق هذه ا
 . ينتج عنها فائض يف الصادرات يساوي قيمة إنتاج و تصدير هذه الصناعات

يتمثل يف القروض اليت تستخدم يف خلق طاقات إنتاجية تنتج سلعا  و خدمات  :النوع الثالث
خمصصة للتصدير و ال تستهلك حمليا و لكنها تستورد جانبا من مستلزمات اإلنتاج من العامل 

  .يلهااخلارجي لتشغ
و إذا افترضنا أيضا أن إمكانات السوق العاملي تسمح بتصريف منتجات هذه الصناعة، 
فإن القروض األجنبية املستخدمة يف هذا اإلطار سوف تسهم بشكل مباشر يف خلق فائض يف 

  .امليزان التجاري
و يتمثل يف تلك القروض اليت تستخدم يف خلق طاقات إنتاجية تنتج سلعا  :النوع الرابع 

خدمات بديلة عن الواردات فقط وال يستلزم تشغيلها استرياد أية مستلزمات من اخلارج، و هذا 
  .النوع سوف يتولد عنه فائض يف امليزان التجاري

يتمثل يف القروض اخلارجية اليت تستخدم يف خلق طاقات إنتاجية تنتــج  :النوع اخلامس  
ا يستلزم استرياد بـعض مستلزمات اإلنتاج سلعا و خدمات حتل حمل الواردات، و لكن تشغيله

من اخلارج و هذا النوع من االستثمارات حيدث أثر إجيايب يف حتقيق فائض يف امليزان التجاري 
للدولة طاملا أن قيمة مستلزمات اإلنتاج املستوردة هلذه الصناعات، تقل عن مقدار الوفر الذي 

اردات من هذه السلع بعد نشأة هذه حدث يف العمالت األجنبية نتيجة الخنـــفاض الو
  .الصناعة

و  فيتمثل يف تلك القروض اليت تستخدم يف خلق طاقات إنتاجية تنتج سلعا :النوع السادس 
خدمات جديدة متاما على السوق احمللي و تستخدم فقط يف االستهالك الداخلي، مبعىن أا غري 

 يستلزم تشغيلها استرياد أية مستلزمات قابلة للتصدير و ال حتل حمل أي نوع من الواردات و ال
سلعية من اخلارج، وهنا جند أن األثر الصايف املباشر الذي ستحدثه هذه الصناعات على امليزان 
التجاري سوف يكون صفرا، ألا لن تؤدي إال إحداث زيادة يف الصادرات أو وفر يف العمالت 
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ا إىل أن إنتاج هذه السلع سوف يولد قوى األجنبية املخصصة للواردات و لكن تنبغي اإلشارة هن
  .استهالكية إضافية بالداخل، حيث أا ختلق حاجات جديدة مل تكن موجودة من قبل

و  يتمثل يف القروض اخلارجية اليت ختصص إنشاء طاقات إنتاجية تنتج سلعا :النوع السابع 
نوع من الواردات،      و خدمات حملية فقط، مبعىن أا غري قابلة للتصدير و ال حتل حمل أي 

أن مثل هذا النوع من   يستلزم تشغيلها استرياد بعض املستلزمات السلعية من اخلارج، وواضح لنا
االستثمارات سوف يكون ذا تأثري سليب على امليزان التجاري للدولة، حيث لن يتمخض تشغيل 

  .يها زيادة يف الوارداتهذه الطاقات اجلديدة على أية زيادة يف الصادرات، يف حني يترتب عل
تلك هي األشكال املختلفة الستخدام القروض اخلارجية املنتجة من حيث مدى تأثريها على 

ومنها يتبني لنا أن املشكلة الرئيسية يف االقتراض اخلارجي ال تكمن يف . امليزان التجاري للدولة
اليت يستخدم ا البلد املدين  عبئ اخلدمات الناجتة عن هذه القروض، و إمنا يف الطريقة و الكيفية

تلك القروض و تأثري هذا االستخدام على حالة امليزان التجاري، و يف هذا اإلطار سوف نطرح 
 .)1(طريقة ختفيض قيمة العملة، ومدى مسامهتها يف ختفيض أعباء الديون اخلارجية

 
 
  
  :ختفيض قيمة العملة  2-3

حجم الصادرات وإنقاص يف حجم  ختفيض قيمة العملة يهدف إىل حتقيق زيادة يف
الواردات، على الشكل الذي يدفع بالعجز يف احلساب اجلاري مليزان املدفوعات لالختفاء 

  .)2(تدرجييا
فحينما تنخفض قيمة العملة الوطنية، بعد اختاذ السلطات االقتصادية قرار بذلك، تصبح قيمة 

  .وحدات النقد األجنيبالوحدة النقدية من العملة الوطنية مساوية لعدد أقل من 
فتصبح بذلك ) مقومة بالنقد األجنيب ( فتنخفض أسعار السلع الوطنية القابلة للتصدير 

رخيصة بالنسبة إىل األجانب، فيزداد طلبهم عليها كما أن خفض قيمة العملة يؤدي إىل زيادة 

                                                
آخرون ، السياسات التصحيحية يف االقتصاد التونسي من كتاب السياسات التصحيحية و التنمية يف الوطن العريب،  وعبد الفتاح غربال ) : 1( 

  .       138 - 124، ص مرجع سبق ذكره
، د التونسي من كتاب السياسات التصحيحية و التنمية يف الوطن العريبعبد الفتاح غربال  ة آخرون ، السياسات التصحيحية يف االقتصا) : 2( 

  .       138 - 124مرجع سبق ذكره، ص 
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زيادة انتاجتهم ، األمر الذي يشجعهم على )مقومة بالنقد احمللي (  دخول منتجي السلع املصدرة
  .و إنتاجهم

فتزيد بذلك صادرات البلد من الناحية الكمية و القيمية، على النحو الذي حيسن من 
و من جهة أخرى، فإنه عندما تنخفض . وضع السيولة النقدية له يف مواجهة التزامات اخلارجية

مقومة بالنقد احمللي، القيمة اخلارجية للعملة الوطنية، فإن ذلك يعين أن مثن العمالت األجنبية، 
مقومة ( يصبح مرتفعا، و هذا يؤدي بالتايل، إىل ارتفاع أسعار السلع األجنبية املستوردة، 

  .فينخفض الطلب احمللي عليها). باألسعار احمللية 
و باختصار جند أن الصادرات تزيد و الواردات تقل، فيتحسن وضع احلساب اجلاري 

  .ل عامبصورة خاصة و ميزان املدفوعات بشك
التخفيض و مدى فاعليته يف إصالح عجز احلساب اجلاري إن جناح سياسة التخفيض يف زيادة  -

  :)1(الصادرات و تقليل الواردات إمنا يتوقف على جمموعة من الشروط ميكن ذكرها فيـما يلي
أن الطلب العاملي على صادرات الدولة جيب أن يتمتع بقدر كاف من املرونة، حبيث أن  -أ

ض القيمة اخلارجية للعملة الوطنية بنسبة معينة، جيب أن ترافقه زيادة يف الطلب العاملي على ختفي
  .سلع التصدير بنسبة أكرب من نسبة التخفيض

أما إذا كان الطلب العاملي عدمي املرونة، فلن ينتج عن تلك السياسة أية زيادة يف حجم  
  .صادرات مقومة بالنقد األجنيبالصادرات وقيمتها و ستكون النتيجة تقليل حصيلة ال

يتطلب جناح سياسة ختفيض  قيمة العملة يف زيادة الصادرات، فضال عن توافر شرط مرونة   -ب
الطلب العاملي، ضرورة متتع العرض احمللي لسلع التصدير بدرجة عالية من املرونة، و حمتوى هذا 

لكي   - خالل فترة التخفيض –ة الشرط هو ضرورة قابلية اإلنتاج احمللي لسلع التصدير للزياد
  .يواجه النمو املتوقع يف حجم الصادرات

يضاف إىل ما تقدم، أن سياسة التخفيض، لكي تنجح يف إحداث أثر جيد على زيادة  ج ـ
تتطلب استقرار واضحا يف األسعار احمللية و ) إذا ما توافر الشرطان السابقان ( صادرات الدولة 

ل فترة حدوث التخفيض ذلك أنه إذا قام البلد بتخفيض قيمة عدم ارتفاع هذه األسعار خال

                                                
العامة للكتاب  اهليئة املصرية : أسباا و نتائجها مع برنامج مقترح ملكافحة الغالء، القاهرة: رمزي زكي مشكلة التضخم يف مصر .د) : 1(

 .420 – 409ص  1980
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عملته بنسبة معينة، مث ارتفعت األسعار احمللية بعد ذلك بالنسبة نفسها، فإن ذلك يعين أن السعر 
  .الذي يشتري به املستورد األجنيب مل يتغري، و بذلك خيتفي أثر السعر، يف زيادة صادرات البلد

ب متاما يف حالة بلدان العامل الثالث املدينة كما أن هذه و نعتقد أن هذا الشرط غائ
البلدان تتعرض منذ فترة طويلة ملوجات من التضخم، إضافة إىل ذلك أن لسياسة التخفيض أثارا 
تضخمية ال ميكن جتنبها يف ضوء أحوال بلدان العامل الثالث كما أن ارتفاع أسعار الواردات 

نتج للتصدير و الذي سيحدث عقب حدوث التخفيض، للسلع الوسيطة الضرورية للقطاع امل
سيدفع بتكاليف اإلنتاج احمللية يف هذا القطاع حنو االرتفاع، يتبع ذلك االرتفاع األجور احمللية 

و هلذا مل يتحسن املركز التنافسي لصادرات البلد فيما يتعلق . بسبب ارتفاع تكاليف املعيشة
  .    بتكاليف اإلنتاج

الواجب توفره إلجناح سياسة التخفيض يف زيادة الصادرات يتمثل يف أال تقابل  الشرط الرابع -د
ذلك أنه إذا . سياسة التخفيض بتدابري مماثلة من البلدان األخرى اليت تنتج سلع تصديرية متشاة

خفضت البلدان األخرى قيم عمالا، فقد تتمكن من سحب جزء من السوق العاملية إليها، 
  .التخفيضات اليت قامت ا أكرب من ذلك التخفيض الذي قام به البلد املعني وخباصة إذا كانت

و يزداد الوضع تأزما إذا كانت تكاليف اإلنتاج لتلك البلدان أقل من نظرياا يف ذلك 
  .البلد، و تفقد سياسة التخفيض فاعليتها يف زيادة صادرات البلد
ات ملواجهة هذا املوقف، وتدخل و قد يضطر املسؤولون إىل إحداث مزيد من التخفيض

إذ ذلك بلدان العامل الثالث اليت تلجأ إىل هذه السياسة حرب التخفيضات مع البلدان األخرى، و 
  .هو أمر يضر يف النهاية مبصاحل هذه البلدان

فيما يتعلق بإمكانية إنقاص الواردات من هذا اجلانب، إن سياسة التخفيض ميكن أن 
على األقل بنسبة التخفيض نفسه،  إذا ) مقومة بالنقد احمللي ( الواردات تؤدي إىل ارتفاع أسعار 

ما افترضنا ثبات أسعارها عامليا،  و هو ما يؤدي إىل اخنفاض الطلب عليها،  و من مث تقليل 
  ):1(نذكر منها. و احلق أن حتقيق هذا اهلدف يتطلب توفر شروط معينة. الواردات منها

                                                
  :زيد من اإلطالع أنظرمل) :   1( 
حصاد ) 1981 - 1977(رمزي زكي تقييم األداء االقتصادي لربنامج التثبيت االقتصاد ي لذي عقدته مصر مع صندوق النقد الدويل -

  .          و احتماالت املستقبل التجربة
  .578 – 577ص .  رمزي زكي أزمة الديون اخلارجية رؤية من العامل الثالث مرجع سبق ذكره -
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احمللي على الواردات بقدر كاف من املرونة، مبعىن أن ارتفاع األسعار ينبغي أن يتمتع الطلب  ـ أ
جيب أن جير معه اخنفاضا بنسبة أكرب ) هي نسبة التخفيض ( احمللية للسلع املستوردة بنسبة معينة 

  .يف طلب املقيمني على هذه السلع، مما حيد بالتايل من استريادها
و من أهم هذه الشروط أن يكون . و من املمكن أن حيدث لو توافرت شروط معينة

جهاز اإلنتاج احمللي منتجا لسلع بديلة، أو أقرب إىل اإلبدال، للسلع األجنبية املستوردة، حبيث 
  .ميكن للمقيمني يف البلد أن يتحولوا إىل شراء اإلنتاج احمللي البديل الذي يتمتع بأسعار أرخص

الوطين أن يعيد توزيع موارده كما أن ذلك يكون ممكنا لو أن يف مقدور االقتصاد 
االقتصادية على حنو سريع، لكي تزداد املوارد املخصصة إلنتاج السلع احمللية البديلة للواردات، و 
ميكن تصور اخنفاض الواردات يف حالة السلع املستوردة اليت يستطيع املقيمني ختفيف استهالكهم 

  .منها بسهولة دون أن تتأثر مستويات معيشتهم
الشرط الثاين الذي ينبغي توافره لكي تنجح سياسة التخفيض يف احلد من حجم  أما ب ـ

الواردات، فيتمثل يف ضرورة كون مرونة عرض الواردات كبرية، وحمتوى هذا الشرط هو أال 
يلجأ املصدرون األجانب إىل ختفيض أسعار سلعهم اليت يصدروا إىل البلد الذي قام بتخفيض 

بالنسبة ) مقومة بالعملة األجنبية ( خفض املصدرون أسعار سلعهم  ذلك أنه لو. قيمة عملته
نفسها اليت خفض ا البلد قيمة عملته، فإن ذلك يؤدي إىل أن تظل األسعار احمللية للواردات كما 
هي، و بالتايل لن يقل الطلب الذي خفض قيمة عملته ميثل وزنا نسبيا مهما يف استعاب إمجايل 

اليت ينبغي توافرها ) 1(األجانب تلك هي باختصار الشروط العامة) نتجنيامل(صادرات املصدرين 
لكي تنجح سياسة التخفيض يف إصالح اخللل املوجود يف ميزان املدفوعات وذلك مبساعدة 

اقتصادية تساهم إىل حد  ةاستخدام القروض اخلارجية، و تصبح هلذه األخرية جدوى و مرد ودي
  .كبري يف ختفيف حدة املديونية

  :طاقة الدولة على خدمة ديوا اخلارجية    -3
نعين بطاقة الدولة على خدمة ديوا اخلارجية مدى مقدرة االقتصاد الوطين على توفري  

األموال الكافية ملواجهة التزامات الدفع اخلارجي اليت نشأت عن اعتماده على القروض اخلارجية، 
  .خلومدى تأثري ذلك على األوضاع االقتصادية بالدا

                                                
للمزيد من التفصيل حول شروط جناح سياسة ختفيض قيمة العملة يف حتقيق األهداف املرجوة منها بشأن معاجلة االختالل اخلارجي ) : 1( 

سنة  12حبوث اقتصادية عربية ، العدد سياسة ختفيض قيمة العملة ، جملة عبد احلق بوعتروس  ، اآلثار االقتصادية و االجتماعية ل: ،راجع 
  . 98– 67ص   .  مصر  1998
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هذا وجتدر اإلشارة أن مبالغ خدمة الدين اخلارجي متثل جزء من الناتج الوطين، الذي 
كان من املمكن أن يوجه إىل زيادة االستهالك أو لزيادة معدل االستثمار، و بالتايل لرفع معدل 

  .النمو
 إذن ميكن النظر إىل مدفوعات خدمة الدين اخلارجي على أنه اقتطاع من املوارد املوجهة

وكلما استطاع االقتصاد الوطين أن يوفر املوارد الالزمة خلدمة أعباء . الستهالك أو االستثمار
ديونه اخلارجية بسهولة و دون أن تتأثر مستويات االستهالك و االستثمار، كلما دل ذلك على 

  ه ـقوة االقتصاد الوطين على خدمة ديون
  .اخلارجية و العكس بالعكس

دولة على خدمة ديوا اخلارجية، جيب أن نفرق بني هذه الطاقة  لكن عند حتديد طاقة ال
يف األجل القصري و بني تلك الطاقة يف األجل الطويل، حيث أن العوامل اليت حتدد هذه الطاقة 

  .ختتلف باختالف املدى الزمين الذي ينصب عليه التحليل
  :حمددات طاقة الدولة يف األجل القصري 3-1

مبشكلة  الديون اخلارجية يف األجل القصري ترتبط ارتباطا وثيقاإن مشكلة خدمة أعباء 
السيولة أي بعبارة أخرى مدى كفاية و مالءمة وسائل الدفع و االحتياطات الدولية اليت متتلكها 
الدولة املدينة ملواجهة االلتزامات اخلارجية يف األجل القصري، وبصفة عامة ميكن تقسيم و دراسة 

يولة الدولية لبلد ما، و من مث قدرة هذا البلد على خدمة ديونه اخلارجية يف العوامل احملددة للس
األجل القصري إىل عوامل ذات طبيعة متقلبة  و عوامل ذات طبيعة تعويضية، و عوامل ذات طبيعة 

  .جامدة
  :ـ عوامل ذات طبيعة متقلبة 3-1-1

طين على الوفاء بالتزاماته و تشمل تلك العوامل املتغريات اليت تؤثر يف قدرة االقتصاد الو
اخلارجية عن طريق ما تدره من عمالت أجنبية، و لكنها تتسم بأن حصيلة النقد األجنيب املتأيت 
منها يتصف بعدم الثبات و االستقرار، و هلذا يصعب يف كثري من األحيان التوقع حبجمها نظرا 

ه العوامل هي حصيلة خلضوعها لعوامل و تأثريات خارجية يصعب التحكم فيها، و أهم هذ
الصادرات، فهي و إن كانت متثل املصدر الرئيسي للعمالت األجنبية ببلدان العامل الثالث، حبكم 

، إال أن هذه )النفط ( تعاظم قطاع التجارة اخلارجية القائم على تصديـــر املـواد اخلـام 
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هناك ثانيا التقلبات ذات  احلصيلة تتعرض دائما للتقلبات فهناك أوال التقلبات القصرية األجل و
  .)1(املدى املتوسط، و هناك ثالثا التقلبات طويلة املدى يف مدى عنفها و طبيعة العوامل املسببة هلا

و نعتقد أن هذه التقلبات متس كل من السلع الزراعية و الصناعية، فبالنسبة للسلع 
خالل السنة فإن حمدودية ) مواسم(الزراعية القابلة للتصدير، اليت حتتاج زراعتها إىل فترات قصرية 

الرقعة الزراعية، باإلضافة إىل اإلمهال الذي القاه القطاع الزراعي عموما يف معظم بلدان العامل 
و إذا زاد اإلنتاج من تلك السلع فسوف يكون ذلك، يف معظم احلاالت على حساب . الثالث

  .ستهالك احلايل احمللينقص احملاصيل األخرى اليت قد تكون ضرورية لتغطية حاجات اال
طويل لتؤيت مثارها أنه ليس من املتوقع يف حالة السلع الزراعية اليت حتتاج إىل وقت  كما

    .أن يستجيب عرضها الكلي للزيادة يف األجل القصري
إن زيادة اإلنتاج الزراعي املوجه للتصدير سوف يرتبط أساسا، بإحداث دفعة قوية 

  .للتنمية الزراعية بشكل عام
، فإن )منتجات الصناعات التحويلية(أما فيما يتعلق بالسلع الصناعية القابلة للتصدير 

األثر اإلجيايب يف زيادة تصدير هذا النوع من السلع إمنا يتوقف على مدى مرونة عرض هذه 
السلع، أي مدى استجابتها للزيادة عقب حدوث التخفيض ملواجهة الطلب العاملي املتزايد عليها، 

قات العاطلة املوجودة يف معظم فروع الصناعات التحويلية يف بلدان العامل الثالث املدينة قد إن الطا
  .تشكل إمكانات معينة لزيادة حجم اإلنتاج مواجهة احتياجات التصدير

و مع ذلك ميكن القول، إن التأمل يف واقع هذه الصناعات يدل على أن تلك الطاقات 
  . دث يف الطلب العامليلن تستجيب مباشرة للزيادة اليت حت

ذلك أن حتقيق هذه النتيجة يتطلب، أساسا معاجلة األسباب احلقيقية اليت أدت إىل  
و رمبا ال ميثل قصور الطلب السبب الرئيسي يف . وجود عطل يف هذه الطاقات، و هي متعددة

  .مجلة هذه األسباب
عات التحويلية يف بلدان العامل و يف هذا اإلطار ختتلف طبيعة مشكلة الطاقات العاطلة يف الصنا

  .الثالث عن طبيعة مشكلة الطاقات العاطلة لتلك الصناعات يف البلدان الرأمسالية املتقدمة

                                                
 .40 – 39ص . رمزي زكي الديون و التنمية مرجع سبق ذكره.د) :  1( 
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ذلك أنه إذا كان قصور الطلب ميثل السبب األساسي يف عطل تلك الطاقات، يف تلك  
ملا يتوافر هلا الطلب البلدان حبيث تستجيب تلك الطاقات لالنتظام يف دواليب اإلنتاج القومي حا

  .الكايف
إال أن الواقع خمالف متاما بالنسبة للطاقات العاطلة يف الصناعات التحويلية يف بلدان العامل الثالث 

لو توافر الطلب الستخدام السريع و املباشر، حىت ليست مؤهلة ل –بوضعها احلايل  –املدينة 
  .الكايف

ين إا حتتاج إىل موارد حقيقية لكي إذ حتتاج هذه الطاقات إىل جتديد مادي و تق
تدعمها و تكملها وتؤهلها لالنتظام يف التشغيل حبيث يسمح هلا يف رفع مستوى اإلنتاجية و يف 

 .  إحداث دفعة تنموية شاملة للقطاع املنتج للتصدير
و نود التأكيد على أن تعرض حصيلة الصادرات للتقلب يؤدي إىل اهتزاز و تقلب 

و يض مستويات االستثمار و العمالة على االسترياد، و هذا ما ينجم عنه تعر مقدرة هذه الدول
ومهما . اإلنتاج و االستهالك للتقلبات األمر الذي ينعكس يف النهاية يف مدى حاجاا لالقتراض

يكن من أمر، فإن هذا املتغري سوف يظل هو العنصر احلاسم يف قدرة هذه الدول على مواجهة 
ارجية معرضة دائما لالهتزاز ريثما تتمكن هذه الدول من إجياد عالج جذري أعباء ديوا اخل

لنمط تقسيم  للمشكلة عن طريق تغيري هيكل اإلنتاج الوطين من خالل اخلروج من اإلطار الراهن
  .العمل الدويل يف االقتصاد الرأمسال العاملي

ا اخلارجية يف ومن العوامل اليت تتحكم يف حتديد مقدرة الدولة على مواجهة ديو
  .اآلجال القصري هو انسياب رؤوس األموال األجنبية على اختالف أنواعها

مثل القروض اليت حتصل عليها دول العامل الثالث من خمتلف املصادر، كقروض رمسية، ومتعددة 
  .األطراف، وقرض خاصة، باإلضافة إىل االستثمارات األجنبية اخلاصة

بلدان العامل الثالث مرتبط ارتباط وثيق حبالة الدورة  ذلك أن انسياب هذه األموال إىل
بالبالد الرأمسالية املتقدمة، وهلذا ال تستطيع بلدان العامل الثالث املدينة أن تتنبـأ بصفة  ¹االقتصادية

كما ال . دقيقة حبجم املوارد األجنبية املتوقع احلصول عليها من خالل املصادر املذكورة أعاله
مبدى التقلبات املنتظرة يف هذا االنسياب، وعلى هذا األساس يتعني علينا أن ننظر تستطيع أن تتنبأ 

ى خدمة ديوا اخلارجية، على إىل انسياب رؤوس األموال األجنبية كعامل حمدد لطاقة الدولة عل
و مثة عامل آخر ميكن إدراجه ضمن . من املتغريات غري اليقينية يف األجل القصري أو املتوسطأنه 
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امل الطبيعية املتقلبة، و يف حتديد مقدرة الدولة على مواجهة أعباء ديوا اخلارجية يف األجل العو
  .القصري و هو الزيادة الطارئة يف الواردات

فقد يتعرض الناتج احمللي لبلدان العامل الثالث حلدوث تقلبات عنيفة ناجتة لعوامل طبيعية 
عرض اإلنتاج الزراعي لنقص نتيجة حلدوث ال ميكن التكهن ا مسبقا، و من أمثلة ذلك ت

كوارث طبيعية، األمر الذي ينجم عنه حدوث نقص يف بعض احملاصيل الزراعية، فيزيد الطلب 
على الواردات لتعويض النقص املفاجئ الذي حدث يف اإلنتاج الزراعي وهنا جند أن الزيادة 

شديد على حصيلة البالد من  املفاجئة يف الواردات اخلاصة ذه السلع تؤدي إىل حدوث ضغط
العمالت الصعبة مما يضع االقتصاد الوطين يف وضعية حرجة يصدر قدرته على مواجهة أعباء 

  . ديونه اخلارجية
هي تلك املصادر املختلفة من النقد األجنيب اليت :  ـ عوامل ذات طبيعة تعويضية 3-1-2

ذلك بقصد تعزيز و دعم قدرته على  ميكن لالقتصاد الوطين، اللجوء إليها يف األجل القصري و
الوفاء بالتزاماته اخلارجية، حينما حيدث عجز يف حصيلة الدولة من العمالت األجنبية، و بشرط 

  .أن ترد الدولة ما حصلت عليه من نقد أجنيب من تلك املصادر حاملا تقضي على العجز
و اخلارجية،  ااو العوامل ذات الطبيعة التعويضية، تشمل استخدام الدولة الحتياط

  .استخدام حقوق السحب املختلفة من صندوق النقد الدويل
فاالحتياطات اخلارجية للدولة متثل الذهب . و يضاف إىل ذلك الواردات القابلة للضغط

الذي حتتفظ به السلطات النقدية زائد العمالت األجنبية املوجودة يف حوزة هذه السلطات فضال 
  .حلصة الدولة لدى صندوق النقد الدويلعن قيمة الشرحية الذهبية 

هذه االحتياطات يف احلقيقة متثل سيولة غري مشروطة، و هذا معناه ميكن للدولة أن 
تستخدمها حبرية دون أن تفرض عليها شروط و تقاس به السيولة الدولية غري املشروطة من خالل 

لشرحية الذهبية بصندوق ا+ العمالت األجنبية + الذهب ( أي الذهب . نسبة جمموع عناصرها
  .إىل إمجايل واردات الدولة) النقد الدويل 

و جيمع اخلرباء أن هذه االحتياطات جيب أن تكون كافية لتغطية متويل الواردات ملدة 
  .تتراوح ما بني ثالثة و مخسة شهور

ومن الواضح أنه كلما ارتفعت هذه النسبة فوق ذلك و كلما غطت مدة زمنية تزيد  
لشهور، كلما دل ذلك على قوة السيولة الدولية لالقتصاد الوطين و قدرته على على تلك ا

  .مواجهة أعباء ديونه اخلارجية يف الفترات احلرجة اليت حيدث فيها عجز يف حصيلة الصادرات
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هلذا جيب على الدولة أن تم بتكوين هذه االحتياطات و تنميتها يف حدود مستويات 
و أن حترص على تعويض ما عسى أن ينقص منها كلما ) %50إىل  %30(اآلمان املعروفة 

  .دعت الظروف للسحب منها
أما عن إمكانات السحب من الصندوق خارج حدود الشرحية الذهبية، تعد من قبيل 
السيولة املشروطة، و معىن ذلك قبل حصول البلد على هذه السيولة، جيب أن يوافق على الشروط 

و السيولة املشروطة تشمل حقوق السحب اخلاصة و التمويل . يلاليت يضعها صندوق النقد الدو
التعويضي و التسهيالت البترولية، و التسهيالت املوسعة للصندوق و تسهيالت صندوق 

  ).1(االئتمان
و هناك شروط قاسية عادة ما ترافق اتفاقيات السحب من هذه التسهيالت، فإن مقدار 

العضو خيضع إىل مقدار حجم حصتها بالصندوق، و نظرا العمالت األجنبية اليت تسحبها الدولة 
ألن حجم حصص بلدان العامل الثالث بالصندوق هي ضعيفة حبكم فقرها وحرص الصندوق على 
عدم زيادة هذه احلصص حىت ال ميكن تلك الدول من تعزيز قوا التصويتية داخل جملس إدارته، 

ذه الدول، من مث ال تساعد  بقدر يعتمد و عموما فإن إمكانات السحب ال تتناسب مع حاجة ه
به يف تسوية العجز اهلادف موازين مدفوعاا، و فيما يتعلق بالواردات القادرة للضغط فيمكن 
اعتبارها ضمن العوامل املمكنة التعويضية اليت ميكن للدولة املدينة أن تلجأ إليها كمصدر إضايف 

  .ليت تواجهها يف تعاملها اخلارجيللعمالت األجنبية يف فترات األزمات النقدية ا
وهذه الواردات تشمل تلك الفئة من السلع و اخلدمات اليت تستوردها الدولة من العامل  

اخلارجي  و تتسم بأا كمالية، وهي سلع ميكن االستغناء عنها دون أن تتأثر قدرة االقتصاد 
القابلة لضغط معيار معينا، هو  عند حتديدهم للواردات) 2(الوطين على النمو، ويلجأ بعض اخلرباء

  . نسبة الواردات من السلع االستهالكية غري الغذائية يف إمجال الواردات
فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك على أن هناك إمكانيات واسعة للضغط على 

  .هذا النوع من الواردات، وبالتايل توفري العمالت األجنبية اليت كانت تسترتف يف هذا اإلطار
هي جمموعة من البنود يف احلساب اجلاري مليزان املدفوعات : عوامل ذات طبيعة متقلبة .  جـ

  .للدولة و اليت يصعب الضغط عليها لتقليل مقدار ما تسترتفه من عمالت أجنبية
                                                

  
  .126 – 107رمزي زكي أزمة الديون اخلارجية، رؤية من العامل الثالث مرجع سبق ذكره ص . د): 1(
  .43رمزي زكي الديون و التنمية مرجع سبق ذكره ص . د) :  2(
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وتشمل هذه البنود الواردات الضرورية الغري قابلة للضغط و مدفوعات خدمة عوائد 
  .ى اختالف أنواعهارؤوس األموال األجنبية عل

فيما يتعلق بالواردات الضرورية للضغط و نعين ا تلك الفئة من الواردات اليت من 
الصعوبة مبكان إحداث وفر فيها دون أن يترتب على ذلك اإلخالل بقدر االقتصاد الوطين على 

  .احلركة و النمو
صص هلا قدر فهناك حد أدىن ضروري من الواردات يتعني على االقتصاد الوطين أن خي
  .معني من النقد األجنيب لتمويلها حىت ال تتأثر برامج االستهالك و اإلنتاج و االستثمار

و ميكن أن نتعرف على هذا النوع من الواردات بدراسة هيكل الواردات السلعية 
  .لالقتصاد الوطين وأهداف خطط التنمية اليت يضعها اتمع

  :واردات اليت تتسم باجلمود، تتمثل فيما يليو بصورة عامة ميكن حتديد أهم بنود ال
  .املوارد االستهالكية الغذائية* 

  .قطع الغيار الالزمة لعمليات اإلحالل و التجديد للطاقات اإلنتاجية القائمة *  
  .السلع الوسيطية *  
  .املعدات اإلنتاجية الالزمة لتنفيذ برامج االستثمار *  

كمقولة تارخيية، لذا يب، انطالقا من مفهوم احلاجة نس و نعتقد أن هذا اجلمود هو مجود
جيب على الساهرين على التنمية يف بلدان العامل الثالث أن حيطموا هذا اجلمود عن طريق ما حتققه 

  عملية التنمية عرب الزمن
أما عن املبالغ اليت ختصصها الدولة لسداد أعباء ديوا، فهي تشكل أيضا أحد البنود 

ط، و هي يف ذات الوقت تشكل مصدر قلق لالقتصاد الوطين، خاصة إذا تعرضت الغري قابلة لضغ
  .حصيلة الصادرات لعدم االستقرار

و السبب يف ذلك هو أن اجلزء األكرب من هذه املدفوعات حمدد بشكل تعاقدي مبعىن 
  .ليس من السهولة تغري شروط التعاقد يف األجل القصري

  )1: (ت على ثالثة صور هامة و نتصور أنه تتوقف عبئ هذه املدفوعا
هو حجم الدين اخلارجي فكلما كانت ديون الدولة كبرية تؤدي ال حمالة أن يكون حجم  ـ

  .مدفوعات خدماا سيكون كبريا باملقارنة مع دول أخرى يكون فيها حجم الدين أقل

                                                
  .45تنمية مرجع سبق ذكره ص رمزي زكي الديون و ال. د) : 1(
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القروض  هو طبيعة التركيب اهليكلي للديون اخلارجية أي معىن توزيع هذه الديون فيما بني ـ
الرمسية امليسرة و بني القروض الصعبة املعقودة مع جهات خاصة، فكلما كان اجلزء األكرب من 
ديون الدولة ممثال من ديون صعبة أي ديون قصرية األجل، كلما كانت أعباء الديون أفدح 

  .باملقارنة مع الوضع اليت تكون فيه غالبية ديون الدولة يف شكل ديون مسرية
دى قوة و تطور قطاع الصادرات فكلما كان هذا القطاع قويا و متناميا عرب الزمن تتمثل يف م ـ

  .فإنه من املمكن مواجهة أعباء الديون اخلارجية بسهولة و العكس صحيح
و نعتقد أنه يف الربع األخري من القرن املاضي ومن خالل اإلحصائيات اليت تنشرها 

بلدان العامل الثالث املدينة، أصبحت ختصص مبالغ املنظمات املالية الدولية، نسجل أن غالبية 
ضخمة لتمويل مدفوعات خدمة ديوا اخلارجية، و هي مبالغ أصبحت من أكثر البنود املسببة 
لالضطرابات يف موازين مدفوعات هذه الدول و قد واجهت الكثري من بلدان العامل الثالث مع 

و رة على سداد مبالغ أقساط الديون علقة بالقدمطلع الثمانينات من القرن املاضي أزمة شديدة مت
      .  فوائدها، و ذلك راجع لشح السيولة الدولية، باإلضافة إىل تعقد شروط االقتراض

و مما زاد يف تعقيد املشكلة هو تباطؤ منو الصادرات بسبب أزمة الكساد التضخمي، و 
زية ـي، بعد ايار العالقة الكينهو ظاهرة بدأت تتجلى مظاهرها يف بداية سبعينات القرن املاض
، و أصبحت تربطهما عالقة )1(بني معدل التضخم و معدل البطالة، الذي تربطها عالقة عكسية

طردية وقد أثارت مثل هذه العالقة األخرية جدل نظري يف خمتلف االجتاهات يف أعقاب ظهور 
هي الظاهرة اليت أطلق عليها يف  يف دراسة علم االقتصاد، و ةهذه الظاهرة االقتصادية غري املألوف

األدبيات االقتصادية، الكساد التضخمي إضافة إىل ارتفاع األسعار العاملية لواردات الدول املدينة 
و إعادة جدولة  ويزداد املوقف حرجا إذا رفضت الدول و اهليئات الدائمة تأجيل الســداد 

  .الديون بشروط ميسرة
حلقه مفرغة تزيد املوقف انفجار عام بعد عام ذلك أن  هناك تنفتح أمام االقتصاد املدين

االقتصاد املدين يلجأ يف هذه احلالة على طلب القروض اخلارجية القصرية املدى ذات التكلفة 
  . العالية حىت ميكن تسديد املبالغ الواجبة السداد

                                                
  :ملزيد من اإلطالع أنظر) :  1(

  166 – 162ص  1988حسني عمر التطور االقتصادي دار الفكر العريب القاهرة  -        
        ـ رمزي زكي األزمنة االقتصادية العاملية الراهنة املعهد العريب للتخطيط بالكويت احللقة النقاشية الثامنة ديسمرب                
  .56ص .  1985أفريل  –1984   
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 و حينئذ يزداد هيكل الديون تعقيدا، حيث ترتفع نسبة الديون اخلارجية املستحقة
السداد يف أجال زمنية قصرية ومن مث تضعف قدرة الدولة على السداد عام بعد آخر مما يدفعها 
إىل عقد املزيد من القروض القصرية املدى، و قد تلجأ الدولة إىل إحداث ختفيض يف وارداا إذا 

ط ما وصل إىل حد معني فإنه يؤدي إىل اضطراب برامج االستثمار و اإلنتاج و يعطل تنفيذ خط
  .التنمية و خاصة إذا جلأت الدولة إىل ختفيض وارداا من السلع الوسيطة

تلك هي العوامل اليت حتكم طاقة الدولة على خدمة ديوا اخلارجية يف األجل القصري، و 
  .هي نفس العوامل اليت حتكم أيضا مشكلة السيولة الدولية لبلدان العامل الثالث

صياغة الشروط األساسية اليت جيب أن تتوفر حىت حيقق البلد  انطالقا من التحليل السابق ميكن 
  :املدين القدرة على خدمة ديونه اخلارجية يف األجل القصري و ذلك على ضوء املتراجحة التالية

  
X + F > M 

  أو
(X + F) – M = D             

  حيث
X حصيلة النقد األجنيب من صادرات الدولة يف سنة معينة.  
F بية اليت تتحصل عليها الدولةاملوارد األجن.  

M املبالغ املطلوبة لتمويل الواردات يف نفس السنة.  
D مدفوعات خدمة الدين اخلارجي طيلة السنة.  

سلع (و هذه العالقة السابقة تقرر أن حصيلة النقد األجنيب الذي تأيت به الصادرات 
(  جعلت عليها الدول مثل     مضاف إليها إمجايل املوارد األجنبية اليت) منظورة و غري منظورة 

القروض و املساعدات االستثمارية األجنبية جيب أن تزيد عن املبالغ املطلوبة لتمويل الواردات، 
  .بذلك القدر الذي تتطلبه مبالغ خدمة الديون اخلارجية

  :حمددات طاقة الدولة يف اآلجل الطويل   3-1-3
جية يف األجل الطويل إذا كانت طاقة إن حمددات طاقة الدولة على خدمة ديوا اخلار

الدولة يف خدمة ديوا اخلارجية يف األجل القصري ترتبط مبشكلة السيولة الدولية فإا طاقتها يف 
األجل الطويل ترتبط مبرحلة النمو االقتصادي اليت تصل إليها الدولة املدينة، وبطبيعته ومبسار 
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اع االقتصادية و االجتماعية اليت تؤثر يف مدى عملية التنمية، و بشكل عام تتوقف على األوض
  .جناح أو تعثر عملية التنمية، اليت يعتمد متويلها يف جزء منه على القروض اخلارجية

وبناءا عليه فإن االهتمام جيب أن ينصب على دراسة العالقة القائمة بني التمويل 
سار عملية التنمية مثل معدل اخلارجي و بني سلوك بعض املتغريات االقتصادية اليت تؤثر يف م

االدخار احمللي، و معدل االستثمار و معدل منو الدخل الوطين و معدل منو الصادرات ومعدل منو 
  .الواردات ونسبة العجز يف ميزان مدفوعات إىل الناتج احمللي

ذلك أن التغيري الذي سيطرأ على هذه املتغريات عرب الزمن سيحدد يف النهاية مدى قدرة 
و رغم أن نظرية التنمية .صاد الوطين على مواجهة عبأ ديونه اخلارجية اليت اقترضهااالقت

اليت خرج ا الفكر االقتصادي الرأمسايل يف عقد اخلمسينات و الستينات قد أسهمت ) 1(التقليدية
 يف شرح ضرورة و أمهية الدور الذي يلعبه التمويل اخلارجي يف اإلسراع بعجلة التنمية، إال أا مل

تشرح لنا ما هي ضابط االستفادة من هذا التمويل، ومىت يكون نافعا،  ومىت يكون ضارا ؟  كما 
أا مل تشرح لنا كيف ميكن هلذه البالد اليت تستعني بالقروض األجنبية يف املراحل األوىل من 

  .التنمية أن تصل إىل مرحلة النمو الذايت
مل الثالث خالل العقدين املاضيني رؤية و على الصعيد العملي مل يكن لدى بلدان العا

واضحة حول حدود املدى الزمين الذي يعتمد فيه االقتصاد الوطين على التمويل اخلارجي حبيث 
ميكن بعد انقضاء فترة زمنية معينة، التخلص من الديون اخلارجية و التمويل األجنيب و الدخول يف 

  .مرحلة االعتماد على الذات
ليمة تورطت هذه البلدان يف عقد الكثري من القروض األجنبية و يف ظل غياب رؤية س

بشكل متزايد ومستمر بينما كان من واجبها أن دف إىل رسم خطة تعمل على ختفيض املطرد 
لوسائل التمويل األجنيب عرب الزمن و يف هذا اإلطار نعتقد أنه لكي يتمكن االقتصاد املدين من 

اكمة يف املاضي دون أن يواجه يف ذلك مشاكل مستعصية مع مواجهة عبئ ديونه اخلارجية املتر
التمكن من تقليل العجز مبيزان املدفوعات عرب الزمن، يف حالة البلدان اليت استقدمت رؤوس 

، منوا سريعا يف صادرات تلك الدولة )2(أموال كبرية، فإن األمر يتطلب حسب تعبري مسري أمني

                                                
  .105 – 104ص . رمزي زكي االعتماد على الذات بني األحالم النظرية و ضراوة الواقع و الشروط املوضوعية)  : 1(
  1978،  ط ن خلدون ،بريوت ، لبنان ، مسري أمني ، التراكم على الصعيد العاملي ، نقد نظرية التخلف ، ترمجة حسن قبيسي ، دار اب) :  2(

  . 404إىل  400ص 



 49

حمللي اإلمجايل، فحسب و إمنا أيضا أعلى من معدل منو ليس فقط أسرع من منو إمجايل الناتج ا
  .الواردات

فإذا مل يسهم رأس املال األجنيب و سياسات التنمية املطبقة يف حتقيق هذا الشرط فليس 
  . باإلمكان أن يتغلب االقتصاد الوطين البديل على ظاهرة العجز يف ميزان املدفوعات

التمويل اخلارجي  وبينا على أن هذا  النوع من واخلالصة لقد بينا يف هذا املبحث أمهية 
التمويل جيب أن يكون مكمال للتمويل احمللي ، وليس العكس كما تعرضنا إىل إشكاله والضوابط 

ام القروض اخلارجية على امليزان التجاري ا تعرضنا كذلك إىل أثر منط إستخداليت حتكمه ، كم
هذا املبحث إىل طاقة الدولة على خدمة ديوا  مبينني أنواع هذه القروض كما تعرضنا من خالل

  . الطويل  واألجلالقصري  األجلوقسمناها إىل نوعني  يف 
  :ةـخالص

يف بلدان العامل  ةلقد تعرضنا من خالل هذا الفصل إىل ظاهرة بروز مشكلة املديوني
و ما ترتب على  الثالث واليت وصلت إىل مرحلة بالغة التعقيد يف الربع األخري من القرن العشرين،

ذلك من زيادة متسارعة يف أعبائها، و قد ظهرت هذه املشكلة بالنسبة لبلدان العامل الثالث يف 
عدم املوائمة بني االستمرار يف دفع مبالغ خدم هذه الديون، و بني االستمرار يف متويل الواردات 

األمر الذي دفعها إىل طلب متويل  اليت تتطلبها عملية التنمية االقتصادية و االجتماعية هلذه البلدان،
خارجي، اعتقادا منها أنه سوف يعوض بصورة مؤقتة عن قصور املدخرات احمللية اليت جيب أن 
تنمو مع منو الدخل و بسرعة تفوق سرعته حىت تصل يف وقت معقول إىل سداد االلتزامات 

  :جية بثالث مراحل هي اخلارجية إضافة إىل متويل االستثمارات و قد مرت صيغة املوارد اخلار
  .مرحلة االستثمار املباشر اليت ميزت عصر االستعمار ـ
  .مرحلة ما بعد االستعمار و اليت متيزت حبركة واسعة للتأميمـ 
  مرحلة تقدمي القروض بشروط حبيث تسمح لبلدان العامل الثالث احلصول على معدات             ـ
  يت متنحها هلا، و قد ساعد على انتشار منهج اإلقراض، و جتهيزات و حتميلها أعباء القروض ال   

  :  يثالثة أمور ه
  .قبول الدول االشتراكية سابقا التعامل مبوجبه: أوال
  تنامي األسواق املالية خالل فترة السبعينيات من القرن املاضي اليت شهدت تعاظم: ثانيا

  .أسواق األموال املغتربة
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و لكن يف ر اليوم و اليت تشهد عودة إىل أسلوب االستثمار املباشو هي املرحلة اليت نعيشها : ثالثا
الثالثة اليت نعيشها اليوم متزايدة يف ظل الثورة التقنية  إطار ظاهرة تدويل اإلنتاج اليت اختذت أبعاد

إطار ظاهرة تدويل اإلنتاج اليت اختذت  و اليت تشهد عودة إىل أسلوب االستثمار املباشر و لكن يف
  .ايدة يف ظل الثورة التقنية الثالثة اليت تعيشها البلدان الرأمسالية املتقدمةأبعاد متز

أما فيما يتعلق مبربرات التمويل اخلارجي، فتظهر حينما تكون املوارد املتاحة احمللية غري 
  :كافية، فتلجأ الدولة إىل ثالثة خيارات هي 

ذا يعين  ا مواردها احمللية، و قبوهلا أن تقبل الدولة معدال أقل للنمو يف حدود ما تسمح: أوال  
  .إبطاء عملية التنمية االقتصادية

  .أن تعمل الدولة على تعبئة فائضها االقتصادي الكامن: ثانيا  
و االستثمارات ثل القروض و املساعدات اخلارجية اللجوء إىل مصادر التمويل اخلارجي م:  اثالث

مل الثالث إىل اخليار الثالث إال أا مل تصل إىل مرحلة األجنبية و قد جلأت كثري من بلدان العا
االجتماعية املهيمنة و اليت مل تستطع  االنطالق و اإلقالع و يعود سبب ذلك إىل نوع التشكيالت

  .خلق منوذج للتراكم مؤهل لتمويل نفسه بنفسه
من زيادة يف  و مع تزايد االهتمام بقضايا متويل التنمية ببلدان العامل الثالث، و ما تبعه

الديون اخلارجية املستحقة عليها، ظهرت يف ساحة الفكر االقتصادي بعض النماذج الرياضية اليت 
حاولت أن تربط بني مشكلة نقص املوارد احمللية و بني العجز احلادث يف موازينها التجارية،   و 

ستثمارات اليت لعل من أبسط النماذج هو منوذج الفجوتني و ضمن شروط معينة يصبح حجم اال
ينفقها االقتصاد الوطين خالل فترة معينة بشكل يزيد عن مدخراته احمللية، البد و أن ميول من 
خالل انسياب صايف رأس املال األجنيب إىل االقتصاد الوطين خالل تلك الفترة، من هنا تربز أمهية 

ميزان املدفوعات لبلدان االقتراض اخلارجي غري أن األعباء اليت حيملها االقتراض اخلارجي على 
العامل الثالث إمنا تتفاوت بأشكال التمويل اخلارجي و أنواع القروض اليت يعقدها و كيفية 
استخدام املدين لتلك القروض، و تستخدم الكثري من بلدان العامل الثالث آلية ختفيض قيمة العملة 

  .و ذلك دف التقليل من العجز يف ميزان املدفوعات
 ةدة استخدام القروض اخلارجية، و تصبح هلذه األخرية جدوى و مردوديو ذلك مبساع

  . اقتصادية تساهم إىل حد كبري يف ختفيف حدة املديونية
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فالواقع توجد حمددات طاقة  ةأما فيما يتعلق بطاقة الدولة على خدمة ديوا اخلارجي
امل ذات الطبيعة التعويضية، الدولة يف اآلجل القصري نذكر منها عوامل ذات طبيعة متقلبة، و العو

أما حمددات طاقة الدولة يف األجل الطويل مرتبطة مبرحلة النمو االقتصادي اليت تصل إليها الدولة 
  .              املدينة و بطبيعته و مبسار عملية التنمية



 

273 
 

  
  نشأة وتطور المدیونیة في بلدان العالم الثالث                                                                                      الثاني    الفصل 

  
  
  
  
  

 
نشأة و تطور : الثانيالفصل 

املدیونیة يف بلدان العامل 
 الثالث

 
السیاق التارخيي لنشأة : األولاملبحث 

 .الدیون اخلارجیة
أهم العوامل : حث الثاني املب

املسؤولة على النطاق العاملي يف تأزم 
 .الدیون العاملیة

أهم العوامل  :املبحث الثالث 
الداخلیة اليت أدت إىل أزمة املدیونیة 

 .اخلارجیة
اخلصائص األساسیة : املبحث الرابع 

 .ملدیونیة بلدان العامل الثالث
آثار املدیونیة : املبحث اخلامس 

انعكاساهتا على بلدان العامل  اخلارجیة و
 .الثالث

منو عبء الدیون و : املبحث السادس 
 . تدهور الطاقة االستريادیة

 :ةــــــخالص
 
 
 



 الفصل الثاني                        نشأة و تطور المدیونیة في بلدان العالم الثالث 

64 
 

وذلـك   ،األول اإلطار النظري ملشكلة املديونية اخلارجيـة  يف الفصل بعد ان عرضنا
واليت تزيـد مـدة    ،اقترضها اقتصاد قومي ما اليت املبالغ نعرفها بأا واليت  ،تهابقصد فهم قضي

عن طريق الدفع بالعمالت  املقرضةتكون مستحقة األداء للجهة والقرض فيها عن سنة واحدة 
الوطنية  سلطاتالعن طريق  إماالدفع   ويكون .السلع واخلدمات تصدير عن طريقاألجنبية أو 

املؤسسـات   أو األفـراد اهليئات املســتقلة و طريق عن أو ،عنها أو اهليئات الرمسية املتفرعة
اللتزامات هـؤالء األفـراد    ضامنةاهليئات العامة الرمسية  أوالوطنية  سلطاتالاخلاصة طاملا أن 

  .ت اخلاصةوهذه املؤسسا
جند أن األرقام اليت تنشرها املؤسسات املاليـة   ،اخلارجييف ضوء هذا التعريف للدين 

  : 1عناصر التاليةالاملستحقة على بلدان العامل الثالث ال تتضمن  اخلارجيةالدولية عن الديون 
  اخلارجية اليت تقل مدا عن سنة الديون ـ
  )من صندوق النقد الدويل السحب(االلتزامات الناشئة عن املعامالت  ـ
 مـن  مضمونإذا كانت ديون غري  ،الديون املستحقة على األفراد واهليئات اخلاصة - 

  اهليئات العامة الرمسية أواحلكومات  جانب
     ليها بعد من حيث حجمها وشروطهااالرتباطات اخلارجية اليت مل يوافق ع ـ
  لقروض العسكريةلالديون اخلارجية أرقام  ـ
 احلاصـالت ديون فـائض  : مثل ،ن املستحقة األداء بالعملة احمللية للبلد املدينالديو ـ

 تقدمها الواليات املتحدة األمريكية لبعض بلدان العامل الثالـث وتـدفع   اليتاألمريكية  الزراعية
  املدين  البلدبعملة 

عـن   ئةعن الديون اخلارجية لبلدان العامل الثالث االلتزامات الناش ةاملنشور األرقام -
         . االستثمارات األجنبية اخلاصة يف هذه الدول تواجد

إنه لئن كانت البيانات اليت تنشرها املؤسسـات املاليـة   فالسابق  التحليلانطالقا من و
 مدى االنفجار اهلائل الذي حدث يف الديون اخلارجية لبلدان العامل الثالـث  إىلتشري  ،الدولية

 هذهأن هذه البيانات ال تعكس بصدق حجم ف ،قرن العشرينيف الربع األخري من ال خصوصاو
  .الديون نظرا ألا تستبعد بعض املكونات اهلامة لتلك الديون اليت ذكرناها سابقا

                                                
 .40رمزي زكي الديون والتنمية مرجع سبق ذكره ص -  1
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من هذه  اكبري ا وعلى أية حال لو نظرنا إىل بلدان العامل الثالث، فأننا نالحظ أن عدد
بعد أن بلغت هذه الديون مستويات حرجة، البلدان قد وقع يف فخ املديونية اخلارجية، خصوصا 

علـى الواقـع االقتصـادي     اكـبري  اعنها أعباء ضخمة وضغوط كثرية أثرت تـأثري  تونتج
وبناء على ما سبق فأن احملاور الرئيسية هلذا الفصل تتضمن . واالجتماعي والسياسي هلذه البلدان

  :التالية العناصر
وأهم العوامل اخلارجية والداخلية اليت تفسر  ،السياق التارخيي لنشأة الديون اخلارجية -

اخلصائص األساسية ملديونية بلدان العـامل  ، واخلارجية املوقف احلرج الذي وصلت إليه املديونية
منو عـبء  ، ومدى آثار املديونية اخلارجية وانعكاساا على بلدان العامل الثالث ا، وكذالثالث

  .الديون وتدهور الطاقة االستريادية
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  السياق التارخيي لنشأة الديون اخلارجية: املبحث األول
يهدف هذا املبحث إىل تبيان التطور التارخيي لظاهرة املديونية اخلارجية خالل الفترتني 

، وذلك دف توضيح أن ظاهرة املديونية اخلارجية ليست أزمـة  1914/1970و 1820/1914
جلديد يف أزمة املديونية هو أن طرق معاجلتها ختتلـف يف  حديثة، وإمنا هي أزمة قدمية، ولكن ا

  .الفترة القدمية عن الفترة احلديثة، وأن هذا املبحث يوضح هذا األمر بشيء من التفصيل
  1914 - 1820 الديون اخلارجية للفترة  .1

ال تعترب يف الواقع ظاهرة الديون اخلارجية ظاهرة حديثة، بل هي ظاهرة قدمية يرجـع  
إىل بداية النصف األول من القرن التاسع عشر، كما أنه ليست هذه هي املرة األوىل اليت  تارخيها

، وتتسبب هذه الديون يف أزمـات  الدول املتقدمةتقوم فيها بلدان العامل الثالث باالقتراض من 
مالية، كما أن ظاهرة اللجوء إىل االقتراض اخلارجي مل تقتصر على بلدان العامل الثالث فقـط،  

اريخ املديونية، يبني لنا بأن الواليات املتحدة األمريكية وكندا واليابان وغريهم، قـد جلئـوا   فت
  .1بدورهم إىل االقتراض اخلارجي يف القرن التاسع عشر

حركة تصدير واسعة لرؤوس األموال مـن قبـل    1914 - 1820وقد شهدت الفترة 
ـ  لدول نذكربعض دول أوربا الغربية ومن األمثلة على هذه ا ـ ـبريطاني ـ ـا الت درت ـي ق

وقد  .2مليون جنيه إسترليين 878ما قيمته  1913 - 1816رة ـدرة خالل الفتـاملص ايلهرسام
أجته جزء كبري من هذه الرساميل حنو الواليات املتحدة األمريكية وكندا، وجزء آخر من تلـك  

يت كـان معظمهـا حتـت    الرساميل اجته حنو البلدان اليت تدعي اليوم ببلدان العامل الثالث، وال
  .السيطرة االستعمارية

ي ـشكل االكتتاب ف صبغةالرساميل الربيطانية املصدرة للعامل اخلارجي،  اخدتوقد 
يف شكل سندات ترجع للدول احمللية أو  ٪ 20و شكل أسهميف  ٪ 60ة  ـل أوراق ماليـشك

 .لشركات السكك احلديدية اليت قامت بإنشائها البنوك األوربية الكربى
من إمجايل تدفقات االستثمارات اخلارجيـة   ٪40وقد كانت بريطانيا تصدر لوحدها 

، 1900سـنة   ٪100وأكثر من  1870من دخلها سنة  ٪57با الغربية، اليت بلغت نسبتها ألور

                                                
1 - GEORGE CORM: L'endettement des pays ou voie de développement: origine et mécanisme dette et 
développement OPU 1982 P 58.  
2 - MARC RAFFINOT: Dette extérieure et ajustement structural, ed C.E.F 1991 P 25.  
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والواقع أن ظهـور أزمـة    .1وهي تعترب نسبة قياسية يف تاريخ تصدير رؤوس األموال الدولية
 ،وإمنا بفترات متباعدة، فترات متقاربة زمنيا ان العامل الثالث مل تظهر يفاملديونية يف كثري من بلد

 ،إىل إعادة جدولة ديوا اخلارجية وبعضها األخـر مت إحتاللـه   وقد أدت األزمة ببعض الدول
   :وهذا ما سنكشف عنه فيما يلي

  الديون اخلارجية لإلمرباطورية العثمانية .1.1
سع عشر، شهدت الـديون اخلارجيـة لإلمرباطوريـة    يف النصف الثاين من القرن التا

العثمانية، تطورا ملحوظا بسبب النفقات العسكرية الضخمة اليت قامت ا ألجل احلفاظ علـى  
حدودها الشاسعة، وكذلك رغبتها يف التحديث على الطريقة األوربية، فقامت بإنشاء مشاريع 

وقد تطلبت عملية إقامة هـذه   .رقلسكك احلديدية، ومشاريع الري والطكايف جماالت عدة، 
ومبعـدالت فائـدة    اخلارجيـة  املشاريع أمواال ضخمة، مت احلصول عليها من خالل االستدانة

  .2وقد مت تنفيذ هذه املشاريع من قبل شركات أجنبية ٪ 9إىل  ٪ 6تراوحت ما بني 
سداد ديوا حىت وجدت اإلمرباطورية العثمانية نفسها غري قادرة على  1875وما أن حلت سنة 

 218إىل  1858مليون لرية تركيـة سـنة    5.5إذ انتقلت من  ؛اخلارجية، اليت تراكمت بسرعة
، أنشئ جملس إدارة الدين العام العثماين، وأصبح 1880ويف سنة  .18753سنة مليون لرية تركية

نية استقالهلا ومالية بيد السلطة األوربية، وهو ما أفقد اإلمرباطورية العثمااقتصادية جهاز وصاية 
  .االقتصادي

  
  
  
  
  
  
  

                                                
1- J.C BERTHELMY : Dette du tiers-monde Presses Universitaires de France، Paris 1995 P 10. 

   .49ص . 1982 2التبعية االقتصادية، مأزق االستدانة يف العامل الثالث يف املنظار التارخيي، دار الطليعة بريوت ط: رمقجورج  -2  
3 - J.DUCRUET  Les capitaux européens au Proche-Orient P.U.F. Paris 1964 P 94 
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  تينيةالديون اخلارجية لبلدان أمريكا الال .2 .1
ـ لقد ظهرت الصورة األوىل من الديون الدولية لبل رن دان العامل الثالث، مع بداية الق

التاسع عشر، حيث جلأت معظم الدول املستقلة حديثا يف أمريكـا الالتينيـة إىل االقتـراض    
لنشـاطات يف القطاعـات   ماراا يف اهلياكـل القاعديـة، وتنميـة ا   اخلارجي، لتمويل استث

، بلغت الديون اخلارجيـة لـدول   1825، ويف سنة )املناجم، قطاع الزراعة( .التصديريــة
عليها يتراوح ما بـني   يكان معدل الفائدة احلقيقومليون جنيه إسترليين  21 أمريكا الالتينيـة

العجز عن الدفع اليت عرفتها دول أمريكا الالتينيـة  وعلى الرغم من حاالت  1 ٪ 10و ٪ 5.9
خالل تلك الفترة، إال أن ذلك مل مينع من حصوهلا على قروض جديدة، وكان ذلك يعـود إىل  

  .أن أمريكا الالتينية كانت يف وضع مدلل من قبل دائنيها مقارنة ببقية الدول األخرى يف العامل
 179.5ما يقـارب   1880كا الالتينية سنة لقد بلغت االستثمارات الربيطانية يف أمري

مليون جنيه إسترليين يف شكل اكتتاب يف سندات الدولة، أما  123مليون جنيه إسترليين، منها 
مليون جنيه  395.3فقد ارتفع مبلغ االستثمارات الربيطانية يف أمريكا الالتينية إىل  1913يف سنة 

ن يف شكل اكتتاب يف سندات الدولـة، أمـا   مليون جنيه إسترليين كا 314.3إسترليين، منها 
مليار  2.6مليار فرنك فرنسي، منها  8.4مايقارب  1913االستثمارات الفرنسية فقد بلغت سنة 

  .2ة يف شكل اكتتاب يف سندات الدولةفرنك فرنسي موظف
مليار دوالر كان منها فقـط   1.6مايقارب  1914أما االستثمارات األمريكية فقد بلغت سنة 

  .3ليون دوالر موظفة يف شكل أسهم و سنداتم 368
       الديون اخلارجية ملصر .3 .1

ارجية، نتيجة لسياسة التحديث على النمط خستدانات امن جهتها سلسلة مصر بدأت 
، وبفعل سياسة التحديث، وما ترتب عنها من إقامة مشاريع هامة يف جماالت عديدة، األورويب

قـد  ومن خالل اللجوء املفرط إىل االسـتدانة اخلارجيـة،    حيث كان يتم متويل هذه املشاريع
دخلت مصر يف سلسلة االستدانات جتاوزت بكثري قدرة االقتصاد خالل تلـك الفتـرة علـى    

وجدت مصر نفسها عاجزة عن تسديد ديوا اخلارجية حيث  1876مواجهة أعبائها، ويف سنة 
                                                
1- R. ROSA - RODRIGUEZ: Les problèmes structurels des relations économiques  de l’Amérique 
latine، JENEV 1963 P 33/34. DROSS Internationales.    
2.3- R. ROSA - RODRIGUEZ: OP Cit P 33/34. 
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مليون جنيـه   68.5إىل  1862يين سنة مليون جنيه إسترل 3.2أزداد الدين اخلارجي املصري من 
بينما كانـت   ٪11إىل  ٪ 9، وتراوحت نسبة الفائدة على هذه الديون من 1874إسترليين سنة 

  .٪ 6نسبة الفوائد املعتمدة يف سوق رؤوس األموال األوروبية ال تتجاوز 
توقفت مصر عن تسديد ديوا اخلارجية، فقد مت إجـراء عمليـات    1876يف سنة و

جدولة ديوا، وأنشأت جلنة الدين العمومي ملراقبة مالية مصر كمرحلة أوىل السـتالب   إلعادة
  .1السيادة املصرية

  الديون اخلارجية لتونس  .4 .1
القرن التاسع عشـر   بداية يف جمال االستدانة اخلارجية يف تعترب التجربة التونسية كانت

فاالستدانة التونسية يعود تارخيها إىل  .الثالثمن األمثلة البارزة اليت خاضتها معظم بلدان العامل 
الفرنسية املصدر الرئيسي حلصـوهلا علـى رؤوس    ، وقد كانت السوق املالية1830بداية سنة 

مليون  12ضمن احلدود املقبولة إذ مل تتجاوز  1859األموال، وظلت ديوا اخلارجية حىت سنة 
إال  ،2دخلها الوطين خالل تلك الفتـرة من  ٪10فرنك فرنسي، وكانت خدمة الدين متثل نسبة 

شهدت املديونية التونسية تزايد كبريا، بسبب رغبتها يف التحديث وتقليـد   1859أنه بعد سنة 
وجدت تونس نفسها غري قـادرة علـى    1867ومع حلول سنة  .النمط االستهالكي األورويب

بلغت مسـتوى   حيث، بسب عامل التحديث مواجهة أعباء ديوا اخلارجية اليت تزايدت بقوة
مليون فرنك فرنسي، األمر الذي اضطرها إىل التوقف عن السداد، وهـو مـا أدى إىل    160

تكوين جلنة تضم مندوبني فرنسيني وإيطاليني وإجنليز، مهمتها مراقبة مالية الدولة التونسية اليت 
  .18813سنة  فقدت استقالهلا االقتصادي، وانتهى احلال إىل احتالهلا عسكريا من قبل فرنسا

  
  
  
  
  

                                                
  .48ص . كرهمرجع سبق ذ. التبعية االقتصادية، مأزق االستدانة يف العامل الثالث: رمقجورج  -  1

2  -   GEORGE CORM. L'endettement du pays en voie de développement. OP-Cit P 46. 

  .46ص . مرجع سبق ذكره. التبعية االقتصادية، مأزق االستدانة يف العامل الثالث: رمقجورج  -  3
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 الديون اخلارجية للمغرب .5 .1
أن التجربة املغربية يف االستدانة اخلارجية قد جاءت متأخرة مقارنة بالتجربة التونسية، 
فالنظام املغريب مل ينحرف إىل تيار التحديث االقتصادي على النمط األورويب وبقى حمافظا على 

إىل العرش سنة  زقف حىت وصول السلطان عبد العزياملوقف العدائي جتاهه، وقد استمر هذا املو
  .عندها بدأت االستدانة املغربية تعرف بعض التزايد 1894

  الديون اخلارجية للصني  .6. 1
بلدان العامل الثالث يف آسيا جتربة يف جمال االستدانة اخلارجية يف القـرن   شكلتوقد  

سابقا، ففيما يتعلق بالتجربة الصـينية يف  التاسع عشر، ال تقل أمهية عن التجارب اليت عرضناها 
جمال االستدانة اخلارجية، فقد جاءت متأخرة، حيث كانت النخبة الصينية احلاكمة يف مطلـع  
القرن التاسع عشر، قليلة االهتمام بالتقدم التكنولوجي والتطور الذي حدث يف أوروبـا، ومل  

مع ظهور برجوازية حملية كانت نتيجـة  تكن هلا الرغبة يف التحديث، ومل يتغري هذا الوضع إال 
لتوسع املصاحل الغربية يف الصني، فارتبطت مصاحل هذه الربجوازية مـع مبـادالت الرأمساليـة    
الغربية، عندها ظهرت عقائد داعية إىل التحديث على النمط األورويب، فلجـأت الصـني إىل   

وغريها كما استخدم جـزء  االستدانة اخلارجية لتمويل مشاريع إقامة خطوط السكك احلديدية 
من الديون اليت عقدا الصني لتسديد مبالغ التعويضات املفروضة نتيجة هزائمها احلربية الـيت  
منيت ا، وقد حصلت الصني على قسم كبري من ديوا من احلكومة الروسية الـيت كانـت   

ولقد شهدت  1رنسيةبدورها حتصل عليها من السوق املالية األوروبية ال سيما السوق املالية الف
ارتفعت و 1902 مليون دوالر سنة 279.7االستدانة اخلارجية للصني تزايدا ملحوظا حيث بلغت

ديوـا   ، وقد واجهت الصني صعوبات كبرية يف تسديد1914مليون دوالر سنة  496.2إىل 
  .2اخلارجية، مما اضطرها إىل رهن مداخلها اجلمركية والضريبية خلدمة ديوا اخلارجية

  
  
  

                                                
 - GEORGE CORM: L'endettement des pays en voie de développement. Op-Cit P 562 .1  
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  الديون اخلارجية للهند .7. 1

إىل إنشاء شبكة اخلطوط احلديدية يف منتصف  ع بداية االسندات اخلارخية يف اهلندترج
ر، وذلك بتشجيع من طرف القوة االستعمارية ألجل تسـهيل سـيطرا   ـالقرن التاسع عش

ة واملسـاعدات  وكذلك ألمهية هذه الشبكة يف نقل األغذي العسكرية على شبه اجلزيرة اهلندية،
إىل املناطق املتضررة من ااعة، وهكذا فقد مت استثمار رؤوس أموال يف مشاريع مد خطـوط  

سنة  12ويف خالل  .سنويا  ٪ 5السكك احلديدية بفائدة مضمونة من احلكومة اإلجنليزية بلغت 
يـة  على اخلطـوط احلديد  جنيه استرليينمليون  70 مت إنفاق 1869 و 1858أي ما بني سنيت 

وحدها، وحسب بعض التقديرات فقد كانت كلفة أشغال اخلطوط احلديدية تفـوق قيمتـها   
 .1جنيه إسـترليين  8000جنيه إسترليين للميل الواحد بدال من  18000املتوقعة بكثري إذ بلغت 

واحلديد متوفرين يف اهلند، إال أن الشركات األجنبية ومنها اإلجنليزية  وعلى الرغم من أن الفحم
صوص فضلت استرياده من إجنلترا، ومل تعمل على تطوير هذه الصناعات االسـتخراجية يف  باخل

اهلند، مما أدى إىل إنفاق ما يزيد عن ثلث رأس املال املستثمر يف اخلطوط احلديدية اهلندية حـىت  
وهو مـا أدى إىل زيـادة    ،2الثمانينات من القرن التاسع عشر على احلديد املستورد من إجنلترا

  .يونية اخلارجية اهلندية وأعبائهااملد
لقرن التاسع عشر قد عرفت استدانة مفرطة، وذلك ااستدانة بلدان العامل الثالث يف إن 

حسب تعبري بعض الكتاب حبيث أعترب أن ذلك مل يكن ناجتا عن قصور يف االدخـار احمللـي   
لف اجلهاز املصريف وعدم ببلدان العامل الثالث، بل كان ناجتا عن فشل االستدانة احمللية بسبب خت

مواكبته التطورات اليت حصلت يف البلدان املتقدمة، أو ناجتا من االعتقاد السائد يف تلك الفترة، 
  .3بأن رأس املال جيب أن حيصل عليه من اخلارج

ومن األمثلة البارزة على ذلك حول حركة رؤوس األموال بني بريطانيا واألرجنـتني  
انة املفرطة، إذ أن ثلث املبالغ اليت اقترضتها األرجنتني من بريطانيا خلري دليل على حجم االستد

يف مثانينات القرن التاسع عشر كانت لتغطية العجز احلاصل يف ميزان املـدفوعات األرجنتـيين   
                                                
1.2 -GEORGE CORM Op-Cit P 57. 

  .82ص . التبعية االقتصادية، مأزق االستدانة يف العامل الثالث، مرجع سبق ذكره: جورج قرم - 3 
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 1914 -1910و 1885 - 1881الفترة ما بني  نه خاللإفآنذاك، واستنادا إىل بعض التقديرات، 
مـرات، يف   خمسمرات، وتضاعفت الواردات بـ ستتينية بـتضاعفت الصادرات األرجن

     . مرات مثاينة الدين اخلارجي تضاعفت حني أن خدم
هجرة رأس املال النقدي املتراكم حمليا  اىلهذا الوضع يف بلدان العامل الثالث  ادىوقد 

يف صـورة   يرجـع مث حنو البلدان الرأمسالية املتقدمة، حيث جيد هناك مناخا مالئما لتوظيفه، و
 ،متميزا قروض لبلدان العامل الثالث نفسها، لذلك فإن بنوك البلدان املتقدمة جندها تؤدي دورا 

 على مساعدة االدخار احمللي ببلدان العامل الثالث على اهلجرة حنو األسـواق املاليـة   فهي تعمل
 .اخلارجية لتوظيفه هناك

  1970 - 1914الديون اخلارجية للفترة  .2
يف حركة القروض الدولية، فبعض الكتابات تبني  اكبري اذه الفترة تراجعلقد شهدت ه

، أما يف ٪38تراجعت تدفقات رؤوس األموال حنو بلدان العامل الثالث بنسبة   1929أنه يف سنة 
ويعود سبب ذلك إىل الظروف واألزمات اليت عاشـها   1٪72فقد تراجعت بنسبة  1930سنة 

لفترة، و اليت كان من أهم نتائجها حدوث تغيري كبري يف عالقات االقتصاد العاملي، خالل هذه ا
والغربية بزعامـة  رقية بزعامة االحتاد السوفييت القوى على مستوى العامل، وبروز الكتلتني، الش

  .الواليات املتحدة األمريكية
ومنذ اية احلرب العاملية األوىل، أصبحت الواليات املتحدة األمريكيـة تلعـب دورا   

يا يف جمال اإلقراض الدويل بسبب قوا املالية واالقتصادية والعسكرية، وبسـبب فـرض   أساس
ات بريتون وودز وسيطرا عليها، بعد أن متكنت من فـرض الـدوالر   ـرؤيتها على مؤسس

األمريكي لكي يلعب دور العملة العاملية باعتباره عملة االحتياط األساسية القابلة للتحويل ذهبا، 
من مدين إىل دائن بالنسبة لكثري من دول العامل، خاصـة كنـدا، ودول    لكذب ولتحتحيث 

من إمجايل القروض األمريكية   ٪40أمريكا الالتينية، حيث حصلت الدول األوىل على ما نسبته 
وبالعودة إىل تاريخ املديونية اخلارجية، جند أن بلـدان العـامل    .2 ٪ 30والثانية على ما نسبته 

احلرب العاملية األوىل مقترضة يف األسواق املالية الدولية لرؤوس األموال بعد  الثالث اليت كانت
ودول أمريكا الالتينية، كما جند بعض الدول اليت تصنف اآلن من بني الدول املتقدمة هي اهلند 

                                                
  .82ص . مرجع سبق ذكره. التبعية االقتصادية: جورج قرم-   1
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وحبلول بداية الثالثينات من القرن العشرين، وبسبب أزمة الكساد  .هي كندا وأملانيا وأسترالياو
اليت كانت من نتائجها تراجع مداخل  صادرات بلدان العـامل الثالـث    1933 -1929ىالكرب

الركود االقتصادي الذي أصاب اقتصاديات الدول املتقدمـة،   جراء ٪60املدينة بنسبة تزيد عن 
وتزايد نزعة احلماية من قبل الدول املتقدمة، وايار أسعار املواد األولية اليت تصـدرها بلـدان   

ثالث، فقد وجدت بلدان أمريكا الالتينية وبلدان شرق أوربا وتركيا والصـني نفسـها   العامل ال
مة وكان من االقتراحات املقد .خالل تلك الفترة يف أزمة ديون أدت ا إىل توقفها عن السداد

  :1آنذاك ملعاجلة أزمة املديونية 
متعددة األطـراف،  اقتراح خطة حاكم بنك إجنلترا الذي يهدف إىل إنشاء وكالة متخصصة  -

  .تسديد ديوا اخلارجيةيف مهمتها تقدمي قروض ميسرة للبلدان اليت تواجه صعوبات كبرية 
، 1930، الذي يهدف إىل تدخل بنك التسويات الدولية الذي أنشأ سـنة  "هيو برت"اقتراح  -

ـ  "يانغ"يف إطار خطة  روض لتسوية مسألة التعويضات األملانية، وكان هذا البنك، قد أصدر ق
وقد سـامهت  . ميسرة ملساعدة البلدان املدينة على التغلب على الصعوبات املالية اليت تواجهها

يف  بشكل اساسـي السوق الثانوية للسندات املصدرة من قبل البلدان املدينة خالل تلك الفترة، 
ء شراء جز 1929التخفيف من أزمة املديونية، حيث استطاعت بعض البلدان املدينة خالل أزمة 

 دولـة  من ديوا اخلارجية بسعر أقل من قيمتها األصلية، ومن األمثلة على ذلك ميكن ذكر أن
من قيمتـها األصـلية، وكولومبيـا     ٪21من ديوا بسعر يعادل  ٪31 ت ما نسبتهالبريو أشتر

  .من قيمتها األصلية  ٪ 21من ديوا بسعر يعادل  ٪ 22اشترت ما نسبة 
الل فترة احلربني العامليتني كانت تتم أساسا على شـكل  إن عملية توظيف الرساميل خ

كـان  سندات خزينة أمريكية وبريطانية وفرنسية، صادرة عن حكومات بلدان العامل الثالث، و
يتوقف على نوع العملة اليت حررت ا، واجلهة اليت تنسب و مردود هذه السندات جد مرتفع

التوظيفات يف  ةدوديجلنيه اإلسترليين، أعلى من مربا إليها، فقد كانت السندات األجنبية احملررة
  .سندات بريطانية عامة، يف حني جند العكس بالنسبة للسندات احملررة بالدوالر األمريكي

والواقع أن جتربة أزمة الثالثينات من القرن العشرين، قد أدت إىل تعديل هام يف شكل التمويل 
اجع التمويل من خالل إصدار السـندات، لصـاحل   الدويل بعد احلرب العاملية الثانية، حيث تر

  .التمويل من خالل االستثمار املباشر والقروض
                                                

1- MARC RAFFINOT  Dette Extérieure Op-Cit P 19.   
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  1970إىل غاية ووضعية ديون بلدان العامل الثالث بعد احلرب العاملية الثانية  .1. 2

األسواق املالية الدولية لرؤوس األموال نشـاطها،   تبعد احلرب العاملية الثانية، استعاد
لتراجع الكبري الذي سجلته خالل فترة احلربني العامليتني، إال أن هذا النشـاط وإىل  وذلك بعد ا

كان حمصورا يف صورة تدفقات لرؤوس األمـوال مـن الواليـات املتحـدة      1955غاية سنة 
األمريكية حنو أوربا الغربية، وذلك ألجل إعادة إعمار ما دمرته احلرب هناك، وكان ذلك على 

ؤوس األموال حنو بلدان العامل الثالث، وكانت القروض واملساعدات حساب تراجع تدفقات ر
اليت استفادت منها بلدان العامل الثالث من اهليئات الدولية، حمدودة مقارنة بتلك اليت اسـتفادت  
منها أوربا، وهو ما جعل تدفقات املديونية اخلارجية لبلدان العامل حمدودة خالل تلك الفترة، إال 

، حدثت حتوالت هامة يف جمال تـدفقات رؤوس األمـوال الدوليـة    1955سنة أنه ابتداء من 
دوالر سنة مليار  8وعرفت الديون اخلارجية لبلدان العامل الثالث تزايدا كبريا حيث انتقلت من 

مرات خالل نفـس   8يقارب  مبا  أي أا تضاعفت 19701مليار دوالر سنة  63.5 إىل 1955
  :وامل أمههايعود ذلك إىل عدة عالفترة، و

حترير اإلستثمارات بقصد حتقيق إنتالقة إقتصادية قوية، من جانب كل من بريطانيا وفرنسا،  .أ
وزيادة قروضها لبلدان العامل الثالث، وذلك رغبة منهما يف مكانتهما املفقودة علـى السـاحة   

  .املالية الدولية
السياسي، واليت تزايدت حاجتها تزايد عدد بلدان العامل الثالث اليت حصلت على استقالهلا  .ب

واملساعدات الدولية لتمويل جهود التنمية اليت تقوم ا يف مجيع ااالت، حيـث   إىل القروض
  .تعجز مدخراا احمللية لوحدها على متويلها

 التنافس القائم خالل تلك الفترة ما بني املعسكرين االشتراكي بقيـادة االحتـاد السـوفييت    .ج
الواليات املتحدة األمريكية، حيث عمل كل معسكر على كسب عدد أكرب من  والغريب بقيادة

  .ومساعدات مغرية دول العامل الثالث من خالل منح قروض

                                                
  :ملزيد من اإلطالع أنظر -  1

  294ص . 1990الكويت  147الرأمسالية جتدد نفسها، سلسلة عامل املعرفة، عدد : فؤاد مرسي ـ        
ريب مع إشارة خاصة عن الدائنة االقتصاد العريب حتت احلصار، دراسة يف األزمة االقتصادية العاملية و تأثريها يف االقتصاد الع: رمزي زكي ـ        

  .621ص . 1989مركز دراسات الوحدة العربية . واملديونية العربية
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تزايد اهتمام املؤسسات املالية الدولية بظروف بلدان العامل الثالث، فزادت مـن مسـاعدا    .د
  .اإلمنائية هلا

الث اليت تشكلت خالل هذه الفترة، تتكون من وبالرغم من أن مديونية بلدان العامل الث
ومساعدات عامة للتنمية، منحت بشروط ميسرة، حيث كان معدل الفائدة ال يتجاوز  قروض
  .1سنة 20، مع مدة استحقاق ال تقل عن 2.75٪

املصدرة وخاصة من  الرساميل  جية أنيتبني من التطور التارخيي لظاهرة املديونية اخلار
ويتبني كذلك بروز أول  - أوراق مالية ، سندات، أسهم - اإلكتتابشكل  بريطانيا قد أخذت

وعلى الرغم من عجز هذه البلدان عن سـداد ديوـا    .أزمة مديونية يف بلدان أمريكا الالتينية
ىل أن أمريكـا  ذلـك ا اخلارجية، إال أن ذلك مل مينع حصوهلا على قروض جديدة وكان يعود 

من قبل دائنيها، عكس بقية بلدان العامل األخرى اليت تعرضت   مدللالالتينية كانت يف وضع  
 توقفـت عـن   1876سنة  مصر يف ان لنفس األزمة، وكانت من نتيجة ذلك على سبيل املثال

تونس يف ونفس االمر حدث مع  خضوعها لعمليات إعادة جدولة ديوا، مما ادى اىل ،التسديد
  .1894، واملغرب 1876سنة 

امة هقد أدت إىل نتيجة  االتطور التارخيي لظاهرة املديونية هو أعرض  واخلالصة من
ات لصاحل التمويل دوهي تعديل يف شكل التمويل، حيث تراجع التمويل من خالل إصدار السن

إال أن خدمات املديونية قد عرفت تزايـدا ملحوظـا،    .خالل اإلستثمار املباشر والقروض من
 .19702مليار دوالر مع بداية سـنة   6.1إىل  1959نة مليار دوالر س 0.77حيث انتقلت من 

 "نادي باريس" املدينة، وأنشئوظهرت حاالت العجز عن السداد يف بعض بلدان العامل الثالث 
إلعادة جدولة الديون اخلارجية لبلدان العامل الثالث، وكانت األرجنتني أول بلـد   1956سنة 

  .مع هذا النادي، مت تلته الربازيل ولشيلي والبريو يقوم بإعادة جدولة ديونه اخلارجية عدة مرات
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  لعاملي يف تأزم الديون العامليةأهم العوامل املسؤولة على النطاق ا: املبحث الثاين
حدثت تغريات هامة يف االقتصاد الرأمسايل العاملي وباشرت تأثريهـا بشـكل فعـال    

 ديون العاملية وأهم هذه الـتغريات ومباشر على تشكيل معامل الوضع احلرج الذي وصلت إليه ال
والتغريات يف أسعار النفط   التبادل  التجاري متثلت يف إرتفاع أسعار الفائدة، وتدهور  شروط 

  .، ويف مايلي شرح خمتصر هلذه العواملاإلقتصاديالعاملية صعودا، وهبوطا وآثار الركود 
  ارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية .1

أسعار الفائدة اليت اقترضت ا جمموعة بلدان العـامل الثالـث   االرتفاع الشديد يف  ان
ونتيجة ، وذلك خالل فترة الثمانينات من القرن املاضي اخلارجية ديوايف تزايد مشكلة  تسبب

املبالغ اليت أصبحت تضطر هذه الدول لتخصيصها لـدفع أعبـاء    هذا االرتفاع أدت إىل زيادة
  .موارد النقد األجنيب لتلك الدول للتدهور فيهالديون، يف الوقت الذي تعرضت 

   وطرق حسابهسعر الفائدة التطور التارخيي ل .1.1
واملرتبطة أساسا بقوى السوق،  ،بالرغم من التطورات اليت حدثت على أسعار الفائدة

حلسـاب سـعر الفائـدة احلقيقـي،      أسلوبانإال أن الكثري من اإلقتصاديني يعتربون أن هناك 
على أساس اسـتخدام   ،ثر التضخم من سعر الفائدةا هو األسلوب الذي يزيل األول األسلوب

عتمد علـى متوسـط   ي واألسلوب الثاين .معدل التضخم السائد يف الواليات املتحدة األمريكية
  .، وفيما يلي شرح خمتصر لألسلوبينيالتغيري يف أسعار الصادرات اليت تصدرها البلدان املدينة

مل األساسية لتطور سعر الفائدة على القروض اليت اقترضـتها البلـدان   من املمكن رصد املعا .أ
    :1املختلفة كما يلي

وهي الفترة اليت شهدت ذلك التسارع يف منو الديون العامليـة،   1978 – 1971خالل الفترة  -
ويصل  ،ض اليت اقترضتها بلدان العامل الثالث كان سالباوفإن متوسط سعر الفائدة احلقيقي للقر

حيث كان متوسط سعر الفائدة األمسى على القروض أقل من متوسـط    %8 –املتوسط إىل  يف
معدل التضخم بالواليات املتحدة األمريكية الذي ساد خالل هذا العقد، وهو األمر الذي شجع 

  .كثريا من بلدان العامل الثالث على اإلفراط يف االستدانة

                                                
  .87جع سيق ذكره ص مر –أزمة القروض الدولية  –رمزي زكي   .د  -  1
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ة األمسى على القروض حنو االرتفاع الشـديد،  أجته سعر الفائد 1980 – 1979خالل الفترة  -
وكان معدل التضخم بالواليات املتحدة  %13.2حيث وصل سعر الليبور يف املتوسط إىل حوايل 

هلذا السعر، وقد سبب هذا االرتفاع األمسى يف سـعر الفائـدة    -تقريبا  -األمريكية مساويا 
  .كان مساويا للصفرمتاعب شديدة للبلدان املدينة، رغم أن السعر احلقيقي 

فإن الصورة تتقلب، حيث أدى االخنفاض الذي طرأ على معدالت التضـخم   1981أما بعد  -
 %7.5بالواليات املتحدة إىل زيادة مستوى سعر الفائدة احلقيقي، حيث ارتفع هذا املستوى إىل 

  .1982يف سنة  % 10وإىل  1981يف سنة 
لى أساس إزالة أثر التضخم من خالل األخذ بعني تقوم ع ةحساب أسعار الفائدة احلقيقي نإ. ب

عـدا  ) فوب(االعتبار التغري الذي حدث يف أسعار صادرات السلع اليت تصدرها البالد املدينة 
  .الطاقة

أي مدفوعات الفوائد (وقد استخدمت املعادلتني التاليتني اللتني تشريان إىل معدل خدمة الدين 
  :1منسوبا لصادرات الدولة) واإلقساط

DS = IN + AM 
IN = (I– P)D + PD 

  :حيث
 DS  =خدمة الدين.  
  IN   =مدفوعات الفائدة.  
 AM  =استهالك الدين.  

  I =  سعر الفائدة األمسى حمسوبا على أنه معدل مدفوعات الفائدة يف الفترة اجلاريـة
(IN) إىل الدين القائم واملنصرف يف الفترة السابقة.  

p  =ند إىل معامل إزالة أثر التضخم يف السلع املصـدرة  معدل التضخم السنوي املست
  .عدا الطاقة) فوب(

  :وبناء عليه نستطيع أن نكتب
DS = (I – P)D + PD + AM  

  معادال ملدفوعات الفائدة حسب التضخم، ويعـادل  D (I – P)حيث يكون املقدار 
  .استهالك الدين معادال حسب التضخم PD + AMاملقدار 

                                                
  .88مرجع سبق ذكره ص - أزمة القروض الدولية   –رمزي زكي  1-



 الفصل الثاني                        نشأة و تطور المدیونیة في بلدان العالم الثالث 

78 
 

يف حساب معدل خدمة الدين مع مراعاة معدل التضخم فـإن   وبناءا على هذه الصيغ
تطور سعر الفائدة احلقيقي الذي دفعته جمموعة بلدان العامل الثالث املدينة على ديوا اخلارجيـة  

   :تعكسه بيانات اجلدول التايل
  اآلثار التضخمية على خدمة الدين :)03(رقم  دولاجل

  مدفوعات الفائدة   السنة
  املعدلة حسب

  الصادرات/لتضخما 
1970  1.2  
1971 8.6  
1972 - 1.6  
1973 - 28.1  
1974 - 15.1  
1975 13.5  
1976 - 3.5  
1977 - 5  
1978 0.1  
1979  - 6.8  
1980  - 5.6  
1981  15  
1982  17.5  
1983  9.3  
1984  11.9  

  .90مرجع سبق ذكره ص  -أزمة القروض الدولية  -رمزي زكي :املصدر                 
  :ومن اجلدول يتبني ما يلي

كان سعر الفائدة الذي حتملته جمموعة بلدان العامل الثالـث   1971 – 1970أنه خالل الفترة  .أ
  .% 8.6و  % 1.2املدينة موجبا وتراوح هذا السعر فيما بني 

) 1975باسـتثناء عـام   (فقد كان سعر الفائدة احلقيقي سالبا  1980 – 1972أما يف فترة  .ب
نتيجة الصـدمات   ات بلدان العامل الثالث املدينة،لتحسن الذي حدث يف أسعار صادربسبب ا

  .النفطية اليت ذكرناها سابقا
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فإن سعر الفائدة احلقيقي ينقلب لكي يصبح موجبـا،   1984 – 1981أما يف الفترة ما بني  .ج
فض مث ينخ  1982يف سنة  % 17.5، وإىل 1981يف سنة  %15وبشكل مرتفع حيث يصل إىل 

وذلك بسـبب   .% 11.9ليصبح  1984، ويعود إىل االرتفاع يف سنة 1983سنة  % 9.3إىل 
املدينة جراء موجة الركود االقتصادي الذي حدث  تدهور أسعار صادرات بلدان العامل الثالث

والواقع ليس فقط ارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية . يف االقتصاد الرأمسايل العاملي خالل هذه الفترة
الذي أدى إىل تزايد املديونية، وإمنا اجتاه كثري من مؤسسات اإلقراض الدويل إىل تعومي سعر  هو

  .1984 – 1979الفائدة الذي تقرض به جمموعة البلدان، وبالذات خالل الفترة 
هذا التعومي الذي كان مرتبط يف الواقع بالوضعية اإلقتصادية الدولية اليت متيزت من اإلنتقال من 

الصرف الثابت إىل املعوم، وقد كان ذلك تأثري قوي على بلدان العامل الثالث وخاصة  حالة سعر
  .يف جمال املديونية اخلارجية

وكان من جراء ذلك أن ارتفعت حصة الدين بالسعر املعوم يف إمجايل الدين العام القائم 
عوم بالنسـبة  تفاصيل نصيب الدين بسعر الفائدة امل) 04(ويوضح لنا اجلدول رقم  .واملنصرف

موعة الدول متوسطة الدخل، وخاصة يف دول أمريكا الالتينية اليت أفرطت يف االستدانة مـن  
املصادر اخلاصة، وتواجه بداية من مثانينات القرن املاضي إىل اليوم صعوبات شديدة يف مواجهة 

 .أعباء هذه الديون
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يف  كنسبة مئوية من الدين العـام  بسعر فائدة معوممنحت  قروض: )04( رقم دولاجل

  %الوحدة                               1983-1974خالل الفترة  سنوات خمتارة
  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1976  1974  جمموعة البلدان

  3.9  3.7  2.9  1.8  0.6  0.4  صفر  صفر  آسيا منخفضة الدخل
ــة  ــا منخفض إفريقي

  7.6  9.1  9.4  7  6.8  6.7  8.1  8.5  الدخل

بلدان الشرق األوسط 
  43.7  41.4  40.2  36.5  35.6  30.3  26.6  18.5  مستوردة للنفط

  54.6  48.3  45.2  41.7  40.1  34.9  30.4  23.9  مصدرة للنفطبلدان 
  42.7  38.7  36.7  33.2  31.8  27.3  23  16.2  كافة البلدان النامية

  51.2  46.7  45  40.5  39  32.5  26.8  18.4  األساسيون املقترضون
  .91مرجع سبق ذكره ص  –أزمة القروض الدولية –رمزي زكي: املصدر

إن املتتبع لنسبة هذه الفوائد املبني أعاله يتبني بأن جمموعة بلدان العامل الثالث املدينة قد 
وقد بلغت هذه املبـالغ   .تكبدت خسائر كبرية يف بند خدمات مدفوعات فوائد الدين اخلارجية

أي  ،1 1984مليار دوالر يف سنة  40.8إىل ت قفزو .1970يف سنة مليار دوالر  1.7يف حدود 
خالل هـذه   %25أا تضاعفت أربع وعشرين مرة، ومبتوسط معدل منو سنوي مركب حبوايل 

وهذه األموال اليت دفعتها بلدان العامل الثالث املدينة، واليت سببت هلا متاعب اقتصادية، . الفترة
مباشر على ممكنات التراكم وإمكانات زيادة مستوى التنميـة  جيب النظر إليها على أا خصم 

  .واملعيشة فيها
  
  
  
  
  

                                                
  .93 – 91مرجع سبق ذكره ص  –أزمة القروض الدولية  –رمزي زكي . د -  1 
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   تدهور شروط التبادل التجاري .2
إن التدهور يف شروط التبادل التجاري الدويل بني السلع اليت تصدرها بلـدان العـامل   

ملتقدمة، يعترب أحد الثالث املدينة واملنتجات الصناعية وغري الصناعية اليت تستوردها من البلدان ا
العوامل األساسية اليت أسهمت بشكل واضح يف تأزم قضية املديونية اخلارجية موعة بلـدان  

  .العامل الثالث
صادرات جمموعة بلدان العامل الثالث إىل أسعار السـلع  يف نسبة  يتمثلالتدهورإن هذا 

ثري على حالة ميزان املدفوعات اليت تستوردها من البلدان املتقدمة، ويؤدي بشكل مباشر إىل التأ
لبلدان العامل الثالث املدينة، حيث يزيد عجز هذا امليزان، ومن مث يزيد هذا امليل لالستدانة مـن  

  .ناحية أخرى ويؤدي أيضا إىل إضعاف قدرة هذه البلدان عن الوفاء بأعباء ديوا اخلارجية
ني املوضوعية العلميـة يف  والواقع أن التدهور يف هذه الشروط اليت تشكل أحد القوان

عالقات التبادل الالمتكافئ يف االقتصاد الرأمسايل العاملي بني بلدان العـامل الثالـث والبلـدان    
الرأمسالية املتقدمة كان من أهم اآلليات اليت اعتمدت عليها البلدان الرأمسالية املتقدمة يف ـب  

بعد أن حصـلت علـى اسـتقالهلا    ونزف الفائض االقتصادي من بلدان العامل الثالث، قبل و
التبـادل  أسهم التـدهور يف شـروط   و .والذي كان سبب يف تزايد حدة املديونية ،1السياسي

  .التجاري بالنسبة موعة بلدان العامل الثالث املدينة على صورة مديونيتها اخلارجية
اآلثـار املعاكسـة    أن 1983يف هذا اإلطار يقول تقرير البنك الدويل عن التنمية يف العامل لسنة 

والضارة هلذا االخنفاض يف األسعار على بلدان العامل الثالث املصدرة هلذه السـلع قـد أمكـن    
  .2نـه مـن خالل العامليـن اآلتييـنم التخفيف

ن جزءا من التبادل التجاري للسلع واملواد األولية لبلدان العامل الثالث حتكمه اتفاقيات ثنائية إ .أ
اتفاقيات ال تتأثر كثريا بالتغريات اليت حتدث يف األسعار العاملية يف األجـل  طويلة األجل، وهي 

  .القصري

                                                
  :ملزيد من اإلطالع أنظر  -  1 
        .88/93ص . 1978، 2ط. دون بريوت، لبناندار ابن خل. ترمجة حسن قبيسي. نقد نظرية التخلف. التراكم على الصعيد العاملي: مسري أمني   
  .االعتماد على الذات بني األحالم، النظرية و ضراوة الواقع والشروط املوضوعية: رمزي زكي . د -  2
  .23الطبعة العربية، ص . 1983تقرير عن التنمية يف العامل : البنك الدويل  -  2
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ن االخنفاض الذي طرأ على أسعار املواد الغذائية قد عوض إىل حد ما التـدهور الـذي   إ. ب
      :ويبني لنا اجلدول التايل .حدث يف القوة الشرائية لصادراا من السلع األخرى

ومعدل التبادل الدويل لكل تطور قيمة وحدة الصادرات ووحدة الواردات : )05(دول رقم اجل
  1985 – 1982خالل الفترة  من البلدان الرأمسالية املتقدمة وبلدان العامل الثالث

  )التغري النسيب باملقارنة مع السنة السابقة(
  1982  1983  1984  1985  

  قيمة وحدة الصادرات
  تقدمة بالنسبة للبلدان الرأمسالية امل -
  بالنسبة لبلدان العامل الثالث -

- 4.2  
- 4.3  

- 4.1  
- 7.9  

- 2.8  
- 0.3  

6.3  
- 4.2  

  قيمة وحدة الواردات
  بالنسبة للبلدان الرأمسالية املتقدمة  -
  بالنسبة لبلدان العامل الثالث -

  
- 6.1  
- 3.3  

  
- 5.1  
- 4.1  

  
- 2.6  
- 1.0  

  
- 6.9  
- 2.2  

  معدل التبادل الدويل
  للبلدان الرأمسالية املتقدمة  بالنسبة -
  بالنسبة لبلدان العامل الثالث -

  
2.0  

- 1.0  

  
1.3  

- 4.1  

  
- 0.5  

0.7  

  
0.3  

- 2.0  

  .Economic Bulletin for Europe, United Nations, Vol 37. 1985  p14       :املصدر
  

حـوايل   1982يف سـنة   ان صادراا بلغتوتشري بعض التقديرات يف بلدان أمريكا الالتينية، 
من هذه املبالغ كانت متثل النقص الذي حدث يف قـدرا   %12مليون دوالر، لكن  94790

  .1مليار دوالر 20الشرائية، األمر الذي يعين خسارة تقدر حبوايل 
أن الزيادة املستمرة يف قوة نقابات العمال بالبلـدان الرأمساليـة    "نوال إميا"وقد ذكر 

ور احلقيقية من التدهور جتاه االرتفاع الشديد الذي حيـدث يف  الصناعية حلماية معدالت األج
أسعار املننتجات الصناعية هو شرط أساسي من شروط تدهور معدالت التبادل الدويل يف غـري  

 .2نقابات أي دور حمسوس يف زيادة األجـور ال هذه صاحل بلدان العامل الثالث، حيث ال تلعب
                                                

  .109ق ذكره ص أزمة القروض الدولية مرجع سب –رمزي زكي . د -  1
  .95مرجع سبق ذكره ص  –التراكم على الصعيد العاملي  –مسري أمني   -  2



 الفصل الثاني                        نشأة و تطور المدیونیة في بلدان العالم الثالث 

83 
 

ة التبادل الالمتكافئ جند أن العامل اجلـوهري يف هـذه   عليه فإنه طبقا ملنظوره يف تفسري ظاهر
فالتبادل غري املتكافئ يقوم إذن على مقايضـة  (الظاهرة هو تفاوت معدل استغالل قوة العمل 

  .كمية صغرية من العمل العايل األجر بكمية كبرية من عمل ضعيف األجر
مـن   اقد أزاح كـثري وبصفة عامة فإن اجلدل الذي دار حول ظاهرة التبادل الالمتكافئ 

الغموض الذي كان حيوم حوهلا، وبالتايل فإن اخلسارة اليت تلحق ببلدان العامل الثالث من جراء 
متثل أحد اآلليات اهلامـة   فان ظاهرة التبادل الالمتكافئتلك الظاهرة هي خسارة كبرية وهلذا 

علـى  (أمسالية املسيطرة لنقل وب الفائض االقتصادي من بلدان العامل الثالث إىل العواصم الر
مة تقديرات كثرية متت لقياس هذه اخلسارة خـالل فتـرات   ـوث ،)النحو الذي ذكرناه سابقا

ولقد جلأ عدد مـن االقتصـاديني إىل    .تارخيية خمتلفة بعد حصول هذه البلدان على استقالهلا
  :1لاستخدام هذه التقديرات لصياغة مؤشرات هامة للداللة على خطورة هذه اآللية مث

  .مدى ما متثله هذه اخلسارة من الناتج احمللي اإلمجايل هلذه البلدان .أ
مدى ما متثله هذه اخلسارة مـن واردات ممكنـة    -.نسبة هذه اخلسارة إىل االدخار احمللي .ب

ضائعة، كان من املمكن أن تستخدم يف زيادة االستهالك اجلاري ورفع مسـتوى املعيشـة، أو   
  .واالستثمار احملليلزيادة اإلنتاج اجلاري 

نسبة هذه اخلسارة إىل إمجايل القروض اخلارجية، إذ تبني أا نسبة مرتفعة، وتعين أنه كـان   .ج
  .من املمكن حلجم املديونية اخلارجية لتلك الدول أن تقل مبقدار هذه اخلسارة

العجـز  نظرا لعظم حجم هذه اخلسارة فإا كانت بالتأكيد مسؤولة إىل حد بعيد عن اجتاه  .د
  .باحلساب اجلاري ملوازين مدفوعات هذه الدول حنو التزايد وما جنم عن ذلك من مشكالت

ومن هنا ميكن القول أن تدهور شروط التجارة ما هو إال مزيج من اخنفاض أسـعار  
اخنفاض أسعار الصادرات كان يف معظمه نامجـا  ومبا أن الصادرات، وارتفاع أسعار الواردات 

ق النفط، فقد انصبت كل آثاره على بلدان العامل الثالث املنتجة للـنفط  عن التطورات يف سو
كما وقعت معظم آثار ارتفاع أسعار الواردات على تلك البلدان نفسها، ألا تشغل اجلانـب  

  .األكرب من الواردات لبلدان العامل الثالث

                                                
  452 -  443مرجع سبق ذكره ص  –رؤيا من العامل الثالث  –أزمة الديون اخلارجية  –رمزي زكي   -  1
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 إن تدهور شروط التبادل التجاري على شكل اخنفاض يف أسعار وحجم الصـادرات 
وارتفاع أسعار الواردات باإلضافة إىل اخنفاض القوة الشرائية للصادرات قد أدى أوال إىل جلوء 
معظم بلدان العامل الثالث إىل االقتراض احمللي واخلارجي، مما أدى إىل تزايد حجم الديون وأعباء 

االقتـراض  خدمتها، وثانيا إىل اخنفاض التحويالت الرمسية واخلاصة مما أدى إىل اجتاههـا إىل  
مما أدى إىل تفاقم أزمة الـديون   ،لتمويل العجز يف املوازنة العامة ويف ميزان مدفوعااااخلارجي 

اخلارجية وزيادة أعبائها من خالل ارتفاع إمجايل الفوائد املدفوعة، والذي يفوق معدل منوهـا  
  .خدمة الديون اءعب ا معدل منو إمجايل

   عامليةأثر التغريات يف أسعار النفط ال .3
من القـرن املاضـي    تن ارتفاع أسعار النفط خالل فترة السبعينات وبداية الثمانيناإ

تأثريات هامة ال جيوز إمهاهلا عند حتليل مسار املديونية العاملية، وسنحاول فيما يلـي  تسببت يف 
يف تشكيل معامل هذا املسار وذلـك يف ضـوء   اأن نبحث يف هذه التأثريات ومدى مسؤوليا  

الخنفاض الذي طـرأ  وا رتفاع الذي حدث يف أسعار النفط يف السبعينات من القرن املاضياال
، وفيما يلي سوف نقـوم بشـرح هـذين    على أسعار النفط يف الثمانينات من القرن املاضي

  :العنصرين بشيء من التفصيل
  أثر ارتفاع أسعار النفط  .1 .3  

فع أسعار النفط يف الصدمة النفطيـة  قرار ر "OPEC" الدول املصدرة للنفط لقد اختذت
إىل تصحيح عالقات  مما ادى، 1980 – 1979ويف الصدمة النفطية الثانية  1974 – 1973األوىل 

التبادل الالمتكافئ اليت كانت تعاين منها الدول املصدرة للنفط يف السوق العاملي لفترات طويلة 
ول القومية يف هذه الدول بعـد أن  زيادة حجم الدخ يف هذه اخلطوة سهمتوقد أ .1من الزمن

ألسعار هلذه استطاعت أن تستثمر عناصر القوة الكامنة يف تكتلها عند حتديد أحجام اإلنتاج وا
وإذا أردنا أن نبحث يف أثر االرتفاع الذي حدث يف أسعار الـنفط عامليـا    .املادة اإلستراتيجية

فإننا نرى أن االرتفاع الذي طرأ على  خالل فترة السبعينات على مديونية بلدان العامل الثالث،
أسعار هذه املادة اإلستراتيجية قد أدى إىل ارتفاع حاد ومباشر يف كلفة اسـتريادها بالنسـبة   

  :لبلدان العامل الثالث غري النفطية، ويكفي للداللة على قوة هذا األثر الذي يبينه اجلدول التايل

                                                
  .158 – 114مرجع سبق ذكره ص  –عملية نقل القيمة يف قسمة العمل الدولية  –ابن الطاهر حسني  -  1
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 نفطية من إمجايل واردات الدول غري النفطيـة تطور نسبة قيمة الواردات ال: )06(دول رقم اجل
  1982 – 1973للفترة 

  النسبة  السنوات
1973  5.9  
1974  12.6  
1975  13.3  
1976  15.6  
1977  15.1  
1978  13.9  
1979  16.2  
1980  20.4  
1981  20.0  
1982  19.9  

  .95رجع سبق ذكره ص م –أزمة القروض الدولية  –رمزي زكي   :املصدر                            
  

 %20إىل  1973يف سنة  % 5.9ويبني لنا اجلدول السابق أن هذه النسبة قد ارتفعت من 
، مما يعين أن مخس فاتورة واردات هذه الدول أصبحت تلتهمها تكاليف استرياد 1982يف سنة 

املستوردة من  اإلشارة أن هذا التزايد ال يعود يف األساس إىل زيادة الكمية مع .الوقود ومشتقاته
وقد أدى هذا االرتفاع  .النفط، بل إىل االرتفاع احلاد الذي حدث يف األسعار العاملية هلذه املادة

يف املوازين التجارية ويف احلسابات املستوردة للنفط، ومن مث كان سببا  إىل إحداث عجز واضح
تفاع أسـعار الـنفط علـى    يبني أثر ار االيتجوهريا يف زيادة املديونية هلذه الدول، و اجلدول 

  .مديونية بلدان العامل الثالث غري النفطية
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خالل  تأثري ارتفاع أسعار النفط على مديونية بلدان العامل الثالث غري النفطية: )07(دول رقم اجل
  1982 – 1973الفترة 

  مليار دوالر: الوحدة                             

  السنة
  اإلضافية التكلفة  قيمة الواردات النفطية

  القيمة املفترضة بدون  )أ(القيمة الفعلية 
  ب -أ = س   )ب(ارتفاع أسعار النفط  

  صفر  4.8  4.8  1973
1974  16.1  5.3  10.8  
1975  17.3  5.7  11.6  
1976  21.3  6.8  14.5  
1977  23.8  7.5  16.3  
1978  26  8.6  17.4  
1979  39  10.9  28.1  
1980  63.2  11.9  51.3  
1981  66.7  12.1  54.6  
1980  66.7  11.9  54.8  

  اإلمجايل
73 - 82  344.9  85.5  259.4  

  .97مرجع سبق ذكره ص  –أزمة القروض الدولية  –رمزي زكي  . د :املصدر
  

 ،ل هنا أن ارتفاع األسعار العاملية للنفط خالل فترة السبعينات من القرن املاضيجونس
الثالث غري النفطية، إال أن ذلك ال يعين أنه قد وإن كان قد أسهم يف زيادة مديونية بلدان العامل 

أدى إىل حتسني موقف املديونية اخلارجية للبلدان النفطية املدينة، فمن بني البلدان املدينة تـربز  
حيـث   .املكسيك ذات املديونية اخلارجية الثقيلةمنها أمامنا بعض الدول النفطية املدينة نذكر 

حتولت هذه الدولة إبان السبعينات و 1مليار دوالر 101عادل ما ي 1988بلغت مديونيتها يف سنة 
  .من القرن املاضي إىل دولة نفطية واستفادت من ارتفاع أسعار النفط

لكن من املعلوم أن املديونية اخلارجية للمكسيك قد منت على حنو شديد إبـان فتـرة   
. اإلنتاج النفطي فيهـا ثورة أسعار النفط، حيث اقترضت املكسيك مبالغ كبرية لتطوير وتنمية 

                                                
1-  Philippe Auverny – Bennetot – La Dette Du Tiers Monde – Mecanisme et enjeux – Les Etudes de La 
Documentation Française – Paris 1991 – P 54. 



 الفصل الثاني                        نشأة و تطور المدیونیة في بلدان العالم الثالث 

87 
 

وكانت توقعات االحتياطي النفطي فيها، وقدرا على اإلنتاج مها األساس الذي اسـتند إليـه   
املؤكد أن ارتفاع أسعار النفط  ومع أنه من .الدائنون يف إقراض املكسيك هذه القروض الكبرية

ة للنفط، إال أننـا يف هـذا   عامليا قد أدى إىل زيادة مديونية دول العامل الثالث املدينة املستورد
اإلطار نسجل هناك جمموعة من اإلجراءات قامت ا دول األوبك كان القصد منها التخفيف 

وذلك من خالل  .ولو جزئيا من حدة ارتفاع األسعار على بلدان العامل الثالث املستوردة للنفط
  :1ات أساسية هيوقد اختذ ذلك ثالث قنو. اليت قدمتها إليها املعونات والقروض امليسرة

املسامهة يف متويل التسهيالت النفطية اليت ابتكرها صندوق النقد الدويل عقب ارتفاع أسعار  .أ
ملساعدة الدول األعضاء لسد ذلك اجلزء من عجز احلساب اجلاري الناجم  1973النفط يف سنة 

  .أساسا عن ارتفاع كلفة استرياد النفط
نفطية سواء كان ذلك من الدول بلدان العامل الثالث غري تقدمي املعونات والقروض امليسرة ل .ب

خالل صناديق التنمية العديدة اليت نشأت داخل منظمة األوبك نفسها أو من الصناديق القطرية 
  .اليت أنشأا كثري من دول االوبك

زيادة مسامهة دول األوبك يف املنظمات الدولية اليت تساعد بدورها جمموعة بلدان العـامل  . ج
هذه املسامهات قد تبدو ألول وهلة قد خففت إىل حد ما مـن صـدمات    واحلق أن. لثالثا

ارتفاع أسعار النفط عامليا على هذه الدول، ولكن احلقيقة هي غري ذلك، حبيث قدر جممـوع  
نا هذا الـرقم  ن، وإذا قار1984مليار دوالر، وهذا حىت اية عام  74مبالغ هذه املعونات حبوايل 

، لتبني أن تلك املعونـات  ))08(أنظر اجلدول رقم (مليار دوالر  259.4ة اإلضافية برقم التكلف
والقروض امليسرة مل تقدم يف ضوء تصور واضح، من قبل دول األوبك لتعويض تلك البلـدان  
عن ارتفاع كلفة استرياد النفط ومشتقاته بل كانت تصدر يف الواقع من االعتبارات اإلنسـانية  

  .اسيةواالجتماعية والسي
لو كانـت مسـألة   (" نعيم الشربيين"و "إبراهيم شحاتة"كل من يرىويف هذه النقطة 

تعويض تكاليف استرياد النفط هي العامل املؤثر ملعونات األوبك، لكانت بلدان العامل الثالـث  
اليت تستورد النفط بكميات كبرية هي أول املستفيدين من معونات األوبك، ولكن الواقع هـو  

عمليات إقراض الصندوق السعودي للتنمية إىل الربازيـل قـرض واحـد     ءباستثناغري ذلك، ف

                                                
  .120/121مرجع سبق ذكره ص  –رؤية من العامل الثالث  –أزمة الديون اخلارجية  –رمزي زكي . د -  1
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وتايوان قرضني، فإن بلدان العامل الثالث ذات النشاط الصناعي الواسع والدخل األعلى نسبيا مل 
حتصل على معونات تذكر من مصادر األوبك، على أن هذا ال يعين أن دول األوبك كانـت  

ة اليت واجهت العامل الثالث نتيجة الرتفاع أسعار النفط، فقد سامهت غافلة عن الصعوبات املالي
يف متويل تسهيالت النفط اليت قام ا صـندوق النقـد الـدويل     %42دول األوبك مبا يعادل 

بإنشاء اثنني من التسهيالت النفطية واحد للبلدان  1974بترتيبها، كما قامت الدول العربية سنة 
 1981اإلفريقية، كذلك قامت فرتويال باالشتراك مع املكسـيك سـنة   العربية واآلخر للبلدان 

ومنطقة الكارييب علـى أن   ىأمريكا الوسط انبإنشاء برنامج لتوفري النفط بأسعار خمفضة لبالد
هذه املساعدات كانت متثل نسبا بسيطة من جمموع معونات األوبك، واليت تدفق معظمهـا إىل  

  .1فيها ضئيلة بلدان كانت تكاليف استرياد النفط

  تأثري اخنفاض أسعار النفط . 2. 3
جتلت هذه التطورات  ،لقد حدثت تطورات هامة يف بداية الثمانيات من القرن املاضي

 25دوالر، بعدما كانت يف حـدود   10إىل  1986يف إخنفاض أسعار النفط حبيث وصلت سنة 
  .دوالر

ية الدولية وسيكون هلا آثـارا  إن هذا االخنفاض قاد إىل تغيري عالقات القوى االقتصاد
وختفـيض كلفـة   . هامة مثل تقليل الفوائض النفطية واخنفاض انسياا إىل أسواق النقد الدولية

ويهمنا يف هذا اإلطار أن نبحث يف اثر هذا االخنفاض علـى   .الطاقة بالدول الرأمسالية الصناعية
ومن  .ألثر على الدول املدينة النفطيةيتطلب منا البحث يف ذلك ا وماأزمة املديونية العاملية، وه

على الوفاء بأعباء ديوـا   الواضح أن اخنفاض أسعار النفط سوف يعصف بقدرة هذه البلدان
نيجرييا الـيت   مثال .اخلارجية خاصة وأن تصدير النفط ميثل املصدر الرئيسي للنقد األجنيب فيها

لغت نسبة خدمات الديون إىل إمجايل مليار دوالر، وب 32ما يقارب  1988ديوا يف سنة بلغت 
كما بلغت نسبة خدمة الديون إىل إمجايل اإلنتاج الوطين اخلام مـا   ،% 21الصادرات ما يعادل 

مليار دوالر، كما بلغت نسـبة   34وفرتويال اليت تصل ديوا اخلارجية إىل حوايل  ،% 7يعادل 

                                                
مخسة وعشرون عاما من املعونات الثنائية واجلماعية  للدول األعضاء يف منظمة  –استعراض ملعونات االوبك  –تة ونعيم الشربيين إبراهيم شحا -   1

  .19ص  1986مارس  1العدد رقم  –جملة التمويل والتنمية  - البلدان املصدرة للنفط  
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إىل إمجـايل   ديوانسبة خدمة  بلغتو  % 25خدمات ديوا إىل إمجايل الصادرات ما يعادل 
  .1 % 8.2 اإلنتاج الوطين اخلام ما يعادل 

أخذت ظـالل  اين ونفس الوضع ميكن مالحظته أيضا بالنسبة للدول األخرى النفطية املدينة، 
  :واملتمثلة فيمايلياألزمة تتراكم على حنو سريع يف األفق لتسقط يف النهاية آثارها الوخيمة 

  .قدرة هذه الدول على متويل وارداا ذاتيال لتناقص السريعا. أ
 ن إضعاف القدرة الذاتية على االسترياد قد دفع بعدد كبري من الدول املدينة إىل استرتافإ. ب

اجلزء األكرب من احتياطاا من الذهب والعمالت األجنبية، وقد عرضها ذلك ألخطار وخيمـة  
  .ارئباعتبار أن تلك االحتياطات مبثابة صمام أمن للطو

الدول  عدد من تجأ ،مشكلة الديون اخلارجية تع استفحال أزمات النقد األجنيب تفاقمم. ج
بيد أنه ملا كانت هنـاك   .واجه مشاكل السيولة اخلارجيةتلكي  ااملدينة إىل الضغط على واردا

عالقة وثيقة بني مستوى الواردات وبني مستويات االستهالك اجلاري واإلنتـاج والتوظـف   
تدهور  أدى إىلتثمار، فإن هذه الدول وجدت نفسها مرتلقة على طريق انكماش خطري، واالس

مستوى املعيشة، وتزايد التضخم وتعطل الطاقات اإلنتاجية وتزايد البطالة وتـدهور معـدالت   
  .النمو االقتصادي

 تن عددا من هذه الدول بدأ يتعثر يف سداد ديونه يف مواعيدها املستحقة، ومن هنا اهتـز إ. د
الثقة الدولية فيها داخل أسواق اإلقراض الدويل وهلذا بدأ الدائنون يشددون يف شروط اإلقراض 

  .اجلديد ويف رفع أسعار الفائدة
 ع استمرار تفاقم عجز احلساب اجلاري وتزايد صعوبات اإلقراض اجلديد، بدأ عدد منم. هـ

الـديون   طلب إعادة جدولةق بوذلك فيما يتعل يطلبون مساعدهمهذه الدول يلجأ إىل الدائنني 
تعرضت هذه الدول لضغوط صندوق النقد الدويل الذي عـادة مـا   وتأجيل السداد، وبذلك 

يتضامن مع الدائنني ويطلب الدول املدينة اليت تلجأ إليه لإلقراض منه خارج حدود التسهيالت 
  .غري املشروطة، ضرورة وضع وتنفيذ برنامج صارم لالستقرار االقتصادي

                                                
 1 - Philippe AuVerny – Bennetot La Dette de Tiers Monde Opcit – P54 ، 64. 
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اإلذعان ملطالب الدائنني وصندوق النقد الدويل تعرضت بلدان العامل الثالث املدينة ذات  نم .و
بسبب حماوالت احلكومات إلقاء تكاليف مواجهـة   ،املديونية الثقيلة الضطرابات داخلية خمتلفة

  .هذا املأزق على عاتق الفئات االجتماعية ذات الدخل احملدود واملنخفض
صبح أحد األسباب اجلوهرية يف استمرار عجز اباء الديون اخلارجية قد أن تفاقم أعفوأخريا  .ز

يف احلساب اجلاري مليـزان  (موازين مدفوعات هذه الدول من خالل تزايد مدفوعات الفوائد 
وهكذا  ).80(، أنظر اجلدول رقم )ميزان العمليات الرأمسالية(وتزايد أعباء األقساط ) املدفوعات

عجز موازين مدفوعات هذه الدول أصـبح يتطلـب    م هذه الدول،انفتحت حلقة تراكمية أما
  .كما أن اإلقراض من خالل منو أعباء خدمته أصبح يزيد من العجز...باستمرار اإلقراض

  بلدان العامل الثالث موازين مدفوعات: )08(دول رقم اجل
     مليار دوالر:  الوحدة                                           

  1982  1981  1980  1979  1978  1970  انــالبي

              احلساب اجلاري

  85.7-  91.6-  42.3-  22.2-  28.8-  7.2-  ميزان املوارد

  22.6  20.8  19.7  18.1  14.2  1.4  حتويالت العاملني 

  49.5-  41.8-  32.9-  24.3-  16.8-  2.7-  مدفوعات الفائدة 

  5.6-  6-  3.4-  2.9-  4.4-  3.5-  معامالت جارية أخرى

  118.2-  117.6-  58.9  3.3  35.9-  12  ب اجلاريميزان احلسا

  85.2-  96.6-  81.6-  81.1-  65.1-  12  التمويل من التدفقات رأس املال الصافية

 12.7  مساعدات القيمة الرمسية  
  

16.1  19.6  24.4  23.2  23.9  

 5.3  4.7  قروض غري ميسرة رمسية
  

7.3 
  

9.8 
  

10.1 
  

11 
  

 35.1  1.1  القروض اخلاصة
  

42.6  35.3  47.7  35  

 4.7  االستثمار اخلاص املباشر
  

8.4 
  

11.6 
  

12.1 
  

15.6 
  

15.3 
  

  33  22.0  22.8-  49.7-  29.3-  2.2  استخدام االحتياطات وغريها من رأس    املال

  .االعتماد على الذات بني األحالم النظرية وضراوة الواقع والشروط املوضوعية –رمزي زكي: املصدر
  .72ص 1987الكويت  –املعهد العريب للتخطيط  
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    يالعامل آثار الركود االقتصادي .4
نظرا الندماج بلدان العامل املدينة يف االقتصاد العاملي وتبعيتها له، اقتصاديا وعسـكريا  

 .ركة الدورة االقتصادية وباألزمات اهليكلية اليت تطرأ على هذا االقتصـاد حبفإا تتأثر بسرعة 
الذي حيدث يف بلدان العامل الثالث املدينة ال يتحقق ذاتيا، وإمنـا  ونتيجة هلذه التبعية فإن النمو 

وهلذا فقد اقترن النمو االقتصادي  .يكون مرتبط بالنمو الذي حيدث يف الدول الرأمسالية املتقدمة
بسبب اآلليات اليت ابتكرـا   1970 – 1945السريع الذي حدث يف فترة العصـر الكيرتي  

 ،)دوق النقد الدويل، والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، ومنظمة اجلاتصن(الدول الرأمسالية مثل 
صعيدها احمللي مثل  على سواء ،وكذلك بسبب جو االزدهار العام الذي شهدته الدول الرأمسالية

ذلـك بفضـل   كان و .عالية من االستقرار النقدي والسعريالدرجة الوارتفعة املنمو المعدالت 
كل ذلك أدى إىل تزايـد  .ة، واخنفاض شديد يف معدالت البطالةتطبيق سياسة سعر صرف ثابت

  .1واضح يف الطلب على معظم صادرات بلدان العامل الثالث
 ، زاد الناتج القومي العاملي حبـوايل 1973و 1950وتشري بعض التقديرات أنه يف الفترة ما بني 

النطاق العاملي، مبعـدل  يف املتوسط سنويا، بينما زادت التجارة يف السلع واخلدمات على   6%
سنويا، ومن هنا فقد استفادت بلدان العامل الثالث إىل حد كبري مـن هـذا    % 8.5يزيد عن 

 بعـد بيد أنه بعد بداية السبعينات من القرن املاضي وبسبب ايار نظام يريتون وودز، و .2النمو
، 1971يف أوت من سنة إعالن الواليات املتحدة األمريكية عدم قابلية حتويل الدوالر إىل ذهب 

ضـوعه لقـانون العـرض    خبيتم نزع الصفة النقدية عن الذهب وتعومي أسعار الصرف حيث 
وهذا التأثري يظهر مـن   كل هدا  أثر بشكل مباشر على البلدان الرأمسالية الصناعية، .والطلب

 خالل النمو البطيء يف حركة التجارة الدولية، فقد هبط متوسط املعدل السـنوي يف حجـم  
، لكن معـدل هبـوط   1980و 1973وذلك يف الفترة ما بني  % 5الصادرات العاملية إىل حنو 

  .صادرات بلدان العامل الثالث كان أحد من هبوط صادرات البلدان الرأمسالية الصناعية
آثـار  كانـت  وحينما دخل االقتصاد الرأمسايل العاملي مشارف الثمانينات من القرن املاضي، 

الـيت   3شية اليت طبقتها الدول الرأمسالية الصناعية، بعد تبين سياسة النقدينيالسياسات االنكما

                                                
  .73ص  2001/2002منشورات جامعة منتوري ـ قسنطينة  –الوجيز يف الوقائع االقتصادية  –إبن الطاهر حسني وأخر   -  1
  .112ص . أزمة القروض الدولية، مرجع سبق ذكره: رمزي زكي. د  - 2 
  .79/86ص . جع سبق ذكرهاألزمة االقتصادية العاملية الراهنة، مسامهة حنو فهم أفضل، مر: رمزي زكي.د -  3



 الفصل الثاني                        نشأة و تطور المدیونیة في بلدان العالم الثالث 

92 
 

 تركز على جانب العرض واليت طبقت يف كثري من بلدان العامل الثالث، وقد كان من نتائجهـا 
وقد صاحب هذا الركود االقتصادي ركودا يف حركة  .زيادة معدالت البطالة، وختفيض النمو

مث ركدت يف سنة ، فقط % 1.5مت هذه احلركة بنسبة نـو 1980سنة ففي  ،التجارة الدولية
من ذلك بلدان العامل الثالث املدينـة،   وتاثرت .19821يف سنة  % 2واخنفضت بنسبة  1981

الركود االقتصادي بالدول الرأمسالية الصناعية حدوث تراخ شديد يف الطلـب   نحيث جنم ع
يت تصدرها هذه اموعة من البلدان، األمر الذي ترتـب  العاملي على املواد واملنتجات األولية ال

الصـادرات   عليه تناقص واضح يف احلصة النسبية لصادرات بلدان العامل الثالث مـن إمجـايل  
  :ما يبينه اجلدول التايل  هوالعاملية، و

  تطور أنصبة اموعات الدولية املختلفة يف الصادرات العاملية: )09(دول رقم اجل
  1984 – 1980ة خالل الفتر

  1984  1982  1980  اموعة الدولية

  65.7  64.5  64.4  دول السوق املتقدمة

  23.8  25.2  26.8  دول بلدان العامل الثالث

  10.5  10.3  8.8  الدول االشتراكية

  100  100  100  اإلمجايل
  .70مرجع سبق ذكره ص  –أزمة القروض الدولية  –رمزي زكي   :املصدر

  
  :السابق تبني ما يليإن معطيات اجلدول 

  إىل  1980يف سنة  % 26.8من الصادرات الدولية دول العامل الثالث يف  نصيبهبوط  -

صادرات  وتأثرت نتيجة لذلك جمموعة هامة من ،1984و 1982لسنيت  23.8و 25.2%
وذلك بفعل الركود االقتصادي الذي مس غالبية البلدان الرأمسالية، والـذي  هذه البلدان، 

النهاية إىل تناقص يف املوارد اخلارجية املتأتية من التجارة اخلارجية، ومـن مث قـد   أدى يف 
أسهم هذا العامل إىل حد بعيد يف تشكيل معامل الصورة الداكنة اليت آلت إليهـا ديـون   

  .قرن املاضيبلدان العامل الثالث يف بداية الثمانينات من ال

                                                
  .112ص . أزمة القروض الدولية، مرجع سبق ذكره: رمزي زكي.د -  1
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مل اخلارجية اليت سامهت بشكل كبري يف ظهور للعوا نامن خالل عرض واخلالصة اليت نصل اليها
أن هذه العوامل ليست وحدها اليت سببت أزمـة   ؛أزمة املديونية اخلارجية لبلدان العامل الثالث

املديونية، بل أن هناك عوامل داخلية ال تقل أمهية عن العوامل اخلارجية، وهذا ما سوف نقـوم  
  .االيتبعرضه يف املبحث 
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  أدت إىل أزمة املديونية اخلارجية أهم العوامل الداخلية اليت :الثالثاملبحث 
تفجري أزمة املديونية، واملتمثلة يف تزايد عجز املوازنـة   يفت مهمن بني العوامل اليت سا

مما كان  ،العجز قدية توسعية لتمويل هذاأدت إىل سياسات ن العامة والعجز يف ميزان املدفوعات
ريب األموال للخارج،  و  فشل التنمية والتصنيعوأثر على ارتفاع األسعار املطاف  ةله يف اي
غياب السياسة املالئمة لالقتراض اخلارجي، السياسات اللبريالية يف قطاع التجـارة  و، والتضخم
  .شرح هذه العناصر بشيء من التفصيلب يسوف نقوم فيما يلو .اخلارجية

  العجز يف املوازين العامة  .1
العوامل اليت أدت إىل تزايد أزمة الديون اخلارجية العجز املستمر يف املوازنة العامـة   من

 نتيجة لالختالالات اهليكلية اليت أدت إىل توسع نقدي ومن مث إىل ارتفاع األسـعار يف هـذه  
اإليرادات والنفقات العامة، وقد واجهت معظم  ويعرف العجز بأنه الفرق السالب بني .الدول

عامل الثالث عجزا ماليا نتيجة لتزايد اإلنفاق احلكومي مع بداية الثمانينات مـن القـرن   بلدان ال
ذلك باألساس إىل التوسـع  ، ويرجع 19871سنة  %20 :قدر بـ وأرتفع هذا العجز، املاضي

ـ   ـ ـالكبري يف النفقات احلكومية من جهة، وإىل ضعف اإليرادات باإلضـافة إل اض ـى اخنف
يف  وقد أدت هذه العوامل إىل عجـز مسـتمر   .ة أخرىـن جهـية مـدات اخلارجـاملساع

  .ميزانية معظم بلدان العامل الثالث
وتعترب سياسة التمويل بالعجز من السياسات املزمنة اليت اتبعتها معظم بلـدان العـامل   

إال أن هذه السياسة مل تبدأ يف االنتشار يف معظم الدول إال منذ بدايـة  . الثالث منذ فترة طويلة
ثمانينات من القرن املاضي، ومن أسباب اللجوء إىل هذا النوع من التمويل تزايد توسع الدين ال

ممـا أدى يف  ،العام الداخلي، وقد لعبت األجهزة املصرفية دورا بارزا يف هذا النوع من التمويل 
ـ  وقـد  .اد يف األسـعار احلرتفاع االاية املطاف إىل زيادة السيولة احمللية، ومن مث  ذه أدت ه

السياسة التوسعية إىل تدهور األوضاع اخلارجية لتلك الدول، وإىل تناقص يف صايف األصـول  
  .األجنبية للقطاع املصريف

                                                
، منتدى الفكر ضوعي لألرصدة واملديونية العربيةو التصور املو ةرمزي زكي، اخلروج من مأزق املديونية اخلارجية بني األفكار الرومانسي. د -  1

  .100، ص 1987العريب، عمان األردن 
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لعجز يف امليزانيات العامـة إىل تفـاقم   لأدت السياسات النقدية التوسعية نتيجة  ماك
جند أن العجـز يف  معدالت التضخم يف كثري من بلدان العامل الثالث املدينة بشكل عام، وهلذا 

هيكلية داخلية قد أدى إىل زيادة الـدين العـام    الختالالتامليزانية العامة والذي حدث نتيجة 
وإىل ارتفاع معدالت الديون اخلارجيـة لتمويـل اجلـزء     الداخلي لتمويل جزء من هذا العجز

، وإىل تزايد أعباء لياآلخر، مما أدى يف النهاية إىل تزايد يف نسبة الديون اخلارجية إىل الناتج احمل
  .خدمة الديون

   العجز يف ميزان املدفوعات .2
أحد العوامل الداخلية األخرى اليت أدت إىل تفاقم أزمة الديون اخلارجية هو العجـز  

وال شك أن ميزان املدفوعات مبا يعكسه مـن   .املستمر يف ميزان مدفوعات بلدان العامل الثالث
الوطين وخاصة درجة انفتاحه علـى العـامل   ادقة لالقتصاد بنود وأعباء وموارد ميثل صورة ص

لتجـاري يف  احلساب اجلاري وا ولقد عانت الكثري من بلدان العامل الثالث عجز يف .اخلارجي
حيث أن النمو الذي حدث يف املديونية اخلارجية هلذه الدول  الربع األخري من القرن العشرين،

  .ازين املدفوعاتكان مواكبا للعجز يف احلساب اجلاري ملو
األمر الذي يتطلـب   ،وما تزال هذه العجوزات مستمرة لكثري من بلدان العامل الثالث

وإىل احلاجة إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح اإلختالالت اليت  ،البحث عن مصدر للتمويل
   .تقف وراء  هذا العجز

دورا هاما يف تغطية جـزء  وتلعب التحويالت اخلاصة والرمسية إىل بلدان العامل الثالث 
من العجز، يف موازين السلع واخلدمات، وجيري تغطية اجلزء األخري بواسـطة االسـتثمارات   
األجنبية واالقتراض من اخلارج، مما قاد إىل تزايد املديونية اخلارجية يف هذه البلـدان، وتعـاظم   

يادة الضغوط على موازين وبالتايل ز ،عبء خدماا، فأدى يف العديد منها إىل ظهور املتأخرات
  .املدفوعات
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   فشل منط التنمية والتصنيع .3
ألن  ،هناك عالقة طردية بني املديونية اخلارجية لبلدان العامل الثالث والتنميـة يبدو أن 

هذه األخرية منيت بفشل، وذلك يعود إىل األخطاء يف تطبيق إستراتيجية التنميـة اإلقتصـادية   
فبعد مخسة عقود من حماوالت التنمية ببلدان العامل  بلدان العامل الثالث، واإلجتماعية يف كثري من

يف أغالل التخلـف  وح مازالت تلك البلدان تر ،استقلت بعد احلرب العاملية الثانيةالثالث اليت 
فما  يتمخض عن تلك احملاوالت بروز شروط موضوعية تؤهلها  .والتبعية واالعتماد على الغري

  .حالة التقدم املعتمد على ذاته التخلف إىل لالنتقال من حالة
وال يتسع اال هنا لتحليل املأزق التنموي الذي وصلت إليه هذه البلدان وأسباب ذلك، فهناك 

سواء على املسـتوى النظـري أو   ، 1كم كبري من الدراسات واملراجع اليت اهتمت ذه القضية
ار هو العالقة اليت قامت بني الفشل الـذي  ما نريد طرحه يف هذا اإلطو .على املستوى الواقعي

تزايد أزمة مديونيتها اخلارجية، وهنا جند العديد مـن  و، منيت به جتارب التنمية يف هذه البلدان
  :املؤشرات نذكر منها

أن معظم جتارب التنمية يف هذه البلدان قد نظرت أساسا وحبكم التأثري القوي الـذي   .أ
االجتماعية الـيت حـددت    قليدي، وحتت سيطرة املصاحلباشره عليها الفكر التنموي الت

وصول إىل مستويات املعيشة املرتفعة اليت ينعم ا للإىل التنمية على أا دف توجهاا، 
عملية التنمية يقـاس مبـدى    ، ومن مث فإن النجاح يفسكان البلدان الرأمسالية الصناعية

  .االقتراب من هذه املستويات
اجتهت يف مرحلة  ،النظرية إتباع أمناط معينة من االستثمار والتصنيعوقد ترتب على تلك 

معينة منها إىل توفري تلك السلع االستهالكية والترقية اليت يستهلكها أصحاب الـدخول  
  .املرتفعة

أصبح لزاما على هذه البلـدان  ف ، مث ما لبثت هذه األمناط أن وصلت إىل طريق مسدود
هو املآل الطبيعي السـتمرار تلـك   ود من اخلارج، استراللفتح األبواب على مصراعيها 

من الدول سياسة اإلصالح االقتصادي ، وخاصة بعد إتباع كثريالنظرية السطحية للتنمية

                                                
األمانة  - األسباب واحللول املطروحة مع مشروع صياغة لرؤية عربية   - أزمة القروض الدولية  –رمزي زكي . د  - :على سبيل املثال أنظر  -  1

  .122/128ص  .  1987دار املستقبل العريب القاهرة  –جامعة الدول العربية  -العامة للشؤون االقتصادية  
  .141/158مرجع سبق ذكره ص : التنمية املفقودة  –جورج  قرم  -        
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وكان من جراء ذلك تزايد العجز ملوازين املدفوعات  .اليت تبنتها املؤسسات املالية الدولية
  .وتزايد املديونية اخلارجية

 ى تركيز جهود التنمية يف تلك األمناط اليت عرفت بالقطاع احلديثترتب علقد أنه  .ب
 .إمهال شديد لباقي قطاعات االقتصاد الوطين املنتجة لسلع االحتياجات األساسية للسكان

هلما حال القطاع الزراعي  اللذين آال ويبدو هذا بشكل واضح يف حالة التدهور واإلمهال
اعتصار القطـاع   جتارب التنمية يف هذه البلدان على إذ قامت معظم .ببلدان العامل الثالث

 .الزراعي، وذلك بسحب الفائض االقتصادي منه ووضعه يف خدمة القطاعات األخـرى 
وكان من جراء ذلك حرمان القطاع الزراعي من االستثمارات الضرورية الالزمة لتطوير 

رة إىل املدن وتدين قوى اإلنتاج فيه، وتدهورت مستويات املعيشة بالريف وتزايدت اهلج
ومع تطور الزمن تتطور األمور يف القطاع الزراعي إىل  .مستوى إنتاجية احملاصيل الزراعية

  .ما يشبه األزمة
فمع تزايد السكان وتزايد حاجام للمواد الغذائية تزداد احلاجات السترياد هـذه  

خلـام، وأدى اخنفـاض   املواد، ضعفت مسامهة الزراعة يف إمداد الصناعات احمللية باملواد ا
إىل تناقص حجم الفائض الزراعي املخصص ) فضال عن تزايد السكان(مستوى اإلنتاجية 

، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على حالة موازين مـدفوعات هـذه   )1(للتصدير
  .الدول
دور حول ما يسمى بإسـتراتيجية  تهذه البلدان معظم مناذج التصنيع اليت اختارا إن  .ج

ل الواردات، مث التحيز إىل إقامة صناعات مكثفة لعنصر رأس املال، وإىل عقد كـثري  إحال
ورغـم أن هـذه    .من القروض اخلارجية لتمويل االستثمارات الضخمة هلذه الصناعات

من الواردات من هذه سوف تقلل  اإلستراتيجية قد بررت على أساس أن هذه الصناعات
فيها مستقبال من ناحية أخرى، مما يعـين حتسـني    السلع من ناحية، وإىل زيادة التصدير

أن التنفيذ العملي هلذا النمط الصناعي جاء على عكس ما  االالعجز مبوازين املدفوعات، 
فبدال من أن تصبح هذه الصناعات عـامال يف حتسـني ميـزان     .ذهب إليه هذا التربير

تدفق الواردات من تشغيل هذه الصناعات ب املدفوعات، أصبحت عبئا عليه، حيث ارتبط

                                                
   .47/52مصدر سبق ذكره ص  –الوجيز يف الوقائع االقتصادية  –مشام عبد الوهاب  - 1
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السلع الوسيطة وقطع الغيار وبدفع تكاليف براءات وحقوق االختراع ورسم اسـتخدام  
  .العالقات التجارية

عامليا، فإا مل تثبت أيـة كفـاءة يف    هلذه الصناعاتكما أن نظرا لسرعة التقدم الفين 
أن هـذه   اىلضافة باإل وأصبح تصديرها يعتمد على إعانات التصدير ،املنافسة باألسواق العاملية

  .الصناعات قد أشاعت منطا استهالكيا مترفا، وبالتايل دفعت باملدخرات احمللية إىل االخنفاض
 هذه البلدان باستثمارات ومتويـل خارجـي كثريا من الصناعات اليت أقيمت يف نإ .د
ات ختيار هذه الصناعالسوء  نتيجة سائر كبريةخب صيبتوأ ،النجاح لافتقدت عوام ـدق
 –ولعل منـوذج املكسـيك هنـا    .عدم توافر احلماية الكافية هلا، أو بسبب اإلدارة فيهال

ينهض مثاال صارخا على ذلك، فاجلزء األكرب من  -باعتبارها من كربيات الدول املدينة 
ديون املكسيك قد استخدم يف متويل االستثمارات الـيت خصصـت لقطـاع الـنفط     

ذ اجلانب األكرب من تلك االستثمارات يف الوقت الـذي  وقد نف .واملشروعات املرتبطة به
كان اخلرباء ) يف السبعينات(كانت فيه أسعار النفط تسجل قفزات عالية واضحة، وآنذاك 

دوالر يف  100و 80املكسيكيون يعتقدون أن سعر برميل النفط سوف يصل إىل ما بـني  
يدمر القيمـة احلقيقيـة هلـذه    ل 1986 سنةاية الثمانينات، مث جاء ايار أسعار النفط 

  .االستثمارات املمولة بالديون، وليضع االقتصاد املكسيكي برمته يف مأزق ال حيسد عليه
الصناعات اليت أقيمت على أساس إستراتيجية التصنيع املوجهة للتصـدير، وهـي    .ـه

رق اإلستراتيجية اليت وجدت خري تعبري عنها يف جتارب الدول املصنعة حديثا يف جنوب ش
صناعات أقيمت أساسا حبافز خارجي من خـالل الشـركات املتعـددة    ال وهذه. آسيا

د وتعتم ،اجلنسية، وتعتمد على العمالة الرخيصة يف هذه الدول، ودف أساسا للتصدير
اليت وفرا منظمة اجلات ملصنوعات بلـدان العـامل    يف ذلك على التخفيضات اجلمركية

بالرغم من النجاح اجلزئي الذي حققته هـذه   اإذ .يويف دورة كيندي ودورة طوكالثالث 
الصناعات، وبالذات خالل حقبة السبعينات، ورغم ما حضيت به مـن دعايـة عامليـة    
ضخمة من خالل املؤسسات املالية الدولية إال أن هذه الصناعات فـد انطـوت علـى    

ض اخلارجية فجزء منها قد اعتمد على القرو.1أحداث مديونية خارجية كبرية هلذه الدول

                                                
  .43ص .  مرجع سبق ذكره –ظاهرة التدويل يف االقتصاد العاملي  –رمزي زكي  . د -  1



 الفصل الثاني                        نشأة و تطور المدیونیة في بلدان العالم الثالث 

99 
 

منو معدالت االستثمار والتصنيع والتصدير فيهـا، إال أن حالـة    كما أنه على الرغم من
ذ من الثابت إحصائيا أنـه  إعالقاا االقتصادية اخلارجية قد تدهورت على حنو ملحوظ، 

على الرغم من الفائض الذي كانت حتققه هذه الدول يف ميزاا التجاري، إال أن ميـزان  
كان حيقق عجزا مستمرا بسبب ضخامة حجم حتويالت خدمة أربـاح  اري اجل احسا

وإذا أخذنا على سبيل املثـال مديونيـة كوريـا     .وعوائد رؤوس األموال املستثمرة فيها
مليار  47قد وصلت إىل أا  جنداجلنوبية وهي أحد النمور األربعة البارزة يف هذه الدول، 

تاج إىل تأمل وتفكري، ناهيك عما تعانيـه هـذه   فارقة حتاملوتلك  19851دوالر يف سنة 
الدول من تفاقم نزعة احلماية اليت تطبقها الدول الرأمسالية الصناعية ضد صادرات تلـك  

  .الدول حلماية صناعتها احمللية املثيلة
وأخريا ميكن القول أن الفشل الذي منيت به جتارب التنمية يف بلدان العـامل الثالـث   

اقم مشكالت ديوا اخلارجية، حيث أدت هـذه التجـارب إىل تزايـد    كانت له آثار على تف
  .االعتماد على العامل اخلارجي

  خروج رؤوس األموال .4
) التوظيـف (نقصد ا جمموع التدفقات اإلستخدامية  واليت رؤوس األموال إن خروج

عات حركات عادة ما تكون بالتوافق مـع تشـري   هيو ،اليت يقدمها سكان بلد ما إىل اخلارج
وهنا جيري احلديث  ،الدول إىل أنه يف بعض احلاالت تكون بطريقة غري شرعية وبأساليب ملتوية

ويرتبط هذا األخري بوجود فساد إداري ألجهزة الدولة يف بلـدان   ،عن ريب رؤوس األموال
وقد جنم عن هذا الفساد ب جانب كبري من القروض اخلارجية الـيت عقـدا    ،العامل الثالث

ومن بني الطرق املستخدمة  يف ذلك هو وضع  ،ن العامل الثالث مع املؤسسات املالية الدوليةبلدا
هذه الطريقة تتم عملية زيادة أرصـدة بعـض األشـخاص    ـوب ،قيم أعلى لفواتري املشتريات

وقد أدى هذا التهرب إىل إحداث ضغوط شديدة على  .أصحاب النفوذ يف حسابام يف اخلارج
 ،الوفاء بأعباء ديوـا اخلارجيـة   يفبلدان العامل الثالث كما أثر على قدرا موازين مدفوعات 

واهتمت املؤسسات املاليـة   ،ورظهيف الونظرا لتزايد هذه الظاهرة فقد بدأت كثري من احلقائق 
مثل البنك الدويل وبنك التسويات (الدولية  املعنية مبشكلة الديون اخلارجية لبلدان العامل الثالث 
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إىل وجود ا إىل ارتفاع سعر صرف العملة ووأرجعت أسبا، بنشر بعض احلقائق عنها )يةالدول
باإلضافة إىل عوامل املخـاطرة واحلـوافز    تضخم وإىل سلبية سعر الفائدة احلقيقي يف بنوكها

  . 1اخلارجية
أخرى مثل أزمة الثقة يف الوضعية السياسية  اوميكن أن نضيف إىل هذه األسباب أسباب

، عدم هيبتهاوكذا تفشي الرشوة والفساد اإلداري وضعف أجهزة الدولة و ،صادية للبالداالقتو
  .واستغالل النفوذ والسلطة يف حتقيق الثروات اهلائلة غري املشروعة

حجم الودائع يف بنوك الدول املتقدمة املتدفقة من بلدان  11و 01ويبني اجلدوالن التاليان رقمي 
املتقدمة مـن طـرف البلـدان    وكذا حجم الودائع يف بنوك الدول  ،العامل الثالث غري النفطية

  .2األصلية
  مبلغ الودائع يف بنوك الدول املتقدمة املتدفقة من بلدان العامل الثالث غريالنفطية:)10( دولاجل

  مليار دوالر: الوحدة
  املبلغ السنة املبلغ السنة

1977 60.7 1984 168.9  
1978 76.7 1985 179.6  
1979 88.6 1986 196.7  
1980 91.4 1987 229.0  
1981 98.0 1988 238  
1982 101 1989 262  
1983 110.7 1990 321  

Philippe Auverny Bennetot ، op.cit ، p 24                                :املصدر  
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  1990ن األصلية يف جوان الودائع يف بنوك الدول املتقدمة املتدفقة من البلدا :)11( رقم اجلدول
 

 6.4 أندونيسيا 43.6 طايوان

 6.5 كولومبيا 25 املكسيك

 5.9 إيران 31.9 الصني

 7.1 ماليزيا 15.9 الربازيل

 4.8 اهلند 17.3 فرتيويال

 5.0 الفليبني 15.7 األرجنتني

 5.2 األوروغواي 11.8 مصر

 5.8 الشيلي 10.8 إسرائيل

 - _ 10.6 كوريا اجلنوبية
                                    Philippe Auverny Bennetot ، op.cit ، p 24        املصدر:    

 

ان االرقام الواردة يف اجلدول السابق تدخل يف اطار ظاهرة هروب وريب رؤوس 
 االموال من بلدان العامل الثالث، اليت تزايدت بشكل الفت لالنتباه يف بداية التسعينات من القرن

االمر الذي دفع الكثري من االقتصاديني بالقول ان ظاهرة ريب االموال من بلدان . املاضي
العامل الثالث اىل اخلارج تكثر عادة يف حالة الدول اليت تطبق نظام الرقابة على الصرف، وهي 
 تعود غالبا اىل تفشي الرشوة والفساد االداري يف هذه الدول، وتاىل انتشار عمليات السمسرة
غري النظامية واىل خراب الذمم يف حتقيق ثروات بشكل غري مشروع، كما اكدوا على وجود 
عالقة وثيقة بني تازم مشكلة املديونية اخلارجية وبني ظاهرة هروب وريب رؤوس االموال من 
بلدان العامل الثالث املدينة، وبينوا لو ان هذه االموال قد عادت اىل بالدها، فسوف تكون 

على التخلص من ازمة املديونية، فضال عن مشاركتها يف حل معضلة متويل املشاريع مساعدة 
وضع  2001فمثال يف سنة .1االستثمارية  اليت تستهدفها خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية

عن بالدهم الغارقة يف ديومنها اخلارجية  ا مليار دوالر يف اخلارج بعيد 120 اثرياء االرجنتني
وحىت تتضح الصورة اكثر لظاهرة ريب  ، مليار دوالر، وتلك مفارقة عجيبة 150ت واليت بلغ

                                                
 135- 134ص . مرجع سبق ذكره . نعيم ابراهيم عبود، مشاكل وازمات اقتصادية تقلق العامل  -  1
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وهروب رؤوس االموال، سوف جنري مقارنة بني حجم الديون وايداعات اثرياء بلدان العامل 
  .الثالث يف مصارف البلدان الرامسالية 

  

 الثالث يف مصارف حجم الديون اخلارجية وايداعات اثرياء بلدان العامل  )12(رقم  اجلدول
  البلدان الرامسالية يف بداية االلفية الثالثة 

                                                                                                      
  مليار دوالر: الوحدة

نسبة االيداعات اىل حجم   ايداعات االثرياء  حجم الديون  املناطق
  املديونية

 %370  370  100  لكتلة السوفياتية السابقةا
 % 272  790  290  كتلة امريكا الالتينية

 % 420  210  50  افريقيا جنوب الصحراء
 % 103  320  310  الشرق االوسط
 % 320  160  50  جنوب اسيا
 % 176  600  340  شرق اسيا

دمشق  -ر الطليعة اجلديدةدا –، خدعة الديون ترمجة خمتار بن حفصة هميان ميياريك توسان ودا :املصدر
  214 ص 2005سوريا 

  
ان نظرة على البيانات الواردة يف اجلدول السابق تبني ان حجم املديونية اخلارجية بات 
مبلغ ضئيل، اذا ما متت مقارنته بايداعات اثرياء بلدان العامل الثالث، وعليه يتطلب من 

يونية اخلارجية ان تسن قوانني تشجع على العامل الثالث، اليت تعاين من ازمة املددان لبحكومات 
عودة رؤوس االموال اهلاربة واملهربة، وذلك حىت يتسىن هلذه احلكومات اجياد متويل بديل 

  .للتنمية يف هذه البلدان، وهذا يسمح بدون شك ااء العمل خبطط التكييف اهليكلي
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  التضخم احمللي  .5
 ظـاهرة  إنيون يف بلدان العامل الثالـث،  توجد عالقة بني التضخم احمللي وتزايد الد

تؤثر بشكل سليب على ميزان املدفوعات، وذلك عن طريق إضعاف املوقف التنافسـي   التضخم
لصادرات الدولة يف السوق العاملي، وذلك حينما تتزايد تكاليف اإلنتاج احمللي مع موجة ارتفاع 

ا تكون أسعار السلع املسـتوردة  ويف نفس الوقت يشجع على زيادة االسترياد حينم ،1األسعار
الصادرات وتتزايد الواردات يف ظـل التضـخم    فهكذا تقل .احمللية السلع أسعار نمنخفضة ع

لعملـة  اإضافة إىل أن التضخم احمللي يضغط على صرف . ويتزايد بالتايل عجز امليزان التجاري
يضع العراقيل أمام انسياب يشجع على هروب املال إىل اخلارج ومما احمللية، فيتدهور هذا السعر 

هذا كله تأثريات سلبية على حالة ميزان املـدفوعات   تركوقد ي ،االستثمارات األجنبية اخلاصة
  .فيتزايد عجز احلساب اجلاري، وتضطر الدولة لالستدانة اخلارجية

الة البلدان اليت تتبع سياسة ليربالية يف ه اآلثار تكون شديدة التأثري يف حوالواقع أن هذ
ولست هنا يف إطار البحث املفصـل يف   .ارا اخلارجية وال تطبق نظام الرقابة على الصرفجت

 2لكنين أكتفي باإلشارة إىل وجـود  ،طبيعة العوامل احملددة لقوى التضخم ببلدان العامل الثالث
  :مدرستني على قدر كبري من األمهية يف حتليل قوى التضخم

  النقديةاملدرسة  .1. 5
اليت يعتنقها الكثري من االقتصاديني، واليت ترى بأن التضخم ببلدان العامل هي املدرسة و

الثالث شأنه يف ذلك شأن التضخم بالبلدان الرأمسالية هو ظاهرة نقدية حبتة، ترجع إىل إفـراط  
السلطات النقدية يف عرض النقود وهو األمر الذي خيلق يف النهاية طلبا نقديا فائضا يزيد عـن  

دى  إىل يؤية للعرض احلقيقي للسلع واخلدمات عند مستويات األسعار السائدة مما املقدرة الفعل

                                                
  ملزيد من اإلطالع أنظر  -  1

  .األمانة العامة جلامعة الدول العربية) دراسة يف آثار التضخم بالبالد الرأمسالية على البالد العربية ( التضخم املستورد : رمزي زكي . د   
  .232/235ص . 1986دار املستقبل العريب، القاهرة : رمزي زكي . د   
  .129/133ص . مرجع سبق ذكره. وض الدوليةأزمة القر: رمزي زكي . د   
  1993مكتبة مدبويل  مصر  -مقاالت مبسطة يف مشكالتنا االقتصادية املعاصرة- قضايا مزعجة : رمزي زكي . 
  :ملزيد من اإلطالع أنظر -  2

  .1980يئة املصرية العامة للكتاب اهل. مشكلة التضخم يف مصر، أسباا و نتائجها مع برنامج مقترح ملكافحة الغالء: رمزي زكي. د         
  املعهد العريب للتخطيط بالكويت، كاظمة للنشر و الترمجة ) مسامهة حنو فهم أفضل ( األزمة االقتصادية العاملية الراهنة :  "     "      "          

  .67/90ص . 1985والتوزيع، الكويت                               
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يف النهاية يرجع إىل أخطـاء  وعليه يرى النقديني أن سبب التضخم  .دفع األسعار حنو االرتفاع
السياسة النقدية واملالية وغياب دور سعر الفائدة وإىل تشويه نظام األسعار وتعويق قوى السوق 

  .دخل الدولة يف احلياة االقتصاديةمن خالل ت
 املدرسة اهليكلية .2.  5

فهي تنظر للتضخم على اعتبار أنه ظاهرة تنطوي على وجود إخـتالالت هيكليـة   
الرأمسـايل  . ، ومن تبعيته لالقتصادطبيعة النظام االقتصادي املتخلف اقتصادية اجتماعية نابعة من

ة لعملية التنمية، أما العوامل النقدية عندهم فهـي ال  العاملي ومن طبيعة التغريات البيانية املصاحب
والنتيجة املستخلصة من . تلعب إال دورا ثانويا وهي يف النهاية ليست إال نتيجة هلذه اإلختالالت

تقود إىل ظهور املديونية حبيث يؤدي إىل زيـادة العجـز مبـوازين     اا ظاهرة التضخم احمللي
مستوى حـرج، فإالسـتدانة    اليت تصل اىلأعبائهابخلارجية واملدفوعات مما يدفعها لالستدانة ا

الـة إزاء حلقـة دائريـة    التضخم احمللي، وكأننا يف هذه احلاخلارجية تصبح  سببا من أسباب 
  .فالتضخم يؤدي إىل االستدانة اخلارجية واالستدانة اخلارجية تزيد من التضخم احمللي

   غياب السياسة املالئمة لالقتراض .6
ة بلدان العامل الثالث يف فترة السبعينات وإىل غاية اية القرن العشـرين  مل تكن سياس

واضحة حول حدود وطبيعة وجماالت االستخدام الرشيد للقروض اخلارجية، ومل يكـن هلـذه   
وغابت عنها املعايري اليت حتدد طاقة الدولة ،البلدان تصور واضح عن كيفية إدارة الدين اخلارجي 

إضافة إىل ذلك مل يكن لديها أي فكرة عن احلدود القصوى الـيت   .ارجيةعلى سداد ديوا اخل
حىت ال حتدث مشكلة يف السيولة والسـداد، وغيـاب    ،يتعني أن ال يتجاوزها الدين اخلارجي

  األمر الذي أدى إىل حدوث كثري من املشكالت  هو اإلستراتيجية السليمة لالقتراض اخلارجي
  .وتفجر أعباء خدمته دين اخلارجياالقتصادية الناجتة عن تضخم ال

  ملاذا مل تلجأ هذه البلدان إىل وضع إستراتيجية ملعاجلة هذه املشكلة؟ :هو األيت والسؤال املطروح
 :املؤثرة يف ذلكيف هذا اإلطار سوف نعرض بعض احلقائق 

 لسـبعينات لقد استطاعت املنظومة الرأمسالية أن تدير أزمة املدفوعات الدولية يف عقد ا .أ
إىل بالد العجز، وعلى النحو الذي أدى ) األوبك(بالد الفائض من خالل نقل املوارد من 

إىل التحكم يف هذه الفوائض دون أن حتصل دول األوبك على مزايا وضمانات حقيقيـة  
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إن بلدان العامل الثالث مل تشعر ذه املشكلة حيث أفرطت جهـات  فوبالتايل  .لفوائضها
حيث كانت هناك ختمة يف السيولة الدولية  ،جية يف إعطاء القروضختلفة اخلاراإلقراض امل

ومـن هنـا مل    ،من جراء تدوير الفوائض النفطية ومنو حجم سوق الدوالرات األوربية
  .1حترص هذه اجلهات على مراعاة قدرة املدين على السداد مستقبال

ذات طـابع  فهـي   من القرن املاضي أما أزمة املدفوعات الدولية يف عقد الثمانينات .ب
الفوائض النفطية ففي الوقت الذي يتزايد فيه العجز ملوازين املـدفوعات  شح خمتلف بعد 
فإن الدول اليت متلك الفوائض ومنها اليابان لن تسمح حبل املشـكلة  الثالث بلدان العامل 

على غرار ما مت يف السبعينات من خالل عمليات إعادة التدوير اليت متـت مـن خـالل    
، هذه املؤسسات املاليـة الدوليـة   2لنقد الدويل والبنوك التجارية دولية النشاطصندوق ا

أصبحت متيل إىل تغليب تشجيع االستثمار املباشر أي االستثمار احلقيقي يف اقتصاد بلدان 
  .العامل الثالث على االقتراض النقدي

هذه الطريقة و ،ستثماراإل يفقراض وإمنا اإل يفمشكلة بلدان العامل الثالث ليست ن إ
وهي فوائض الدول الرأمسالية املتقدمة بينمـا   ،اجلديدة مرتبطة بالشكل اجلديد للفوائض

وما يهمنا يف هذا اإلطار هـو تشـخيص    .الفوائض السابقة كانت فوائض دول األوبك
  :3حصرها فيما يلي العوامل املسببة للمديونية اخلارجية لبلدان العامل الثالث واليت ميكن

ود رؤية حول حدود املدى الزمين الذي يعتمد فيه االقتصاد الـوطين  عدم وج -
على التمويل اخلارجي لينطلق بعد ذلك للدخول يف مرحلة النمو الذايت حيث مل 
تضع بلدان العامل الثالث إستراتيجية بشأن تقوية قدراا الذاتية على النمـو أي  

اخلارجي ذا أمهية متناقصة  تنمية ورفع حجم مدخراا احمللية حبيث جتعل التمويل
  .عرب الزمن

                                                
، املعهد العريب 1988فرباير  22ـ  20و التنمية يف الوطن العريب، حبوث و مناقشات ندوة عقدت بالكويت يف الفترة  لسياسات التصحيحية 1 - 

  .62ص . للتخطيط بالكويت ـ دار الرازي
  63ص. نفس املرجع -  2
  ملزيد من اإلطالع أنظر -  3

  .469/470ص . 1978اهليئة العامة املثرية للكتاب، القاهرة أزمة الديون اخلارجية، رؤيا من العامل الثالث، : رمزي زكي. د         
   .137/143ص . أزمة القروض الدولية، مرجع سبق ذكره"    "      "   :          
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وال شك أن غياب هذه الرؤيا يرجع إىل القصور يف إستراتيجية التنمية الـيت مل  
ختتر هدفا إستراتيجيا يعكس جوهر عملية بناء وتطوير االقتصاد الوطين بشـكل  
مستقل يف هذه البلدان، وكان من شأن غياب هذه الرؤية وبالتايل غياب السياسة 

صادية املالئمة اليت دف إىل الوصول باالقتصاد الوطين إىل مرحلة النمـو  االقت
الذايت أن أفرطت بلدان العامل الثالث يف االستدانة ويف استخدام رؤوس األموال 

  .األجنبية مما جيعلها تتدخل يف املرحلة االنفجارية للديون اخلارجية
اية الثمانينـات وبدايـة    جلوء عدد من دول العامل الثالث ومنها اجلزائر يف -

التسعينات من القرن املاضي لعقد قروض أجنبية لتمويل الواردات مـن السـلع   
وفداحة األمر تبتدئ من هنا يف أن استخدام هـذه القـروض ال    ،االستهالكية

وبالتايل ال ختلق ،يتمخض عنه حدوث زيادة يف الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين 
  .باشرة لتسديد أعباء هذه القروضموارد مباشرة أو غري م

استخدمت بعض بلدان العامل الثالث القروض اخلارجية القصرية األجـل ذات   -
التكلفة العالية مثل التسهيالت املصرفية وقروض الصادرات يف متويل مشروعات 
استثمارية طويلة األجل، بينما القاعدة العامة يف وجوب االلتجاء إىل هذه املوارد 

تقتضي استخدامها بشكل مؤقت ويف أضيق احلدود ملقابلـة العجـز    اخلارجية
املومسي يف حصيلة النقد األجنيب ولتمويل السلع خالل انتقاهلا مـن دولـة إىل   

وكان من نتيجة ذلك أن تأثر معدل الشكل الزمين للـديون اخلارجيـة    .أخرى
 لكثري من هذه الدول وذلك حبلول آجال سداد هذه القروض يف أوقـات غـري  

  .مالئمة
عدم مراعاة قاعدة وجوب التزامن بني بدء تسديد أعباء القروض اإلنتاجيـة   -

حيـث   .وبدء فترة تشغيل الطاقات اإلنتاجية اجلديدة اليت مولت ذه القروض
تقتضي قواعد االستدانة السليمة ضرورة تساوي فترة السماح مع فترة التفريـغ،  

حقيقية يف تدبري الفائض املطلـوب  وإمهال هذه القاعدة أدى إىل وجود عثرات 
خلدمة أعباء هذه القروض، حيث حلت مواعيد السداد يف ظـروف مل تكـن   

  .الطاقات اإلنتاجية اجلديدة قد أسهمت يف تدبري هذا الفائض املطلوب
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حدوث أخطاء يف تقييم املشروعات املمولة برأس املال األجنيب، حيث مل جتر  -
ابات دقيقة للعائد والتكلفة علـى املسـتوى   هلذه املشروعات قبل تنفيذها حس

تكلفتها وقد أدى ذلك إىل اختيار وتنفيذ عدد من املشروعات اليت تفوق  .الوطين
واخلطأ الذي وقعت فيه بلـدان العـامل    .على املستوى الوطين مقدار العائد منها

الثالث متثل يف تطبيق أساليب التقييم املعتمدة على جتـارب وخـربات الـدول    
وهي أساليب ال تتالءم يف غالب األحوال مع أوضاع بلـدان   .قدمة اقتصاديااملت

ذلك أن حدثت هناك مغاالة يف تقدير قيمة العائد العامل الثالث، وكان من نتيجة 
  .من هذه املشروعات

ومن األخطاء اليت ارتكبتها بلدان العامل الثالث املدينة يف صـدد اسـتعانتها    -
ام جانب من هذه املوارد يف تنفيذ أنواع معينـة مـن   باملوارد األجنبية، استخد

ومل تؤدي  ،املشروعات اليت مل دف إىل الوفاء باالحتياجات األساسية للجماهري
ويضاف إىل ذلـك أن تنفيـذ هـذه     .إىل االستخدام األمثل ملوارد هذه الدول

رتفعـة  نقل أنواع معينة من التكنولوجيا العالية ذات التكلفة امل هاملشروعات رافق
ومل تستطع بلدان العامل الثالث ألسباب عديدة أن تصل بإنتاج هذه املشروعات 
إىل احلد األمثل، وقد ترتب على ذلك ارتفـاع تكـاليف اإلنتـاج يف هـذه     
املشروعات يف الوقت الذي وضعت فيه سياسات تسعري خاطئة ملنتجاـا، ممـا   

وث خسـارة فادحـة يف   أدى إىل تقليل حجم الفائض املتحقق فيها، أو إىل حد
نتائج نشاطها، كما أن هذه املشروعات خلقت حالة تبعية تكنولوجيا للخارج، 

  .وبالتايل مزيدا من االعتماد على العامل اخلارجي
ختصيص مبالغ خلدمة أعباء هذا االقتراض، وهو  يفترضن االقتراض اخلارجي ا -

ى األخص الصادرات ما يتطلب العمل على تنمية مصادر العمالت األجنبية، وعل
حىت ال تواجه الدولة املقترضة حرجا يف السداد وتضطر للضغط على وارداـا  

دول العامل الثالث مل تعط مبعظم بشكل غري مرغوب، فإن السياسات االقتصادية 
  .األمهية املطلوبة لتنمية قطاع الصادرات

إليـه  عدم وجود جهاز مركزي على مستوى االقتصاد الوطين ميكن الرجوع  -
قبل إبرام عقد القرض ملراجعة شروط االقتراض واألعباء الناجتة عنه وتقييم ذلك 
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يف ضوء الظروف احلالية واملتوقعة لالقتصاد الوطين، وحىت ال تتعدى املديونيـة  
  .اخلارجية احلد ملالئم هلا

أنه عادة ما تقوم وحدات القطاع العام وكذلك القطاع اخلـاص  فمن املؤكد و
بتقدير احتياجاا للقروض وألشكال التمويـل  ) بضمان احلكومة الذي يقترض(

اخلارجي األخرى بشكل منفرد، كما أم يقومون باالتصال مبعرفتهم جبهـات  
االقتراض اخلارجي لالتفاق معها على شروط التمويل، وقد أدت هذه السياسـة  

 .خلياليـة املنفردة لالقتراض إىل عقد كثري من القروض اخلارجية ذات التكاليف ا
والتنظيمية واإلدارية اليت يتطلبـها  وأخريا فإن كثرة اإلجراءات الداخلية القانونية 

عقد القرض اخلارجي، كثريا ما تعطل استخدام القروض اخلارجيـة يف الوقـت   
الذي يتحمل فيه االقتصاد الوطين دفع بعض أعباء هذه القروض، حىت ولـو مل  

  .ليهاتستخدم طاملا مت االتفاق والتعاقد ع
تركيبة العمـالت األجنبيـة    كذلك لوحظ أنه مل يكن هناك أي تناسب بني -

منها الدين اخلارجي وبني منط التجارة اخلارجية للبلـد، فـاملفروض أن    املكون
تقترض البلدان بالعمالت اليت حتصل عليها من التصدير، وأن حتتفظ باحتياطاا 

أن تلـك   األحـداث، يتـبني   سـترجاع إوب بالعمالت اليت متول ا وارداـا 
اإلستراتيجية خري من إستراتيجية االقتراض بالدوالر الذي تبعها معظم املقرضني 

 .يف السنوات األخرية واليت استندت إىل االعتقاد بأن الدوالر ستهبط قيمته
أيضا، أنه مل يكن هناك توازن بني املصادر الرمسية والتجاريـة   الحظومن امل -

حيث أفرطت تلك الدول يف اللجوء إىل مصادر االقتـراض   لالقتراض اخلارجي،
مثل التسهيالت املصرفية وتسـهيالت  (اخلارجي اخلاصة ذات الطابع التجاري 

وهي مصادر تتسم بارتفاع تكلفتها سواء من حيث سعر الفائـدة، أو  ) املوردين
 وهلذا فقد ارتفعت نسبةمدة القرض وبعدم وجود فترة السماح فيها أو ضآلتها، 

وهو األمر الذي انعكس  .العامل الثالثيف إمجايل ديون الديون من هذه املصادر 
  .يف تسارع أعباء خدمة الدين
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    السياسات الليربالية يف قطاع التجارة والنقد األجنيب .7
متيزت االستدانة اليت حدثت يف عدد كبري من بلدان العامل الثالث يف اية القرن املاضي 

وميكـن القـول أن    .قطاع التجارة اخلارجية ويف سياسات الصرف األجنيببتسيب واضح يف 
وبالرغم .  هذه االستدانة يعود إىل نتائج هذه السياساتيف جانبا كبريا من اإلفراط الذي حدث

من أن أزمات النقد األجنيب والعجز املتواصل يف موازين مدفوعات هذه الدول، واليت بـدأت  
داية السبعينات، كانت تتطلب وجود قواعد لضبط إيقاع احلركة تتزايد على حنو واضح منذ ب

يف قطاع التجارة اخلارجية، حىت ميكن مواجهة تلـك األزمـات وتقليـل العجـز وترشـيد      
ة يف هذه الدول استخدامات النقد األجنيب، إال أنه على العكس من ذلك حدثت ليربالية مفرط

 كانت قد جلأت إليها هذه الدول يف أعقـاب  يف األساليب والسياسات اليتوجتاه هذا القطاع، 
حصوهلا على استقالهلا السياسي ملواجهة أخطار الصدمات اخلارجية، كمحاوالت التخطـيط  

ـ تاجلزئي للتجارة اخلارجية وترشيد الواردات والرقابة عليها وتشجيع ودعم الصادرات، و م ينظ
يف الوقت الذي زادت احلاجة  انهعالتخلي  متالرقابة على الصرف األجنيب، كل هذه السياسات 

وهنا حناول رصد أهم معامل التسيب واألخطاء اليت حدثت يف قطـاع   .ملواجهة تلك األزمات
التجارة اخلارجية ويف سياسات النقد األجنيب اليت هلا عالقة وثيقة ومباشرة بأزمة املديونيـة يف  

  :1بلدان العامل الثالث
أو إلغاء القيود على املـدفوعات اجلاريـة   حترير جتارة الواردات بعد ختفيف  .أ

وإلغاء احتكار الدولة هلا والسماح للقطاع اخلاص بالدخول يف هـذا اـال،   
وبالذات يف جمال استرياد سلع االستهالك الكمايل اليت ال يستهلكها إال أصحاب 

وكان لذلك تأثري بليغ على استخدامات النقد األجنيب وتبديد  .الدخول املرتفعة
وجوه أقل نفعا وضرورة لالقتصاد الوطين، فضال عن تـأثريه   ب كبري منه يفجان

  .اخلطري على زيادة العجز بامليزان التجاري
إلغاء الرقابة على الصرف كلية أو إلغاء اجلانب األكـرب منـها والسـماح     .ب

لألشخاص الطبيعيني وملؤسسات القطاع اخلاص باالحتفاظ بالنقد األجنيب وحبرية 
جنم عن ذلـك   وقد.يه، بعد أن كان ذلك ممنوعا يف غالبية هذه الدولالتصرف ف

                                                
  .140/142ص . أزمة القروض الدولية، مرجع سبق ذكره  :رمزي زكي. د - 1
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فقدان سيطرة الدول عن كتلة النقد األجنيب املتاح لالقتصاد الوطين، واإلساءة إىل 
  .استخداماا سواء يف جمال االسترياد غري الضروري أو ريبها إىل اخلارج

كانت تستوعب نسبا هامة مـن  إلغاء اتفاقيات التجارة والدفع الثنائية اليت   .ج
وهي اتفاقيات كانت تـنظم عمليـات    ،جتارة االسترياد والتصدير هلذه الدول

االسترياد للبضائع واخلدمات املختلفة مقابل تسويتها بالصادرات إىل تلك الدول، 
وهو أمر كانت له نتائج حسنة يف مواجهة أزمات النقد األجنيب والتغلب علـى  

لغاء هذه االتفاقيات تأثريه على إبطاء معـدالت منـو   إل وكان.صعوبة التصدير
الصادرات وفقدان كثري من أسواق التصدير اليت مل يكن هلا بـدائل أخـرى يف   

  .البلدان اليت تتعامل بالعمالت احلرة
اخلاص اليت منحت للمسـتثمرين   صدور قوانني تشجيع االستثمار األجنبيي .د

قوق واإلعفاءات اجلمركية والضـريبية  األجانب كما هائال من االمتيازات واحل
اليت ال يتمتع ا املستثمرون أصال يف بالدهم األم وقد جنم عن تلـك القـوانني   
تسهيل عمليات ب املوارد والفائض االقتصادي من هذه الـدول ونقلـه إىل   
اخلارج، والذي يتبع بند حتويالت األرباح والفوائد والعوائد اليت تغلـها هـذه   

من تلك البالد، سـوف يـدرك إىل أي مـدى تفتـرس هـذه       االستثمارات
االستثمارات موارد هذه البالد وتشكل ضغوطا ال يستهان ا علـى مـوازين   

  .مدفوعاا
وهذا األمر الـذي   ،اإلمهال شبه الكامل الذي حدث يف قطاع الصادرات .ـه

 انعكس يف تدهور نسبة تغطية حصيلة الصادرات للواردات، وضعف موارد النقد
األجنيب، وكان ذلك راجعا لسهولة احلصول على القروض اخلارجية، والتخلـي  
عن سياسات دعم وتشجيع الصادرات وإلغاء اتفاقيات التجارة والدفع الثنائيـة  
والتضخم احمللي واملشكالت الكثرية، اإلدارية واإلنتاجية املختلفة اليت يواجههـا  

  .القطاع املنتج لسلع التصدير
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نصل إليها من خالل تعرضنا لنشأة وتطور املديونية يف بلدان العامل الثالث  واخلالصة اليت
  :ميكن حصرها فيما يلي 

ما ال يدع جماال للشك يف تأزم مشكلة الديون اخلارجية وأعبائهـا  ـأسهمت ب األزمة قد
يف بلدان العامل الثالث، كانت نتاجا لسياسة الباب املفتوح اليت احنـازت إليهـا التشـكيالت    
االقتصادية االجتماعية املهيمنة يف تلك البلدان، إما اختيارا وإمـا حتـت ضـغوط الـدائنني     
واملؤسسات املالية الدولية الذين نظروا إىل تلك السياسات واملمارسات على أـا عمليـات   
تكييف ضرورية لتصحيح أوضاع ميزان املدفوعات وضمان تسديد الديون بينما أن احلصـار  

  .لك السياسات كان مدمرا لتلك الدولالفعلي لنتائج ت
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   العامل الثالث بلداناخلصائص األساسية ملديونية : املبحث الرابع
األساسية  اخلصائصجمموعة من األسئلة يتعني اإلجابة عنها يف صدد إبراز ألهم   هناك

 علـى  تتجلى من خالل ردنا لبلدان العامل الثالث أو اليت اخلارجيةاليت يتسم ا وضع املديونية 
  :    التساؤالت التالية

على بلـدان   مجايل للديون اخلارجية املستحقةطرأ على الرصيد اإل الذيما هو التطور   -
 كيف تتوزع هذه الديون ؟و ،العامل الثالث

 التغري؟ االذي طرأ على هيكل هذه الديون وما داللة هذ التغريما هو   -
     مت عن هذا التطور؟اليت جن األعباءوما هو حجم   -

  لبلدان العامل الثالث اخلارجيةتطور حجم الديون  .1
أن إرتفاع حجم املديونية يعرب عن مدى تزايد إعتماد بلدان العلـم الثالـث علـى     من املؤكد

التمويل اخلارجي يف عالج مشاكلها اإلقتصادية من جانب، ويلزمها بضرورة حتويـل بصـورة   
من جانب آخر، وذلك وفـاء لإلتزامتـها   منتظمة أجزاء كبرية من ناجتها الوطين للدول الدائنة 

أسباب كثرية يف إجياد هذه املشكلة وإستمرارها، بعضها حملية تتعلـق   ولقد سهامت. اخلارجية
  .بالدول املدينة وبعضها خارجية تتمثل باإلختالل احلاصل يف اإلقتصاد العلمي

حجم املديونية اخلارجية املرتفعة من خالل البيانات  يفإدراك ذلك التطور اهلائل  ميكنو
  .)13(اليت يعكسها اجلدول رقم  اإلحصائية
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  السنوات املديونية حجم

63.5  
76.2  
92.0  

114.8  
143.3  
173.9  
112.9  
261.0  
325.5  
378.8  
423.3  
731.5  
839.0  

905.0  

936.0  

1970  
1971  
1972  
1973  
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1977  
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1979  
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1982  
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1984  

 

  السنوات املديونية حجم

1041.0  

1146.0  

1292.0  

1256.0  

1261.0  

1311.0  

1490.0  

1600.0  

1520.1  

1661.1  

1795.0  

1798.0  

1877.6  

2006.7  

2038.2  

2066  

1985  
1986  
1987  
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1989  

1990  

1991  

1992  

1993  

1994  
1995  
1996  
1997  
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1999  
2000  

 

  
                 خالل الفترة  الثالث تطور حجم الديون املستحقة على بلدان العامل :)13(دول رقم اجل
)1970- 2000(  

    مليار دوالر:  الوحدة        مليار دوالر:  الوحدة
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  : املصدر
الغذائي يف الـوطن   األمنوإشكالية  ، صاحل ياسر، مالحظات حول املديونية اخلارجية1981-1970 السنوات .1

 .30/10/1991إىل  26/01املديونية باجلزائر من  حولالعريب، املعهد العريب للثقافة العمالية، الندوة العربية 
 1990-1982السنوات  .2

Philippe Auverny-Bennetot, la Dette du tiers monde, Op.cit.  p52 
 .1999، 24العدد  اإلحصاء،ي، دائرة البحوث و، مؤسسة النقد القطر1999 – 1991السنوات  .3
                                                           :مأخوذة من .2000سنة  .4

Lahscen Abdelmalki ؛    Faut-il annuler la dette du tiers monde cité in :   
ttp //www.usenghor-francophonie.org/textintegral/conferences/conf 

http://www.usenghor-francophonie.org/textintegral/conferences/conf
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حجم الدين اخلارجي لبلدان  بأنتبني لنا  قالساب باجلدولنظرة على األرقام الواردة  إن
مليـار   63.5فمـن   ،من التطور حنو التزايد االعامل الثالث ومن خالل نظرتنا له قد عرف نوع

مث ارتفع مرة أخرى و لكن مبعدل  1980 سنةمليار دوالر يف  423.3قفز إىل  1970 سنةدوالر 
مليار دوالر  2068مث ارتفع إىل  1990وسنة  دوالرمليار  1311العشرية السابقة مببلغ أقل من 

  .2000سنة  وبالذاتعند بداية األلفية الثالثة 
مـدهش  مديونية بلدان العامل الثالث وخالل الفترة املدروسـة بشـكل    تلقد تزايد

، وهذا ماسـنبينه يف  وسريع، ولكي تكتمل صورة هذا التطور يتطلب حتديد توزيعها اجلغرايف
  :اجلدول التايل

  2000و  1980 بلدان العامل الثالث حسب املناطق لسنيت  مديونية :)14( رقم دولاجل
  مليار دوالر:  الوحدة                             

 
 املناطق

 مديونية املنطقة إىل إمجايل املناطق نسبة مبلغ املديونية
1980 2000 1980 2000 

 38.33 48.30 792 257 التينيةال أمريكا

 8.22 7.14 170 38 اجلنوبية آسيا

 31.89 17.66 659 94 الشرقية آسيا

 11.18 11.27 231 60 املتامخة للصحراء إفريقيا

 10.35 15.60 214 83 والشرق األوسط الشمالية إفريقيا

 100 100 2066 532 اموع
  :املقال التايل يفبيانات الواردة أساس ال علىحمتسبة من طرف الباحث  :املصدر

Lahscen Abdelmalki ؛    Faut-il annuler la dette du tiers monde cité in :  ttp 
//www.usenghor-francophonie.org/textintegral/conferences/conf 

  
  :يلي يتبني من اجلدول السابق ماو

باملائـة يف   48.30التينية بنسبة يتركز يف أمريكا ال العامليةاجلزء األكرب من الديون  أن
لسنيت  31.89و 17.66بنسبة  الشرقيةتليها يف ذلك آسيا  ،2000سنة  يف 38.33و 1980سنة 

األوسـط   الشرقوتأيت يف املرتبة الثالثة منطقة إفريقيا الشمالية و ،على الترتيب 2000و 1980

http://www.usenghor-francophonie.org/textintegral/conferences/conf


 الفصل الثاني                        نشأة و تطور المدیونیة في بلدان العالم الثالث 

115 
 

طقة آسيا اجلنوبية بنسـبة  واملنطقة الرابعة هي من ،2000و 1980 لسنيت 35.10و 60.15بنسبة 
  .2000و 1980 لسنيت 22.8و 14.7

كما نسجل أن نسبة مديونية املنطقة إىل إمجالية املناطق متقاربة يف معظمها وهذا ما يبني 
أن اإلصالحات اإلقتصادية اليت قامت ا هذه البلدان وبالتنسيق مع املؤسسات املالية الدولية مل 

ويتضح من التحليل السابق املتعلق بتطور حجم املديونية . اطقتكن ذات أثر طيب على هذه املن
وتوزيعها اجلغرايف هو حتليل عام، يضع كل البلدان على مستوى واحد، ومن مث فهو ال يعكس 

 ى تطـورات وعليه فحىت يكون حتليلنا واقعيا جيب علينا أن نقف عل الصورة احلقيقية لكل بلد،
  .ؤشراته وذلك يف بعض بلدان العامل الثالثوكذا بعض مالدين اخلارجي ، خدماته 

  تطور الدين اخلارجي للبلدان املثقلة بالديون 1.1
التطور الذي حصل يف حجم املديونية اخلارجية لعشرة بلدان من ان ) 15(اجلدول يبني 

قد  اخلارجي لكل بلد حيث يالحظ أن حجم الدين، 2000 - 1984لفترة خالل االعامل الثالث 
واضحا خالل الفترة املذكورة، فعلى سبيل املثال ارتفع حجم الـدين اخلـارجي   عرف تزايدا 
، ليبلـغ  1990مليار دوالر سـنة   121.46إىل  1984مليار دوالر سنة  104.33للربازيل من 

   .وبذلك يكون قد تضاعف مبرتني 2000مليار دوالر سنة  191.72
نوع من اإلستقرار أو التذبذب  2000 – 1988إن الدين اخلارجي للمغرب عرف خالل الفترة 

  .اخلفيف حيث يرتفع أو ينخفض من سنة إىل اخرى بأقل من مليار دوالر
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  2000-1984للفترة  تطور الديون اخلارجية لعشرة دول مثقلة بالديون: )15( رقم دولاجل
  مليار دوالر: الوحدة 

  السنة     
 البلد  

1984 1986 1988 1990 1994 1996 1998 2000 

 191.72 178.65 169.34 151.1 121.46 119.34 112.04 104.33 لــالربازي

 116.48 108.53 94.41 77.38 62.23 58.45 52.37 48.85 نـاألرجنتي

 27.63 26.72 24.73 22.62 20.07 18.24 15.98 13.05 روـــالبي

 27.64 25.18 24.32 22.93 19.22 19.58 21.14 19.73 ليــالشي

 23.73 22.63 21.31 22.51 23.53 21.64 17.83 13.97 ربــاملغ

 34.78 33.45 32.62 33.48 33.44 29.62 23.16 18.43 رياـــجني

 2187 20.32 19.71 18.45 16.45 12.50 9.42 7.68 ساحل العاج

 25.26 30.47 33.65 29.48 28.37 24.66 22.77 16.16 زائرــاجل

 42.68 40.08 38.73 36.85 33.17 34.73 34.55 36.79 الــفرتوي

 23.26 22.13 21.46 19.41 17.23 16.99 15.36 12.04 ومبياـكول

  
  :مت إعداد هذا اجلدول من قبل الباحث باالعتماد على األرقام الواردة يف : املصدر 

- The World Bank, World debt tables, External Finance for developing countries 
1991 – 1996 – 2000. 
- MEDIA BANK: Le journal interne de la Banque de l’Algérie n° 40 Année 2000, 
N°44 Année 2003.           
- Ammar BELHIMER: La dette extérieure de l’Algérie, Op.cit P 44. 
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  تطور خدمات الدين اخلارجي للبلدان املثقلة بالديون  .2. 1
التطور احلاصل يف خدمات الدين اخلارجي يف بعض بلدان العـامل  ) 16(يبني اجلدول 

أن خدمات الـدين  نالحظ ، حيث 2000 -1984الثالث املثقلة بالديون و ذلك خالل الفترة 
اخلارجي ملعظم الدول اليت يشملها اجلدول قد عرفت بعض االخنفاض يف سنوات الثمانينيـات  

فعلـى سـبيل املثـال،     .فاع يف سنوات التسعينياتمن القرن املاضي، إال أا عادت إىل االرت
مليار دوالر سنة  8.13إىل  1984مليار دوالر سنة  13.57اخنفضت خدمات ديون الربازيل من 

، 2000مليار دوالر سـنة   20.03وإىل  1994مليار دوالر سنة  16.11رتفع إىل يـ، ل1990
نات إىل عمليات إعادة اجلدولـة  ويرجع سبب اخنفاض خدمة الدين اخلارجي خالل فترة الثماني

وإىل التسهيالت املالية اليت حصلت عليها مـن املؤسسـات    ،اليت قامت ا معظم هذه البلدان
املالية الدولية، وكذلك إىل تراجع فرص اإلقراض من املصادر اخلاصة الدولية اليت تتميز بارتفاع 

أجـل  قامت ا هذه الدول مـن  يت تكاليفها، وإلغاء جزء من مديونيتها يف إطار احملاوالت ال
  .مديونيتها التخفيف من أعباء

إن إرتفاع خدمة الديون اخلارجية أدى إىل نقصان حصيلة هذه الـدول مـن النقـد    
األجنيب، مما أحلق الضرر بربامج التنمية هلذه الدول، وقد أدى هذا إىل إرتفاع نسـبة الـديون   

  .جهة، وإىل الصادرات من جهة أخرى األمجايل من احملليومعدل خدماا إىل الناتج 
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تطور خدمات الدين اخلارجي لعشرة بلدان من دول العامل الثالث املثقلـة  : )16( رقم دولاجل
  بالديون

   2000 -1984للفترة 
  مليار دوالر: الوحدة                              

  السنة      
 البلدان

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

 20.03 19.18 17.22 16.11 8.48 8.13 16.31 11.68 13.57 الربازيل

 7.38 7.04 6.81 6.69 5.00 6.16 5.02 8.77 5.19 األرجنتني

 1.85 1.36 1.21 1.06 1.00 0.47 0.34 0.79 9.28 البريو

 3.86 3.82 3.21 2.90 2.69 2.77 2.14 2.22 2.77 الشيلي

 3.04 2.97 2.98 2.92 2.11 1.76 1.95 2.06 1.03 املغرب

 2.78 2.47 2.04 1.91 3.75 3.33  2.26 2.04 4.16 جنرييا

 1.72 1.37 1.31 1.27 1.10 1.21 1.04 / / ساحل العاج

 4.50 5.18 4.28 4.52 9.27 / / / / اجلزائر

 4.25 3.91 3.74 3.69 3.33 4.99 5.51 5.08 4.72 فرتويال

 3.88 3.92 3.78 3.68 3.76 3.65 3.10 3.77 1.61 كولومبيا

  
  االعتماد على األرقام الواردة يفمن إعداد الباحث ب: املصدر

- The World Bank, World dept tables, external Finance for developing countries 1990 – 
1996 – 2001. 
- MEDIA BANK : Le journal interne de la Banque de l’Algérie N° 40, pour l’Année 2000. 
N° 44 pour l'Année 2003. 

  اخلارجية تطور هيكل الديون  .2
التطور الذي طرأ على هيكـل الـديون اخلارجيـة    نتعرض بالوضع اخلاص لطبيعة  

أي توزيعها النسيب فيما بني ديون مسـتحقة   ،املستحقة على جمموعة بلدان العامل الثالث املدينة
فمن املالحظ أن النمو املتزايد الذي طـرأ علـى    ،صةصادر خاملصادر رمسية وديون مستحقة مل

  :حجم هذه الديون كان يرافقه تشويه واضح يف هيكلها وذلك على حنو ما يبينه اجلدول التايل
  
  



 الفصل الثاني                        نشأة و تطور المدیونیة في بلدان العالم الثالث 

119 
 

  
  1990-1982للقترة  التوزيع النسيب لديون بلدان العامل الثالث: )17( رقم دولاجل

  مليار دوالر: الوحدة 
 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

 1196 1147 1137 1176 1047 952 855 819 753 ان العامل الثالثديون بلد

   ديون طويلة  األجل
 :منها

 مصادر عمومية   

 مصادر خاصة   

561 
 

644 
 

684 
 

780 
 

882 
 

999 
 

960 
 

959 
 

1015 
 

199  
 

221  
 

234  
 

296  
 

360  
 

440  
 

437  
 

454  
 

521  
 

362 423 450 484 522 559 523 505 494 

 150 156 141 135 122 132 134 141 168 ديون قصرية األجل 

 31 32 35 43 43 40 36 34 24 د.ن.قروض ص استعمال

 115 114 128 116 99 89 81 86 86 ديون لدول أخرى

 1311 1261 1265 1292 1146 1041 936 905 839 جمموع الديون
  :املصدر

Philippe Auverny - Bennetot, la Dette du tiers monde mécanisme et enjeux, op. cit. p52 
 

ن التوزيع النسيب يتميز بإرتفاع النصيب النسيب للديون املستحقة ملصادر خاصة علـى  إ
وبسبب عزوف املصـارف   ،حساب اخنفاض النصيب النسيب للديون املستحقة ملصادر عمومية

  :ينه اجلدول التايلما يبهوو ،العمومية على منح قروض
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-1982  لفترةلديون طويلة األجل ة املصادر العمومية واخلاصة إىل إمجايل نسب: )18(رقم دولاجل
1990  
 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 البيان

مصادر 
 عمومية 

35.47 34.31 34.21 37.94 40.81 44.4 45.52 47.34 51.33 

 48.66 52.65 54.47 55.95 59.68 62.5 65.78 68.65 64.52 مصادر خاصة 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 اموع

  ).    16(اجلدول مركب باالعتماد على األرقام الواردة يف اجلدول رقم  :املصدر
  
أكثر تعقيدا وكلفة مـن   ،ن شروط القروض من املصادر اخلاصة األجنبية بصفة عامةإ

صادر العمومية ألا أقصر يف مدا الزمنية وأعلى يف سـعر فائـدا وتتميـز    القروض من امل
ومن هنا كان تشويه هذا اهليكل عالقة وثيقة بارتفـاع خدمـة    ،فيها 1باخنفاض عنصر املنحة

                                                           .اون اخلارجية كما سنبني ذلك الحقالدي
  وعات خدمة الدينتطور مدف .3

لقد كان من الطبيعي أن تؤدي االستدانة كسياسة وحيدة ملواجهة فجوة املوارد          
األجنبية املتزايدة عن أعباء فادحة، وهذا يدفعنا لإلجابة عن السؤال الثالث املتعلق حبجم األعباء 

وتتوقف خدمة الدين  اليت جنمت عن االقتراض اخلارجي وتتحملها بلدان العامل الثالث املدينة،
  :يف بلدان العامل الثالث على عنصرين مها

 
  

                                                
  )الفوائد+ األقساط(بلغ القرض وبني جمموع القيم احلالية ملبالغ خدمة  القرض نقصد بعنصر املنحة يف القرض إىل الفرق بني القيمة االمسية مل -  1

وحني ينسب هذا الفرق إىل القيمة االمسية ملبلـغ  . اليت تدفع منذ بدء عقد القرض حىت انتهاء آجال السداد خمصومة على أساس سعر خصم  معنب
. ر املنحة تكون موجبة إذا كان سعر اخلصم املختار أكرب من سعر الفائـدة ونسبــــة عنص. القرض حنصل على ما يسمى نسبة عنصر املنحة

وهلذا حترص اجلهات الدائنة أن يكون سعر اخلصم . وتكون سالبة إذا كان سعر اخلصم أقل    من سعر الفائدة و تكون صفرا إذا تساوى املعدالن
  .ثري من سعر الفائدة األصلي للقرضاملختار أعلى   بك
 طالع أنظر صقر امحد صقر، الديون اخلارجية ة مستقبل التنمية االقتصادية يف مصر، من كتاب  املشكالت االقتصادية املعاصرة ومستقبلملزيد من اال

  .264.، اجلزء الثاين، ص1988فيفري  8-6التنمية العربية ، حبوث و مناقشات املؤمتر العشر الحتاد االقتصادييــــن العرب، الكويت ، 
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  ة الدولة على خدمة الدين اخلارجيطاق .1. 3
أي مبدى قدرة االقتصاد الوطين على تدبري املوارد الالزمة ملقابلة االلتزامات املترتبة على 

الطاقة يف األجـل  الديون، ومدى تأثري ذلك على األوضاع االقتصادية يف الدولة، وتعتمد هذه 
القصري على حصيلة النقد األجنيب اليت تتوفر للدولة اليت تتحـدد بـالفرق بـني الصـادرات     

ويف األجل . وبدرجة انسياب رؤوس األموال األجنبية وبتوافر االحتياطات الدولية والواردات،
صـة  الطويل تتحد طاقة الدولة على خدمة ديوا اخلارجية على أساس معـدالت النمـو اخلا  

باالدخار واالستثمار والصادرات والواردات، ونسبة العجز يف ميزان املدفوعات إىل الناتج احمللي 
  .وعائد القروض اخلارجية بالنسبة لتكلفتها

   الطاقة االستيعابية .2. 3
ونقصد بذلك القدرة على استخدام راس املال بكفاءة ، وهو األمر الذي يعين أن تـوفر  

استخدام رؤوس األموال يف ااالت اليت حتقق عائدا مناسبا ال يقل أمهية  فرص استثمار اجليدة و
وواضح أن هناك عالقة تبادلية بني الطاقة االسـتيعابية   .عن وفرة رؤوس األموال يف حد ذاا

وحجم االستثمارات، إذ انه كلما زاد حجم الطاقة االستيعابية لالقتصاد الوطين، زادت فـرص  
، وارتفع معدل منو الدخل الوطين واخنفضت أعباء خدمـة  ة وزادت فاعليتهاتثمارات املنتجاالس

االستيعابية، فانه قد ا ونظرا لضعف طاقة دول بلدان العامل الثالث، وكذا طاقته. رؤوس األموال
حدث تطور مذهل يف أعباء الفوائد اليت تتمثل يف املبالغ اليت أصبحت هذه األقطار ملزمة على 

   :هذه احلقيقة التاليان ئد ديوا اخلارجية، ويبني لنا اجلدوالنختصيصها لدفع فوا
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  )1999 -1980(تطور خدمة املديونية لبلدان العامل الثالث خالل الفترة : )19( رقم دولاجل

  )مليار دوالر : الوحدة(  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :من 1989 – 1980املعطيات بالنسبة للسنوات من 
Arezki Ighemat ، op.cit ، p.25 

  :من 1999 – 1990املعطيات بالنسبة للسنوات 
Lahscen Abdelmalki ؛    Faut-il annuler la dette du tiers monde cité 
in http://www.usenghor-francophonie.org/textintegral/conferences/conf. 

  
  
  
  
  
  
  

  السنوات املديونية محج
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  السنوات املديونية حجم

164  
162  
167  
175  
199  
240  
277  
312  
316  
349  

1990  

1991  

1992  

1993  

1994  

1995  

1996  

1997  

1998  

1999  

 

http://www.usenghor-francophonie.org/textintegral/conferences/conf
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    1999/1980 لبلدان العامل الثالث للفترة نسبة خدمة املديونية إىل إمجايل املديونية: )20(رقم  دولاجل

  

  )19، واجلدول )13(مت إعداد هذا اجلدول باالعتماد على معطيات اجلدول   : املصدر
 

كثريا  تسببتإىل إمجايل املديونية،  خدمة املديونيةنسبة أن ) 20(ات اجلدول يتبني من مطي
لعامل الثالث إلعادة جدولة من الصعوبات يف جمال السيولة الدولية، وسعى عدد كبري من بلدان ا

  .ديونه بفعل ضغط املؤسسات املالية الدولية
، وهذا ما ميثل 1980يف سنة مليار دوالر  102.4وقد بلغت أعباء هذه املديونية ما قيمته 

مليـار   164لتصل إىل  1990من إ مجايل املديونية مث ارتفعت هذه األعباء يف سنة  24.19نسبة 
باملائة، وبالتايل  12.5دوالر بينما اخنفضت هذه األعباء مقارنة بإمجايل املديونية إذ مل تبلغ سوى 

حني نالحظ تزايد يف حجم الديون  خالل العشرية عرفت هذه النسبة تراجع مبقدار النصف، يف
. املستحقة وبال شك فإن األثر السليب املتجلي يف اخلدمة سيربز وبصورة جلية يف املدى البعيـد 

حيث ارتفعـت خدمـة    1999بالفعل هذا ما نالحظه يف اية األلفية الثانية و بالذات يف سنة 

  السنوات إىل إمجايل املديونية املديونيةنسبة خ 
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  السنوات إىل إمجايل املديونية املديونيةنسبة خ 
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بينمـا   1990عليـه يف سـنة   ، وهي اكثر من ضعف ما كانت مليار دوالر 349إيل املديونية 
 .باملائة 17.1ارتفعت نسبة خدمة املديونية إىل 

وهذا النمو املتزايد سوف يدفع كثري من موازين مدفوعات بلدان العامل الثالث حنـو  
وظلت معدالت منو صـادراا   ،ردااان العجز، إذا استمرت موجة ارتفاع أسعار وـمزيد م

وف يغذيه من دون شك تزايد أعبـاء خدمـة الـديون    كما أن هذا العجز س .تعاين اجلمود
االجتماعية داخل أقطار وإن مواجهة املشاكل االقتصادية فاملتراكمة يف املاضي، إضافة إىل ذلك 

 بلدان العامل الثالث سيفرض عليها تبين طموحات معينة حنو حتقيق معدالت مرتفعة لالسـتثمار 
ملوارد احمللية، اآلمر الذي سـيؤدي إىل تزايـد   والنمو، مع ما يرافق ذلك من وجود فجوة يف ا

والواقع أن حمدودية التمويـل اخلـارجي بأنواعـه     .حاجة هذه البلدان إىل التمويل اخلارجي
الذي يتوقع آن يكون متاحا لبلدان العامل الثالث يف اية األلفية الثانية، إمنا يرجع إىل واملختلفة، 

البلدان بعني االعتبار حىت ال تقع يف وهـم إمكـان    عدة اعتبارات هامة جيب أن تأخذها هذه
  :البعض منهانذكروفيما يلي .االستدانة املفرطة يف بداية األلفية الثالثة

ـ  .أ ـ ـأنه مع احتمال استمرار األزمة االقتصادية يف البلدان الرأمسالي ـ ـة املتقدم د ـة وتزاي
ملتوقع أن تنخفض نسبة ما ختصصه فإنه من ا ة واالجتماعية اليت تعانيها،ـصاديل االقتـاملشاك

. حكومات تلك البلدان من دخلها الوطين يف شكل قروض وموارد ميسرة لبلدان العامل الثالث
ن تتوسع يف تقدمي القروض الرمسيـة امليسـرة   اإذ سوف جتد هذه البلدان انه من غري املناسب 

نفاق احمللي حملاربـة التضـخم و   لبلدان العامل الثالث يف الوقت الذي تتجه فيه إىل تقييد منو اإل
  . استعادة أوضاعها التوازنية

حالة األرجنتني يف سنة (لقد جلأت البنوك التجارية إىل تقييد إقراضها لبلدان العامل الثالث . ب
 بسبب كثرة الديون املستحقة على هذه البلدان، وبسبب ارتفاع نسبة ديون البنوك إىل) 1982
ات املصرفية من التمادي يف هذا اإلطـار، وبسـبب موجـة    ها، وقلق وتذمر املؤسسـأصول

حذر يف السيطرة على أسواق السندات الدولية وضعف املكـان  حيطة و تالتضخم العاملي ساد
النسيب لعدد كبري من بلدان العامل الثالث املدينة يف هذه األسواق، نظرا لصعوبات السداد الـيت  

  .تواجهها
يف حدود مواردها اليت تسهم فيهـا  املالية العاملية  ب قروض املؤسساتاستمر انسيا لقد

يف تصورنا وهذا . الدول الغنية ويف إطار السياسات التعسفية اليت تفرضها على الدول املقترضة
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أهم معامل الصورة احلالية لوضع املديونية اخلارجية كما تبينت من خالل اجلداول اإلحصـائية  
ة منوا انفجارا قد حدث يف حجم هذه الديون، وتشويها قد ن مثأاملذكورة سابقا ومنها يتبني لنا 

وإذا وضعنا جانبا هذه الصورة، لننظـر إىل   .طرأ على هيكلها ومنوا متسارعا قد أصاب أعبائها
الميـة  آلثـار املديونيـة    منه، فسوف نالحظ صورة أخرى أكثر ظالواقع احلي الذي انبثقت 

ـ وذات أبعاد حادة وخاصة يف ما يتاخلارجية  ـ ـعلق بآث ـ ـار من ـ ـو املديوني ة ـة اخلارجي
  .   لثاوانعكاساا على بلدان العامل الث
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 كاساا على بلدان العامل الثالثأثار املديونية اخلارجية وانع: اخلامساملبحث 
أن التزايد الذي رافق حجم الديون اخلارجية لبلدان العامل الثالـث يف   ،لقد سجلنا سابقا

امل منو حاد يف حجم األعباء اليت أصبحت تتحملها بلدان العرافقها  ،األخري من األلفية الثانيةالربع 
ويسـتخدم اخلـرباء    .ممثلة يف مبالغ األقساط والفوائـد السـنوي   الثالث خلدمة هذه املديونية،

واالقتصاديون العديد من املؤشرات، وذلك بقصد الوقوف على مدى ثقل األعباء اليت ميارسـها  
الدين اخلارجي على اقتصاديات بلدان العامل الثالث املدينة، حبيث يتم على أساسها تصنيف هـذه  

ة املديونية أو غري مثقلـة  البلدان إىل بلدان مثقلة بالدين وإىل بلدان متوسطة املديونية وبلدان ضعيف
شرات عديدة ، ومن أهم تلك املؤشرات املستعملة يف قياس عبء الديون اخلارجية هناك مؤبالدين

  :وندرس البعض منها فيما يلي .غالبا ما يستخدمها خرباء صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
  تطور نسبة خدمات الدين اخلارجي إىل حصيلة الصادرات .1
ه خدمات وضح هذه النسبة العالقة بني خدمات الدين اخلارجي والصادرات، وتعكس ما متتصت

  .كسها اجلدول التايلالدين من حصيلة الصادرات، كما يع
تطور نسبة خدمة الدين إىل حصيلة الصادرات يف بلدان العامل الثالث املثقلة ): 21(رقم لاجلدو

  ويةنسبة املئ                 2000 -1982بالديون للفترة  
 1982 1986 1988 1990 1994 1996 1998 2000 

 29.5 30.3 30.4 31.7 22.4 50.1 46.5 81.3 الربازيل
 33.2 33.1 32.2 31.8 41.1 43.6 99.2 50.0 األرجنتني
 19.6 18.7 20.8 20.2 11.5 19.6 30.1 55.3 البريو
 20.8 21.6 20.3 19.2 26.4 25.3 41.5 71.3 الشيلي
 29.4 30.7 31.6 32.1 22.8 29.4 41.6 43.2 املغرب
 20.2 19.2 18.6 19.6 22.6 29.3 38.6 16.2 جنرييا

 33.3 32.6 34.2 40.1 33.6 38.1 41.3 36.4 ساحل العاج
 19.8 47.5 30.9 47.1 66.4 87.1 / / اجلزائر
 20.1 19.8 20.4 19.9 23.2 43 42.8 29.5 فرتويال
 30.3 31.4 30.7 29.8 38.4 43.8 53.8 29.6 كولومبيا

  :من إعداد الباحث باالعتماد على األرقام الواردة يف : املصدر 
- The World Bank، World Dept tables، Eternal Finance For Déveloping countries 

1990 – 1996 – 2001. 
- media bank N° 40 – 44. 
- Ammar belhimer… Op-Cit P 68.    
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 :إن البيانات الواردة يف اجلدول التايل تسمح لنا بتسجيل مالحظتني
عظـم البلـدان   أن نسبة خدمات الدين اخلارجي إىل حصيلة الصادرات يف م :املالحظة األوىل

وهي النسبة  ،٪ 30تشكل نسبة هامة فاقت  2000اجلدول، كانت وإىل غاية بداية املذكورة يف 
اليت ينصح خرباء صندوق النقد الدويل والبنك العاملي بعدم جتاوزها حىت ال يدخل البلد املـدين  

قـد بلغـت يف   بل إن هذه النسبة .مرحلة خطر املديونية، ويصبح يعاين من أعباء مديونية ثقيلة
، أين بلغت 1986و 1982جة جدا، كما حصل يف األرجنتني سنيت بعض الدول مستويات حر

وهو ما يعين أن خدمات الدين اخلارجي يف هذه  .على الترتيب ٪ 71.3و ٪ 99.2تلك النسبة 
وأن املتبقي منـها قـد ال    .البلدان تلتهم نسبة عالية من حصيلة صادراا من العمالت الصعبة

وذلك يعد بوضـوح عـن    ،حىت السترياد بعض السلع الغذائية األساسية إلطعام سكاا يكفي
  .مدى عمق أزمة املديونية وأثارها، اليت عاشتها تلك البلدان خالل فترة الثمانينات

أن نسبة خدمة الدين اخلارجي إىل حصيلة الصادرات من العمالت الصعبة، قد : املالحظة الثانية
 .سا منذ أواخر الثمانينات وذلك تقريبا يف كل البلدان اليت يشملها اجلدولعرفت اخنفاضا حمسو

ويعود سبب هذا االخنفاض يف اجلهود اليت قامت ا الدول للتغلب على أزمة املديونية، وذلك 
وميكن تسجيل مالحظة أساسـية   .من خالل اإلصالحات االقتصادية وعمليات إعادة اجلدولة

كمؤشر يقيس ضغط عبء الديون اخلارجية، يتمثل يف ،)ل خدمة الدينمعد(متعلقة ذا املؤشر 
 .أن هذا املعدل يربط بني متغريين يتميزان بأما من طبيعتني خمتلفتني

وفقا لشروط عقـد  (فاملتغري األول، وهو مبالغ خدمة الدين، هو متغري معلوم حمدد مسبقا 
  .ترة الحقةكما أنه من املمكن معرفة حجم هذا املبلغ يف ف) القرض

أما املتغري الثاين، وهو حصيلة الصادرات، فهو متغري غري معروف بدقـة، إذ ختضـع حصـيلة    
كما أن تلـك   .صادرات بلدان العامل الثالث لعوامل خارجية يصعب تفاديها أو السيطرة عليها

نبني  ومن هنا جيب أن .)والطويلة األجل ةالقصرية،  املتوسط(احلصيلة عرضة للتقلبات املتنوعة 
أن داللة معدل خدمة الدين لقياس العالقة بني هذين املتغريين، هي داللة تارخيية أما حسـاب  
هذه العالقة لفترات مقبلة فأا حمدودة وتتوقف على مدى دقة التنبـؤ اإلحصـائي حبصـيلة    

  .الصادرات لسنوات مقبلة
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  تطور نسبة خمزون الدين إىل الناتج الوطين اخلام .2
 :  الواردة يف اجلدول التايل تبني لنا بعض احلقائق  إن البيانات

يف بلدان العامل الثالث املثقلة  تطور نسبة خمزون الدين إىل الناتج الوطين اخلام :(22)رقم دولاجل
   2000 -1982للفترة  بالديون

  ويةئاملنسبة 
 2000 1998 1996 1994 1990 1988 1986 1982 البلد السنة

 26.2 27.8 26.6 27.9 32.6 30.7 41.7 35.8  الربازيل
 25.7 26.1 27.2 27 46.0 60.5 70.4 83.8 األرجنتني

 35.5 38.9 37.8 45.5 67.4 96.6 141.6 76.7 الشيلي
 38.1 37.3 48.2 59.5 68.8 72.9 94.0 62.3 الفلبني
 78.2 81.6 86.5 102.5 114.8 107.1 50.5 14 جنرييا

 42.3 58.4 63.2 64.0 70.3 57.7 58.0 41.3 فرتويال
 68.7 77.4 80.3 76.3 94.7 105.9 126.9 86.8 املغرب

 30.7 29.4 36.8 47.8 68.1 58.7 59.0 67.1 كوستاريكا
.151 206.6 238.9 186.6 157.3 148.6 145.2 ساحل العاج

2 
141.

7 
 77.8 98.2 100.4 110.1 125.1 103.4 117.0 87.6 مجايكا

 54.9 65.7 78.2 94.6 122.7 107.2 129.3 98.3 اإلكوادور

  :اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على األرقام الواردة يف: املصدر
- The World Bank, World Debt table, external For developing Countries 1990 – 1996   2000   

 
 يشملها البلدان اليت كليف  ٪ 50أن هذه النسبة قد جتاوزت السابق  يالحظ من اجلدول

، وبذلك اعتربت هذه البلدان حبسب تصنيف صـندوق  1986يف سنة  ماعدا الربازيل اجلدول
إال أن ما يالحظ هـو أن هـذه    .النقد الدويل والبنك الدويل من البلدان ذات املديونية الثقيلة

 2000، حيث يالحظ أنه يف سنة 1986النسبة قد مالت إىل االخنفاض بصورة واضحة بعد سنة 
ت هناك مخسة بلدان فقط شكلت فيها نسبة خمزون الدين إىل الناتج الوطين نسبة أكثر من كان
، ٪54.9، اإلكـوادور  ٪141.7، ساحل العـاج  ٪68.7، املغرب ٪78.2٪ وهي نيجرييا 50

  .٪77.8مجايكا و
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ويرجع سبب تراجع هذه النسبة يف البلدان اليت يشملها اجلدول إىل املعاملة اخلاصة اليت 
ا من قبل املؤسسات املالية الدولية والبلدان الدائنة، خاصة ما يتعلق بالتسهيالت املالية  تيحض

وعمليات إعادة اجلدولة وإلغاء جزء من ديوا، باإلضافة إىل برامج التكييف اليت  ،اليت منحتها
يونية طبقتها تلك البلدان خالل فترة الثمانينات باخلصوص، واليت أدت إىل حتسن مؤشرات املد

  .                                                      فيها بشكل واضح
  ون اخلارجية إىل إمجايل الصادراتنسبة الدي. 3

يقيس هذا املؤشر مدى ثقل حجم الديون اخلارجية منسوبا إىل إمجايل صادرات البلد 
ملتوسط ئيسي عرب املدى امن السلع واخلدمات باعتبار أن حصيلة صادرات البلد هي املصدر الر

  .والطويل لدفع هذه الديون
وقد بينت بعض الدراسات أنه لكي ال يصل البلد إىل مرحلة اخلطـر يف االسـتدانة   

كما أن معدل منو  ،فإن حجم الديون جيب أال يتجاوز نصف حصيلة صادرات البلد ،اخلارجية
 التايل كفيل بإبراز ذلك  واجلدول .الدين ال جيوز أن يتجاوز معدل منو حصيلة الصادرات

 بلدان العامل الثالث خالل الفترة  نسبة الديون اخلارجية إىل إمجايل صادرات: )23( رقم دولاجل
  مليار دوالر: الوحدة                                                       2000 ـ1970

  وكذا ) 13(مت إعداد هذا اجلدول باإلعتماد على املعطيات الواردة يف اجلدول رقم  :املصدر 
Lahcene Abdelmalki   http://www.usenghor- Faut-il annuler la dette .du tiers 

monde cité in    -francophonie.org/textintegral/conferences/conf 
      

إذ صارت املديونيـة   ،تعكس وضعية غري مرحية إطالقا 1990ينب لنا اجلدول أن سنة 
هي و ،ذا يعين أن الصادرات لوحدها تغطي حوايل نصف املديونيةوه ،ضعف إمجايل الصادرات
األمر  ،وكما رأينا سابقا كانت فترة الثمانينات فترة انفجار املديونية ،وضعية غري مرحية إطالقا

 .عظم دول العامل الثالث إىل اللجوء إىل املؤسسات املالية الدولية واالستدانة أكثـر م الذي دفع
مـن التراجـع حبـوايل     اقد عرفت نوع 2000وعلى مشارف سنة  ،ةوإن كانت هذه الوضعي

 1970 1980 1990 2000 
 2068 1311 423.5 63.5 إمجايل املديونية
 2154 666 682 -  إمجايل الصادرات

 نسبة الديون اخلارجية إىل إمجايل الصادرات
 - 62.09 196.85 96.01 

http://www.usenghor
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وصارت املديونية تساوي تقريبا إمجايل الصادرات ويعود سـبب هـذا التراجـع إىل     ،النصف
  .امل الثالث يف بداية الثمانينياتعمليات التكييف اليت باشرا معظم بلدان الع

  نسبة االحتياطات الدولية إىل إمجايل الديون .4
ل عدد من االقتصاديني معرفة مدى عبء الديون اخلارجية من خـالل حسـاب   حياو

ما ميلكه من ذهـب    أي نسبتها إىل جمموع ،نسبتها إىل حجم االحتياطات الدولية للبلد املدين
 ،وحسب هذا املؤشـر . فضال عن قيمة احتياطها لدى صندوق النقد الدويل وعمالت أجنبية،

ومـن   على قوة وضعية السيولة اخلارجية، دل ذلك ،ه النسبةميكن القول أنه كلما ارتفعت هذ
وهلذا يهتم الدائنون حبساب . طاقة البلد على مواجهة أعباء الديون يف األوقات احلرجة ازدياد مث

ومن املعلوم أن البلد يقوم بتكوين  .هذه النسبة عند تقدير طاقة البلد على سداد ديونه اخلارجية
وعلى سياساته  .يلجأ إليه للمحافظة على سعر الصرف ،ا صمام أمانهذه االحتياطات باعتباره

فالبلد  .حينما يربز عجز طارئ أو مؤقت يف ميزان مدفوعا ته ،االقتصادية وأهدافه االجتماعية
ميكن أن يلجأ إىل هذه االحتياطات لكي يستخدمها ملواجهة الظروف الطارئة أو الصعبة كبديل 

واليت تتمثـل يف   ،اليت رمبا يتطلبها عالج العجز يف ميزان املدفوعات إلجراءات  املواءمة القاسية
طـرف   وتتشكل االحتياطات الرمسية أو احتياطات الصرف املمتلكة من ،ختفيض سعر الصرف

احتياطات مـن  و الذهب املوجود لدى البنك املركزي للدولة: السلطات النقدية لكل بلد من
أو شراء أسهم قصرية املدى  ،لبنوك املركزية األجنبيةالعملة الصعبة على شكل حسابات لدى ا

  .واجبات من طرف دولة أجنبيةويف السوق النقدي 
 عادة دالة يف مستوى دخلـه الـوطين    هوونظرا ألن حجم هذه االحتياطات الدولية 

كلفـة  ( ألن االحتفاظ بتلك االحتياطات ينطوي علـى كلفـة   ،ونظرا ،وتقدمه االقتصادي
 غري النفطيـة  فان األمر الغالب هو أن حجم ما متتلكه بلدان العامل الثالث ،)لةاالحتفاظ بالسيو

  :اليتوهذا ما يبينه اجلدول ا ،من االحتياطات الدولية عادة ما يكون ضئيال
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  االحتياطات الرمسية لبلدان العامل الثالث غري النفطية: )24( رقم دولاجل

  مليار دوالر: الوحدة 
   السنة            
 البيان

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

 39 35 41 46 37 31 28 35 52 ذهب

 236 204 197 173 136 108 114 94 83 صعبةعملة 

 4 4 4 4 4 3 3 4 4 أخرى

 279 243 242 223 177 142 145 98 139 اموع
ــوع  ــهر جمم األش
 5.2 4.6 4.9 5.3 5.1 4.2 4.5 2.9 3.7 لالسترياد

Source : La dette du tiers monde  Philippe Auverny – Benneto Op-Cit p 41.    
 

األمهية اليت توليها دول العـامل الثالـث غـري النفطيـة      السابقنالحظ من اجلدول 
فباإلضـافة إىل إمكانيـة     .لالحتياطات الرمسية ملا تلعبه من دور اقتصادي على عدة جبـهات 

فإن االحتياطات  ينظر إليها مـن   ،ملتها احمللية يف حالة تعرضها الياراستخدامها يف مساندة ع
و يعكـس  .زاوية قدرا على االستجابة لتحقيق استريادا يف حال توقف كل املتغريات األخرى

إذ  تتراوح قدرة هذه الدول على تغطية وارداـا   ،السطر األخري من هذا اجلدول  هذه األمهية
وعلى العموم فهي تقـدر   ،نات من القرن املاضيثمنيشهر خالل فترة ال 5.3شهر إىل  2.9 بني 

يستند إليها غالبيـة   تلك هي أهم املؤشرات اإلحصائية الشائعة اليت .يف املتوسط  4.48حبوايل 
وهنا نسارع إىل التنبيه بأن تلك املؤشرات . واالقتصاديني لقياس عبء املديونية اخلارجيةاخلرباء 

االجتماعية والسياسية اليت ونقاب عن حقيقة اآلثار االقتصادية متاما يف كشف اليف رأينا مقصرة 
ناحية أتضح لنا أن تلك  فمن .متخضت عن تفاقم مشكلة املديونية اخلارجية لبلدان العامل الثالث

 ،املؤشرات غالبا ما حتصر عبء الديون اخلارجية يف مشكلة السيولة الدولية لبلدان العامل الثالث
دى مالئمة وكفاية وسائل الدفع واالحتياطات الدولية اليت ميلكها البلد يف مواجهة أعباء أي م

يف حني أن مشكلة عبء الديون اخلارجية وأثارها أكرب  .االلتزامات اخلارجية يف األجل القصري
أا مشكلة ذات عالقـة وثيقـة بصـميم اهليكـل      ،تكون جمرد مشكلة سيولة دوليةمن ان 

  . الجتماعي السائد يف تلك البلداناالقتصادي وا
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إمنا تعكس اهتمامات الدائنني يف  ،ومن ناحية أخرى يبدو من اجللي أن تلك املؤشرات

تعرض إىل الطبيعة تدون أن  ،قياس القدر املباشر للبلدان املدينة على سداد أعباء ديوا اخلارجية
ذا أمكـن  اإال  .النسبة للبلدان املدينـة وحجم األعباء احلقيقية النامجة عن تفاقم أعباء الديون ب

 ،املطلوب هنـا ف. تطويرها على حنو يعكس مدى فاعلية أو إنتاجية القروض بالنسبة للبلد املدين
ويتعني علـى هـذه    .تطوير مؤشرات ومعايري تعكس وجهة نظر ومصاحل االقتصاد املدينهو 

  ، ستثمـار الديـون اخلارجيةاملؤشرات أن تقارن بني النتائج اإلجيابية اليت تتحقق مـن ا
مثل مدفوعات خدمـة   ،السلبية هلذه الديون ال تقتصر على النتائج املالية واالقتصادية النتائج و

تكون أخطر من نتائجها االقتصادية  قد ،و إمنا تتجاوزها إىل نتائج اجتماعية وسياسية ،الديون
عني ملعرفة األثر احلقيقـي لعـبء    فأنه يت ،ومهما يكن من أمر .1ولكنها ال تؤخذ يف احلسبان

وهنا ال بد مـن   ،اإلحاطة مبسألة منط استخدام  القروض والشروط املصاحبة لعقدها ،الديون
  : التعرض لسؤالني
 ،يف متويل االستهالك اجلاري أم يف االسـتثمار  اخلارجية هل تستخدم القروض :السؤال األول

فـإن   ،ية وغريها من السـلع االسـتهالكية  يف حالة االقتراض اخلارجي بغرض استرياد األغذ
أما إذا كان االقتراض يتم  .وتظل عبئا على ميزان املدفوعات ،ضا إنتاجيةوالقروض ال تعترب قر

آثار مباشرة أوغري مباشر ختـدم يف النهايـة أعبـاء     عنها فإن القروض تنتج ،بغرض االستثمار
  . ستريادإللة  لوإذا كانت متول مشروعات تنتج منتجات بدي. سدادها

وال نقصد بذلك  سعر الفائدة  ،ة الشروط املصاحبة للقروضاهييتلخص يف مو :السؤال الثاين
وإمنا الشروط األخرى اليت تنطوي علـى   ،الرمسية ونسبة عنصر املنحة اومدة القروض وقيمته

  .قيود سياسة تؤدي إىل تعميق التبعية واالستقطاب الدويل
  
  
  

                                                
 للتخطيط يف الكويت، احللقة النقاشة السادسة حول تقييم جتارب التخطيط يف الوطن عارف دليله على هذه الدراسة يف املعهد العريب تعليق - 1

  .الواقع واملمكن: العريب
 



 الفصل الثاني                        نشأة و تطور المدیونیة في بلدان العالم الثالث 

133 
 

  الديون وتدهور الطاقة االسترياديةمنو عبء :  السادسملبحث ا
إن الكثري من الدراسات والبحوث اليت تناولت آثار أزمة الديون اخلارجية على بلدان 

وأثر ذلك علـى   ،العامل الثالث جتاهلت آثار تلك األعباء على طاقة الدولة املدينة على االسترياد
فاملديونية اخلارجية بدال أن تكون  .ثالثبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية يف بلدان العامل ال

عامال مساعدا على النمو يف تلك البلدان، فقد شكلت عامل ضغط عليه، وسـنقوم يف هـذا   
املبحث بعرض أهم اجلوانب اليت تأثرت سلبا بفعل تزايد املديونية اخلارجية وخدماا يف بلدان 

  .العامل الثالث
  األثر على الطاقة االستريادية .1

لتعرف على اآلثار السلبية ألزمة املديونية اخلارجية على الطاقة االستريادية لبلدان قبل ا
ميكن حتديد طاقة الدولة الكلية  اذعرف الطاقة االستريادية لبلد نالعامل الثالث، جيدر بنا أوال أن 

   :خالل املعادلة التاليةعلى االسترياد من 
(1)   B

PDFX )()( +−+
 Cm =  

  :حيث
Cm :الطاقة الكلية على االسترياد  

X :حصيلة الصادرات من السلع واخلدمات  
F : مسـاعدات،   ،قـروض (مقدار انسياب رؤوس األموال األجنبية على اختالف أنواعها

 )استثمارات أجنبية هبات،
D : الفوائد+ األقساط (مدفوعات خدمة الديون( 
P :املباشرة للخارج حتويالت أرباح ودخول االستثمارات األجنبية اخلاصة 
B :سعر الوحدة من الواردات  

أن طاقة البلد املدين على االسترياد تتحدد حبجم العمالت األجنبيـة   اىلوتشري هذه املعادلة 
). كما هو واضح من املقـام (ومبستوى أسعار الواردات  ،)كما هو واضح من البسط(املتاحة 

لمقام تتعاظم هذه الطاقة، كمـا أن املعادلـة   ومن اجللي، أنه مبقدار ما يتعاظم البسط بالنسبة ل
  .تشري إىل أن مدفوعات خدمة الدين اخلارجي متثل انتقاصا من طاقة البلد على االسترياد
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ميكن النظر إليها على أا تتكون من جـزئني،   Cm)(والطاقة االستريادية الكلية للبلد 
  :أي أن). MF(واجلزء اآلخر مقترض ) Ms(أول ممول ذاتيا  ءجز

)2(Cm = Ms + MF    
وينصرف املقصود باجلزء املمول ذاتيا إىل معدل تغطية حصيلة الصادرات من النقـد  

  :األجنيب بعد دفع أعباء الديون اخلارجية إلمجايل الواردات، و ميكن قياسها كالتايل

)3(    M
DXcm

−
=  

ـ ـلأما الطاقة االستريادية املقترضة فيقصد ا نسبة ما متو ـ ـه الق  ةـروض األجنبي
وميكـن قياسـها   . ات واالستثمارات األجنبية اخلاصة من إمجايل الوارداتـات واهلبـواملعون
  :                            كالتايل

  MF = Cm –  Ms  

ولقد استخدمنا املفهومني السالفي الذكر عن الطاقة االستريادية الذاتية واملقترضة املبينة 
  .ايل  بالنسبة لبعض بلدان العامل الثالث املدينة لسنوات خمتلفةيف اجلدول الت
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  املدينة لسنوات خمتلفة الطاقة االستريادية لبعض بلدان العامل الثالث: )25( رقم دولاجل

  1  2  3  4  5  6  

حصــــيلة   البلد والسنة
  الصادرات

  

  مدفوعات 
  خدمة الدين

  

  املتبقي من 
حصـــــيلة 

  الصادرات
   = 2ـ  1

  قيمة الواردات
  

  الطاقة االستريادية 
  الذاتية

3 ÷ 4  
  )نسبة مئوية( 

  الطاقة االستريادية 
  املقترضة
   5ـ  100

  )نسبة مئوية(
  األردن

1986    
1988  
1994  
2000  

  
1.883 
3.36 
4.15 
5.24  

  
0.540.3  

1.04  
0.505  
0.836  

  
1.342.7  

2.32  
3.64  
4.40  

  
3.538  
4.11  
4.78  
6.12  

  
38  
56  
76  
71  

  
62  
44  
24  
29  

  تونس
1986  
1994  
2000  

  
2.739 
7.73 
9.32  

  
0.793.2  

1.42  
1.92  

  
1.945.8  

6.31  
7.40  

  
3.756  
8.15  

11.23  

  
52  
77  
65  

  
48  
23  
35  

  اجلزائر
1972  
1980  
1986  

  
1.622 

14.906 
10.019  

  
0.189.1  
3.710.4  
5.155.0  

  
1.432.9  

11.195.6  
4.864.0  

  
0.784  
14.718  
11.830  

  
80  
76  
41  

  
20  
24  
59  

  فرتويال
1988  
1994  
2000  

  
12.82 
18.53 
23.62  

  
5.51  
3.39  
4.25  

  
7.31  
14.7  
19.37  

  
17.35  
19.19  
28.37  

  
42  
76  
68  

  
58  
24  
32  

  الربازيل
1988  
1994  
2000  

  
36.56 
50.67 
63.74  

  
18.31  
16.11  
20.03  

  
18.25  
34.56  
43.71  

  
32.12  
54.47  
69.22  

  
56  
63  
63  

  
44  
37  
37  

  نيجرييا
1985     
1994  
2000  

  
13.50 
9.79 

11.55  

  
5.24  
1.91  
2.78  

  
8.26  
7.88  
8.77  

  
10.76  
11.94  
13.52  

  
76  
65  
64  

  
24  
35  
36  
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  مليار دوالر: الوحدة
  )25( رقم تابع اجلدول

  :مت إعداد اجلدول باالعتماد على األرقام الواردة يف: املصدر 
  .146/147ص . مرجع سبق ذكره. االقتصاد العريب حتت احلصار: رمزي زكي . د -  

- World Bank، World Debet tables، External of developing countries 1988, 1990, 
1998, 2000, 2001 . 

   

أن مدفوعات خدمة الدين قد شكلت أحـد  تبني السابق ت الواردة يف اجلدول اناإن البي
العوامل البارزة اليت سامهت يف إضعاف الطاقة االستريادية الذاتية لبلدان العامل الثالث املدينة اليت 

  :مشلها اجلدول، و يالحظ من األرقام الواردة يف اجلدول مايلي 
ايد ملدفوعات خدمة الديون اخلارجية قد أدى إىل إضعاف الطاقة االسـتريادية  إن العبء املتز. أ

الذاتية، ومن مث أدى إىل ارتفاع نسبة الطاقة االستريادية املقترضة يف كل من اجلزائر ونيجرييـا  
  .واملكسيك

أنه بالرغم من منو خدمة الدين الناجتة عن تزايد حجم املديونية يف كل من مصر واملغـرب  . ب
ألردن والربازيل خالل الفترة إال أن البيانات تشري إىل أن الطاقة االستريادية الذاتية قد حتسنت وا

بيد أن هذا التحسن يعود يف الواقـع إىل الظـروف اخلاصـة،     .إىل حد كبري يف هذه البلدان
ففي حالة مصر نالحظ تزايـد   .االقتصادية والسياسية اليت سارت يف هذه البلدان خالل الفترة

يف  ٪ 37الدين رافقها يف ذلك تدهور شديد يف قدرا الذاتية على االسـترياد   ةمدفوعات خدم

  املكسيك
1989  
1994  
2000  

  
37.91  
50.04  
68.43  

  
15.56  
19.05  
22.21  

  
22.35  
30.99  
46.22  

  
44.58  
86.4  

99.53  

  
50  
35  
46  

  
50  
65  
54  

  مصر
1983  
1988  
1994  
2000  

  
9.11  
8.16  

15.58  
19.33  

  
2.06  
1.73  
2.28  
3.421  

  
7.05  
6.43  

13.30  
15.91  

  
11.30  
17.17  
16.12  
26.83  

  
62  
37  
82  
59  

  
38  
63  
18  
41  

  املغرب
1982  
1988  
1994  
2000  

  
3.79  
3.53  
9.09  

10.84  

  
1.64  
1.44  
2.92  
3.04  

  
2.15  
2.08  
6.17  
7.80  

  
5.82  
4.94  
9.90  

13.47  

  
36  
42  
62  
57  

  
64  
58  
38  
43  
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، وهو تدهور بالغ الشدة، وعادت قدرا الذاتية 1983يف سنة  ٪62بعد ما كانت  1988سنة 
وهذا يرجع إىل اإلصالحات االقتصـادية الـيت   ٪  82حبيث بلغت  1994إىل االرتفاع يف سنة 

التحسن الذي طرأ على طاقتها الذاتيـة   أما يف حالة األردن فريجع .يف تلك الفترة باشرا مصر
، متوسطة وطويلة األجل، ذات فترات مسـاح  إىل كثرة ما تدفق إليها من قروض على االسترياد

  .مل تنته بعد، ومن مث مل تظهر أعباؤها يف هذه الفترة

  التخطيط االقتصادي السترياد على عمليةلأثر تدهور الطاقة الذاتية  .2
  إرتفاع خدمة الدين مقارنة مع القروض اجلديدة .1 .2

 ،اخلارجية يف بلدان العامل الثالثلقد كان للنمو املتسارع الذي طرأ على مبالغ الديون 
وما ترتب عن ذلك من إضعاف القدرة الذاتية على االسترياد تأثري بالغ على عمليات ختطـيط  

والواقع أن ختطيط االستثمار باعتباره جزءا من جممل عمليـة   . الثالثاالستثمار يف بلدان العامل
التخطيط، إمنا ينطوي على ختطيط معدالت االستثمار املطلوبة لتحقيق أهداف النمو اليت يتطلع 
إليها االقتصاد الوطين، باإلضافة إىل ختطيط منو التوزيع القطـاعي لالسـتثمارات، وحتديـد    

تلك االستثمارات يف ضوء معايري التفضيل إىل حتقيق أفضل النتائج  املشروعات اليت ختصص هلا
  .املمكنة
تأثري الذي أحدثه النمو املتفاقم للديون اخلارجية يف بلدان العامل الثالث على ختطـيط  الن إ

االستثمار يف تلك البلدان ميكن النظر إليه من خالل إضعاف فاعلية االنتقال الصايف للمـوارد  
اسبة إليها، األمر الذي أثر أيضا على إمكانات ختطيط معدالت االستثمار اإلمجـايل  األجنبية املن

واملقصود بذلك، إن املبالغ اليت ختصصها هذه البلدان خلدمة أعباء ديوا . يف بلدان العامل الثالث
اليت حتصل عليها، وهو أمـر   ةاخلارجية أصبحت تبتلع النسبة العظمى من قيمة القروض اجلديد

من أن تكون تلك القروض مبثابة إضافات كاملة لعمليات االستثمار يف بلدان العامل الثالث، حيد 
 :    االيتوهذا ما يوضحه اجلدول 

  
  
  
  



 الفصل الثاني                        نشأة و تطور المدیونیة في بلدان العالم الثالث 

138 
 

  
من خالل تزايد أعباء الـديون   ضعف االنسياب الصايف للقروض اجلديدة: )26( رقم دولاجل

  2000، 1990، 1980يف بعض بلدان العامل الثالث لسنوات  اخلارجية
  مليار دوالر: الوحدة 

 1  2  3  4    1  2  3  4  
ــة   خدمـ

  الدين
 

ــال  إمجـ
ــدفقات  ت

  القروض
 

التحويـــل 
ــايف  الصــ

  للقروض
 1ـ  2

ــبة  نســ
مــدفوعات 
خدمة الدين 
إىل القروض 

 ٪اجلديدة 

ــة   خدمـ
  الدين

 

ــايل  أمج
تدفقات 
  القروض

 

التحويـــل 
ــايف  الصـ

  للقروض
 1ـ  2

ــبة  نســ
  مدفوعات

خدمة الدين  
  إىل

  القروض 
 ٪ديدة اجل

  املكسيك
1980  
1990  
2000 

  
10.962  
11.316  
22.21 

  
11.581  
21.649  
20.050 

  
0.618  
10.333  

 ـ 2.160

  
94.6  
52.2  

110.7 

  الفليبني
1980  
1990  
2000 

  
2.183  
3.592  
5.40 

  
2.300  
2.941  
4.730 

  
0.117  

─0.651   
─0.670 

  
95  

122  
114 

  األرجنتني
1980  
1990  
2000 
 

  
4.182  
6.161  
7.38 

  
4.708  
1.587  
7.14 

  
0.526  

─ 4.574   
─ 0.240  

  
89  

400  
103 

  نيجرييا
1980  
1990  
2000 

  
1.151  
3.336  
2.780 

  
1.753  
1.146  
0.426 

  
0.602  

 ─ 2.190   
─ 2.354   

 

  
66  

291  
652.5  

 
  الربازيل
1980  
1990  
2000 

  
14.773  
8.134  
20.03 

  
11.418  
4.136  
18.67 

  
─ 3.335   
─ 3.998   
─ 1.36  

  
129.4  
196.6  
107.3 

  فرتويال
1980  
1990  
2000 

  
3.029  
2.351  
4.25 

  
1.753  
1.146  
0.632 

  
─ 1.276   
─ 1.206   
─ 3.62  

  
172.8  
205.2  
672.5 

  :من إعداد الباحث باالعتماد على األرقام الواردة يف: املصدر   
- World Bank, World debt tables, External Finance for developing Countries, 1988, 
1990, 1988, 2001. 

 
يتبني من اجلدول السابق أن معظم البلدان املختارة يف اجلدول تتميز بإرتفاع خدمة الدين 

وذلك من خالل تزايد أعباء الديون  ،وضعف اإلنسياب الصايف للقروض اجلديدة امـبشكل ع
واملتعلقة  ،الدوليةاخلارجية إضافة إىل ذلك هناك سياسة مالية متبعة من طرف املؤسسات املالية 

  .بالضغط على هذه البلدان حىت تنصاع لتوجهاا
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  األثر على ختطيط اإلنتاج .2.2
تستهدف عملية ختطيط اإلنتاج ضمان تشغيل اجلهاز اإلنتاجي بأعلى درجة ممكنة من 

للوفاء حباجـات   األمثل للطاقة اإلنتاجية القائمة،نحو الذي يضمن االستغالل الالكفاية وعلى 
وتنطوي  ،ومتثل هذه العملية أهم اجلوانب يف التخطيط العيين .سوق احمللي والسوق اخلارجيال

والـيت   ،املادي واخلدمي ،التوازن بني قطاعات اإلنتاجيف جوهرها على ضرورة توفري عالقات 
وأهم ما يف ذلك كله هو ). خلفية أو أمامية(ا بينها بعالقات تشابك إنتاجي ـي مـط فـترتب

ابلة الطلب الوسيط الذي ال يتناسب مع حجم اإلنتاج املخطط مبا يتفق مع الطلـب  ضمان مق
املخطـط  فعند ختطيط اإلنتاج يف حالة بلدان العامل الثالث، يواجه  .النهائي يف االقتصاد الوطين

اإلنتـاج يف  دورات بسبب اعتماد  ،مشكلة قيد النقد األجنيب الالزم لتوفري الواردات الوسيطة
والسلع نصف املصنعة اليت  ،واملواد اخلام ،طاعات االقتصاد الوطين على موارد الطاقةكثري من ق

ومن هنا فـإن اإلنتـاج مهـدد    . تدخل كمستلزمات إنتاج يف املنتج النهائي لتلك القطاعات
وإذا ما ارتفعت األسعار العاملية للمواد الوسيطة وعجزت الـدول   ،بالتوقف والتعرض للخسارة

  .األجنيب الالزم لالسترياد عن تدبري النقد
إذا ما اعتمد االقتصاد الوطين  الثالث تعقيدا،وتزداد عملية ختطيط اإلنتاج لبلدان العامل 
وخباصة بعد تلك الثورة  السـعرية الـيت    ،على العامل اخلارجي يف تدبري حاجته من مواد الطاقة

فمع االرتفـاع   .ي للبترولاليت شهدها السوق العامل ،حدثت بداية من سبعينات القرن املاضي
يف وضع  وجد عدد كبري من بلدان العامل الثالث نفسه ،اهلائل الذي حدث يف سعر برميل النفط

وملا كان استرياد هذا النوع من الواردات ميثل  .بسبب ارتفاع كلفة واردات مواد الطاقة ،حرج
ما حيتاجه االقتصاد الـوطين   فإن احلرص على تدبري التمويل الكايف السترياد،استريادا  ضروريا 

 الالزمة لتدبري د األجنيبـات النقـقد جار بشكل مفترس على سائر خمصص ،من مواد الطاقة
          .وانعكس ذلك كـلـه على ختطيط اإلنتاج يف بلدان العامل الثالث متويـل الـواردات،

ـ   دبري كـثري مـن   بسبب ارتفاع مبالغ خدمة الديون اخلارجية فتأثرت بذلك قدرا علـى ت
وتأثرت بالتايل إمكانات ختطـيط اإلنتـاج    ،مستلزمات اإلنتاج األخرى املستوردة من اخلارج

بلـدان العـامل   معظم فيه تريادي  للمواد الوسيطة الذي وقع واحلقيقة أن هذا املأزق االس .فيها
  :إىل أسباب التاليةالثالث املدينة يعود 

  



 الفصل الثاني                        نشأة و تطور المدیونیة في بلدان العالم الثالث 

140 
 

م إعطائه األمهية اليت يستحقها يف جهود التنميـة  ختلف قطا ع املنتجات  الوسيطة وعد.أ
إذ من الثابت أن معظم بلدان العامل الثالث مل تم بتنمية .  وتنويع هيكل  اإلنتاج الوطين

مث تركت حلركة انتظام عجالت اإلنتاج  هذا القطاع  خالل عقود التنمية السابقة، و من
ا مبدى انتظام ورود السلع الوسيط مـن  يف كثري من قطاعات اإلنتاج املادي أن ترتبط آلي

  .اخلارج
ففي القطاع الزراعي مازال عدد كبري من أقطار بلدان العامل الثالث يعتمد على العامل  .ب

مثل األمسدة واملبيدات احلشـرية   ،اخلارجي يف تدبري كثري من مستلزمات اإلنتاج الزراعي
  . تاجوالبذور املنتقاة وقطع الغيار الضرورية ألدوات اإلن

فقد أقيم عدد  ،وبسبب سيادة منط التصنيع اإلحاليل للواردات ،أما القطاع الصناعي. ج
كبري من املؤسسات الصناعية على أساس معيار االستعاضة مبنتجاا النهائية من الواردات 

 واملثل .وأمال يف أن تتحول تلك الصناعة مع مرور الزمن إىل صناعات تصديرية ،املماثلة
كالسيارات والثالجـات  ( نا الصناعات التجميعية للسلع االستهالكية املعمرةلواضح ها

فعوضا   وهذا النوع  من التصنيع قد أدى يف الواقع إىل نتيجة مأساوية...). والغساالت
 .أصبح االثنان متكاملني ال متنافسني ،عن أن تكون هذه الصناعات بديال عن الواردات

أصبحنا نستوردها يف شكل مفكك لنقوم  ،ملة يف املاضيفالسيارة اليت كنا نستوردها كا
ون أن د ،وأصبحت الزيادة يف اإلنتاج تتطلب زيـادة يف االسـترياد  . اـبإعادة جتميعه

ناهيك عن استخدام اخلربات األجنبية ودفـع بـراءات    تصحب ذلك زيادة يف التصدير،
مثـل هـذه   وقـد تعرضـت   .استخدام العالمات التجاريةوحقوق االختراع و رسوم 

خالل فترات أزمات النقد األجنيب الـيت   الصناعات حلالة تقرب من التوقف شبه الكامل
ال خيتلف  .واجهتها بعض بلدان العامل الثالث املدينة يف عقد الثمانينات من القرن املاضي

إذ تعرضـت مسـتويات    ،والصناعات التحويلية األخرىالوضع كثريا بالنسبة إىل فروع 
  .للتقلب الشديد يف مستوى الواردات الوسيطةاإلنتاج فيها 

إن الصعوبات اليت واجهة بلدان العامل الثالث املدينة يف تدبري النقـد   وخالصة القول إذا،
 ،األجنيب الالزم لتمويل الواردات الوسيطة قد خلق اضطرابا و ضحا يف عمليات ختطيط اإلنتاج

نتجات ألغراض السـوق احمللـي أو   وأصبح من الصعب على أجهزة التخطيط ضمان توفري امل
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وكان للعبء املتزايد  ،مل تكن هناك وفرة كافية لتمويل الواردات الوسيطةما  ،ألغراض التصدير
  .خلدمة الديون اخلارجية باع طويل يف هذا اإلطار

   جة عدم اليقني يف عمليات التخطيطوارتفاع در العامليزيادة االندماج يف السوق  .3. 2
وهـو ينطوي ، ن التخطيط االقتصادي هو مبثابة رؤية حمسوبة للمستقبلمن البديهي أ

على عملية وضع القرارات اليت تنظم عمليات توزيع وختصيص واستخدام املــواد  املتاحـة  
بأعلى درجة من الكفاية يف ضوء معايري األولويات اليت يسترشد ا جهـاز التخطيط  ،واملمكنة
  .  1ل إىل األهداف اليت يتطلع اتمع إىل حتقيقهاوذلك من أجل الوصو  ،املركزي

من ف. يف الزمن اآليت يف ضوء درجة معينة من اليقني احمسوب ناوحترك ،انتوقع كان إذا
خطيط أن ختطط علـى  الثابت أنه كلما ارتفعت درجة اليقني يف هذا احلساب أمكن ألجهزة الت

ناك  ضمان للسري احلثيث مبختلـف  وأن يكون ه ،طويل األجل ومتوسط أو نطاق زمين عميق
والواقع إن عملية التخطيط االقتصادي . قطاعات االقتصاد الوطين حنو حتقيق األهداف املنشودة

أدواا اإلحصائية إال أا يف النهاية غالبا ما تنطوي ومهما بلغت دقتها وكفاءة مناذجها احملسوبة 
ة الحتماالت التغيري ملواكبة األحداث غري على هامش ما من عدم اليقني الذي رمبا يعر ض اخلط

  . املتوقعة
ضرورة توافر عنصر املرونة يف اخلطـة وتتطلـب    ،وهلذا فأنه يشترط لسالمة عملية التخطيط

يف حالـة تغـري    اليها دواعي األمان و االحتياط عادة ضرورة وضع بدائل للخطة ميكن اللجوء
  .الظروف

 ، ومن عالقات نقدية،ا ميثله من عالقات سلعيةمب ،والواقع أن قطاع التجارة اخلارجية
القطاع املتلقي للصدمات نظرا إىل ارتفاع درجة عـدم   وما يف حالة بلدان العامل الثالث،ميثل د

والسبب يف ذلك يعود إىل ما ينتاب صادرات البلـد مـن تقلبـات     ،اليقني يف تلك العالقات
ذلك من تقلبات يف قدرة البلد الذاتية على وما يرافق  ،طويلة املدىوقصرية ومتوسطة  ،متنوعة

  . 2االسترياد
  

                                                
ة املصرية احلديثة املكتب دراسة للمشكالات الرئيسية لتخطيط التطور القتصادي يف مصر، :يف اقتصاديات التحقيق االشتراكي حممد دويدار، -  1

  27/32ص . 1967مصر،  –االسكندرية  للطباعة و النشر،
 .101/ 81ص . ، مرجع سبق ذكرهرؤية من العامل الثالث: أزمة الديون اخلارجية:  رمزي زكي .د -  2
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وملا كان املكون االستريادي يف برامج االستهالك واإلنتاج والتشغيل واالستثمار مرتفعـا  
نظرا إىل مجود بنيان اإلنتاج الو طين واعتماده على اخلـارج إىل   ،يف معظم بلدان العامل الثالث

ى تدبري هذا املكون يعرض اخلطة االقتصـادية وأهـدافها   القدرة عل ،فإن تقلب ،درجة كبرية
تنفيذ اخلطة على ما مل يـتم ختطـيط    وبناء عليه، فال ميكن ضمان. ملؤثرات خارجية معاكسة

مع ضرورة تطبيق ما يتطلبه ذلك من سياسـات   ،قطاع التجارة اخلارجية بشكل دقيق وحمكم
  . جتارية ومجركية ونقدية وتنظيمية مناسبة

ـ  ،ترك قطاع التجارة  اخلارجية لرياح املؤشرات اخلارجيةأما إذ  ه كلمـا   ـتعبث ب
فإنه ال  ،ملنع تأثري تلك املؤشرات ،أو إذا مل توضع له اخلطة السليمة والسياسات املناسبة ،هبت

  .أمل يف أن يتمكن االقتصاد الوطين من تنفيذ خطته االقتصادية العامة على حنو ما أرتاه سابقا
 هـو ان يتعـرض املخطـط   شاكل اليت تعترض قطاع التجارة اخلارجية وومن أهم امل

 هتتعامل مع الذي يطبيعة األحوال االقتصادية للسوق العاملب متصلة ،االقتصادي ألخطار خمتلفة
دوريـة وعارضـة    ،وما تتسم به تلك السوق من تقلبات وهزات خمتلفة ،بلدان العامل الثالث

ما الذي أحدثته مشكلة الديون  اخلارجيـة يف صـورة    والسؤال الواجب طرحه هو. وهيكلية
  التجارة اخلارجية لبلدان العامل الثالث املدينة وما مدى تأثري ذلك على إمكانات ختطيطها؟ 

 ،تغريات هامـة  هناكمن اجللي أن  فانه،يف ما يتعلق  بالشق األول من السؤال السابق
وبالذات يف تلك البلـدان   ،دان العامل الثالثيعتد ا طرأت على أحوال التجارة اخلارجية يف بل

  . يف مديونية خارجية ثقيلة تاليت تورط
لبلـدان   هو النمو الذي حدث يف حجم الديون اخلارجية ،أول هذه التغريات وأمهها

 .زيادة تعامل هذه الدول مع االقتصاديـــات الرأمساليـة   تهرافقوالذي  ،العامل الثالث املدينة
 ةديونا مقيد ،اليت حصلت عليها تلك الدول ،ا كانت معظم الديون اخلارجيةوتفسري ذلك أنه مل

أي يرتبط إعطاؤها لتلك الدولة املقترضة بتنفيذ  مشروعات حمددة أو لتمويل واردات سـلعية  
وملا كانت معظم هذه الديون اليت حصلت عليها بلدان العامل الثالث املدينة جاءت أساسا  ،معينة

فقد واكب ذلك بالضرورة زيادة واضحة يف واردات بلـدان العـامل    ،تمن تلك االقتصاديا
.                         وهو ما يعين باملقابل زيادة صادرات البلدان الدائنة. الثالث املدينة من هذه االقتصاديات

واحلقيقة إن بلدان العامل الرأمسايل يف فترة السبعينات من القرن املاضي قـد رحبـت   
ملزيد من  القروض لتلك البلدان لكي توجد خمرجا ألزمات فيض رؤوس األموال فيها بإعطاء ا
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إلجياد منافذ لتصـريف فـائض السـلع الزراعيـة     ، النامجة عن أحوال الكساد يف تلك الفترة
كـان    لقـد .األخرى  والصناعية اليت تعثر إجياد تصريف هلا يف الداخل أو يف البلدان املتقدمة

لقروض إذا مرتبطا بأهداف البلدان الدائنـة يف كسـب أسـواق إضـافية     السخاء يف إعطاء ا
   .لصادراا من الرؤوس األموال والسلع

من أنه يف الوقت الذي منت فيه واردات بلدان العامل الثالث املدينة ،وثاين هذه التغريات
ت اليت منـت ـا   إال أن صادراا إىل تلك الدول مل تتم باملعدال،الرأمسالية الدائنة هلا  البلدان

 اخلارجية اليت تقابل منو صادرات بلدان العامل الثالث ونسجل هنا أن املعوقات .الواردات منها 
 تنتجها االقتصـاديات  إمنا يعود أساسا إىل سياسات احلماية اليت نفاذها إىل البلدان الرأمسالية،و

قتصاديات منذ فترة السبعينات وإىل حالة الكساد التضخمي اليت متسك خبناق هذه االالرأمسالية، 
ومن مث تسبب تراخيا يف طلبها على املواد اخلام والسلع املختلفة اليت تصدرها بلدان  ،وحىت اآلن

  . 1العامل الثالث
وثالث هذه التغريات اليت شهدها قطاع التجارة اخلارجية يف بلـدان العـامل الثالـث    

اليت حدثت يف بداية الثمانينات مـن القـرن    هو أنه مع استفحال أزمات النقد األجنيب ،املدينة
أن  -حتت عبء الضغوط اخلارجية والداخلية  ،طر عدد من احلكومات بلدان العاملاض ،املاضي

حيدث عدة تغريات جوهرية يف األسس التنظيمية والنقدية واجلمركية اليت كانت حتكـم هـذا   
  : وقد متثلت أهم هذه التغريات يف ما يلي. القطاع 

واإللغاء شبه الكامل لتأميم االسـترياد   ،ماح للقطاع اخلاص بالدخول يف جمال االستريادالس. أ
التنظيمية واإلدارية  وذلك من خالل التيسريات ،الذي كان موجودا يف بعض بلدان العامل الثالث

  .واجلمر كية
أن كان  بعد ،إقرار حق األفراد من القطاع اخلاص يف متثيل الشركات والوكاالت األجنبية. ب

  .القيام بأعمال الوكالة التجارية مقتصرا على القطاع العام
يف ما عدا  صـادارت   ،تعديل نظم وقوانني حيازة واستخدام النقد األجنيب من أي مصدر .ج

وهو األمر الذي أدى إىل إحداث ما يشبه الفوضى يف جمـال   ،بعض السلع التقليدية والسياحية
  . التدويل واستخدام النقد األجنيب

                                                
  .  46/ 41، مرجع  سبق دكره،  ص )حنو فعم أفضل ( األزمة االقتصادية العاملية الراهنة : رمزي زكي .د  -  1
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ووضـع الضـمانات    ،تشجيع رؤوس األموال األجنبية على االستثمار داخل هذه البلدان. د
  .  واحلوافز له فضال عن إنشاء عدة مناطق حرة للتجارة اخلارجية

 ،والتخلي تدرجييا عن نظم الرقابة على النقد األجنيب ،تغيري سياسة سعر الصرف األجنيب. ـه
  .ارجية للعملة الوطنيةمع إحداث ختفيضات يف القيمة اخل

والتحول تدرجييا إىل التجارة متعـددة   ،اإللغاء شبه الكامل التفاقيات الدفع والتجارة الثنائية. و
اخلارجية يف بلدان العـامل الثالـث    ةتلك هي التغريات اليت حدثت يف قطاع التجار .األطراف

ة الثمانينات مـن القـرن   واليت كانت مدعمة من طرف صندوق النقد الدويل يف بداي ،املدينة
صـراعات  القوى  وال تلك التغريات قد حدثت حتت مجلة من ان وينبغي أن نذكر هنا .املاضي

  .قتصاديةاالجتماعية واالارجية واخلداخلية وال
حول أثـر هـذه    ،وإذا أردنا أن جنيب على الشق الثانـي من سؤالنا املطروح سابقا

من الواضـح   ارجية يف بلدان العامل الثالث  فإنه يبدوالتغريات على إمكانات ختطيط التجارة اخل
اليت يتلقها هذا القطاع وعرضته من مث  لتـأثري  أن تلك التغريات قد زادت من عنف الصدمات 

تخطـيط  وكان من نتيجة ذلك تعريض جوانـب عمليـة ال  . العوامل اخلارجية بشكل قوي 
اج هذه البلدان يف السوق الرأمساليـة  فمن ناحية أدت زيادة اندم.االقتصادي لقوى معاكسة هلا

بسبب التقلبـات   ،الصادراتوالعاملية إىل رفع درجة عدم اليقني يف عمليات ختطيط الواردات  
  .  1وما تزال تشهدها تلك السوق بفعل تأثري أزمة الكساد التضخمي اليت شهدا

أن تضع تقديرات أو تنبؤات التخطيط يف بلدان العامل الثالث املدينة  ةمل يعد من املمكن ألجهزو
ـ   ،سليمة مليزانيات النقد األجنيب  ،الصـادرات ( د األجـنيب بسبب تقلب حصيلة مـوارد النق

من ناحية وبسبب عدم إمكان التنبؤ بشكل صحيح حبجم االلتزامـات  ) القروض ،التحويالت
  ) .ارتفاع أسعار الواردات وتغري كلفة االقتراض اخلارجي بني حني وآخر(اخلارجية 

و بالذات يف جمال االسـترياد بعـد     ،كما أن دخول القطاع اخلاص يف جمال التجارة اخلارجية
كان من شأنه أن أنسلخ جانب مهـم   جلمركية واإلدارية اليت وضعت له،التسهيالت النقدية وا

. ليندمج يف آليات السـوق  ،من التجارة اخلارجية ليخرج بعيدا عن جمال التخطيط أو التوجيه
أضـف إىل  . بح جزء يعتد به من مواد النقد األجنيب خارج سيطرة أجهزة التخطيطبذلك أصو

                                                
 .       46/ 44ص . مرجع سبق ذكره .األزمة االقتصادية العاملية الراهنة: رمزي زكي . د  -  1
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ذلك أن النفوذ الكبري الذي أصبح  يتمتع به املستوردون يف جمال سلع معينة قد أدى إىل إحلاق 
ومن مث بإمكانات ختطيط اإلنتاج وختطيط االستثمارات يف تلـك   ،الضرر بالصناعات الوطنية

  . الصناعات
قد أدى إىل  ،أن نضيف أن دخول االستثمارات األجنبية إىل بلدان العامل الثالثوميكن 

ومل تتمكن بلدان العامل  للبلد طة االقتصاديةاخلخلق قطاع كامل يصعب توجيهه أو إدماجه يف 
الثالث املدينة اليت رحبت باالستثمارات األجنبية حىت اآلن من أن حتدث تنسيقا بـني طبعـة   

كان من نتيجة ذلك أن أعيد زرع جسم غريـب داخـل   عى إليها اخلطة، واألهداف اليت تس
احلديثة ورؤوس  اقتصاديات هذه البلدان حتت وهم إمكان اإلفادة منه يف جمال نقل التكنولوجيا

 ،1على مدى زيف هذا الوهم على مدى القرن املاضـي  التجارب التارخيية دلتولقد  .األموال
ستثمار رؤوس األمـوال األجنبيـة يف   إامللتوية اليت يتم فيها  وحاليا يف ضوء األطر واألساليب

  .دانـك البلـتل
وخالصة القول إن التطورات اليت حدثت يف قطاع التجارة اخلارجية من جـراء تفـاقم   

قد خلق بيئة غري مناسبة لتخطيط  ،أزمات النقد األجنيب املصاحبة لتأزم مشكلة الديون اخلارجية
نظرا لعالقات التشابك واالرتبـاط   ،كل جوانب عملية التخطيط رض من مثوع ،هذا القطاع

  .العميقة اليت تربط هذا القطاع بغريه من االقتصاد الوطين
  تزايد أعباء الديون اخلارجية وفقدان حرية القرار االقتصادي .4. 2

لقد تعرضنا سابقا إىل بعض اآلثار السلبية اليت جنمت عن تزايـد مشـكلة الـديون    
و هو ما  ،مدى انعكاسها على اخلطط اإلمنائية اليت تضعها بلدان العامل الثالث املدينةاخلارجية و

مفادها أن تزايد أعباء الديون اخلارجية وما جاء يف رحاا  ،أدى بنا إىل استخالص نتيجة هامة
مثلت يف النهاية بنيـة غـري    ،من أزمات خانقة يف النقد األجنيب قد أدت إىل خلق عدة تغريات

بل أن تفاقم مشكلة الـديون   ،إال أن خطورة األمرمل تقف عند ذلك فحسب ،تية للتخطيطموا
اخلارجية يف كثري من بلدان العامل الثالث قد أدى إىل تعريض حرية صانع السياسة االقتصادية و 

ذلك أن تزايد االستدانة جنم عنه ضغوط خارجية قويـة،   .متخذ القرارات اهلامة للخطر الشديد
  . صانع السياسة االقتصادية يف تلك البلدان حق باستمرارظلت تال

                                                
  .133/ 113ص. 1981النشر بريوت، لبنان، ، دراسة يف األزمة احلضارية والتنموية العربية، دار الطليعة للطباعة وجورج قرم، التنمية املفقودة -  1
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نوعية وحجم الضغوط اخلارجية اليت ب يتعلقوالسؤال الذي ميكن طرحه يف هذا اإلطار 
رية صانع القرار االقتصـادي  وكيف أدت إىل تعريض ح ؟جنمت عن مشكلة الديون اخلارجية

  للخطر؟
التحويالت املالية الصافية لبلـدان العـامل   ولإلجابة على السؤال السابق ميكن االستعانة ب

  .االيت على حنو ما  يبينه اجلدول الثالث وذلك
  1984 -1978خالل الفترة  التحويالت املالية الصافية لبلدان العامل الثالث: )27(دول رقماجل

  مليار دوالر:   الوحدة    
 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

 39 58.5 97.2 92.9 59.9 50.1 49.1 عجز ميزان املدفوعات

  مدفوعات الفوائد 
 و حتويالت األرباح للخارج

 -20.7  -28.3  -37.1  - 48.5  - 62.1  - 58.3  - 62 

 23 0.2 35.1 44.4 22.8 21.7 28.4 التحويل الصايف للموارد املالية

  :التحويالت الصافية للقروض 
 

  قروض خاصة
  قروض رمسية

  إمجايل القروض
 

  
 
32 

  
 

31.7 

  
 

31.1 

  
 

32.7 

  
 
16 

  
 

13.2 

  
 

12.5 

16.3  19.5  28.8  29.6  31.8  31.5  25  
48.3  
  

51.2  
  

59.9  
  

62.3  
  

47.8  
  

44.7  
  

37.5  
  

  املدفوعات الصافية للفوائد
  

 - 11.6   - 17.4   -23.8   - 35.3   - 49.5   - 47.7   - 50.5  

  التحويل الصايف للقروض
  

36.7  33.8  36.1  27   - 1.7   - 3   - 13  

  الصافية لالستثمارات  التحويالت
  اخلاصة املباشرة 

7.3  
  

9.9  
  

9.9  
  

14.6  
  

11.8  
  

8.7  
  

8  
  

  االنسياب الصايف لالستثمارات املباشرة
  

 - 9.1   - 10.9   - 13.3   - 14.2   - 12.6   - 10.6   - 10.5  

  التحويالت الصافية لألرباح للخارج 
  

 - 1.8   - 1   - 3.4  1.4   - 0.8   - 1.9   -3.5  

  .63ص . حيحية والتنمية يف الوطن العريب، مرجع سبق ذكرهالسياسات التص: املصدر
   .دول الفائض البيانات تتعلق بثمان ومثانني دولة وال تضم الدول املصدرة للبترول وال: مالحظة
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  :من اجلدول السابق نسجل املالحظات التالية
يف خضم أزمـة  واليت حتولت  ،ملوازين مدفوعات بلدان العامل الثالث امستمر اأن هناك عجز .أ

ذلك أن هذه البلدان أصبحت منذ  .إىل ما يشابه الكوارث املستعصية يةاالقتصاد الرأمسالية العامل
تستورد بشكل يزيد كثريا عما تنتج وتدخر وتصدر وهو ما يتـرجم   و تستهلك وتستثمر ،فترة

االستمرار يف هذا ومل تنتبه هذه البلدان إىل خطورة  .يف اية املطاف عجزا يف موازين مدفوعاا
أن االقتصاد الوطين يعيش بأكثر مـن مـوارده    ،فالعجز هنا إمنا يعين ببساطة شديدة .الوضع

فهنـاك   والشر الرابض وراء  ورطة الديون اخلارجية، ،وهنا يكمن لب الداء وجوهره .احلقيقية
) ونظرياـا (ه الفجوة وتغطية هذ ،1بالدقة فجوة يف املوارد األجنبية ، يقابلهافجوة املوارد احمللية

االستثمار (مثل استقدام رؤوس األموال األجنبية اخلاصة  ،البد أن تتم من خالل متويل خارجي
  .أو من خالل االقتراض األجنيب ) املباشر
أن قيمة العجز يف ميزان املدفوعات تعادل مدفوعات الفوائد وحتويالت األرباح للخـارج  . ب

فإن مشكلة البالد املدينة يف العامل الثالث  ،ية ومهما يكن من أمروالتحويل الصايف للموارد املال
تتمثل حسب ما يوضحه اجلدول السابق يف أا أصبحت مصدرة  لرؤوس األمـوال وليسـت   

  .مستوردة هلا
أي القروض اجلديدة مطروحا منها مدفوعات (التحويالت الصافية للقروض أصبحت سالبة  .ج

الستثمارات األجنبية اخلاصة املباشرة أصبح أيضا سالبا وهذا مـا  واالنسياب الصايف ل )الفوائد
ـ  ،وإذا أضفنا إىل ذلك حجم األموال اهلاربة واملهربة من تلك الدول .بيناه سابقا ورة فإن الص

وس مع ذلك تظل فرص االستثمار املربح يف هذه الدول واسعة أمـام رؤ و ،تزداد أمامنا بشاعة
 ،الذي جعل من املمكن نقل صـناعات بكاملـها   ،ضوء التدويل وخباصة يف ،األموال األجنبية

ومن هنا تأيت أمهية إعادة تكييف  .اوأنشطة اقتصادية متنوعة من املراكز الرأمسالية الصناعية إليه
ولن يتأتى ذلك  ،وخلق الشروط املناسبة أمام االستثمارات األجنبية لالنتقال إليها ،هذه البلدان

وتصفية كافة أشكال القيود الـيت   ،ولل عالقات اإلنتاج يف هذه الدإال من خالل إعادة تشكي
إحدى أهم مشكالت رأمسالية االحتكارات الدولية اليت تبحـث   الذي ميثلتعوق هذا االنتقال 

فضلت عقب حصـوهلا   والواقع أن عددا ال بأس به من بلدان العامل الثالث .عن حل ناجع هلا

                                                
 . ل من األطروحةأنظر الفصل األو  -  1
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أن تواجه مشـكلة   ،ضايا  التحرر االقتصادي وبناء التنميةعلى استقالهلا السياسي وتصديها لق
وإمنـا مـن    ،تغطية فجوة املوارد احمللية ليس من خالل استقدام املزيد من االستثمارات األجنبية

  .خالل االقتراض اخلارجي
إبان معارك التحرر الوطين الدور اللعني الذي لعبه منـط هـذه    ،فقد رسخ يف الذهن

ية يف ب موارد هذه البلدان وفرض نوع متخلف من تقسيم العمل الدويل االستثمارات األجنب
بل إنه يف ظل تنامي الـروح  . لكي تصبح جزءا تابعا وملحقا بالسوق الرأمسالية العاملية ،عليها

الوطنية اليت سادت يف هذه الدول عقب حتررها االقتصادي تعرضت هذه االستثمارات لريـاح  
. يتها واحلد من حريتها يف ب الفائض االقتصادي يف تلك البلـدان التأميم واملشاركة يف ملك

وهكذا يف ظل موجة العداء . وكان ذلك ميثل إضافة صافية وقومية لرصيد التراكم الالزم للتنمية
استحسن حكام هذه البلدان أسلوب القروض اخلارجية لتغطية فجـوة   ،لالستمارات اخلارجية

  .املوارد احمللية
 ،ة لعالقات التخصص وتقسيم العمل الدويل اليت رسـخت يف املاضـي  بيد أنه نتيج

 ،وال متكافئــا يف نظام العالقات االقتصـادية الدوليـة   اوحددت لتلك البلدان موقعا خاص
 ونظرا لعدم جناح النظم والقوى االجتماعية اليت تولت دفة األمور يف هذه البلدان يف تغيري هذا

ريا شامال يف بنيان اإلنتاج الوطين املشوه من خالل إحداث تنمية وهو ما كان يتطلب تغي ،املوقع
الفائض االقتصـادي يف  وبسبب تراخي وعجز هذه األنظمة والقوى يف تعبئة  ،شاملة ومستقلة

وتتلقـى   ،فإن موازين مدفوعات هذه البلدان ظلت تتسع من حـني إىل آخـر   تلك البلدان،
أو حينمـا   ،ار يف اقتصاديات العـامل الرأمسـايل  الصدمات اخلارجية حينما تعبث قوى االستقر
والواقع أنه خالل فترة اخلمسينات والسـتينات   .تتعرض جهود التنمية يف الداخل لفترات معينة

منذ سبعينات القرن  -أي قبل اندالع األزمة االقتصادية يف العامل الرأمسايل  -من القرن املاضي 
موازين  الث أساليب احلركة املمكنة يف مواجهة عجز استخدمت جمموعة بلدان العامل الث املاضي

وكانت تلك األساليب تتمثل يف ما يلي ا حىت ال تتعرض للضغوط اخلارجيةـمدفوعا      :  
التحكم و ،فرض نظام الرقابة على الصرف، العمالت األجنبيةاستخدام احتياطاا من الذهب و

التوسـع يف عقـد   ، اردات ودعم الصـادرات يف التجارة اخلارجية من خالل الرقابة على الو
االقتراض من صندوق النقد الدويل يف حدود السـيولة غـري   ، اتفاقيات التجارة والدفع الثنائية

  .اللجوء إىل القروض اخلارجيةو ،املشروطة
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وخالل الفترة املذكورة أعاله أحرزت بلدان العامل الثالث جناحا ال بأس به يف مواجهة  
  .من خالل االستخدام املتنوع لتلك األساليب  مدفوعاات تتلقاها موازين الصدمات اليت كان

شهد خالل هذين ت تيف جمموعة كان يوكان جناحها يف ذلك عائدا إىل االقتصاد الرأمسايل العامل
وهلذا نال البلـد   1)زيـفترة االزدهار الكين(وازدهار واستقرار ال بأس ما  العقدين فترة منو

من هذا النمو واالستقرار حبكم تعبئة شروط عمل القوانني االقتصادية الرأمسالية  املتخلف جانبا
وهلذا مل تسجل موازين مدفوعاا خالل العقدين عجزا خطريا . العاملية فضال عن تدخل الدولة

  .فيها
ومع ذلك سرعان ما بدأت األساليب السالفة الذكر يف فقدان فاعليتها وعلى األخص 

عقد السبعينات ومع اندالع أزمة الكساد التضـخمي يف   منذ بدايةف .رة أعالهاملذكواألساليب 
مل تكن مستندة إىل جبهة قوية من اجلهود الواعية الفاعلة يف اجتاه تغيري هيكل  ،2العامل الرأمسايل

ونظرا إىل تلك األساليب مل تكن  ،التخصص وتقسيم العمل الدويل الذي اندجمت فيه يف املاضي
دف إىل إقامة اقتصاد وطين يعتمد على  سوقه احمللـي   إستراتيجية تنموية مستقلة دة إىلمستن

وهلـذا مـا إن    ،ويتميز بتنوع هيكله اإلنتاجي وتزايد فيه درجة اعتماده على الـذات  ،أساسا
اندلعت أزمة الكساد التضخمي يف االقتصاد الرأمسايل العاملي منذ فترة السبعينات مـن القـرن   

. اد عنف الصدمات اليت بدأت تتلقاها موازين مدفوعات بلدان العـامل الثالـث  حىت ز ،املاضي
  .وذلك راجع إىل تدهور معدالت التبادل الدويل

غط على الواردات وجدت نفسها اولذا فإن البلدان اليت سارت على هذا الطريق الض
الة وتعطـل  أهم صوره تدهور مستويات املعيشة وتفاقم البط ،مرتلقة إىل طريق انكماش خطري

ومن املؤكد أن تلـك املعـامل ـدد    . الطاقات اإلنتاجية وجتميد النمو االقتصادي أو تدهوره
  .حبدوث كثري من االضطرابات االجتماعية والسياسية

وهكذا بدأت هذه الدول تقبل العجز الضخم واملتنامي يف موازين مدفوعاا وتبحث 
الطريقة السهلة واخلطرية يف نفس الوقت  وكانت. ة عن وسائل خارجية لسد هذا العجزجاهد

تزايد اللجوء لالقتـراض اخلـارجي وخباصـة     يه ماكثرية إىل السري في ااسترضت بلدان اليت
وقد ساعدت ظروف األزمة االقتصادية العاملية وما ترتب عنـها مـن    .االقتراض قصري املدى

                                                
  . 62/65ص   2002الوجيز يف الوقائع االقتصادية ، منشورات جامعة منتوري ـ قسنطينة  .وأخر ابن الطاهر حسني. أ -  1
 .25ص . ة، مرجع سبق ذكره) حنو فهم أفضل ( األزمة االقتصادية العاملية الراهنة :  رمزي زكي . د -  2
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 يشاعة جو من السخاء اإلقراضفوائض مالية كثرية إبان عقد السبعينات من القرن املاضي على إ
نت البلدان الرأمساليـة العامليـة أن   يفقد تب .هلذه البلدان بكميات كبرية و بأسعار فائدة باهظة

ويف  ،وهو أمر حيل مؤقتا الصادرات إلـى هـذه البلدان،انسياب القروض يؤدي إىل تشجيع 
وطـأة أزمـة الكسـاد     مشكلة ضيق األسواق احمللية على النمو الذي خيفف من ،حدود معينة

  .التضخمي لديها
 ،وهكذا أدت احلاجة الشديدة لبلدان العامل الثالث لالقتراض من األسـواق الدوليـة  

على هذه البلدان بيد أنه  1ع ومذهل يف أحجام الديون اخلارجية املستحقةـم سريـى تراكـإل
اليوم يعـين ضـرورة   كما أن االقتراض  ،ملا كان االقتراض باألمس يعين ضرورة السداد اليوم

ء فإن النمو السريع الذي حدث يف تلك الديون قد واكبه منو انفجاري يف أعبا ،السداد يف الغد
فـإن   ،وملا كانت احتياطات النقد األجنيب للبلدان املدينة قد تعرضت لضعف شديد .2سدادها

ني استمرار الدولة صعوبات املوائمة ب املأزق الذي بدأت تواجهه البلدان املدينة أصبح يتمثل يف
غري أن هـذا   .ظة على متويل الواردات الضروريةيف الوفاء بالتزامات ديوا اخلارجية وبني احملاف

يبـدأ القلـق يسـاور الـدائنني      ،فبعد فترة من الـزمن  .الوضع ال ميكن أن يدوم فترة أطول
وإذا  .ديوا اخلارجية واملؤسسات املالية الدائنة بشأن مقدرة هذه البلدان على الوفاء بالتزامات

فإن ثقة الدائنني فيه تز سريعا وينجم عن ذلك صعوبات مجة  ،بدأ البلد املدين يتعثر يف السداد
بل لقد وصل احلال ببعض البلدان املدينة عن االمتناع لسداد  ،يف حصوله على القروض اجلديدة

ة الدولية وصـعوبات االقتـراض   اهتزاز الثق(وإذا استمر هذا الوضع  .)حالة األرجنتني(ديوا 
فإن االقتصاد املدين ال يلبث  ،مع استمرار العجز يف ميزان املدفوعات ،لفترة من الزمن) اجلديدة

فضال عن ظهور ضغوط داخليـة   ،أن يواجه مشاكل ضخمة وبالغة التعقيد يف تعامله اخلارجي
  .تنجم عن ضعف انسياب الواردات وعدم انتظام جميئها

ستوى االستهالك اجلاري لتدهور شديد نتيجة التعثر يف استرياد املـواد  وهنا يتعرض م
كما تتعطل أجزاء كـبرية مـن الطاقـات    . فترتفع األسعار ويتدهور مستوى املعيشة ،الغذائية

وبـذلك   ،اإلنتاجية يف الداخل بسبب صعوبات استرياد املواد اخلام ومواد الطاقة وقطع الغيـار 
كما يتأثر معدل النمو االقتصادي بسبب ضعف .لع واخلدماتينخفض حجم العرض الكلي للس

                                                
 14أنظر اجلدول رقم  -  1
 19أنظر اجلدول رقم   -  2



 الفصل الثاني                        نشأة و تطور المدیونیة في بلدان العالم الثالث 

151 
 

وتعج أسواق العمل بالباحثني عن فـرص   ،فتزيد البطالة، الطاقة على استرياد السلع االستثمارية
  .ام االقتصادي واالجتماعي السائدتبدأ دوائر اخلطر دد النظ ،التوظف

طر املسـؤولون يف البلـد إىل   وعندما تصل األمور باالقتصاد املدين إىل هذا احلال يض
اللجوء إىل الدائنني ليطلبوا منهم إعادة جدولة الديون و االتفاق معهم على تأجيـل السـداد   

واملتعلـق   ،وسوف نتعرض إىل هذه القضايا بشيء من التفصيل يف الفصل الرابع. وإطالة مدته
  .األخرىبرؤية املؤسسات املالية الدولية حلل أزمة املديونية وبعض اخليارات 

أن منظومة االقتصاد الرأمسايل قد استطاعت  ،نصل يف اية هذا الفصل إىل نتيجة وهي
أن تدير أزمة املدفوعات الدولية يف عقد السبعينات من القرن املاضي من خالل نقل املوارد من 

 هذه الفـوائض  وعلى النحو الذي أدى إىل التحكم يف ،إىل بالد العجز) األوبك(بالد الفائض 
فإن أزمـة املـدفوعات    ،األوبك على مزايا وضمانات حقيقية لفوائضهاأن حتصل دول ا ندو

 .لف بعد أفول مشس الفوائض النفطيةالدولية يف عقد الثمانينات من القرن املاضي ذات طابع خمت
فـإن   ،العامل الثالثففي الوقت الذي من احملتمل أن يتزايد فيه العجز مبوازين مدفوعات بلدان 

ل اليت متتلك الفائض وهي جمموعة الدول الرأمسالية لن تسمح حبل املشكلة على غرار ما مت الدو
يف السبعينات من القرن املاضي من خالل عمليات إعادة التدوير اليت متت من خالل صـندوق  

  .الدولية النقد الدويل و البنوك التجارية
النهاية أزمة ديون ثقيلـة  على أن مثل هذه العمليات قد فجرت يف  ،فقد دلت التجربة

الرأمساليـة العامليـة    له واحلل الذي ختطط .غري قابلة للسداد )على حنو ما أبرزنا ذلك سابقا(
هو صندوق  النابض يكون قلبها كار آليات جديدة للوساطة املالية،يف رأينا هو حماولة ابت ،حاليا

 ،الرأمسالية الصناعية إىل بالد العجـز د الفائضة من املراكز رويتم عربها نقل املوا ،النقد الدويل
أي إىل مشروعات استثمارية  )ى حنو ما سنبينه يف الفصل الرابععل(لتتحول إىل أصول إنتاجية 

ولن يتم ذلك يف رأينا إال إذا أمكن يئة املناخ االستثماري املناسـب   .مرحبة داخل بالد العجز
يف هذا السياق يتعني . اسات انفتاح ليرباليةلصاحل املستثمرين األجانب وانتهجت بالد العجز سي

علينا أن نفهم املضمون احلقيقي للسياسات التصحيحية والتكييفية اليت يدعو هلا صندوق النقد 
  .الدويل وشقيقه البنك الدويل

يكون من شأنه إعادة احليوية  ،فاهلدف يبقى يف النهاية التوصل إىل وضع تارخيي جديد
ال يف مراكز املنظومة الرأمسالية من خالل العمل على زيـادة متوسـط   لعماليات تراكم رأس امل
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وبلدان العامل الثالث املدينة يف رأينا مرشـحة للقيـام    ،يـد العاملـى الصعيـمعدل الربح عل
وعلى النحو  عالج مشكالت املديونية اخلارجية، وال شك أن ،بدور هام يف حتقيق هذا اهلدف

نها وبني حتقيق التنمية املستقلة ورفع مستوى معيشة سكان هـذه  الذي يلغي التناقض القائم بي
رؤيـة   .وال تتكيف معه رؤية تتحدى أزمة االقتصاد الرأمسايل ،حيتاج إىل رؤية أخرى ،البلدان

وتعديل موقـع هـذه البلـدان يف     ،تستهدف حتقيق االعتماد على الذات والتحرر االقتصادي
   .االقتصاد العاملي

  :ة ـخالص
أن األرقـام   كذلك ا من خالل هذا الفصل ماذا نقصد بالديون اخلارجية، وبينالقد بين

اليت تنشرها املؤسسات املالية الدولية ال تتضمن بعض عناصر الديون، وبالتايل فهي ال تعكـس  
أن ظاهرة املديونية  .بصدق حجم هذه الديون ألا تستبعد بعض املكونات اهلامة لتلك الديون

رحلة احلالية، وإمنا هذه الظاهرة ظهرت يف بداية القرن التاسع عشر وسـببت  مل تكن وليدة امل
أزمات مالية حادة لكثري من البلدان، وتعود هذه االستدانة ليس إىل ضعف االدخار احمللـي يف  

عن فشل االستدانة احمللية ا، بسبب ختلف اجلهاز املصريف وعـدم   ناجتة تهذه البلدان بل كان
ويف مطلع القرن العشرين شهد تراجع كبري  .اليت حصلت يف البلدان املتقدمة مواكبته التطورات

  .يف حركة القروض الدولية ويرجع ذلك إىل الظروف واألزمات اليت عاشها االقتصاد العاملي
وبعد احلرب العاملية الثانية أصبحت الواليات املتحدة األمريكية تلعب دورا أساسـيا يف جمـال   

ب قوا املالية واالقتصادية والعسكرية، وسبب كذلك فرض رؤيتها علـى  اإلقراض الدويل بسب
وقد كانت ألزمة املديونية خالل تلك الفترة واليت مست باألسـاس   مؤسسات بريتون وودز،

اهلند ودول أمريكا الالتينية وكندا وأستراليا وبعض البلدان األخرى، حبيث توقفت معظم هذه 
  . اقتراحات ملعاجلة أزمة املديونيةالدول عن السداد، وقد مت تقدمي

والواقع أن جتربة أزمة املديونية يف بداية القرن العشرين، قد أدت إىل تعديل هـام يف  
شكل التمويل الدويل بعد احلرب العاملية الثانية، حيث تراجع التمويل مـن خـالل إصـدار    

عد احلرب العاملية الثانيـة  أما ب .السندات لصاحل التمويل من خالل االستثمار املباشر والقروض
 .يف جمال التجارة واخلـدمات  متيزت باستعادة األسواق املالية الدولية لرؤوس األموال نشاطها

وقد كان حمصور هذا النشاط يف صورة تدفقات لرؤوس األموال  مـن الواليـات املتحـدة    
لبلدان العامل الثالث  عرفت الديون اخلارجية 1955األمريكية حنو أوربا الغربية، وابتداء من سنة 
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تزايدا كبريا، وظهرت حاالت العجز عن السداد يف بعض بلدان العامل الثالث املدينة، وأنشـئ  
  .لبلدان العامل الثالث الرمسية العادة جدولة الديون اخلارجية 1956نادي باريس سنة 

حبيـث  وبينا من خالل هذا الفصل اخلصائص األساسية ملديونية بلدان العامل الثالث، 
سجلنا أن هناك تطور طرأ على الرصيد اإلمجايل للديون اخلارجية املستحقة على بلدان العـامل  

وإذا نظرنا إىل توزيع هذه املديونية على بلدان العامل الثالث فإننا جند أمريكا الالتينيـة   .الثالث
لية والشـرق األوسـط يف   حتتل املرتبة األوىل تليها آسيا الشرقية يف املرتبة الثانية وإفريقيا الشما

املرتبة الثالثة، وحىت يكون حتليلنا ينطلق من العام إىل اخلاص، فقد بينا ذلك من خـالل تطـور   
وبينا كذلك التطور الذي طـرأ علـى   .الدين اخلارجي وخدماته لبعض البلدان املثقلة بالديون

وديـون مسـتحقة   توزيعها النسيب بني ديون مستحقة ملصادر رمسية وهيكل الديون اخلارجية 
  .ملصادر خاصة، وكانت الغلبة للمصادر اخلاصة

أن تزايد حجم املديونية قد أدى بالضرورة املتزايد مدفوعات خدمة الدين واليت أثرت 
بشكل كبري على موازين مدفوعات بلدان العامل الثالث حنو مزيد من العجز إذ استمرت موجة 

  .راا تعاين اجلمودارتفاع أسعار وارداا وظلت معدالت منو صاد
ظهر يف عدة صور منها معدل خدمة الدين كمؤشر يقيس ضـغط  تثار املديونية آن إ

عبء الديون اخلارجية، تطور نسبة خمزون الدين إىل الناتج الوطين اخلام، نسبة الديون اخلارجية 
  .إىل إمجايل الصادرات، نسبة االحتياطات الدولية إىل إمجايل الديون

املؤشرات اإلحصائية اليت يستند إليها كثري من اخلرباء يف قياس عـبء   ونعتقد أن هذه
املديونية اخلارجية، تعترب مقصرة يف كشف النقاب عن حقيقة اآلثار االقتصادية واالجتماعيـة  

أي بعبـارة   .والسياسية اليت متخضت عن تفاقم مشكلة املديونية اخلارجية لبلدان العامل الثالث
ن اخلارجية يف مشكلة السيولة أي مدى مالئمة وكفاية وسائل الدفع أخرى حتصر عبء الديو

واالحتياطات الدولية اليت ميلكها البلد يف مواجهة أعباء االلتزامـات اخلارجيـة، يف حـني أن    
مشكلة عبء الديون اخلارجية وآثارها أكرب ما تكون جمرد مشكلة سيولة دولية، أا مشـكلة  

 .االقتصادي واالجتماعي السائد يف بلدان العامل الثالث املدينة ذات عالقة وثيقة بصميم اهليكل
إمنا تعكس اهتمامات الدائنني يف قيـاس   ،ومن جهة أخرى ميكن أن نضيف أن تلك املؤشرات

دون أن تتعـرض إىل طبيعـة    ،القدرة املباشرة للبلدان املدينة على سداد أعباء ديوا اخلارجية
وهذه املالحظة يف  .ون بالنسبة للبلدان املدينةيعن تفاقم أعباء الد وحجم األعباء احلقيقية النامجة
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وقد بينا كذلك آثار املديونية علـى الطاقـة    ،الواقع مربوطة بشكل أساسي بإشكالية البحث
  . االستريادية، وكذلك أثرها على عملية التخطيط االقتصادي بشكل عام
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 الدوليةوالنقدية للحلول املطروحة من قبل املؤسسات املالية خالل هذا الفصل  نتعرض
يتساءل  دوق  ،املديونية أزمةفيما يتعلق ب) صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري(

لية نؤكد هنا أن صندوق النقد الدويل يهتم باألداءات االقتصادية واملاف ،البعض عن الفرق بينهما
ميثل هذا األخـري  و ،بينما البنك الدويل يهتم بالقضايا املالية والتنموية على املدى البعيد ،العامة

  :2ويتألف البنك من مخسة أقسام هي 1شبه مؤسسة مالية تضامنية وتنموية اجتماعية وسياسية
    (I BRD) البنك الدويل لإلعمار والتنمية
  (I DA) املؤسسات الدولية للتنمية

  )IFC( سسات الدولية للتمويلاملؤ
  )MIGA( الدولية االستثماراتوكالة ضمان 

  )ICSID( االستثماريةاملركز الدويل لتسوية الرتاعات 
نظر كل منهم، بداية ال بد أن نشري إىل ضـرورة التفرقـة    وجهةالبدء يف حتليل  وقبل

على أن هذه التفرقـة   واحللول اليت تدافع عن مصاحل املدينني اآلراءبشكل واع وجيد بني تلك 
فما أكثر ما ختتلط احللول مع بعضها البعض وتتداخل فيما بينها وتتعدد  السهل،ليست باألمر 

 ورغمفيها املواقف، من هنا سوف حنرص يف هذا التحليل موعة احللول املطروحة،  تتشابهأو 
حنـيط   حىتصل ما يف هذه احللول من تداخل وتشابه إال أننا سنحرص على عرضها بشكل منف

املطروحة فكرا  احللولوغلبة سيطرا على ساحة  وانتشارهاا على حنو شامل، نظرا خلطورا 
  .وتطبيقا

أزمة الديون  اندلعتقد ظهر حينما  كانمشكلة املديونية العاملية من االنزعاجبداية إن 
  .يف الفصل الثاين ، كما ذكرنا ذلك سابقا1982أوت من سنة  شهر يف
كبرية بني صفوف الدائنني، وهلذا حدث تدفق مسـتمر مـن    ضجةك الوقت حدثت ذل ومنذ

واليت تنطلق كلها من أهداف احملافظة على أمـواهلم، وحماولـة    الدائنوناملقترحات اليت بلورها 
                                                

 .298ص  2006أمحد حسني عنان  جدلية العوملة دار كيويل دمشق سوريا  -  1
 .299-  298نفس املرجع السابق ص  -  2
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لضمان الوفاء بالديون واستمرار بقائهم داخل عالقـات القـوى الالمتكافئـة     املدينني احتواء
 ،ويف نفس الوقت بدأت تظهر بعض املقترحات من طرف املـدينني  ،العامليالرأمسايل  باالقتصاد

 ،وعليه سنقوم يف هذا الفصل بعرض رؤية املؤسسات املالية الدولية فيما يتعلق حبل أزمة املديونية
  .  بلدان املدينةالمع التعرض لبعض املقترحات اليت قدمتها 
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  النقد الدويل رؤية صندوق : األولاملبحث 
مـن سـنة    ابتداءالعاملية، وخاصة  األزمةبكل ثقله يف صندوق النقد الدويل  ألقى لقد

اآلن  يعتـرب ، فإنه يلعبه يف إدارة هذه األزمة الصندوقبات ، ونظرا للدور املتزايد الذي 1982
يصـها  املسيطرة يف توجيه هذه األزمة وإدارا طبقا لرؤيته اخلاصـة يف تشخ  القوىأحد أهم 
الكثرية اليت أدخلها على نظـم السـحب مـن     التغرياتأن الصندوق يف ضوء  كما.وعالجها
فإنه أصبح  ،املشروطة خالل فترة السبعينات والثمانينات التسهيالتللكثري من  وابتكارهموارده 

واليت تواجه مشكالت حـادة يف خدمـة    ،القوى املقرضة لبلدان العامل الثالث املدينة أهمأحد 
الصندوق ألزمة املديونية العاملية واحللول اليت يطرحها،  رؤيةأن نتعرض لتشخيص  وقبل .اديو

العوامل والظروف املوضوعية والذاتية اليت جترب البلد املـدين   نالتساؤل ع إىلجتدر اإلشارة أوال 
 .صندوق النقد الدويل إىلللجوء 

لبلـد املـدين للجـوء إىل    ا اليت تدفع والذاتية املوضوعيةالعوامل والظروف  .1 
  .النقد الدويلصندوق 

يف  املتضـمنة لصندوق النقد الدويل وقبول شروطه ا مع ليضطر للتعامإن البلد الذي 
معدل خدمة دينه ل بعد وصو صعب وضع اقتصاديبرامج التثبيت والتكييف عادة ما يكون يف 

  .اخلارجي إىل مستوى اخلطر
دينـه   بالتزامـات يف الوفاء  االستمرارالبلد املواءمة بني  عدم إمكان هيمعامل هذا املأزق  وأهم

يف متويل وارداته الضرورية، وهو األمر الذي ينعكس يف وجود أزمة  االستمراروبني ، اخلارجي
يف الوقت الذي تكون فيه اجلـدارة   ،للمزيد من القروض اخلارجية واحتياجاته ،األجنيبللنقد 
وضع ال  احلقيقةهذا املأزق هو يف  واستمرار .الدولية قتراضااليف أسواق  اارتقد  االئتمانية

 استمراريعين  املأزقهذا  استمرارذلك أن  ،السائد حتمله لفترة أطول االجتماعييستطيع النظام 
مما ينعكس يف تناقص عرض السلع واخلـدمات   ،1االسترياداملدين على  االقتصاد قدرة تدهور

                                                
  : ملزيد من اإلطالع أنظر - 1
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ن الطاقات اإلنتاجية احمللية، وزيادة معدالت البطالة، وعدم وتعطل جانب م وارتفاعالضرورية، 
 بنشوب، واستمرار هذا املأزق يهدد االقتصادي، وتدهور معدالت النمو االستثماربرامج  تنفيذ
 األرجنتنيكما بدا ذلك واضحا يف (السائد  االجتماعي االقتصادييف النظام  اجتماعي انفجار

املهيمنـة يف   االجتماعية االقتصادية التشكيالتأنه مع عجز  بيد .2000   -1982 خالل الفترة
ذهب للصندوق ليقدم له شهادة تضطر أن ياخلاصة، فإنه  ملصاحلهمواجهة املوقف احلرج وإنقاذا 

   .اخلارجي اومواصلة دفع أعباء دينه االقتراضتستطيع أن تستمر يف  مبقتضاهاحسن النية اليت 
  يةاملديون ألزمةتشخيص الصندوق  .2

صندوق النقد الدويل لدى تشخيصه ألزمة املديونية على  لرؤيةالفكرة األساسية  تقوم
توازن خارجي فإن ذلك ينعكس يف زيادة عجز احلساب اجلاري،  عدمأنه إذا كان البلد يواجه 

  .االختاللاالقتراض اخلارجي لتمويل هذا  زيادةاألمر الذي يتطلب 
عن عوامل دائمة، وإذا مل يتخذ البلد اإلجـراءات   انامجتالل خأنه إذا كان هذا اال بيد

د خارجية سوف تسـتمر  راحلاجة لتمويل هذا العجز مبوا فإنوالسياسات الضرورية للتكييف، 
  .بال اية

، إىل أن يصل احلال بالبلد إىل نقطة تتـدهور  باستمرار الدينذلك يتزايد حجم  وأثناء
اخلارجي، وتسوء فيها ثقة الدائنني فيه، ويصعب عليه  أعباء دينه خدمةبعدها قدرته الفعلية على 

إجراءات املواءمـة أو التكييـف    اختاذما فشل البلد يف  وإذا.النقد الدولية أسواقمن  االقتراض
فإن ذلك جير البلد على فرض قيود شـديدة   تنفيذهاالضرورية يف الوقت املناسب، أو تأخر يف 

وإذا كان البلد . وضغوطا تضخيمه انكماشاتسبب  افإعلى الواردات، وعندما تقل الواردات 
كبريا يف تـدبري   اعتمادايعتمد على الواردات  –الثالث  العاملكما هو احلال يف غالبية بلدان  -

 .برمتـه  االقتصادي، فإن الرقابة على الواردات تؤثر على النشاط والوسيطة االستهالكيةسلعه 

                                                                                                                                              
  .126 – 107مرجع سبق ذكره ص  –رؤية من العامل الثالث  –اخلارجية  الديونأزمة  –رمزي زكي  -

- J.C SANCHES Arnou: Dette et Développement, Mécanismes et Conséquences de l’endettement du 
Tiers Monde, éditions PUBLISUD Paris 1982 en CO. Edition, O.P.U, Alger. 

289/316أمحد حسني عنان، جدلية العوملة  مرجع سبق ذكره، ص  -    
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ترى أن التمويل اخلارجي مبفـرده ال حيـل مشـكلة    بنتيجة  الرؤيةالصندوق من هذه  وخيرج
احمللي على النمو،  االقتصاداملشكلة وال حيلها ويؤدي إىل إعاقة  يؤجلفهو . اخلارجياالختالل 

 .املشـكلة الكفيلة بعالج ومتثل ، دهايتقيويتعني أال يتأخر يف  ،التكييف مطلوبة إجراءاتبينما 
ن بني التمويل اخلـارجي وإجـراءات التكييـف،    ال يكو االختيارهنا يرى الصندوق أن  من

إجراءات املواءمـة والتكييـف    باختاذيكون بني اإلسراع  االختيار إمنافالتكييف واقع ال حمالة، 
وما ينجم عنها من إساءة لنمو  االختاللحالة  استمرارفيها من ناحية، وبني  بالتدرجبسرعة أو 
  .احمللي االقتصاد

وعدم  االختاللحالة  استمرارأي ( تكون باهظة الثاين ياراخلالصندوق أن كلفة  ويرى
فإن التكييف سيحدث وعليه ). األكثر كلفة وإيالما هيوضع إجراءات التكييف موضع التنفيذ 

وأنه حينما يتأخر البلـد املـدين يف    ،الصندوق أو بدون مساعدته مبساعدةإما  عاجال ام آجال
يكون مضنيا وواسعا، وقد يتم على  سوفالتكييف  فإن، 1الالزمة التصحيحيةوضع السياسات 
  .االجتماعيةحساب األهداف 
وضعها الصندوق لدراسة مديونية بلـدان العـامل    اليت 2الدراساتأن كثري من  ورغم

 الـيت  العوامل اخلارجيـة  منعود إىل جمموعة تاليت اخلارجي  االختاللتشري إىل مشكلة  الثالث
  :نذكر منها

 تقلب، أسعار الفائدة زيادة، وشروط التبادل الدويل تدهور، والعاملي ادياالقتصالكساد  أثر -
فنجـد كـذلك    الرأمساليـة نزعة احلماية بالبالد  تزايد، قيمة الدوالر ارتفاع، وأسعار الصرف

  :وهيالعوامل الداخلية  من جمموعة

                                                
  .1986تائج مع مشروع صياغة لرؤية عربية، القاهرة، دار املستقبل العريب أزمة القروض الدولية األسباب و الن: رمزي زكي - 1
  :ملزيد من اإلطالع أنظر - 2

  .1967التجارة الدولية و التنمية، ترمجة سعيد دويدار، القاهرة، دار ضة مصر : جريالد ماير -                
  .70الراهنة ، مسامهة حنو فهم أفضل مرجع سبق ذكره، ص  األزمة االقتصادية العاملية: رمزي زكري -                  

- J.C SANCHEZ ARNOU: Dette et Développement, Op.Cit P 210. 
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ويل التضخمي ومنو التم تزايد، العامةحدة االختالل باملوازنة  زيادة، ويف سعر الصرف املغاالة -
، املـوارد القطاع العام على ختصـيص   سيطرة، مةاإلدارة السعرية السلي غياب، والنقودعرض 
  .سعر الفائدة سلبية
كل بلد مدين علـى   يفعندما يتعرض لتشخيص هذه املشكلة  الصندوقأن  دهشأن من امل إال

ليه فإنه يهمـل متامـا   والتكييف اليت يفرضها ع االستقرار برامجوكما هو واضح من  –حدة 
بلدان العامل الثالث املدينة،  ارتكبتهااملشكلة على أا جمرد أخطاء  ويشخصالعوامل اخلارجية، 

  .والتكييف فقط على املسائل الداخلية االستقراربرامج  تركزوهلذا 
ا يترتـب عليـه مـن    اخلارجي يف ميزان املدفوعات وم االختالليرى أن  فالصندوق
يف التحليـل   املشكلةاحمللي وهذا يعين أن  االستهالكإفراطا يف مستوى  يعكس مديونية خارجية

الزيـادة يف   لتمويـل  االقتـراض  استخدماألخري ترجع إىل وجود فائض طلب حملي، وإنه إذا 
ولن يكون البلد عرب الزمن  تتزايداملدين لن  لالقتصاداجلاري، فإن الطاقات اإلنتاجية  االستهالك

 االستثماريستخدم لتمويل  اخلارجيإذا كان التمويل  أما .أعباء دينه اخلارجيقادرا على خدمة 
 االقتصـاد ، فإن االقتراضعن كلفة  تزيد االستثماروكانت اإليرادات احلدية النامجة عن زيادة 

  .املدين سيكون قادرا على خدمة دينه
متناسـبا   الدين، فإن عجز احلساب اجلاري جيب أن يكون متاعبي لقفإنه لت وعموما

احمللية، واليت جيب بدورها أن تنسق مع طاقة البلد على خدمـة   واالستثمار االستهالكمع أمناط 
عبارات اليت تتردد يف كتابات خـرباء الصـندوق تبقـى دائمـا     الأن  والواقع.اخلارجيدينه 

زيادة  وليسيراد ا ضرورة رفع قدرة البلد املدين على الوفاء بأعباء دينه اخلارجي  مصطلحات
  .قدرته على النمو ورفع مستوى معيشة سكانه

  التكييفمضمون برامج   .1. 2
وصـندوق النقـد الـدويل     الدائنوناألسس النظرية لعمليات التكييف اليت يطالب ا  تنطلق

نظرية ميزان املدفوعات الـيت بلغـت    منويصرون على فرضها على بلدان العامل الثالث املدينة 
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هذه النظرية يف حتليل سياسات التجـارة   استخدمت إذ ،1جيمس ميد اتكتابذروة نضجها يف 
مث يف حتليل الصلة القائمة بني تراكم الـديون اخلارجيـة    الصناعية،اخلارجية للبلدان الرأمسالية 

الوطين لتصحيح عدم التوازن احلاصل  االقتصاداليت يتعني تنفيذها داخل  الضرورية توالتكييفا
  .املدفوعات ميزانيف 

إذا  ،أن ميزان املدفوعات يعترب يف حالة تـوازن " اإلطار هي  هذااجلوهرية يف  والنقطة
مـن   ،العامليـة  حمصـالته الزمنية املعينة الوفاء مبدفوعاته العاملية من  الفترةالبلد خالل  استطاع
حتمل  إىل اضطراراجلارية والتدفقات العادية التلقائية إىل الداخل من رأس املال، دون  العمليات

اجلـاري عـن    احلسابجرد جتنب العجز يف مبأو تقيد الواردات  ،عبء زيادة كبرية يف البطالة
  عمليات رأمسالية أو  إجراءتنشأ احلاجة إىل فٍرأس املال إىل الداخل،  طريق تدفق تلقائي يف

  راء ـب إجـيتطل يـخارج اللـاختن ـتسرب الذهب إىل اخلارج ويعاين البلد حينئذ م
  .2عالج

يرجع إىل عدم وجود التوازن اخلارجي إمنا  انعداممن أن  اإلطارالنظرية يف هذا  وتنطلق
حيدث إذا كان مستوى اإلنفاق القومي يف سنة معينة يزيـد   بساطة، فالعجز بكل توازن داخلي

العادي لرأس املال إىل الداخل  باالنسياباليت ميكن احلصول عليها  املواردعن الناتج احمللي زائد 
رأس املال إىل الـداخل عـن طريـق     انسيابنفسها، وهو األمر الذي يتطلب  السنة هذه يف

  .أو خبروج الذهب إىل اخلارج االستثمار أو االقتراض
وى ذلك كله، ويف ضوء هذا التشخيص هـو أن العجـز احلاصـل يف ميـزان     جوف

 ،)درات والوارداتالفرق بني الصا(املدفوعات والذي جيد جتسيده يف فجوة التجارة اخلارجية، 
هو يف التحليل األخري انعكاس لوجود طلب فائض معربا عنه يف فجوة املوارد احمللية، أي الفرق 

                                                
 الدائنةالعريب مع إشارة خاصة على  االقتصادالعاملية وتأثريها يف  االقتصاديةدراسة يف األزمة  – العريب حتت احلصار االقتصاد –رمزي زكي . د - 1

  .234ص  1989لبنان  –بريوت  –مركز دراسات الوحدة العربية  –ية العربية واملديون
  :وملزيد من اإلطالع أنظر -  2

 .234مرجع سبق ذكره ص  –العريب حتت احلصار  االقتصاد –رمزي زكي . د - 
  .72ص .مرجع سبق ذكره  1968دار ضة مصر  –القاهرة  –ترمجة أمحد سعيد دويدار  –التجارة الدولية والتنمية  –ماير . جريالدم 
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بني االستثمار احمللي واالدخار، وبني اإلنفاق احلكومي والضرائب، وذلك بغض النظر عن تأثري 
 ).نقصد بذلك حالة االقتصاد العاملي(العوامل اخلارجية 

  يف ميزان املدفوعات لة اإلختالطرق معاجل .2.2
السائدة عن توازن ميزان املدفوعات أن هنـاك ثـالث    لألسساملعلوم وطبقا  ومن
  :التوازن املفقود وهي واستعادةخالهلا القضاء على العجز  من ميكن 1طرق أساسية
ـدف تغـيري هيكـل     االقتصادياملقصودة يف النشاط  التغيرياتتنفيذ جمموعة من  .أ

حبيث يتم القضاء على فائض الطلب املسبب لعجز امليزان،  ،احملليالطلب الكلي ومستوى 
أن هذا اإلجـراء   عوالواق .املتاحةتتوافق مع املوارد  انكماشية سياسةأي من خالل إتباع 

 االنكمـاش ورغم أن .  انكماشيطابع  ويهدف إىل ختفيض الطلب الكلي وهلذا فهو ذ
جند أن هـذا   ،إال أنه يف حالة تنفيذ هذه السياسة  ،يؤدي عادة بتردي مستوى األسعار

ذلك أن إجراءات هذه السياسة يف معظمهـا  . األسعار ارتفاعيقترن حبالة من  االنكماش
ختفـيض   الـتغريات يف مقدمة هذه  ويأيت .االرتفاعذات عالقة وثيقة بدفع األسعار حنو 

معـدالت عـرض    وتقليلامة، القيمة اخلارجية لعملة البلد وخفض العجز يف املوازنة الع
  .النقود
ميزان املدفوعات من خالل جمموعة من اإلجراءات التدخليـة   مكوناتالتأثري على   .ب

وتقييد الواردات واحلد من تصدير رؤوس األموال وفـرض   الصادراتاملباشرة مثل دعم 
ت أن هذه اإلجراءات هلا تأثري سليب على اقتصـاديا  صورونت .الصرف سعر الرقابة على

بلدان العامل الثالث خاصة يف شقها االجتماعي املتمثل يف زيادة البطالة وإيقاف التنميـة  
  .وتردي معيشة السكان

  .االقتراض اخلارجي و تشجيع االستثمار األجنيب .ج
املدفوعات مـن خـالل    ميزانالتوازن يف  استعادةتستهدف  األوىلوال خيفى أن الطريقة 

فيهما أما ال تأخذان بتلك  فيفترضطريقتان الثانية والثالثة القبول بآليات السوق، أما ال
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حنـو الوضـع    االقتصاديالنشاط  لتوجيهاآلليات، وإمنا يعتمدان على التدخل احلكومي 
  .املرغوب فيه
النقد الدويل املروج لضرورة تكيف بلدان العامل الثالـث   صندوقخيفي أيضا أن  وال

م حلالة العجز املزمن يف موازين مدفوعات تلك البلدان ومـا  العا تشخيصهاملدينة، إمنا يأخذ يف 
كبري يف ديوا، بنموذج فائض الطلب احمللي ويتبىن الطريقـة األوىل كعـالج    منوجنم عنها من 

  .مدفوعات هذه البلدان موازينألزمة 
اليت تسود فيها اآلن ضغوط تضخمية وال تستطيع احلصول  البلدانيرى أن تلك  فهو
رؤوس األمـوال اخلارجيـة    اجتذابغري قادرة على  فهي اخلارجي، االقتراضمن على مزيد 
إنفاقها القومي إىل مستوى يتناسب مع املوارد املتاحة هلـا،   ختفيضيرى أنه جيب  كما اخلاصة،

مع قدرا على خدمة ديوا اخلارجية، ذلك مـن خـالل حزمـة مـن      ذلكعلى أن يتوافق 
  .وصفة الصندوقحتت مصطلح  اشتهرتلتجارية اليت وا واملاليةالسياسات النقدية 

  الدويل حلل أزمة املديونية النقدصندوق  اقتراحات  .3
البلـدان   مـدفوعات من أن حالة العجز يف موازين  لقد انطلق صندوق النقد الدويل 

يف الطلـب احمللـي    فائضوما يترتب على ذلك من مديونية مرتفعة، تعود إىل وجود  ،املدينة
، األموال األجنبية لرؤوسإمكانات البلد وما ميكن أن حيصل عليه من تناقضات تلقائية  يتجاوز

  .واملتمثلة يف اختيار القطاعات اليت تدر أكرب ربح ممكن
املدين خالل فترة معينة بشكل يزيد عما  االقتصاداليت ينفذها  االستثماراتضوء ذلك فإن  ويف

د أن يتم عن طريق إحداث فائض يف الواردات أي مـن  من املدخرات احمللية، ال ب تدبريهأمكن 
  :متويل عجز احلساب اجلاري يف ميزان املدفوعات أي أن خالل

)1(           I – S = M – X = F  
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  :حيث
I :االستثمار  
S :االدخار  

M :الواردات  
X :الصادرات  
F :عجز احلساب اجلاري  
القومي موزعة عادة فيمـا بـني احلكومـة     داالقتصايف  واملدخرات االستثماراتكانت  وملا

ومدخرات القطـاع   استثماراتمن الواضح أن الفجوة القائمة بني  يبدووالقطاع اخلاص، فإنه 
احلكومي، إمنا تساوي وضع احلساب اجلاري وذلك على الشـكل   الفائضاخلاص والعجز أو 

  :التايل
)2(    )Ip– Sp+ ( )Ig– Sg = (M – X  

  :حيث
Ip :يف القطاع اخلاص راالستثما.  
Sp :يف القطاع اخلاص االدخار.  
Ig :يف القطاع احلكومي االستثمار.  
Sg :يف القطاع احلكومي االدخار.  

ومدخرات القطاع احلكومي يعكـس حالـة    استثمارات بنينالحظ أن الفرق  وهنا
ـ  ) 2(من املعادلة  وانطالقا.العامة للدولة املوازنةالفائض أو العجز يف  ا أن مواجهـة  يتضـح لن

 يتحقـق مـن خـالل    ،املـدفوعات يف احلساب اجلاري مليزان  املصاعب اليت تنشأ من العجز
على العجـز   السياسات هذه وتؤثر. اخلاص القطاعاليت تؤثر على صايف مدخرات  السياسات
تستعمل على تقليل عجـز احلسـاب    ،من وجهة نظر الصندوق ،كانت وإذا للحكومة املايل

إال أن ما يهم الصندوق هـو   .مستقبال االستدانةتقليل احلاجة إىل  يفينعكس اجلاري، وهو ما 
الوفاء بعبء دينها اخلارجي املتراكم، وملا كانت تلك القـدرة تتحـدد    علىرفع قدرة الدولة 
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على احلصول على النقد األجنيب، فإن برامج التكيف حتتوي أيضا على بعد  الدولةأساسا بقدرة 
يتعلق باجلزء  وفيما .على احلصول على النقد األجنيب البلداليت تساعد  اساتالسي يتمثل يف ثثال

 هـي فبالسياسات اليت من شأا أن تؤدي إىل تقليل فجوة املوارد يف القطاع اخلـاص   اخلاص
  :اآلتيةاإلجراءات تشمل 
واإليرادات اليت حيققها قطاع األعمال اخلاص، حـىت   الدخولختفيض الضرائب على    .أ 

  .دة صايف عوائدهميكن زيا
الضرائب املفروضة على األرباح والدخول الـيت حيققهـا    منتقدمي إعفاءات سخية  .ب 

من نشاطه يف املشروعات اجلديدة حىت ميكـن حفـز    واألجنيبرأس املال اخلاص احمللي 
يف ااالت ذات األوليـة   االستثماروتشجيعهم على  استثماراماملستثمرين على زيادة 

  .لصادراتاوخباصة قطاع 
  .السلع واخلدمات أسعار لتحديدوترك قوى السوق   األسعارالرقابة على  إلغاء .ج 
والوسيطة للمشروعات  االستثماريةحمسوسة على الواردات  مجركيةتقدمي تسهيالت    .د 

ميكن خفض نفقات اإلنتاج فيها وحتقيق معـدالت مرتفعـة    حىتاجلديدة،  االستثمارية
  .لألرباح والدخول

حىت ميكن حفز القطاع العائلي على القيـام   االدخاريةالودائع  علىالفائدة زيادة سعر  .ه 
  .الفوائد من الضرائب هذهوإعفاء  باالدخار
اليت حيددها صندوق النقد الدويل واليت تتعلق بقضية العجز يف  باملطالبفيما يتعلق  أما

 يفأن هذا العجز يعكـس  للدولة، فإا تنطلق من رؤية حمددة للصندوق مفادها  العامةاملوازنة 
ـ بالقومي، وملا كان اإلنفاق العـام   االقتصادالتحليل النهائي طلب فائض يف   اجلـاري يه قش

باملوازنـة   العجزميثل نسبة ال يستهان ا يف الطلب الكلي القومي، فإن حماصرة  واالستثماري
وأن تعمـل   العـام، العامة وما ينجم عنه من مشاكل، يتطلب العمل على كبح منو اإلنفـاق  

  .احلكومة يف الوقت نفسه على زيادة مواردها العامة
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النموذج العام للمطالب اليت حيددها صندوق النقد الـدويل   فإنعلى تلك الرؤية  وبناء
تقليل العجـز يف املوازنـة    –من وجهة نظره  –واليت تستهدف  االقتصادييف برامج التثبيت 
  :التاليةاط النق يفاألساسية  معاملهالعامة ميكن رسم 

الذي تتحمله موازنة الدولة من جراء وجود وحدات إنتاجية  املايلالتخلص من الدعم    . أ
هذه الوحدات أو بيعها إىل  تصفيةذلك من خالل  ويكون خسارة حتققيف القطاع العام 

وجتاريـة لكـي    اقتصاديةأسس  علىالقطاع اخلاص أو العمل على إدارا بعنصر أجنيب 
  .زيادة أسعار منتجاا النهائية ون ذلك من خالليكقد حتقق رحبا، 

وخباصة ما هو متعلق  االجتماعيالتحويلية ذات الطابع  النفقاتإجراء خفض يف بند  . ب
  .والضرورية التموينيةبدعم أسعار السلع 

أسـعار   زيادةالكلي هلذا الدعم مرة واحدة من خالل باإللغاء يوصي الصندوق  وهنا
والسياسية دون ذلك  االجتماعيةإذا حالت األوضاع  أما .ع تكلفتهام تتساوىهذه السلع حىت 

فال مانع من إتباع سياسة املراحـل،   فجأة،اليت تنشأ يف حالة إلغاء الدعم  لالضطراباتنتيجة 
عـالوات  يف هذه السلع، مع تقرير زيادات  ألسعارالتدرجيي  االرتفاعويكون ذلك من خالل 

وبشرط أن تتمخض تلك األساليب عن حتقيق خفـض   دود،احملاملوظفني والعمال ذوي الدخل 
، ايل يف كل سنة من سنوات الربنامجاإلنفاق العام اإلمجو السلعيمستمر لنسبة تكاليف الدعم 
  :وهذا عرب مجلة من اإلحراءات

من األسعار العاملية هلا، فضال عن زيـادة أسـعار    واالقتراب الطاقةزيادة أسعار مواد    .أ 
واخلـدمات   واالتصـاالت مثل خدمات النقل واملواصالت  للحكومةاخلدمات العامة 

  .الطبية
بتعيني  االلتزامالتشغيل، ويكون ذلك برفع يدها تدرجييا من  جتاهتغيري سياسة الدولة  .ب 

ت العرض والطلب يف سوق قالعال ةحىت ميكن إعادة احليا اجلامعات،اخلرجيني اجلدد من 
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دالت البطالة يف السـنوات األوىل مـن تنفيـذ    إىل زيادة مع ذلكالعمل، حىت لو أدى 
  .الربنامج

اليت  االستثماريةيف ااالت  دخولأن تكف الدولة عن ال بضرورةويوصي الصندوق  .ج 
يقوم ا، مثل مشروعات الصناعات التحويلية، وأن ينحصـر   أنميكن للقطاع اخلاص 

  .شبكة البين التحتية لواستكماااالت املتعلقة ببناء  يفالعام فقط  االستثماردور 
املطالبة برفع فئات بعض الضرائب غري املباشـرة وجتميـد    علىكما حيرص الصندوق   .د 

  .للعمال واملوظفني يف احلكومة والقطاع العام والعالواتاألجور والرواتب 
اإلجبار أو الضوابط على تنفيذ تلـك املطالـب، فـإن     منوحىت ميكن وضع نوع . ه

املصريف املسموح به للحكومة والقطـاع   لالئتماند عليا الصندوق يصر على وضع حدو
  .العام خالل فترة الربنامج

املصريف املسموح للقطاع اخلاص، كمـا   لالئتمانبالنسبة  الشرطكان ال يضع هذا  وإن
حد أقصى إلمجايل عجز املوازنة ونسبته إىل النـاتج   وضعيصر الصندوق على ضرورة 
  .نامجالرباحمللي اإلمجايل خالل سنوات 

والسياسات اليت دف إىل زيادة قـدرة الدولـة يف    باإلجراءاتفيما يتعلق  أما
الصندوق هي ختفيض  اقتراحاتفإن القضية األساسية يف  األجنبية،احلصول على العملة 

  .تلك السياسة متوافرة يف هذه البالد جناح شروط بأنالقيمة اخلارجية للعملة تومها 
زيـادة  : العملة األجنبية من خالل التخفيض سوف حتقق عرب يفهنا فإن الزيادة  ومن

ذلك ال بـد   وكل .يف قطاع الصادرات االستثماراملوارد إىل  اجتاه الواردات،الصادرات، تقليل 
إطار من حترير التجارة اخلارجية، أي إلغاء القيود النوعية والكمية علـى الـواردات    يفأن يتم 
 العمالتاء الرقابة على الصرف، والسماح بدخول وخروج بالرسوم اجلمركية وإلغ واالكتفاء

  .األجنبية اخلاصة
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النقدية واملالية اليت يصر صندوق النقد الدويل علـى   واإلجراءاتمن أهم املطالب  تلك
  .مع بلدان العامل الثالث االقتصادي التكييفتنفيذها يف برامج 
غ بشكل عام وإمنـا حتـدد يف   تلك احللول واملطالب ال تصا أناإلشارة هنا إىل  وجتدر

  .جدول زمين حمددويف حتقيقها خالل فترة الربنامج،  يتعنيشكل أهداف كمية حمددة 
  مبعىن وجود شروط جيـب أن حتقـق   ،شروط أداء مايل عادةكذلك الربنامج  ويتضمن

 املوارد املقدرة يف الربنامج ويرسل الصندوق إىل علىوإال يوقف حق الدولة العضو يف احلصول 
ورد يف الربنـامج والتسـاؤل    من مطابقة األداء مع مـا  للتأكدالدولة بعثاته كل ستة شهور 

املقترحة من طرف صندوق النقد الدويل ملعاجلة أزمة املديونيـة   السياساتهل فعال  :املطروح
مدى تأثري ذلك على فجوة املوارد احمللية وعلى التوازن اخلارجي، وهذا مـا   وماأتت بثمارها، 

لدويل واجهته مجلة من ممارسات صندوق النقد ا أنغري .يف الفصل اخلاص باجلزائر حبثنا يشكل
 .االنتقادات نقدمها يف الفقرة املوالية

  إىل الصندوق املوجهة االنتقادات .4
لقد تعرض الصندوق جلملة من االنتقادات وخاصة من طرف البلدان املدينة، وبعـض  

يتعلق بشروطه وسياسته، ومن بـني هـذه االنتقـادات     املنظمات الغري حكومية وذلك يف ما
  :1نذكر
 برنامجالربامج اليت يدعمها الصندوق حترص على حماربة التضخم، وذلك من خالل تنفيذ  نإ. أ

حدود قصـوى   ووضعصارم للحد من منو اإلنفاق العام وتقليل العجز باملوازنة العامة للدولة، 
يف تشخيصـه ملشـكلة    متاما، ومثل هذا الربنامج خيطئ املصريف املسموح به للحكومة لالئتمان

  .التضخم يف هذه البلدان
سببه عوامل هيكلية مثل بطء النمو يف القطاع املنـتج   التضخمكبري من هذا  فجانب
 اإلخـتالالت وهذه  ،القائم بني الزراعة والصناعة واهلجرة إىل املدن واالختاللللسلع الغذائية، 

                                                
جملة العلوم اإلنسانية جامعة منتوري  -وحقائق إنتاج التبعية ياخلوصصة، برامج التكييف اهليكلي بني أوهام اخلطاب اإليديولوج -صاحل ياسر الليربالية  - 1

  .71/74، ص 1999/ 12قسنطينة، عدد 
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أن  كما.جلتها يف اآلجال القصرية أو املتوسطة اليت تغطيها برامج الصندوقال ميكن معا اهليكلية
 ارتفـاع احمللي مصدره عوامل خارجية مثل زيادة أسعار الـواردات،   التضخممن  اجانب كبري

نتيجة لزيادة عبء الديون، تقلبات  االستريادتدهور طاقة الدولة على  اخلارجي، االقتراضكلفة 
ج اليت يدعمها الصندوق ال تشري هلذه العوامل، وخنلص هنا أن بـرامج  والربام الصرف،أسعار 
 احمللي،ال دف إىل عالج مشكلة التضخم، وإمنا إىل تقليص النمو واحلد من اإلنفاق  الصندوق

  .من أجل تدبري املوارد الالزمة للوفاء بالدين اخلارجي
الث يظهر بصورة واضحة يف نقصان إن العجز املسجل يف ميزان املدفوعات لبلدان العامل الث .ب

االحتياطات األجنبية، وأن معاجلة هذا العجز من طرف صندوق النقد الدويل، فهو يقترح على 
والفائض، متـثالن   العجزاملعلوم أن حالة  ومن هذه البلدان تطبيق برامج التكييف اإلقتصادي،

املالحظ أن الـدول الـيت    كنليتعني معاجلته،  االختالليف نظر الصندوق، فإن هذا  تإختالال
أما جمموعة الدول ذات الفائض  الفقرية،يتعني عليها أن تقوم بالتكييف هي بلدان العامل الثالث 

اخلارجي املتحقق لبعض الـدول   العجزحىت يف حالة  بل .فال يزاول الصندوق عليها أية ضغوط
كـن ال  االت يف حالة عجز، وليف معظم احل هيوالرأمسالية ومنها الواليات املتحدة األمريكية، 

اخلارجية أو  االقتصاديةيف جمال السياسة  تتخذهايستطيع الصندوق أن يعارضها يف أية إجراءات 
  .1الداخلية

ترتكز على مبـادئ مدرسـة   بداية السبعينات من القرن املاضي ن توجهات الصندوق يف إ. ج
مجيع  ومل ،2إىل القضايا النقدية ةاالقتصادياليت ترجع كافة املشكالت  املدرسةالنقديني وهي 
الصناعية إىل زيـادة البطالـة    الرأمساليةالعملي يف البلدان  هاوقد أدى تطبيق، اجلوانب األخرى
 ،يف أسـعار الفائـدة   واملغاالةيف أسعار الصرف  الفوضىمنو اإلنتاجية، وإىل  وإبطاء معدالت

                                                
  .68/79ص . مرجع سبق ذكرهاالقتصادية، الوجيز يف الوقائع  -ابن طاهر حسني، وأخر - 1
، 1985ةـاملعهد العريب للتخطيط بالكويت سن –ة حنو فهم أفضل ـمسامه –ة ـة الراهنـالعاملي االقتصاديـةة ـاألزم –ي ـزي زكـرم. د  -2

     .        79/88ص 
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على بلـدان   تطبيقهابالنا بنتائج  فما .1اءعلى عاتق الفقر النقديالتوازن  استعادةوإلقاء كلفة 
  العامل الثالث املدينة اليت تعاين الركود؟

والذي كـان   ،يف هذا املبحث للحلول املقترحة من صندوق النقد الدويل القد تعرضن
ألن هذه الفوائض املالية املوجودة لدى البنوك  ،يهدف للمحافظة على مصاحل رأس املال الدويل

وذلك عكس ما  ،الية يف معظمها فوائض البلدان املتقدمة ولذا جيب احملافظة عليهاوالبلدان الرأمس
لدى هذه البنوك وتعاملـت   فوائض نفطية تراكمتهر يف السبعينات من القرن املاضي حيث ظ

  .معها بطريقة مغايرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .86نفس املرجع السابق ، ص  - 1
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  رؤية البنك الدويل ألزمة املديونية :املبحث الثاين
  هليكليقروض التغيري ا .1

والتعمري يعترب املؤسسة التوأم لصندوق النقد الـدويل منـذ    لإلنشاءالبنك الدويل  إن
أنشئ لكي يكمل مهمة صندوق النقـد الـدويل،    قدبريتون وودز، و اتفاقيةميالده يف صورة 

الدوليـة   االسـتثمارات القروض الدولية طويلة األجل لتشجيع حركة  تقدمي استهدفحيث 
  .على حتقيق النمو املتوازن الطويل األمد للتجارة الدولية والعمل األعضاء اندبللل

العامل الثالث كأعضاء يف هذا البنك، إال أنـه نظـرا    بلدانمن دخول معظم  وبالرغم
على أغلبية رأمساله، وبالتايل على الشطر األعظـم مـن القـوة     القويةلسيطرة الدول الرأمسالية 

  .الدول املتقدمة ما يف خدمة مصاحلفإنه كان دو إدارته،التصويتية يف 
اليت جتمعت بالبنك سواء كان ذلك عن طريق رأمساله املـدفوع، أم   الفائضةفإن األموال  وهلذا

بشـكل رئيسـي    اجتهـت قد  احلكومات،لدى  لالكتتاباليت يطرحها  السنداتعن طريق 
والستينات من  سيناتواخلميف الدول األوروبية خالل النصف الثاين من األربعينات  لالستثمار

يف مواجهة مشكالت إعـادة   ملساعداالقرن املاضي، حيث ركز البنك نشاطه يف هذه الدول 
وخالل تلك الفترة مل حتظ بلدان العامل الثالـث   .الثانيةاحلرب العاملية  انتهاءالتعمري والبناء بعد 

ـ   اكهااشتررغم  )احلصول على قروض(ثل هذا االمتياز مب االستقاللاحلديثة  و يف عضـويته ول
   .1حبصص ضئيلة يف رأمساله

يف دعم ومساندة الدول الرأمسالية يف غرب أوروبا للخروج  مهمتهأن أدى البنك  وبعد
مليون دوالر يف 250 من أول املستفدين فرنسا اليت قدم هلا البنك  توقد كان من حمنة احلرب،

بدأ البنك يوجه عناية خاصـة   ،يناتمن النصف الثاين من الست ابتداءأنه  لوحظ  ،1947سنة 
، وخباصة يف ضوء تعاظم األجلمتوسطة وطويلة  اليقدم هلا قروض الثالث العامللنشاطه يف بلدان 
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ة للسـلع  دوبروز أمهية هذه الـدول كمسـتور   العامليالرأمسايل  االقتصاد يف 1ظاهرة التدويل
مرحية لرؤوس األمـوال   ستثماريةاللمواد اخلام ومواد الطاقة، وكمجاالت  وكموردة ،الصناعية
الواليات املتحدة األمريكية على البنك من خالل ما متلكه مـن حصـة    لسيطرةنظرا  .الفائضة

وما ينجم عنها من قوة تصويتية كبرية متكنها من التحكم يف قراراته، فقـد   رأمسالهمرتفعة يف 
 والستيناتل فترة اخلمسينات أن القروض اليت قدمها البنك إىل بلدان العامل الثالث خال لوحظ

مصـاحل   الواليات املتحدة األمريكيـة  والسبعينات كان يقدمها إىل تلك الدول اليت توجد ا
 ومن 2ومل تكن هذه الدول هي األكثر فقرا يف جمموعة بلدان العامل الثالث وعسكرية، اقتصادية

البنك فإن قروضه مل تذهب إىل هذا لسيطرة اإليديولوجية الرأمسالية على  نظرااملؤكد أيضا أنه 
 .3االشـتراكي والعمل على بناء اتمع  املخططةتلك الدول اليت كانت ترفع شعارات التنمية 

اخلارجيـة اخلاصـة،    االستثماراتكان يهدف إىل تشجيع حركة  البنك فضال عن ذلك فإن
دي اسـتعداده  من مث فهو يب .الستثمارات،اخلق أفضل الظروف املمكنة أمام تلك  ويسعى إىل

لتقدمي القروض إىل تلك البلدان اليت تتبع سياسة الباب املفتوح واليت تتزايد فيها االسـتثمارات  
من هنا فهو ال ميانع تقدمي القروض لتمويل بنـاء  واألجنبية اخلاصة، يوجد ا مناخ مالئم هلا، 

بلدان  جتربةال هنا لتحليل يتسع ا وال. 4اهلياكل القاعدية الالزمة لرفع كفاءة األداء االقتصادي
يف جمـال أزمـة    البنكالعامل الثالث مع البنك، وما يهمنا هنا علي وجه الدقة هو حتليل رؤية 

 .املديونية العاملية، والدور الذي يلعبه يف تلك األزمة
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  اقتراحات البنك الدويل .2
يت تعرضنا هلـا  ال خترج عن رؤية صندوق النقد الدويل ال الدويلالبنك  اقتراحات إن
بلدان العامل الثالث املدينة،  ارتكبتهاتراكم يف األخطاء اليت  أاتشخص األزمة على  فهي.سابقا

ا قد جنما بسبب تأخر هذه البلدان يف إجراء عمليـات التكييـف   وشد األزمةوأن عنف هذه 
  .اإلختالالت اهليكلية علىالالزمة للقضاء 

ال يعترف خبطورة العوامل اخلارجية اليت سامهت بشكل  ،الصندوق شأنشأنه يف ذلك  فالبنك
أسعار النفط وأسعار الـواردات   ارتفاع املدمرة على تلك البلدان مثل  آثارهارئيسي يف إفراز 

حصيلة  واخنفاضأسعار الفائدة، وتقلب أسعار الصرف  وارتفاعواإلنتاجية،  والصناعيةالغذائية 
أـا   علـى ينظر إىل تلك العوامل  فهو ،ة و نزعة احلمايقيمة الدوالر ومن وارتفاع الصادرات،

املدينـة أن   الثالـث وأنه من املتعني على بلدان العامل  واستقرتمتغريات خارجية، قد حدثت 
   .وسياساا مع هذه املتغريات اقتصاديااتكيف 

تسهيل مهمة الصندوق يف إعادة صياغة وتشكيل السياسات  هودور البنك الدويل  إن
لبلدان العامل الثالث املدينة واحلرص على تكييف هياكلها  واالجتماعية االقتصاديةتوجهات وال

الرأمسايل العاملي وذلك عن طريق ما يقدمه من قـروض   االقتصادمع أزمة  يتناسباإلنتاجية مبا 
، فأن أهم تطور ظهر يف سياسة البنك الـدويل  و بالـذات يف   إلجناز هذه املهمة األجلطويلة 
هـذا   ظهر ،اهليكلي بالتكييفاإلقراض اخلاص ة أزمة املديونية العاملية هو ظهور ما يدعي بساح

البنك قد درج على ج اإلقراض املـرتبط بتنفيـذ    ذلك إذا كانل، 1980سنة  منالنوع بداية 
 أمشل،التكييف اهليكلي يتعدى هذا النهج إىل ما هو  حمددة، إال أنه يف ضوء قروض مشروعات
السريع لإلنفاق املترتـب علـى    التمويليهدف إىل توفري  .اخلاص بالتكييف اهليكلي فاإلقراض

  .1املدفوعاتاإلجراءات الرامية إىل تدعيم ميزان 
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الصـندوق يف تنفيـذ    يساير ويسـاعد سنوات وبذلك  عشرميتد من مخس إىل  وهو
ادة قدرة هـذه  دعم ميزان املدفوعات وزي هومن هذا التمويل  فاهلدف.مهمته يف تلك البلدان

ة إىل تكييف يف متويل تلك اإلجراءات الرامي يتمثلالبلدان على سداد ديوا اخلارجية، وجوهره 
  مبا يتالءم مع مصاحل البنك الدويل وإستراجتية رأس املال الدويل ، هيكل اإلنتاج احمللي

  أجل التكييف اهليكلي منحمتوى برامج اإلقراض  .3
يت ميليها الصندوق على بلدان العـامل الثالـث املدينـة،    ال املدىالسياسات قصرية  إن

طويلة املدى اليت يدعمها البنك وكلتا املؤسستني تعمالن  السياساتتتكامل بشكل عضوي مع 
بينهما حىت ال حيدث تضارب أو تعارض جتاه مواقفهما مع بلدان العامل  فيمااآلن بشكل منسق 

  .املدينةالثالث 
إىل اية سـنة   1980من بداية سنة التكييف اهليكلي  وضقرخربة برامج  وباستعراض

  :1تتضمن ثالث قضايا أساسية هي الربامج، يالحظ أن تلك 2000
 5 و 3يتعني حتقيقها يف خالل فترة تتـراوح مـا بـني     اليتحتديد صريح لألهداف  -

  .سنوات
قيق اليت ال بد وأن تتخذ يف غضون مخس سنوات من أجل حت لإلجراءاتحتديد واضح  -

  .األهداف هذه 
احملددة والواضحة اليت يتعني على حكومات بلدان العامل الثالث  اإلجراءاتجمموعة من  -

تنفيذها قبل أن يوافق البنك على القروض، أو على أكثر تقـدير خـالل    ضرورةاملدينة 
  .من سحب قروض الربنامج األوىلالسنة 

كل دولة على حـدى، ولكـن   لتلك القضايا على ظروف  النهائيالتحديد  ويتوقف
على دعم ميزان املدفوعات من خالل تكييفه مع التغريات  العملفحوى هذه القضايا كلها هو 
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العاملي، وذلك بالعمل على احلد من تأثريها على الدخل احمللي يف  الرأمسايل االقتصاداحلاصلة يف 
  .اخلارجي لالقتراضبواسطة اللجوء  القصرياألجل 

يف السنوات األوىل مهمتها التقليل من أثـر السياسـات    تعطياليت العاجلة  فالقروض
األوىل من عمليات التكييف النامجة عن السياسات اجلديـدة   املراحلاليت تظهر يف  االنكماشية

فإن سرعة السحب من هذه القروض عادة ما تكـون أسـرع مـن     وهلذا اختاذهااليت يتطلب 
الربنامج فهي تغطي السياسات  يشملهااليت  اإلجراءات أما .البنك يعطيهاالقروض األخرى اليت 

وهي شرط مهـم   –اليت حيتويها الربنامج  املختلفةأن املسائل  كما.الكلية والقطاعية االقتصادية
كالقضايا التكنولوجية واإلدارية واملالية باملشروعات  املسائل،متتد من أصغر  –يف قبول الربنامج 
  .االستثمارواملوازنة العامة وأولويات  واالستثمار االدخارقضايا  مثلإىل أكرب املسائل 

  الربنامج عناصر .1. 3
اهليكلي على عدة عناصر هامة ينظر إليها البنك علـى   التكييفبرامج قروض  تشتمل

للتغريات اهليكلية املطلوبة اليت يدعي أا متكن البلد املـدين مـن    متكاملةأا تشكل جمموعة 
قوته خلدمـة   استعادةغريات العاملية، وعلى النمو الذي يرفع من قدرته على مع الت نفسهتكييف 
  :ـاملتعلقة ب االقتصاديةتشمل كافة السياسة  وهي .اخلارجية ديونه

احلكـومي،   باالستثمار، وكذا والزراعة والصناعة بالطاقة، وتلك املتعلقة والتصدير االسترياد- 
   .فضال عن إدارة الدين ،دراملوا بتعبئةخلاصة ، واومؤسسات القطاع العام

السياسات ال ختتلف يف قليل أو كثري عـن بـرامج    هذهمضمون  ىأن فحو والواقع
التكييـف   قروضأهم ما مييز برامج  لكن .1الدويل النقدالدعم والتكييف اليت يعقدها صندوق 

 .املدين االقتصاداهليكلي للبنك الدويل هو موقفها من القطاع العام ودوره يف 
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  الربنامج جوهر .2. 3
 االستثماراتخفض العام، و عدور القطاالدويل يف حتجيم  البنكجوهر برنامج  يتمثل

توصياته  كافةفهو ال ميل من  وهلذا ،القطاع العام ا قومي اليتاحلكومية وهو ال يشجع التنمية 
أن ذلـك أحـد    ويعتربعن توجيه النقد الشديد لتلك البلدان اليت يوجد ا قطاع عام قوي، 

واخلارجية ا،  الداخليةاألسباب األساسية للتشوهات اهليكلية املسؤولة عن وجود اإلختالالت 
والشركات العامة يف بلـدان   ،للمشروعاتمن هنا فإن ما يزعج البنك هو ذلك العدد املتنامي 

                                            .1يف تلك البلدان تلعبهالعامل الثالث املدينة والدور الكبري الذي 
دائما إىل  مييل فهو املال الدويل، ومدافعا عن منوذج النمو الرأمسايل ممثال لرأس باعتبارهف
يعترب أن السوق  وهو ،إستراتيجياالتنموية اليت يلعب فيها القطاع العام دورا  االجتاهاتمعارضة 
جانبا كـبريا   البنكارد، ال عجب أن حيمل هي البديل األفضل يف توزيع وختصيص املو املنافسة

 واالسـتثمار  العـام من مسؤولية تزايد مشكلة الديون اخلارجية ببلدان العامل الثالث، للقطاع 
مشروعات القطاع العام يف هذه البلدان فاشلة أو أـا  غلبية أرأي خربائه أن  ففي. 2احلكومي

ثل عبئا ماليا كبريا علـى احلكومـات   يف التدهور، وهلذا فهي مت وآخذةحتقق أرباحا منخفضة 
رأي البنك أن هذا  ويف.اخلارجي أو الداخلي االقتراضالعبء عن طريق  هذاوغالبا ما يسوى 

  :3املنخفض لتلك املشروعات يعود إىل االقتصادي األداء
وسياسية مثل  اجتماعيةقطاعها العام وشركاته العامة لتحقيق أهداف  الدولة تستخدم. أ

  .التشغيل وإخضاع أسعار املشروع لصاحل الفقراءحجم  زيادة
مركزي من جانب الدولة، وهو األمر الذي تواكبه  لتدخلخضوع هذه املشروعات . ب

الذايت وعدم حماسبة  االستقاللشديدة، األمر الذي يفقدها  وبريوقراطيةرقابة أقل مما يلزم، 
  .احلقيقية ملشروعام النتائجمدبريها عن 
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حتدد ا تكاليف اإلنتاج وبيع املنتجات، وعدم وجود املنافسـة   اليتشوهة األسعار امل. ج
  .ملنتجاا املشروعات باحلماية اجلمركية هذهحيث غالبا ما تتمتع 

  .وتنمية املهارات اإلدارية املناسبة للحوافزعدم وجود نظم كافية . د
ته ودوره يف هنا موضوع القطاع العام وإجنازاتـه ومشـكال   نناقش الاحلال  وبطبيعة

املدينة، فذلك خيرج عن نطاق حبثنا، لكننا نريد أن نعرض فقط  الثالثبلدان العامل  اقتصاديات
وما تقترحه بـرامج   –يف ضوء عالقاا مبشكلة املديونية  –هذا املوضوع  يفوجهة نظر البنك 

  .اهليكلي بشأا التكييفقروض 
 وختصيصل األفضل يف إدارة وتوزيع املشروع اخلاص هو الشكيعترب البنك مبدئيا أن 

التكييف اهليكلي للبنك تزعم بأا دف إىل  قروضهذا األساس فإن  وعلى.االقتصاديةاملوارد 
وأبعادها متاما عن األهـداف   ،خالل آليات السوق منعالج مشكالت شركات القطاع العام 

ر منتجاا لتتمشى مع األسعار جتارية حبتة، برفع أسعا أسسوالسياسية وإدارا على  االجتماعية
 احتكارهـا ملدخالا وبتعريضها للمنافسة األجنبيـة، وعـدم    املخصصلغاء الدعم وإالعاملية، 

مل تكـن وصـفة    وإذا .الذايت يف اإلدارة والتسعرية والتشغيل االستقاللللسوق احمللي ومنحها 
 بعـض  بتقدمين البنك يسارع هذه غري قابلة للتنفيذ بسبب معارضة الطبقة العاملة فإ الصندوق

  :1املقترحات املتمثلة يف
هذه املشروعات وخاصة اخلاسـرة منـها، وبالفعـل هنـاك      بتصفيةأن تقوم الدولة . أ

  .قترحاتاملدينة قبلت هذه امل الثالثحكومات يف بلدان العامل 
 يف رأس املال األجنيب باشتراكللدولة إىل القطاع اخلاص أو  اململوكةبيع املشروعات . ب

 للتمويل،املالية الدولية  املؤسسةميكن أن تقدم  إذ .البنك دورا متميزا يلعبملكيتها وهنا 
اإلستراتيجية لتحويل هذه  باجلوانبالنصيحة فيما يتعلق ) وهي املؤسسة الشقيقة للبنك(

أو تقدم عنصر إدارة والتسلسل الذي يتم به  تؤجر،تباع أو  هل ،اصةخلااملشاريع مللكية 
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املشترين الذين جيب البحث عنهم وكيف يـتم   وأنواع ؟اصةاخلل املشروعات مللكية حتوي
كما ميكن أن تشترك املؤسسة املالية الدوليـة   املشروعات،البحث عنهم، وكيفية تقييم 
  .1معينة إىل مشترين خواص مشروعاتأيضا يف التمويل عندما تباع 

تقدمها احلكومات للجمهور، وهـي  الطابع العام اليت  ذات اخلدماتتظهر يف حالة  .ج
 .2كافسلع لن توفر السوق عرضها بشكل 

ويرى البنك أن على الدول امللتزمة بتطبيق مقترحاته أن تكف عن التدخل يف النشاط 
 ويكون ،احمللي واألجنيب مع تقدمي هلما حمفزات مشجعة اإلقتصادي وتترك ذلك للقطاع اخلاص

يطرة على مدخرات اتمع فضال عما يتلقاه من قـروض  باملزيد من الس متكينهذلك من خالل 
داخل هذه البلدان، مع  لالستثماررؤوس األموال األجنبية اخلاصة  انسياب وبتشجيعمن اخلارج 
  .أكرب قدر من احلوافز واملزايا والضمانات إعطائها

 ديون البنـك  استردادختلق البيئة املناسبة لضمان  سوفالتكييف اهليكلي  قروضإن 
املـدين   االقتصـاد ما ختلقه من بيئة مواتية وجتعل  خالل، وغريه من الدائنني من خدمة الدينو

ملا يراه ضروريا من تعديالت هيكليـة   واالنصياعالدويل  املالحلاجات رأس  باالستجابةمهتما 
  .للبلد واالجتماعية والسياسية االقتصاديةيف الظروف 

ك الدويل لإلنشاء والتعمري ال ختتلف كـثريا  أن رؤية البنوما ميكن استخالصه هنا هو 
 ،بادئ وفلسفة املدرسـة الفريدمانيـة  على م ارتكازمها بسب ،عن رؤية صندوق النقد الدويل 

هملة بذلك حتافظ على مصاحل البلدان الدائنة م من طرف املؤسستني احللول املقدمة فإنوبالتايل 
  .مصاحل البلدان املدنية
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  املقترحة من طرف الدائنني لاحللو :الثالثاملبحث 
هذه الفقرة من هذه الدراسة عرض ثالثة حلول مقترحة من طرف الـدائنني   يف حناول

 اقتصـادية الشائعة حاليا واخلطرية يف نفس الوقت ملا يترتب عليها من آثـار   احللولمن  تعتربو
جنبية وكذا بعض األ باالستثماراتاجلدولة والترحيب  إعادة وهي.وسياسية وثقافية واجتماعية

  :، أما من وجهة نظر املدينني فسوف نتعرض إىل حلني ومهايارات األخرىاخل
خالل  منالراديكايل وهو حل جذري يطالب بإلغاء الديون اخلارجية لبلدان العامل الثالث  احلل

  .سياسة االعتماد على الذات إتباعو ،واحتادهانضاهلا 

   احللول املقترحة .1
  الديون اخلارجيةإعادة جدولة  .1.1

 لدينبإعادة جدولة الدين اخلارجي إعادة ترتيب جدول السداد األصلي بالنسبة  يقصد
العملية إحدى اخليارات القائمة أمام أي بلد بلغـت   هذه وتعترب. 1معني أو جمموعة من الديون

ذلك الوضع الذي يهدد وبشـكل جـذري    احلرج بالوضعخدمة دينه وضعا حرجا، ونقصد 
للبلد، وما يصاحب ذلك من وجود أزمة يف النقد  والسياسية واالجتماعية االقتصاديةاألوضاع 

قسـاط مـن   ن، أي نسبة ما متتصه الفوائـد واأل خدمة الدي ملعدلاألجنيب نظرا للنسب العالية 
كثري  أن ورغم .اخلارجية بالتزاماتهجيعل البلد عاجزا على الوفاء  الذي ألمرحصيلة الصادرات، ا

الدائنة إىل البلدان  البلدانعملية إعادة اجلدولة كنوع من املساعدة األجنبية اليت تقدمها من ينظر ل
حيث يسـاهم   ،التدفق الصايف للموارد علىاملدينة نظرا لألثر اإلجيايب الذي حتدثه هذه العملية 
للمدين، وهو ما يسـاهم يف حـل    اخلارجيةتأجيل السداد يف التخفيف من حجم املدفوعات 

هذا احلكم يعترب من األمور املسـبقة دون معرفـة الشـروط     أن غري .السيولة النقدية مشكلة
إعادة اجلدولة، وقبل التطرق لذلك من األحسن التـذكري أن   عمليةوالظروف اليت جتري فيها 

وبالتايل بالنادي  ،بنوعية ملكية الدين اخلارجي املزمع إعادة جدولته ترتبطشروط إعادة اجلدولة 
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املفاوضات، نادي باريس للقروض اخلارجية املستحقة للمصـادر الرمسيـة، أو    فيهي الذي جتر
يف الفقـرات  بالنسبة للقروض املستحقة للمصادر اخلاصة، وسنتطرق إىل كل منهما  لندننادي 
  :الوالية

  اجلدولة يف إطار نادي باريس إعادة  .1.1.1
علـى الـدين    التفـاوض خالله  الذي يتم من نادي باريس املنرب الرئيسي ميثل

، عندما عجزت األرجنتني عن 1956هذا النادي سنة  ظهر وقد.املستحق للدائنني الرمسيني
من الدول األوروبية الدائنة ختفيض أعباء ديوا على  الطلبخدمة ديوا مما أدى ا إىل 

عجزت الربازيل واألرجنتني عن خدمـة   1962و 1961 يتسن ويفأساس ترتيبات ثنائية، 
الدائنة على عدم التفاوض إال  احلكومات اتفاقوقد أعقب ذلك  ،توسطة األجلا ممديو

 الـدول  وتسـعى  ،إىل الطلب من احلكومات الدائنة ختفيض مامما أدى ،بصورة مجاعية
 املقدمـة بصفته مؤسسة غري رمسية إىل ختفيف الديون  –نادي باريس  –املدينة من خالل 

ير اليت تؤمنها وتضمنها وكاالت حكومـات  التصد ائتمانمن طرف احلكومات وكذلك 
  .الدائنة الدول

ختفيف الدين إال إذا أوضحت الدولة املدينة من خـالل برنـامج إصـالح     يتم وال
دينـها   التزامـات ميزان مـدفوعاا بـأداء   ميكن –النقد الدويل  صندوقيدعمه  – اقتصادي
  .1اخلارجي

  األطر األساسية إلعادة جدولة الديون . 2. 1.1
املدينة تعلن فيه تأجيل مـدفوعات   الدولةدة جدولة الدين اخلارجي بطلب من إعام تت

مع اجلهات الدائنة، بغرض الوصـول إىل   املفاوضاتمن  االنتهاءخدمة ديوا، وذلك حىت يتم 
الدولة الدائنة أن تتم عملية التفاوض من خالل  وحترص. الديونائي حول إعادة جدولة  اتفاق

مع كل دائن على حدة وذلك حىت تضـمن الـدول    التفاوضطراف، بدال من إطار متعدد األ
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إذا ما حدثت إعادة جدولة لديوا املستحقة على  الشروطالدائنة األخرى احلصول على نفس 
البداية عندما طلبت األرجنتني متويل حسابات مقايضة ثنائية  يفالدولة املدينة، وذلك ما حدث 

  .1956يف سنة 
  دئ نادي باريسمبا  .3. 1.1

مبادئ رئيسية حتكم عملية إعادة جدولة الديون اخلارجية  ثالثةيستند نادي باريس إىل 
وميكـن   األعباء،املشاركة يف  وأخرياصندوق النقد الدويل  مشروطةوعلى السداد  العجز :هي

  :يلي ماكتفصيل هذه املبادئ 
  العجز على السداد  . أ

ميزان املدفوعات، خصوصا إذا ما قورن  يف املدينة اليت تواجه صعوباتخاص بالدولة 
فقد  هلذا ونتيجة.أو ختفيض حجم الواردات العملةمثل ختفيض قيمة  اختياراتمع  االختيارهذا 
ختفيض أعباء  مبحاولةهناك ضغوط مستمرة من الدول املدينة دف قيام الدولة الدائنة  تأصبح

 اهتمامال تعطي أي  الدائنةط فإن الدولة خدمة ديوا، وحىت ميكن جتنب تكرار مثل هذه الضغو
دالئل واضحة علـى عجـز    توفرتلطلب الدول املدينة لتخفيف أعباء خدمة الديون، إال إذا 

الدول املدينة اخلارجية يعترب  التزاماتحجم  فإن هلذا.اخلارجية التزامااالدول املدينة على سداد 
  .السدادمقياسا كافيا لتحديد العجز عن 

العجز عن السداد فهو عبارة عن فجوة متويل، ويعترب قياس حجم مثل هذه  ارمعي أما
يتم من خـالل تقـديرات    ما وعادة.رئيسيا من عناصر مفاوضات نادي باريس عنصراالفجوة 

املقبلة، حبيث يتم تصنيف عناصر  السنةصندوق النقد الدويل مليزان مدفوعات الدولة املدينة يف 
األجنبية، وهلذا فإنه إذا كان اإلنفاق  العمالت واستخداماتى مصادر املدفوعات بناء عل نميزا

 .ذلك دليال على وجود شرط العجز عن السداد فإناملتوقع أكثر من املوارد املتاحة، 
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   صندوق النقد الدويل مشروطة   . ب
 اهتمـام اخلارجية، فإن  التزاماايتم التأكد من عجز الدولة املدينة عن سداد  أن بعد

 اخلارجيـة قدرا على حتمل أعباء الـديون   الستعادةالدائنة ينصب على الدول املدينة  ولالد
وطبيعـة مشـكلة    أسبابحسب املواعيد املتفق عليها، وبالتايل فإن الدول الدائنة تبدأ بتحليل 
معينة للقضاء على  وسياساتالديون اخلارجية للدولة املدينة ومن مث الطلب منها اختاذ خطوات 

فإن الدولة الدائنة تطالب الدولة املدينة بضرورة إتبـاع بـرامج    آخر ومبعىن.هذه األسبابمثل 
دف إىل ختفيف حدة أزمـة الـديون   ) على حنو ما بيناه سابقا( اقتصاديوسياسات إصالح 

تفاوض الدول الدائنـة   من وبدال.إصالح اإلختالالت الداخلية واخلارجية خاللاخلارجية من 
فإن الدولة الدائنـة تطالـب    الضرورية االقتصاديةلة املدينة حول اإلصالحات مباشرة مع الدو

الدويل كشرط ضروري إلعادة جدولة  النقدمع صندوق  التفاقبضرورة توصل الدولة املدينة 
  .ديوا اخلارجية
مع صندوق النقد الدويل تعترب عنصرا رئيسيا من  االتفاق مشروطةأن  اإلشارة وجتدر

دولة الديون من خالل نادي باريس ألا حتدد وبشكل واضح مدى جنـاح أو  ج إعادةعناصر 
كانت الدولة الدائنة ترى مشـاكل الـدول    ملا هلذا.ختفيض عبء الديون اخلارجية عمليةفشل 

لعدم قدرا على السداد ترجـع أساسـا إىل    ديوااملدينة اليت دفعتها إىل طلب إعادة جدولة 
حبد ذاا إىل وجود عجز داخلي وآخر خارجي،  أدتصحيحة  سياسات داخلية وخارجية غري
يـتم مبوجبـه    اتفاقاملدينة مع صندوق النقد الدويل إىل  الدولةتقوم باملطالبة بضرورة توصل 

  .االقتصاديلإلصالح  معنيالتفاهم على وضع برامج 
ة حجم إىل معرف املدينة مع الدول اتفاقيةصندوق النقد الدويل قبل التوصل إىل  ويقوم

الذي ستمنحه الدول الدائنة للدول املدينة وذلك دف التوضيح لس الصندوق  الدينختفيض 
أعباء  ختفيضجيدة وأنه لن يكون هناك فجوة متويل للدولة املدينة بعد  االتفاقياتبأن  التنفيذي

مع  اتفاق إىل التوصلخدمة الديون، ويف الوقت نفسه تطلب الدول الدائنة من الدول املدينة إىل 
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الدول الدائنة مباشرة مع الدول  وتتفاوض. الصندوق قبل بدء مفاوضات إعادة جدولة الديون
يف حاالت ما إذا كانت الدولة املدينة مـن   وذلك، االقتصادي تكييفاملدينة حول سياسات ال

 .غري األعضاء يف صندوق النقد الدويل

  خلارجيةالدول الدائنة يف حتمل أعباء الديون ا مشاركة .ج
أن تساهم يف ختفـيض   الدائنةضوء هذا املبدأ يتعني على مجيع الدول واملؤسسات  يف

وعادة ما يكون هناك عدة جهات  املدينة،أعباء الديون اخلارجية مبا يتناسب مع عالقاا بالدولة 
وأعضاء يف نادي بـاريس، مـاحنني    رمسينيمؤسسات ماحنة متعددة األطراف، ماحنني : ماحنة
بشكل رئيسي يف البنوك التجاريـة،   تتمثلمسيني وليسوا أعضاء يف نادي باريس، مؤسسات ر

وتشـمل   ،مع الدول املدينـة هلـا   ممكنةوحتاول هذه املؤسسات احلصول على أفضل صفقة 
، عـاملي النقد الدويل والبنـك ال  صندوقاملؤسسات الدولية مثل  :مؤسسات متعددة األطراف
إىل بعض املؤسسات األخـرى مثـل بنـك     باإلضافةية واإلفريقية وبعض بنوك التنمية األسيو

  .األورويب االستثمار
 وذلكجدولة ديوا للدولة املدينة إعادة املؤسسات احلصول على إعفاء  هذه وحتاول
مثل  يفأن الدول املاحنة والدول املدينة هي حبد ذاا أعضاء ترى  األوىل :نظر يتمن خالل وجه

أن  فتعتقد تايل فإن مجيع هذه الدول قد تستفيد من هذا اإلعفاء، أما الثانيةهذه املؤسسات وبال
 مـنح يف  اسـتمرارها هذه املؤسسات تتحمل بالعادة جزءا من عملية ختفيض الدين من خالل 

أكثر  اعتماداتقروض للدولة املدينة وبذلك فإن الدولة الدائنة سوف جتد نفسها مضطرة لتوفري 
وجتدر اإلشـارة أن   املدينة،تطيع احملافظة على مستوى اإلقراض للدولة هلذه املؤسسات حىت تس

إعفائها من إعادة جدولة ديوـا   على املعنية باتفاقصندوق النقد الدويل هو املؤسسة الوحيدة 
يف احلصول على شروط من الدولـة   الصندوقللدولة املدينة، وذلك ألسباب كثرية مثل دور 

عامة فإن هناك  وبصورة .بدء املفاوضات يف نادي باريس قبل تصادياقاملدينة ولتبنيه  إصالح 
د عـدد  زا كلمـا وحول حتديد املؤسسات اليت جيب إعفاؤها من إعادة جدولة ديوا،  خالفا
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الـذين   اآلخـرين من هذا الشرط كلما زاد العبء عن املـاحنني  ى املؤسسات املاحنة اليت تعف
  .ديوميضطرون لدخول املفاوضات إلعادة جدولة 

التنمية اإلقليمية يف املرتبة الثانية بعد صندوق النقد الـدويل   وبنوكالبنك الدويل  يأيتو
  .وهو كون الدولة الدائنة واملدينة أعضاء يف مثل هذه املؤسسات املاحنة ،السببوذلك لنفس 

أجريت  فقد أوضحت املفاوضات اليت ،واملشاركة يف نادي باريس املاحنةفيما يتعلق بالدول  أما
ثنائية مع الدول املاحنـة قبـل اللجـوء إىل     اتفاقياتال زالت ترغب يف عقد  املدينةبأن الدول 
ومشاركتها يف حتمل أعباء ختفيـف   املاحنةمسامهة الدول  وتعترب .متعددة األطراف مفاوضات

  .باريسالدين العنصر األساسي يف مفاوضات نادي 
بأن مجيع الديون اليت سبقت تارخيـا   اتفاقوباريس إىل قناعة  ناديقد توصل أعضاء ل

وطبيعتها سوف يعاد جدولتها بنفس فترة السداد والسماح، كما  أهدافهامعينا بغض النظر عن 
الفائدة على الديون املعاد جدولتها من دولة ماحنـة إىل   نسبة باختالف الوقتيسمح يف نفس 

نادي باريس، فإن مشاركتهم يف حتمـل   غري األعضاء يف الرمسينييتعلق باملاحنني  وفيما .أخرى
إعادة اجلدولة بند ما يسمى عدم التمييز، والذي يلزم  اتفاقيةبتضمني  تتمثلأعباء ختفيض الدين 

مبوجبه باحلصول على ختفيض لديوا بنفس الشروط من مجيـع املـاحنني غـري     املدينةالدولة 
ل فعليها يف هذه احلالـة أن تقـوم   الدو هذهحالة قبوهلا شروط  ويف .يف نادي باريس األعضاء

أما املؤسسات اخلاصة مثل البنوك التجاريـة   أكرب،بسداد ديوا ألعضاء نادي باريس بسرعة 
      .الدين مع بداية السبعينات ختفيضفقد بدأت مسامهتها يف حتمل أعباء 

بة حجم القروض مع البنوك التجارية للدول املدينة يشكل نس يكنهذا التاريخ مل  قبل
اخلارجية، ومع بداية الثمانينات أصبحت تشكل تلك النوعيـة مـن    الديونكبرية من إمجايل 

من إمجايل ديون بلدان العامل الثالث، وبالتايل أصبحت هناك ضرورة يف أن  كبريةالقروض نسبة 
املؤسسات يف أعباء ختفيض الديون اخلارجية مما أدى يف النهاية إىل تشـكيل مـا    هذهتساهم 
 عندماويف هذه احلالة  .لذي سنتعرض فيه ال حقا على غرار نادي باريس،ابنادي لندن  يسمى
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هذه الدول حماولة  فعلىتقوم الدول املاحنة بتقدمي مساعدات لتخفيض الدين على الدول املدينة 
   .1احلصول على ختفيض مماثل لديوا من البنوك التجارية

ة باملثل ألسباب كثرية نذكر منها صعوبة على مبدأ املعامل التحفظاتوعلى الرغم من 
إال أن جلوء الدول املدينـة إىل   ،قياس املعاملة باملثل من جهة وصعوبة تطبيقها من جهة أخرى

 1985–1982نادي لندن مل يتقطع وكانت هناك اتفاقيات بأعداد متزايدة فمثال خالل الفتـرة  
 10و 1987عام  19و 1986اتفاقية عام  12اتفاقية سنويا باإلضافة إىل  18كان هناك يف املعدل 

مليار  42حوايل  1985–1982، وقد بلغ حجم الديون املعاد جدولتها خالل الفترة 1988عام 
  .19882مليار دوالر عام  97.7وإىل  1986مليار دوالر عام  72.7دوالر، أرتفع إىل 

أا حتكم مفاوضات نادي  ، إالاومعايريهأمهية هذه املبادئ املتقدمة  حولالرغم من اخلالف بو
مفاوضات حول ختفيض ديوا من  املدينة، فال ميكن للدولة املدينة الدخول يف الدولباريس مع 
  :الشروط التالية إذا توفرت إالإعادة جدولتها،  خالل
  .اخلارجية التزاماايف عجزها عن سداد  احتمال هناكإذا عجزت أو كان  .أ
النقد الدويل تقوم مبوجبه بإتباع سياسـات إصـالح    صندوقمع  اتفاقوصلت إىل  .ب

على النحو الذي (د دف زيادة قدرا على السدا اقتصادياالتصحيح اخللل يف  اقتصادية
 .                 )ذكرناه سابقا

املاحنة يف حتمل أعباء ختفيض الديون اخلارجية للدولـة   واملؤسساتمشاركة الدول  .ج
سواء للدول  دقيقةواضحة و اتفاقياتاملفاوضات ويتم الوصول إىل  قدتعاملدينة، وبالتايل 

  :منها، وهذا ما سنتعرض له فيما يلي واملدينةالدائنة 
 
 
 
 
 

                                                
  .238/ 237 مرجع سبق ذكره ص –العريب حتت احلصار  االقتصاد –رمزي زكي . د - 1

2 -The World Bank, World Debe table 1989/1990 P 59.   
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  باريس نادياإلعداد ملفاوضات  .4. 1.1
  :إعادة جدولة الديون إىل ثالث مراحل رئيسية ملفاوضاتمراحل اإلعداد  تنقسم

لد املدين بالتفاوض مع صندوق النقد الدويل للحصـول  الب حكومةتقوم  :األوىلاملرحلة 
وإصـالح   اقتصـادي املدفوعات مقابل برنامج تثبيت  ميزانعلى قرض لسداد العجز يف 

  .اخلارجية التزامااعلى سداد  الدولةهيكل يهدف إىل زيادة قدرة 
فيض أعباء حكومة البلد املدين بالتفاوض مع احلكومات الدائنة لتخ تقوم :املرحلة الثانية
  .جهة واحلصول على متويل إضايف لربامج التنمية من جهة أخرى منخدمة الديون 
حكومة البلد املدين بالتفاوض مع الدائنني من املؤسسات اخلاصـة   تقوم :املرحلة الثالثة

، على اعتبار أن هذا نادي لندن ذه املهمة الديون اخلاصة، ويقوم خدمةلتخفيض أعباء 
   .عادة جدولة القروض اخلاصةيهتم بإاألخري 
نادي باريس تقوم حكومة مع شهور من بداية املفاوضات  تتجاوزفترة زمنية قد  وقبل
طلبت إعادة التفاوض بإعداد مذكرة لدائنيها، تطلب فيها رمسيا ختفيض أعباء  اليتالدولة املدينة 

ـ   الدين  ،دين مـن جهـة  مع شرح كاف للظروف اليت أدت إىل احلاجة إىل ختفيض أعبـاء ال
قائمـة   مع تقـدمي  ،املتخذة لتصحيح اخللل يف ميزان املدفوعات من جهة أخرى ولإلجراءات
يف  ترغـب اليت  االستحقاقباإلضافة إىل مواعيد  ،املستحقة اليت ميكن ختفيض أعبائها بالديون

الدائنـة   الدولة تبدأ، نادي باريسمع مفاوضات للالقليلة السابقة  األسابيعويف  .إعادة جدولتها
إعـادة جدولـة ديوـا     يفدف إىل التدقيق يف طلب الدولة املدينة  ،مكثفة استعداداتيف 

 ،صندوق النقد الـدويل  يقدمهااخلارجية، ويتم ذلك يف خالل فحص البيانات واملعلومات اليت 
حلسـاب  املدى القصري، مثل العجز يف ا علىللبلد املدين  االقتصاديةواحلقائق املتعلقة باألوضاع 

طبيعة وهيكل الصادرات والواردات وسـعر   إىلالدولية باإلضافة  االحتياطاتاجلاري وحجم 
  .الصرف
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والـيت مت   ،الدعم اتفاقيةللدول الدائنة معلومات عن  الدويليقدم صندوق النقد  كما
مببلغ معني يستحق السداد يف فترة تتراوح ما بـني ثـالث    الصندوقمبقتضاها تقدمي دعم من 

 اتفاقيةنادي باريس تعتمد بشكل كبري على  اجتماعات فإنمثل هذه احلالة  ويف.سنواتومخس 
نتيجة لعدم  االتفاقيةويف حالة وجود أي قصور يف هذه  .املدينة الدولصندوق النقد الدويل مع 

لدى الصندوق عن ديون الدولة املدينة فسوف يؤثر هذا على مفاوضـات   واضحةتوفر بيانات 
  .نادي باريس

  بنادي لندن واالتفاقياتطبيعة املفاوضات  .5. 1.1
بداية الثمانينات تستغرق حوايل يـومني،   حىتمفاوضات إعادة جدولة الديون  كانت

جدولة ديوا فقد أصبحت املفاوضات تستغرق  بإعادةولكن نتيجة لزيادة عدد الدول املطالبة 
 1983املفاوضات يف أكتـوبر   رقتاستغ حبث مالويدولة حالة  مثل أو اقليوما واحدا فقط 

من خالل نادي باريس ومل يكن هناك ماحنني رمسـيني   السابقساعة واحدة ألا تفاوضت يف 
من خالل طلب رئيس اجللسة من وفد الدولة املدينة لشـرح   املفاوضاتما تبدأ  وعادة .جدد

امهة التعليق علـى  بعدها يطلب من املؤسسات املالية الدولية املسو ،الدينأسباب طلب ختفيض 
من صندوق النقد الدويل مث البنك الدويل وبعدها بنوك التنمية اإلقليمية الـيت   بدءاهذا املطلب، 

  .UNCTADمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  أخريا، عالقة باملوضوع هلا
عيـة  مث يأيت دور املؤسسات الدولية املراقبة لتقدمي أسئلة للدولة املدينـة املتعلقـة بنو  

اإلصالحات املطبقة ومدى متاشيها مع إصالحات املؤسسات املالية الدولية، وكذا حالة بعـض  
  .املؤشرات اإلقتصادية كمعدل البطالة والتضخم

وأن الكثري من  ،ضمن هذا النادي ليست باألمر السهل اجلدولةيتبني بأن إعادة  هكذا
واالستقاللية  ا على كرامتها السياسيةظحفا ،تتهرب من هذه العملية املدينةبلدان العامل الثالث 

بسبب  املرتفعة االجتماعيةالتكلفة أمهية وال ننسى وأوضاعها الداخلية،  االقتصاديةوقراراا  يف
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سنوضـحها   االجتماعية التكلفةهذه (الدعم اليت يربمها املدين مع صندوق النقد الدويل  اتفاقية
  ).الحقا يف القسم املتعلق باجلزائر

 االستمراربغض النظر على  ،إىل رفع قدرة املدين على الدفع دفاليت  االتفاقية هذه
دف إىل وضع ضـمانات   اأو بعبارة أخرى فإ واالجتماعية االقتصاديةأمال يف عملية التنمية 

مما دف إىل التخفيف على الدول املدينة ومساعدا على ختطـي أزمتـها    أكثرللدول الدائنة 
املديونية اخلارجية حيث ال  هذا النادي ال متثل حال ألزمة إطارإعادة اجلدولة يف  إن.االقتصادية
لفاتورة السداد لفترة الحقة، إذ سرعان ما حيني وقت الدفع فيجد  تأجيالأن تكون سوى  تعدو

 املبـادئ كانت تلك هـي   وإذا .مبقدار سعر فائدة التأخري ارتفعتالفاتورة قد  أنالبلد املدين 
إطار نـادي   يفة لنادي باريس فما هي الشروط واملبادئ العامة ملفاوضات إعادة اجلدولة العام
  .لندن

  إطار نادي لندن يفإعادة اجلدولة  مفاوضات .2
فإن مفاوضات إعادة اجلدولة مع البنوك تـتم يف  ،باريس  لناديهو احلال بالنسبة  كما

أو جمموعة  ، أجل التسديد األصلي لقرضبلد ما إعادة النظر يف طلبإطار متعدد، مبعىن أنه لو 
فـإن  ،أو جمموعة من البنوك الدائنة، خالل فتـرة معينـة    ،لبنك الدفعمن القروض املستحقة 

وإمنا يف إطار متعدد يضم مجيع ،ةنيهذا البلد والبنك أو البنوك الدائنة املع بنياملفاوضات ال تتم 
  .الدائنة هلذا البلد األطراف

يوجد إطار عام ملفاوضات إعادة اجلدولة لدول البنـوك   الفإنه نادي باريس  وعكس
يطبق يف هذه املفاوضات ويكفل التجانس يف املعاملة جلميـع   مشتركاالتجارية، ولكن مثة جا 

 .1كل حالة تدرس وتتم معاجلتها يف ضوء خصوصيتها كانتالدول املدينة، وإن 

                                                
  :ملزيد من اإلطالع أنظر1 - 

  .83ه  ص مرجع سبق ذكر –املديونية اخلارجية للجزائر  – باقيعبد العزيز شرايب، روابح عبد ال. د - 
  .مرجع سبق ذكره  –أزمة القروض الدولية  –رمزي زكي . د - 
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لندن فيما يتعلق مبفاوضات إعادة اجلدولة، بني نادي باريس ونادي  حيدثالتقارب الذي  ورغم
تتميز به املفاوضات مع البنوك التجارية كون أن األوىل يتم التوصل  اجوهري افارقغري أن هناك 

يف حني أن الثانية تستغرق وقتا أطـول  ) مالويكما ذكرنا ذلك سابقا يف حالة ( بسرعةإليها 
إذ يتجاوز  الواحد،ائل من البنوك الدائنة للبلد والعدد اهل ،طبيعة القروض التجارية املعقدة بسبب

يستحيل عمال مجع كل ممثلي هذه البنوك أثنـاء عمليـة   و ،1بنك 1200يف الكثري من األحيان 
مكان، ولذا يكتفي بأن املصارف الكربى الدائنة هي اليت تقـود   أيالتفاوض، اليت قد تعقد يف 

البنوك املختلفة، واليت حترص على إتباع ـج   جلان عن ممثلي تكوينعملية املفاوضات، أو إىل 
  .2املبدأين التاليني خاللمشترك يربز من 

 .األقساطأن يستمر البلد املدين يف دفع الفوائد للبنوك حىت لو أعيدت هيكلة  هو :األول املبدأ
  .إعادة اجلدولة اتفاقمتأخرات الفوائد قبل توقيع  دفععامة، ال بد من  وبصفة

 للبلـد املشترك وهو يعين أنه إذا خرج أي بنك من البنوك الدائنة  االتفاقمبدأ  هو :الثاين املبدأ
البنـوك   فـإن إعادة اجلدولة مبحاولة التوصل إىل حل ثنائي مع البلد،  اتفاقاملدين عن شروط 

 باالتفاق بالتمسكاألخرى نظرا لوجود ما يسمى بشرط اإلعسار املنعكس، تصبح غري ملتزمة 
اجلدولة مع البنـوك   إعادةشروط  اختالف ورغم.مت التوصل إليه مع البلد املديناملشترك الذي 

 : 3التجارية إال أا وبصورة عامة تشمل ما يلي

خالل سنة أو سنتني قادمتني، مع إعطاء فترة تأجيـل أقـل    األداءالقروض املستحقة .أ
  .بالنسبة للمتأخرات السابقة

أو  منـها  %80ب إعادة جدولتها وإمنا يف حدود املطلو األقساطال تتم اجلدولة لكل  .ب
بعـض احلـاالت    يف %100نسبته  ماأقل، أثناء فترة جتميد الدين، وقد تشمل اجلدولة 

 .االستثنائية

                                                
  .28مرجع سبق ذكره ص  –ماذا تعين إعادة اجلدولة، التمويل والتنمية   -  1
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  األجنبية االستثماراتتشجيع . 3
قد مـرت بتطـورات    ،إىل بلدان العامل الثالث املدينة األجنبية االستثماراتحركة  إن

نتعرض خلصائص ومسار هذا التطور، ولكن ما يعنينا هو حتليـل   أناآلن  عديدة، وليس جمالنا
هذه األموال، وفيما  انسيابيتحقق بتشجيع  حل أزمة املديونية العاملية أنوجهة النظر اليت ترى 

م تلك املطالب يف ضوء أزمة الديون ياليت ينادي ا أنصار هذا التيار، وتقي املطالبيلي سنعرض 
  . الثالثبلدان العامل يف
  لالستثماررأس املال األجنيب اخلاص  مطالب  .1. 3

ببلـدان   لالسـتثمار رؤوس األموال األجنبية  انسياب تشجيعاملطالبون بضرورة  يرى
مالئم، وذلك من خـالل   يستثماراالتشجيع يتطلب توافر مناخ  هذاالعامل الثالث املدينة، أن 
 ضآلةيفسرون  .والسياسية يف هذه البلدان قتصاديةااليف البيئة  والتغرياتجمموعة من السياسات 

سياسات خاطئـة   إتباعهاإىل  وخاصة بالنسبة لعدد من هذه البلدان ،يف املاضي االنسيابهذا 
  :1االجتاههذا  أنصارحيددها  اليت قائمة السياساتفيما يلي  .االنسيابهلذا  ةمتحفزغري 

  .ف قيمتها من حالة إىل أخرىإعادة اجلدولة، ختتل لىعتفرض رسوم أو عمولة  -
اجلديدة، بعد موافقة البلد املدين علـى شـروط إعـادة     القروضإمداد البلد ببعض  -

  .اجلدولة
يكون تفاوض إلعادة اجلدولة أن أي البنوك التجارية قبل  تشترط 1978من سنة  ابتداء -
 .دعم مع صندوق النقد الدويل اتفاقيةقد أبرم  البلد
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  األجنبية االستثماراتاب أمام فتح الب .2. 3
األزمـة   حدةأن التخفيف من  تيار فكري يرىأثناء مناقشة أزمة املديونية العاملية،  برز

 اخلاصـة يف تشـجيع رؤوس األمـوال اخلارجيـة     يكمن ،بالنسبة لبلدان العامل الثالث املدينة
  :بتوفري االستثمارويسمح هذا  .بداخلها لالستثمار

القروض املصـرفية   تدفقاتإىل حد كبري من نقصان  تعوضنبية اليت أوال املوارد األج
، ثانيا سيوفر التكنولوجيا واملعارف واخلـربات الرفيعـة  ،واحلكوميةالقروض الثنائية  متدفقاتو
املوارد احمللية ومنو الناتج وفرص التشغيل يف البلدان املستضـيفة   استخدام زيادةثالثا يعمل على و
على إجراء عمليات التكييف اهليكلي وذلك بدخولـه يف تلـك    ه البلدانهذ يساعد رابعا، وله

عضد جهودهـا يف  بأو اليت حتل مكان الواردات، وذلك  املوجهة للتصدير اإلنتاجيةالقطاعات 
  .موازين املدفوعات وتكييفدعم 
  عوائق االستثمار األجنيب .3.3

ل بينهم وبني حتقيق االستثمار يرى الكثري من املستثمرين األجانب أن هناك عوائق حتو
  :يف بلدان العامل الثالث وتتمثل هذه العوائق يف

ضرائب مرتفعة على أربـاح ودخـول رأس املـال     تفرضن كثريا من هذه الدول إ -
  .األجنيب

تشترطه هذه الدول لكي تبقى املوارد األجنبية املستثمرة قبـل   زمنيان هناك حدا أدىن إ -
  .للخارج حتويلهاأن تصفى ويعاد 

  .بني املستثمرين األجانب واملستثمرين احملليني تفضيليةن هناك معاملة إ -
تشترط املشاركة يف رأس املال األجنيب وحبصـص مرتفعـة،    البلدانن كثريا من هذه إ -

  .%50 علىتزيد يف حاالت كثرية 
  .األجنيب وحتويالت األرباح للخارج النقدالقيود املفروضة على  -
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وعدم الفصل التعسفي  االجتماعيةالرعاية ، األجور ،جمال العمالة يفملفروضة القوانني ا -
  .للعاملني

  .املطبقةالسياسات السعرية  -
  .القطاع اخلاص احمللي نشاطالقيود الواردة على  -

أعاله، هناك عقبات أخرى يتخوف منها رأس املـال   املذكورةإىل العقبات  باإلضافة
السياسية، وهلذا يطالب املستثمرون األجانب بأن الدول الـيت   اطراملخاألجنيب كالتأميم وبعض 

، أن تقضي على تلك السياسات والعقبـات ينبغي عليها األجنيب إليها  االستثمار اجتذابتريد 
  :لذلك عليها أن تقوم بـ

 لالسـتثمار ضـمانات وتـأمني    إعطاء، وبالذكرالسياسات الداخلية السالفة  تعديلب -
  .السياسية طرضد املخا األجنيب

  .الرابع بشيء من التحليل يف الفصلنقدمها العناصر سوف  وهذه
  املديونية أزمةودورها يف تفاقم  االستثماراتدخول  حتويالت .4. 3

التيار الفكري كمـا ذكرنـا ذلـك سـابقا، فـإن       هذاما يروج له منظرو  عكس
متلكها الدولة  الأصوال أجنبية  متثل هيف .الديون مننوعا  ميكن اعتبارهااألجنبية  االستثمارات

 حيـث 1)اخلـارجي  العاملبالتزامات البلد جتاه (املستضيفة وهلذا جيب أن تضاف إىل ما يسمى 
صحيح أن هذه األموال تـدفع  . أموال خلدمة نقل أرباحها وعوائدها للخارج ختصيصطلب تت

لعائد حىت ولـو خسـر   عائد، لكن هناك كثري من احلاالت اليت يتم فيها حتويل ا حتققيف حالة 
رأس  علـى والفائدة  االختراعوبراعات  ،التكنولوجيا واستخدامحقوق ومثال ذلك  املشروع
  .املال

                                                
  .321/ 298مرجع سبق ذكره ص  –رؤية من العامل الثالث  –أزمة القروض اخلارجية  –رمزي زكي . د - 1
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 باالسـتثمارات والـيت رحبـت   ،ذات املديونية اخلارجية الكبرية إن املناطق  وعموما
نبية، ولعـل  األج االستثماراتاليت تتواجد فيها مبالغ كبرية من  املناطقمن طائفة  هياألجنبية، 
 .التايل يوضح لنا هذه احلقيقة اجلدول

الـديون  ونصيبها النسيب مـن جممـوع    اخلاصةاألجنبية  االستثمارات: )28( رقم دولاجل
  العامل مناطقبعض ل اخلارجية

  

 االسـتثمارات  نسبة
ــة ــة األجنبي  اخلاص

من إمجـايل   املباشرة
 اخلارجية  املديونية

ــم ــدين حج  ال
اخلــارجي مليــار 

  دوالر
 

 االستثمارات جمح
  األجنبية

  مليار دوالر 

 طقةــاملن 1997 2006 1997 2006 1997 2006

  اـريقيــإف 7.9 58.3 284.4 260.6 2.77 22.37

 إفريقيا جنوب الصحراء 7.3 18.6 - - - -

 *ةـدول املستقلـال 19.9 0.4 199.1 326.2 9.99 0.12

 اــآسي 51.6 50.2 659.6 917.6 7.82 5.47

 طـرق األوسـالش 6.5  63.2 267.6 353.3 2.42 17.88-

9.59 8.64 6.13.4 235.9 58.6 20.2 
ــطى   ــا الوس أوروب

 رقيةـوالش
  :املصدر

Www.Imf.org, études économiques et financieres, perspectives de l’économie mondiale 
septembre 2005, développement institutionnel, fonds monétaire international p271- 272, 280. 

 ...نقصد ا الدول اليت ظهرت بعد احنالل اإلحتاد السوفيايت جورجيا، وأوكرانيا* 

 
 

http://www.Imf.org


 الفصل الثالث         رؤیة المؤسسات لحل أزمة المدیونیة، وبعض الخیارات األخرى
 

189 
 

  : من خالل استعراضنا للبيانات الواردة يف اجلدول السابق
مقارنة باملناطق األخرى،   هو أقل حجم 2006يتبني أن حجم املديونية يف إفريقيا سنة 

  .مع املالحظة أن نسبة اإلستثمارات يف إفريقيا كانت أكرب نسبة
وهذا يرجع إىل الظروف اجليوسياسية اليت تتميز ا املنطقة يف العموم، وكذا ارتفـاع  

  .معدل رحبية بعض القطاعات اإلقتصادية مثل التعدين والطاقة
بية اخلاصة املباشر يف الشرق األوسط قـد  األجن تنالحظ كذلك أن نسبة اإلستثمارا

وهذا يرجع إىل ظروف املنطقة . 2006يف سنة  -17.88إىل  1997يف سنة  %2.42اخنفضت من 
  . امللتهبة بسبب ظروف احلرب يف العراق اجليوسياسية

نالحظ كذلك أن نسبة اإلستثمارات يف منطقة أوروبا الوسطى والشـرقية يف تزايـد   
خنفاض األجور يف هذه الدول، باإلضافة إىل توفر مناخ سياسي مالئـم،  كبري، وذلك بسبب ا

كل هذه العوامل شجعت املستثمرين إىل القدوم إىل هذه . وكذا وجود حمفزات اقتصادية كبرية
  .املنطقة
  اآلثار السلبية حلركة رؤوس األموال . 5.3

التحويالت اجلاريـة   إن اآلثار السلبية حلركة رؤوس األموال تتجلى عندا املقارنة بني 
على السلع واخلدمات، وتدفقات رأس املال وكذا خدمات املديونية، وذلك على حنو ما يبينـه  

 :اجلدول التايل
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               العامل مناطقبعض حركة رؤوس األموال يف : )29( رقم دولاجل
  مليار دوالر: الوحدة  

     السنوات         
  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  املناطق

  إفريقيا
  حتويالت جارية    
  تدفقات رأس املال   
  خدمات الديون     

  الدول املستقلة
  حتويالت جارية     
  تدفقات رأس املال   
  خدمات الديون    

  آسيا
  حتويالت جارية    
  تدفقات رأس املال   
  خدمات الديون    

  الشرق األوسط
  جارية حتويالت    
  تدفقات رأس املال   
  خدمات الديون    

  

-6.2  

8.2  

32.8  

  

-8.9  

-0.9  

25.5  

  

7.7  

0.8  

84.7  

  

10.7  

0.3  

27.1  

  

-19.4  

4.5  

2.76  

  

-9.7  

-  

29.7  

  

  49.3  

0.6  

99.3  

  

-25.2  

-0.3  

23.9  

  

-15.4  

5.1  

27.2  

  

20.7  

-0.2  

27  

  

48.5  

0.5  

93.9  

  

11.9  

0.9  

24  

  

7.3  

3.9  

27.8  

  

46.1  

-0.5  

27.8  

  

46.1  

0.4  

98.3  

  

69.8  

1.4  

24  

  

0.7  

4.4  

27.8  

  

32.6  

-0.7  

32.9  

  

40.7  

0.5  

106.4  

  

39.3  

1.5  

26.7  

  

-8.2  

5.6  

23.1  

  

32.1  

-0.6  

32.1  

  

72.3  

0.4  

115.7  

  

30  

1.7  

18.4  

  

-3.1  

5.2  

26.8  

  

35.9  

-1 .0  

29  

  

84.8  

0.4  

114.4  

  

57.3  

-1.2  

25.8  

  

0.6  

7.0  

29.4  

  

63.1  

-1.5  

23  

  

93  

0.4  

98.6  

  

102.8  

-0.8  

34.2  

  

12.5  

6.3  

31.8  

  

105.3  

-1.3  

50.4  

  

109.7  

0.4  

105.0  

  

217.6  

0.9  

40.7  

  

90.3  

6.4  

27.4  

  

122  

-1.4  

34.7  

  

113.4  

0.54  

118.4  

  

272.7  

1.9  

42.3  

  :املصدر
Www.Imf.org, études économiques et financieres, perspectives de l’économie mondiale 
septembre 2005, développement institutionnel, fonds monétaire international p p271- 272, 
280. 
 

  : نالحظ يف اجلدول السابق ما يلي
إن تدفقات رأس املال يف مجيع املناطق أقل من خدمات الديون، وهـذا يعـين نقـل    

ا أصبحت خترج من هذه املناطق مـوارد  ونقصد بالنقل العكسي للموارد أ: عكسي للموارد
  .حقيقية أكرب من اليت جتئ يف ركاا

http://www.Imf.org
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ونبني ذلك مبثال الصورة التجميعية حلالة إفريقيا لكي حنيط حبقيقة النقل العكسي للموارد،  -
الذي أصبح يتم اآلن عرب أنبوب الديون وأنبوب اإلستثمارات األجنبية، وهذا يظهر من خـالل  

حبيث نالحظ أن خدمات الدين أكـرب مـن   . رأس املال وخدمات الدينالعالقة بني تدفقات 
  .تدفقات رأس املال ليس يف إفريقيا فقط، وإمنا يف مجيع املناطق

قل التكنولوجي والصـناعي،  كما نسجل كذلك أن هذه اإلستثمارات األجنبية ال تم بالن -
هناك حتول : الذي جاء فيه 1ادإمنا تم بالقطاعات ذات العائد املربح، وهذا حسب تقرير األنكت
كان اإلستثمار متمركزا ما ديف اإلستثمارات األجنبية املباشرة يف جمموعة الصناعات اخلدمية فبع

يف قطاع اخلدمات بصورة عامة حتول مع الثورة التكنولوجية إىل أنشطة اإلتصاالت والكهرباء، 
لغ ربع رصيد اإلستثمار األجنيب ويف السبعينات من القرن املاضي كان نصيب قطاع اخلدمات يب

كان قد ارتفـع   2002بلغ هذا النصيب أقل من النصف، وحبلول سنة  1990املباشر، ويف سنة 
وخالل الفترة نفسها اخنفض نصيب قطاع السلع اإلنتاجية يف رصيد اإلستثمار  %60إىل حوايل 

  . %34إىل  %42كما اخنفض قطاع التصنيع من  %6إىل  %9األجنيب املباشر من 

  خطة جيمس بيكر . 4
قدم بيكر خطة مبناسبة االجتماع املشترك لصندوق النقد الدويل والبنك  1985يف سنة 

بلـدا مـن    15العاملي، الذي أنعقد يف سيول، وقد مسيت هذه اخلطة بامسه و ختص هذه اخلطة 
ن القدرة على السداد وكان املبدأ األساسي هلذه اخلطة هو أ .2بلدان العامل الثالث املثقلة بالديون
ال ميكن حتقيقها مـن   والنمو السليم يف بلدان العامل الثالث املدينة والعودة إىل التنمية االقتصادية

واليت  ،اليت يقترحها صندوق النقد الدويلخالل سياسة التقشف، والضغط على الطلب الكلي 
ن خالل تطبيق برامج تصحيح كانت نتائجها سلبية على الناحية االجتماعية، بل ميكن حتقيقها م
األخرى دورا هامـا  الدويل والبنوك  هيكلية مرفوقة بتقدمي دعم مايل جديد، على أن يلعب البنك

                                                
 .19، ص2005ارات العربية املتحدة، جوان االستثمار األجنيب املباشر يف العامل العريب، دولة اإلم -مدحت أيوب -  1
  األرجنتني، كولومبيا، بوليفيا، فرتويال، االكواتور، الشيلي، امليكسيك، الربازيل، األورغواي، املغرب، جنرييا، ساحل العاج،: هذه الدول هي -  2

  .الفليب،ن يوغسالفيا         



 الفصل الثالث         رؤیة المؤسسات لحل أزمة المدیونیة، وبعض الخیارات األخرى
 

192 
 

ولقد تضمنت هذه اخلطة حال ألزمة املديونية اخلارجية من خالل مـا  . يف تقدمي املعونات املالية
  :1يلي
ق برامج تصحيح هيكلية، دف بصورة خاصة التزام بلدان العامل الثالث املثقلة بالديون بتطبي .أ

  .إىل استعادة منوها، وتنشيط العرض الكلي
أن تزيد البنوك التجارية من إقراضها لبلدان العامل الثالث املدينة، على أن يصـل حجـم    .ب

  .مليار دوالر 20إىل  1988-1986إقراضها خالل الفترة 
لى زيادة قروضها لصاحل بلدان العامل الثالـث  أن تعمل املؤسسات املالية املتعددة األطراف ع .ج

من و 1988 -1980مليار دوالر للفترة  09املدينة، على أن تصل تلك الزيادة يف اإلقراض إىل 
أجل إعطاء هذه اخلطة ديناميكية أكثر فقد أضاف بيكر يف االجتمـاع السـنوي املشـترك    

ات جديدة، و اليت تتعلق بعدد من اقتراح 1987 سنةلصندوق النقد الدويل و البنك العاملي يف 
فيمـا  هذه اخليارات اخليارات املالية ألجل ختفيف العبء املايل على البنوك التجارية، وتتمثل 

  :2يلي
ات قابلة للتحويـل إىل  إصدار أوراق بنكية أو سند إصدار سندات نقدية جديدة، وكذا

ض لتغطية عجز ميـزان  قرومنح أسهم حملية، وعملية مقايضة الدين، ورمسلة الفوائد، و
  .تبديل املديونية بعملة حمليةاملدفوعات، و

صدى كبري لدى كل من صندوق النقد الدويل والبنـك الـدويل،    "خطة بيكر"ولقد وجدت
  .وذلك من خالل خلق تسهيالت جديدة مسيت بتسهيل التصحيح اهليكلي

لبلـدان العـامل   قد تفهم بأن حل أزمة املديونية اخلارجية  "بيكر" وعلى الرغم من أن
الثالث، ال ميكن يف تسوية مشكلة السيولة من خالل القيام بتصحيح على املدى القصري مليـزان  
املدفوعات، وإمنا يكمن يف حل مشكلة قدرا على السداد من خـالل العـودة إىل التنميـة    

                                                
1    - Arezki IGHEMAT: La crise de l'endettement…Op. Cit P 116.                                                                               
2   - Ibit P 117.                                                                                                                                                                   
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عاجل بعض االقتصادية السليمة، القائمة على تطبيق برامج تصحيح هيكلية، إال أن خطته هذه مل ت
  :ة وهيـة ألزمة املديونيـن األسباب الرئيسيـت مـي كانـة التـل اهلامـاملشاك

  .تدهور معدالت تبادهلا التجارير صادرات بلدان العامل الثالث، ومشكلة تدهور أسعا -
مشكلة القيود اجلمركية اليت تفرضها البلدان املتقدمة على دخول صادرات بلدان العامل  -

  .واقهاالثالث إىل أس
مشكلة تزايد معدالت الفائدة على القروض املمنوحة لبلدان العامل الثالث، واليت كانت سببا يف  -

  .تراجع قدرا على االقتراض اخلارجية

  ثة إلعادة هيكلة الديون اخلارجيةالوسائل احلدي .5
لى القليلة املاضية وسائل حديثة لتخفيض أعباء الديون اخلارجية ع السنواتيف  ظهرت

الثالث املدينة، حيث عرضت هذه الدول شراء دينها خبصم أو حتويله إىل أصـول   العاملبلدان 
مثل السندات واألسهم، ومن املؤكد أن هذه الوسائل قد أخذت أبعـادا أكثـر منـذ     أخرى
 سياسـات السبعينات، خاصة وأن الكثري من بلدان العامل الثالث املدينة بدأت يف إتباع  منتصف

جدولـة   إعـادة مع املؤسسات املالية الدولية من خالل  اتفاقهابناء على  القتصاديااإلصالح 
هيكلة الديون  إلعادةاملطروحة  الوسائل والنماذجديوا الرمسية وغري الرمسية، ونتناول أهم هذه 

  :اخلارجية فيما يلي
  باألسهممقايضة الدين   .1. 5

بالعملة احمللية خبصـم،   مطالبهائنة ببيع املدين مبوجب هذه الترتيبات للبنوك الدا يسمح
يف البلد املدين، ومبعىن آخر فـإن   مشروعاتأسهم يف  استثماراتاحلصيلة يف  استخدامشريطة 

خبصم يف سوق التداول يتحمل ديـن البلـد،    األصليهذه املنهجية تشمل على قيام املقترض 
الصرف الرمسي، ويسـتخدم هـذه   الكاملة بسعر  االمسيةوحيصل يف مقابله عملة حملية بقيمته 

  .وإعادة اإلقراض وما إىل ذلك حمليةالعملة احمللية يف شراء أسهم 
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لقروضهم بقيمتها  استخداماالدائنني يف مثل هذه احلالة هي أم جيدون  علىاليت تعود  والفائدة
   .تتمثل الفائدة للمدين يف ختفيض دينه بينما، االمسية
  :الدين باألسهم منطا أساسيا يتمثل يف اآليت مقايضةغالبية عمليات  وتتبع

ببيع دين قائم مقدم إىل أي منشأة يف البلد املـدين خبصـم    التجاريةقوم أحد البنوك ت -
  .مثال 20%
بشراء ورقة الدين بالسعر بعـد اخلصـم،   ) متعددة اجلنسية شركة مثال(يقوم مستثمر  -

، أو خبصم بسيط االمسيةالدين بقيمته البلد املدين الذي يسدد  يفويقدمها للبنك املركزي 
  .الصرف السائد يف السوق بسعروبالعملة احمللية 

  .هذه العملة احمللية باستخداميف البلد املدين  أسهمحيصل املستثمر على  -
  :هذه العملية ثالث جهات رئيسية وهي مثليف العادة يف  يشترط -
ك يف مقايضات الدين باألسهم لتـدعيم  تبيع أوراق دينها أو تشتر اليت: البنوك التجارية 

  .من خالل التخلص من الديون املايلمركزها 
 االسـتثمار تتيح مقايضة الدين باألسهم بالنسبة للشركات الراغبة يف  حيث: املستثمرون 

 زادوبشروط جديدة، فكلما  لالستثماراملدين، إمكانية احلصول على العملة احمللية  البلديف 
 احلافزرضه البنوك وزاد السعر الذي يسدد به البلد املدين، كلما زاد خصم الدين الذي تع

  .للدخول يف عملية املقايضة
لتحويل ديوا اخلارجية إىل أسـهم ـدف    استعدادكون عندها ي واليت  :املدينة الدول

، جديدة، ميكن توجيهها إىل قطاع التصدير أو إحالل الواردات استثماراتاحلصول على 
وكذلك فإن مثـل   .بشكل عام االقتصاديةالتجاري وعلى التنمية  امليزانر على قد يؤث مما

تساعد على خلق فرص عمل جديدة، مما يؤدي إىل زيـادة دخـل    قد االستثماراتهذه 
  ):2(، )1(للدولة، أنظر املخططني التاليني  الضرييباألفراد ومن مث العائد 
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  باألسهم الدينمقايضة  ):01( املخطط
  
  
  
  
  
  
  
  : ملصدرا

االجتاهات الدولية ملواجهة أزمة الديون اخلارجية بالتطبيق على بعض البلدان العربية، دار اجلامعـات  : جمدي حممد شهاب
  .87ص . 1998اجلديدة، اإلسكندرية، مصر 

  
جتدر اإلشارة إىل أن ملقايضات الدين باألسهم أثر سلبيا على السياسات النقدية واملالية 

فإذا قامـت   .توقف على متويل اجلانب احمللي من عملية املبادلةيت تلة املدينة، الاليت تنتهجها الدو
احلكومة بتمويل هذه املقايضة من اجلهاز املصريف فأن السياسة النقدية سوف تكون توسعية، مما 

 %5وقد بينت دراسات كثرية أن متويل ما ال يزيد عن .قد يؤدي إىل ارتفاع معدالت التضخم
إىل البنوك التجاريـة   والفيليبنين القائم يف كل من األرجنتني والربازيل واملكسيك مثال من الدي

ويف اجلانب املـايل   1يف عرض النقود احمللية %59و  %33ميكن أن يؤدي إىل زيادة تتراوح بني 
سواء للجهـاز املصـريف أو القطـاع    (فأن االستعاضة عن اخلصوم األجنبية بالتزامات حملية  

ؤدي إىل زيادة التزامات احلكومة خلدمة الدين بالعملة احمللية بقدر ما يكون سعر ، قد ي)اخلاص
ومن أسباب أحجام الـدول علـى    .الفائدة احمللي أعلى من سعر الفائدة على الدين اخلارجي

تشجيع مقايضة الدين باألسهم هو حرصها على عدم التنازل عن أي قدر من السـيادة علـى   
احمللية ااقتصاديا.  

                                                
  .15/17ص . 1988جوان . 2اثر حتويل الدين إىل أسهم التمويل و التنمية، العدد : بالوكيل و نوسريا -  1

أجنبية شركة  

أجنبية شركة مدينة دولة   وسيط 
الدين بعملة مقايضة  
خبصم معني حملية  

استعمالمن  مستفيد  
احمللية العملة  

الدين خبصم  يشتري
 يف السوق الثانوية
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ناك أمثلة كثرية ملقايضة الديون اخلارجية باألسهم من خالل اشتراك اجلهات الثالثة وه
جلزء من ديون املكسيك اخلارجية "نيسان  "ومن أهم هذه احلاالت التقليدية شراء شركة .املعنية

  :1حيث مت التايل
  (LATIN AMERICA CITI CORPS)شراء شركة نيسان مبساعدة قسم االستثمار  -

  .رمليون دوال 40دوالر من الدين احلكومي املكسيكي يف السوق املالية بسعر  مليون 60
مقابل ذلـك   اسداد شركة نيسان لشهادة الدين يف بنك املكسيك املركزي وحصوهل -
  .مليون بالعملة املكسيكية بسعر الصرف الرمسي 54 على

املركزي يف هذه استخدام شركة نيسان للعملة املكسيكية اليت حصلت عليها من البنك  -
  .الصفقة كزيادة لرأمسال فرعها يف املكسيك

  باألسهم الدينمقايضة  ):02( املخطط
  
  
  
  
  
  
  
  

  .87ص  .جمدي حممد شهاب، االجتاهات الدولية ملواجهة أزمة املديونية، مرجع سبق ذكره: املصدر

  
اليـة  الدين باألسهم أثر بشكل كبري على السياسات النقدية وامل قايضاتمالحظ أن ي

املدينة، واليت فرضتها عليها املؤسسات املالية الدولية، فإذا قامت احلكومـة   الدولةاليت تنتهجها 

                                                
  .88/89ص . االجتاهات الدولية ملواجهة أزمة الديون اخلارجية، مرجع سبق ذكره: جمدي حممد شهاب  -   1

مركزي بنك أجنيب مستثمر  حملية مؤسسة   

 استثمار

 أسهم

حملية عملة  

دين أوراق  

  الدين من السوق يشتري
)بعملة حملية( الثانوية  

أوراق الدين  حيول  
عملة حملية إىل  

يف  االستثماراملستثمر على  يوافق  
عملة حملية باستعمالاحمللية  املؤسسة  



 الفصل الثالث         رؤیة المؤسسات لحل أزمة المدیونیة، وبعض الخیارات األخرى
 

197 
 

 يـؤدي هذه املقايضة من اجلهاز املصريف فإن السياسة النقدية سوف تكون توسعية، مما  مويلتب
  .معدالت التضخم ارتفاعإىل 

  بالسنداتمقايضة الدين   . 2. 5
مببلغ أصـلي خمفـض    سنداتمبادلة الديون احلالية مقابل  طريقةه المن خالل هذ يتم

 قروضا يتم حتويل .سلفا مقررةأو بأسعار فائدة أقل من سعر السوق وتكون  )مبادالت خصم(
إضـافية،   ضـمان البلدان املدينة إىل أوراق مالية تعاد جدولتها بسهولة أقل وترن حبسابات 

الدين أو جزء  أصلمن الدائنني الرمسيني ضمانا لتسديد يف كثري من األحيان مبساعدة وتستعمل 
  .منه

  التنمية عناصرمقايضة الديون ببعض   . 3. 5
 مقايضةلقد صاحب عمليات حتويل الدين إىل أسهم وسندات وما شابه ذلك وسائل 

هـذه الوسـيلة يف    وتتمثل.أخرى، متثلت مبقايضة الديون اخلارجية بإصالحات بيئية أو تعليمية
 إىلالديون إىل املؤسسات اخلريية بسعر خصم يف السوق الثانوي، الذي حيـول الحقـا    حتويل

مـن خـالل    التنميـة أدوات معينة بالعملة احمللية، وغالبا ما تقوم البنوك التجارية باملسامهة يف 
  :املدين من خالل البلدإعطائها قروضا ملؤسسات خريية حبيث تؤثر على عناصر اإلنفاق يف 

 تنمـوي شراء الديون بواسطة مؤسسة خريية، ومن مث املسامهة يف متويل مشـروع   ةإعاد :أوال
عند  اخلصممعني، مبا يساوي الفرق بني سعر اخلصم للمؤسسة اخلريية يف السوق الثانوي وسعر 

  .حتويل الديون بالعملة احمللية
من قبـل   حتولين واليت املتكررة والدورية اليت قد يتطلبها املشروع يف البلد املد النفقات : ثانيا
 .1البنوك

مليون دوالر سنويا ملدة ثالث  2التنمية قرار بنك أمريكا منح  يفهلذه املسامهة  ومثال
الربية العاملية، وذلك دف احملافظة على الغابات يف أمريكا الالتينيـة،   احلياةسنوات لصندوق 

                                                
  .23ص  1993لتخطيط بالكويت املعهد العريب ل –إدارة الديون اخلارجية  – ألتيجاينعادل  -1 
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 التزامـات مليون دوالر مـن   20ستة بنوك يف ثالث دول صناعية بالتربع مببلغ  قياموكذلك 
   .يف السودان االجتماعيةملنظمة اليونيساف إلنفاقها على بعض املرافق  اخلارجيةالسودان 
  بالتنمية الدينمقايضة ): 03( املخطط

  
  
  
  
  
  

  : املصدر
  .89، االجتاهات احلديثة الدولية، مرجع سبق ذكره ص جمدي حممد شهاب          

ل هذه الوسيلة بشراء دينها خبصم، وذلـك مـن خـالل    خال منالدولة املدينة  تقوم
ينظمه الدائن، ويهدف هذا املنهج إىل ختليص الدائن مـن   عامترتيبات حمددة أو بواسطة مزاد 

  .بيعها لدولة خبصم غالبا ما يكون مرتفعا خاللديون قد يصعب حتصيلها من 
  اجية يف الدول املدينةمشاركة الدول واملؤسسات الدائنة يف ملكية األصول اإلنت. 4. 5

أن  تستطيع، فإن الدولة املدينة "ميلتزر" االقتصاديبه  نادىالذي  نهجهذا امل مبقتضى
ملكيـة املشـروعات   يف ختفض أعباء ديوا اخلارجية من خالل السماح للدائنني مشاركتهم 

لى أسـس  إدارة هذه املشروعات ع يفاحلجم، وكذلك املشاركة  ةعام كبريالقطاع للاإلنتاجية 
تركيـا   مثـل قامت بعض الدول  وقد. 1اخلارجمن  االستدانةجتارية مما يقلل من حاجاا إىل 

كوسيلة لتخفيض  الدائنةوالشيلي واملكسيك والربازيل ببيع بعض من أصوهلا اإلنتاجية للجهات 
 .حجم ديوا اخلارجية

  
                                                

       .15ص . 1992سبتمرب  3العدد  –صندوق النقد الدويل  –التمويل والتنمية  –مبتكرات حديثة يف إعادة تشكيل هيكل الديون 1 - 

خريية عاملية  مؤسسة  
حكومية غري  

 بنك
 جتاري

  دول
 مدينة

حملية غري حكومية مؤسسة مايل وسيط   
 عملةالدين إىل  حتويل

حملية ملشروع 
  اجتماعي برنامجاو

 أو بيئي

أو متنح دين تشتري  
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  آخرمقايضة الدين بدين   . 5.5
بدين بلد آخر عنـده   مادين بلد  باستبداللدائنني هذا النموذج بقيام صغار ا يتمثل 

لبلد معني مما يقلل املخاطرة  الديونقدرة أفضل على السداد ودف مثل هذه املقايضة إىل تنويع 
 .بشكل أو بآخر

تطبيق هذا النموذج ينصب فقط على الديون غري ادولة، فإنه يتم شراؤها بدون إن 
  :عناصر عملية شراء الدين ما يلي حتديد نسبة من قيمتها، ومن أهم

  .تشكيل جلنة إلقرار القواعد املتعلقة بربنامج شراء الديون -
وتقدم التوصـيات للسـلطات    ،تتم دراسة الطلبات املقدمة يف إطار برنامج تسوية الديون -

 .املسؤولة

ودف هذه اإلجراءات إىل ختفيض حجم الدين العام، وهذا ما يساعد على استعادة 
  . االئتمانية للبلد، ومن مث تشجيع اإلستثمار والنمو اإلقتصادي اجلدارة
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  املدينني طرفاحللول املقترحة من : املبحث الرابع

  احلل الراديكايل .1
عن حل جذري ألزمة املديونية اخلارجية، وترجع فكـرة هـذا    يبحث لإن هذا احل

أين ظهرت مقترحات ذات طبيعة  ،1974زائر عام املنعقد يف اجل االحنيازعدم  مؤمترإىل  االقتراح
 كاسـترو يف األعوام األخرية بالرئيس فيدال  االقتراحاتحلل أزمة الديون، وتدور هذه  معتدلة

إلغاء الديون اخلارجية  على ،الذي شدد يف العديد من املؤمترات الدولية واإلقليمية أو يف كتاباته
يدفعنا " :الناحية العملية حيث يقول منغري قابلة للسداد لبلدان العامل الثالث، كون هذه الديون 
ال ميكن لبلدان العامل الثالث تسـديد  : التايل االستنتاجالتحليل الرياضي والتأمالت اجلدية إىل 

منها وال ميكننا ذلك مـن وجهـات النظـر السياسـية      حتصيلهاالديون اخلارجية وال ميكن 
 ،سياسـية  اسـتحالة  ،اقتصـادية  استحالةالديون ميثل  هذهفسداد  ،"واألخالقية واالقتصادية
 .1أخالقية واستحالة

واليت  ،املتدهورة لبلدان العامل الثالث األوضاعيرى أن  لالستحالة اإلقتصادية ةبسنالبف
الئمة كأسعار الصـرف  املالظروف الدولية الغري  سببب يوميوما بعد  اما فتئت أن تزداد تدهور
وحده ما ال  1985أن البلدان الرأمسالية قد وفرت يف عام  إذجاري، وتدهور شروط التبادل الت

ختفيض أسعار النفط، وهو مبلغ يكفي لتسديد ديون العـامل   بفضلمليار دوالر  120يقل عن 
يف عملية دفـع   االستمرارحال  فإن هذه البلدان ال ميكنها بأي  وبالتايل ،الثالث عن هذا العام

 إيقافيف الدفع ال يعين فقط  االستمرارالفوائد املستحقة مستقبال ألن لألقساط و اخلياليةاملبالغ 
  .2وإمنا الرجوع إىل الوراء واالجتماعية االقتصاديةعملية التنمية 

                                                
  .283ص . 1987أكتوبر  –املركز الوطين للتخطيط بالكويت  –جملة عامل املعرفة  –التاريخ النقدي للتخلف  –رمزي زكي . د - 1
 1992اجلزائـر   –العمل  املعهد العريب للثقافة العمالية وحبوث –رؤية ثقافية لتوجيهات أولية عن طريق معاجلة أزمة املديونية  –أديب مربو  - 2
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املسـتمر   واالخنفـاض  االقتصاديةتدهور األوضاع أن فترى  السياسية االستحالة أما
 منن اخلارجي يعين القبول باملزيد تسديد خدمات الدي ةمواصلو، االجتماعية املعيشةملستويات 

سـيقود   ذلـك لصندوق النقد الدويل، فإن  االنكماشيةالتضحيات، خاصة يف ظل السياسات 
مبثل هذه  القبولحتما إىل سياسات دكتاتورية ويهدد الدميقراطية، وذلك بإرغام الشعوب على 

  .السياسات
التارخيية تعترب بلدان العامل الثالث من الناحية : فتتمثل يف التايل األخالقية االستحالة أما

لسـنوات   املعنويـة، ورة سواء من الناحية املادية أو تطهي الدائنة للبلدان الرأمسالية امل الواقعيف 
املـنظم لفوائضـها    االبتـزاز مث  ،االستعماريةاليت تعرضت هلا إبان الفترة  واالستغاللالنهب 
والرفاهية اليت حرمنا منـها   اليسرون أن ننسى مبختلف األشكال واألساليب، هذا د االقتصادية

 االقتصـادية  االسـتحالة من  وانطالقا تقديرمها،واليت ال ميكن  ،بسبب فرض التبعية والتخلف
بلـدان   باحتادأن احلل لن ميكن إال  "كاسترو"يرى  األخالقية واالستحالةالسياسية  واالستحالة

واإليديولوجية لسن النضال من أجل ،ا السياسية مواقفها ومعتقدا عنالعامل الثالث بغض النظر 
ويضيف كاسترو أن هذه اخلطوة ال يترتب عليها أي خطر علـى النظـام    الديون،إلغاء هذه 

أن البلدان الرأمسالية املتطورة سـبق هلـا أن    اعتبارعلى  ،أو أية كارثة مصرفية، الدويلاملصريف 
 وملفاتورة وارداا مـن الـنفط،    ارتفاعب مليار دوالر بسب 1000تكلفة ما يزيد عن  حتملت

 البلـدان ، بل على العكس فإن هذا اإللغاء سيكون يف صـاحل  اقتصادياايؤدي ذلك إىل تدمري 
العامليـة   االقتصاديةالرأمسالية الدائنة، باعتبار أن ذلك سيكون خطوة هامة للخروج من األزمة 

  .الراهنة
غم املربرات التارخيية، وهي مربرات على قدر املديونية، ر مشكلةهذا التصور حلل  إن

  :يبدوا غري مناسب لألسباب التالية أنهكبري من األمهية إال 
العامل الثالث ضعيف للغاية بسبب املصاحل املتضاربة والصراعات  بلدان احتاد احتمالأن . أ

  .والتجربة التارخيية غنية يف هذا اإلطار بينها،اإليديولوجية 
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للديون اخلارجية وعدم دفعها هو أمر ممكن، غري أن ذلك  التنكرض أن قد يظن البع. ب
كل البعد عن احلقيقة ملا يترتب عن ذلك من آثار خطرية للغاية  البعيدةيعترب من األوهام 

وضع أسوأ، فبمجرد إعالن املدين عن رفضه لدفع الدين، حىت جيد لـه   إىلتعرض البلد 
جتميد وحجز أصوله يف اخلارج، وبالتايل لن يستطيع على إعالن إفالسه و الفرصةالدائنون 
 واالسـتثمارية  االستهالكيةأية قروض جديدة وهو بذلك يعرض خطوطه  علىاحلصول 

  .العنف من طرف الدائنني ألم األقوى عسكريا استعمالإمكانية  إىلللخطر، باإلضافة 
  على الذات االعتمادإتباع سياسة  .2

يف دفع مستحقات الديون اخلارجية وإتبـاع   باالستمرار االجتاهأصحاب هذا  يطالب
إىل خمتلف إجراءات هذه السياسة على املدى القصري، جيب  التطرققبل  .سياسة وطنية تقشفية

، وأن إجناز مثل هـذه  االقتصاديالوضع  انزالقدف إىل وقف  اإلجراءاتالتذكري بأن هذه 
 فيماملهمات األجل الطويل، وتتمثل هذه اإلجراءات  مبثابة يئة املناخ املناسب يعترباإلجراءات 

  :يلي
لشروط صندوق النقد الدويل، ذلك أن برامج هذا األخـري   لالنصياعالوقف الفوري  .أ
دف إىل رفع قدرة املدين على الـدفع   انكماشيةهي برامج ) سابقاوكما ذكرنا ذلك (

على  ، وقد نتجواالجتماعية صاديةاالقتأم ال يف عملية التنمية  االستمراربغض النظر على 
زيادة ملموسة للدين اخلارجي عكس ما يروج له خرباء صندوق النقـد   الربامجمثل هذه 
  .الدويل
املمكن من  االقتصاديمن بلدان العامل الثالث تعبئة الفائض  يتطلبإن منطق األمور  .ب

امج تقشفي توزع الطفيلي يف القطاع العام واخلاص، ضمن برن االستهالكخالل مكافحة 
بطريقة عادلة وال يتحمل عبئه إال الفقراء، كما  االجتماعيةوالشرائح  الطبقاتأعباءه على 

  .للعيان يف كثري من بلدان العامل الثالث، ومنها اجلزائر على األخص ظاهرهو 
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احمللي، والتقليل من فجـوة املـوارد    االدخاربزيادة معدل  سيسمحمثل هذا الربنامج  إن
  . ةاحمللي
األجنيب ووقف التردي املستمر يف سـعر الصـرف العملـة     النقدإعادة الرقابة على . ج

  .نقدية مناسبة احتياطاتالوطنية والبدء يف تشكيل 
مـن جهـة وأن    االقتراضتستهدف تنويع مصادر  اخلارجي لالقتراضوضع سياسة  .د

  .إنتاجيةتكون القروض اجلديدة ذات طبيعة 
وزيادة املوارد العامة من خالل تبين الدولة سياسة ضريبية  ومياحلك االتفاقترشيد  .ـه

  .العجز يف امليزانية العامة بتخفيفمالئمة تسمح 
يف  االسـتثمار يساعد على جذب املدخرات احملليـة إىل   مالئم استثماريخلق مناخ  .و

مبكافحة التضخم وإعادة النظر يف السياسـات السـعرية    وذلكالقطاعات اإلستراتيجية، 
  .واالئتمانية

من وضع حماصرة األزمة إىل  االنتقالاألساسي يتمثل يف  اهلدفعلى املدى البعيد فإن  أما
حيـث   منترتبط  األزمةهذه  إن .جذورها احلقيقية واقتالع منهاوضع اخلالص النهائي 

أوصـلت   والـيت ،املتبعة  واالجتماعية االقتصاديةجوهرها بإعادة النظر يف برامج التنمية 
الشـروط   توفرين العامل الثالث إىل وضعية حرجة بسبب عدم قدرة هذه الربامج على بلدا

النمو  مرحلةوجتاوز مرحلة التخلف وبالتايل الوصول إىل  ،االقتصاديالضرورية لإلقالع 
احمللية يف تـوفري   ومواردهالذاتية  هإمكانيات لىالبلد ع فيها الذايت، وهي املرحلة اليت يعتمد

وللوصول إىل ذلـك   ذاته،والنمو، أي خلق منوذج تنموي يتمحور حول  مصادر التراكم
  :يتطلب العمل على جبهتني

املمكـن،   االقتصاديالقصوى وترشيد الفائض  التعبئةيف  نعترب أن اجلوهر يتمثل :األوىل اجلبهة
 بلدان العامل الثالث بشكل جيد، األمر الذي جعلها تستخدمه يف تستخدمههذا الفائض الذي مل 

 االقتصاديةعلى املصادر اخلارجية لتمويل التنمية  بالدرجة األوىل واالعتماد منتجة،جماالت غري 
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نظرا ألزمـة   املاضي،خاصة أثناء فترة اليسر اليت ميزت فترة السبعينات من القرن  واالجتماعية
ملاليـة والنقديـة   جناح املؤسسات ا إىلالتراكم الرأمسايل يف البلدان الرأمسالية املتقدمة، باإلضافة 

  .الدولية يف حتويل الفوائض النفطية
ومالية ونقديـة مالئمـة    واجتماعية ةاقتصاديسياسات  يتطلبتعبئة هذا الفائض  إن

اليت تضيع على اتمع من خالل العديد من القنوات نـذكر   احملليةتضمن تعبئة وترشيد املوارد 
  :1منها
ينسجم مع السياسة اإلقتصادية للدولة، مع  ضرييبنظام ووضع ، رؤوس األموال ريب حماربة- 

  .املوازي القتصاداو االكتنازحماربة 
سيضمن بدون  االدخارعدم تسرب األموال وتشجيع  تضمنوجود سياسة سليمة  إن

  .بشكل مكثف االستدانةاللجوء إىل عملية  وعدمشك تقليل فجوة املوارد احمللية 
هـذا   يرتكز،وتجه أساسا إىل الداخل وليس إىل اخلـارج منوذج تنموي ي قترحت :الثانية اجلبهة

عن كل  واالستغناء االنغالقعلى الذات على أن ال يفهم من ذلك  االعتماد فكرةالنموذج على 
وبشكل أساسي على املوارد احمللية يف حـني تبقـى    االعتمادإن هذه املقولة تعين  .أجنيبما هو 
  .رات احملليةاألجنبية كعنصر ثانوي مكمل للقد املوارد

داخلي غري كايف للخروج مـن  العمل على املستوى ال أن االجتاهأصحاب هذا  يرىو
علـى حمـورين،    باالعتمادعلى املستوى اخلارجي وذلك  بالعملبالتايل جيب تعضيده ،واألزمة

  .ا وتأثريها املتبادلولكن يتعني رؤية هذه احملاور يف وحد اإلقليمي،احملور الدويل واحملور 
مبكوناتـه   الدويلأزمة املديونية اخلارجية هي قضية عاملية، أي أن البعد ترى أن : جلبهة الثالثةا 

وإصـالح األوضـاع    تـرميم املختلفة ميثل حمورا رئيسيا فيها، ولذا فإن احلل الناجح يتجاوز 
  .بتكوين كارتل دويل قوي اإلسراعالداخلية إىل ما هو أعم وأمشل، وذلك بضرورة 

                                                
  .311مرجع سبق ذكره ص  –أزمة القروض الدولية  –رمزي زكي . د - 1
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يتعني السعي لتعميق أوجه التعاون للتكتالت اإلقليمية املوجودة وإنشاء ترى أنه : بعةاجلبهة الرا
 املوجـودة منها، وتشجيع التبادل التجاري والتكنولوجيا واملعارف واخلربات العلميـة   اجلديد
قدرا الشرائية  علىاملنتجني للموارد األولية اليت تنتجها هذه البلدان للمحافظة  احتاداتودعم 
  . السوق الدوليةيف

 اهتماماكونه يعطي  ا من وجهة نظرنا على األقل، موضوعي الهذا احلل هو ح ويعترب
  .ويطرح أزمة املديونية يف إطار شامل والعامليةكبريا للقضايا الداخلية وأيضا القضايا اإلقليمية 

  على الذات واالعتماداملديونية اخلارجية  ةدور .3
الديون اخلارجية اليت تراكمت على بلدان العامل الثالث يف  لقد أشرنا سابقا إىل مشكلة
التنمية  وأوضحنا أن استفحال هذه املشكلة  قد وضع عملية ،بداية الثمانينات من القرن املاضي

ولفقـدان حريـة القـرار     يف تلك الدول يف منطقة حصار شديد وعرضتها للضغوط اخلارجية
كن لتنمية معتمدة على الذات أن تتحقق ما مل يـتم  ليس من املم ،من هنا. الوطين االقتصادي

  .حل هذه املشكلة
احللول املطروحة على الساحة الدولية وخاصة تلك املطروحـة مـن    استعرضناولقد 

ز لصاحل الدائنني وال تأخذ بعني نحاوبينا كيف أا ت ،طرف الدائنني يف مكان أخر من الدراسة
م هنا بإيضاح مدى الصعوبة اليت ستواجه هذه البلدان اليت لكننا سنهت .1اإلعتبار مصاحل املدينني

ترفع شعار اإلعتماد على الذات يف جمال التخلص من هذه الديون املتراكمـة والوصـول إىل   
  .مرحلة التراكم الذايت

إذا ما أحطنا مبنجزات البحوث والدراسات  ورمبا تبدو لنا هذه الصعوبة بشكل جلي،
وهي البحوث والدراسات اليت توصلت إىل صـياغة مـا    قضية،اليت متت مؤخرا حول هذه ال

فقد تبني أن الفترة اليت يقطعها االقتصاد الوطين، منذ  ."دورة املديونية اخلارجية"يعرف مبصطلح 
أن يبدأ مديونيته اخلارجية لتمويل عملية التنمية وحىت يصل إىل مرحلة النمو الذايت ويـتخلص  

                                                
 ث األول والثاين والثالث أنظر الفصل الثالث وخاصة املبح -   1
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. جي ومن ديونه اخلارجية إمنا تشتمل على ثالثة مراحل أساسـية فيها من حاجاته للتمويل اخلار
  .يعرف مبصطلح دورة الديون اخلارجية وهذه املراحل تشكل ما

  دورة املديونية اخلارجية مراحل .1. 3
تظهر املرحلة األوىل عندما يقل االدخار احمللي عن االستثمار املطلوب، أمـا املرحلـة   

يونية اخلارجية حنو التزايد أما املرحلة الثالثة فتبدأ عندما يصل حجم الثانية تتميز باجتاه حجم املد
  .الديون اخلارجية إىل أعلى مستوياا، ويف ما يلي عرض خمتصر هلذه املراحل

احمللي يقل عن اإلستثمار املطلـوب لتحقيـق معـدل النمـو      االدخارجند أن  :املرحلة األوىل
ويف  .طين لالستدانة لسد النقص يف فجوة املوارد احملليةومن هنا يلجأ اإلقتصاد الو. املستهدف 

طاملـا   الستثمارلهذه املرحلة يسهم التمويل اخلارجي يف إحداث زيادة حقيقية للموارد املتاحة 
أن املوارد األجنبية تستخدم يف خلق وتوسيع  الطاقات اإلنتاجية وعلى حنو يـؤدي إىل زيـادة   

، طاملا أن الديون اخلارجية يكون ضئيال  ءلة يالحظ أن عبويف هذه املرح.حجم الناتج احمللي 
 االنسيابوطاملا مسح  ،االلتزامات املترتبة على التمويل اخلارجي مازالت مؤجلة للفترات القادمة

  .الديون اخلارجية اليت عقدت يف الفترات املاضية التزاماتاجلديد للموارد األجنبية مبواجهة 
حجم املديونية اخلارجية حنو التزايـد   اجتاهخصائص هذه املرحلة هو ومن أهم : املرحلة الثانية
مبعـدل   االرتفاعوحىت تتجاوز الدولة هذه املرحلة فإا البد وأن حترص على  ،مبعدالت مرتفعة

تضييق فجوى املوارد احمللية ومبا  إىل –عرب الزمن  –وعلى النحو الذي يؤدي  ،احلدي ادخارها
 –املتزايـد   االستثمارأن تواجه مبواردها احمللية حاجات  –هذه املرحلة  يف اية -ميكن الدولة 

قتصاد الوطين إىل تلك احلالة هذه املرحلة حاملا تنتهي املرحلة األوىل ،أي تبدأ حاملا يصل اإل تبدأ
 جند ولكن .احمللي  يكون فيها مستوى املدخرات احمللية قادرا على تغطية متطلبات اإلستثماراليت
بعـد تغطيـة    –ه املرحلة أنه بالرغم من إرتفاع مستوى املدخرات احمللية ال يكون كافيا يف هذ

لدفع أعباء الديون املتراكمة واملتمثلة يف الفوائد وأقسـاط إسـتهالك    –اإلستثمار  احتياجات
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لرأس املال األجـنيب   اإلنسيانوهلذا تظل احلاجة قائمة للتمويل اخلارجي، غري أن حجم . الدين
  .معدومايصبح 

الوطين يف هذه املرحلة حيتاج إىل ذلك القدر من التمويل اخلـارجي الـذي    االقتصاد
وهلذا فإن املديونية اخلارجية يف هذه . ميكنه فقط من الوفاء بدفع إلتزامات خدمة ديونه اخلارجية

 كما أنه يف اية هذه املرحلة يصل التطـور يف حجـم الـديون   . املرحلة تتزايد مبعدل متناقص
  .اخلارجية إىل قمته، ويتوقف بعد ذلك عن النمو والتزايد

تبدأ هذه املرحلة حاملا تصل الديون اخلارجية إىل أعلى مستوى هلا ، وتتميز بأن : املرحلة الثالثة
، مما يعـين  باستمراراملطلوبة يتزايد  االستثماراتالفرق بني مستوى املدخرات احمللية ومستوى 

دخرات احمللية املتبقي بعد تغطية حاجات اإلستثمار احمللـي، األمـر   تزايد حجم الفائض من امل
الذي ميكن الدولة من إستخدام هذا الفائض يف إستهالك وتصفية ديوا اخلارجية اليت تراكمت 

  .يف املرحلتني السابقتني
ومن هنا يتحه حجم الديون وأعباؤها حنو التناقص بشكل سريع وتنتفي كلية حاجـة  

طين إىل التمويل اخلارجي، ويسفر التطور الزمين يف اية هذه املرحلة عن وصـول  اإلقتصاد الو
اإلقتصاد الوطين إىل تلك احلالة اليت تنتهي فيها مديونيته اخلارجية وتصبح أعباؤهـا معدومـة   

قادرة علـى الوفـاء باحتياجـات     ةحيث تكون موارده احمللي ،ويصبح قادرا على النمو الذايت
ي ، وبعد إنتهاء هذه املرحلة يكون اإلختيار أمام اإلقتصاد الوطين هو إما أن يزيد اإلستثمار احملل

معدل إستثماره مبقدار الفائض الذي كان خيصص للوفاء مبتطلبات خدمة الديون اخلارجية أو أن 
يقوم بتصدير هذا الفائض كرأمسال مقرض للعامل اخلارجي، وأما أن يعمل على زيادة مسـتوى  

  .لي اإلستهالك احمل
وهي بـال  . 1تلك هي مراحل املديونية اخلارجية كما انتهت إليها كثري من الدراسات

فالتجارب التارخيية تدل على أن مثل هذا التطور ال يتم على . تنطوي على تبسيط لألمور شك
                                                

  :ملزيد من التفاصيل أنظر -  1
  .رمزي زكي، أزمة الديون اخلارجية، رؤية من العامل الثالث، مرجع سبق ذكره - 
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 هذا النحو اآليل، ألن عملية التنمية وما تنطوي عليه من تطور يف املديونية اخلارجية ال تتم على
  .هذا النحو

حلركة املديونية اخلارجية لبلد ما قد يسري على حنو معاكس متاما بل إن التطور الواقعي 
ر فإن هذه الدورة تنطوي علـى فـروض   ولكن أيا كان األم .تعرضه دورة املديونية خلارجية

مثـل  . أساسية ال جيوز الطعن فيها لضمان وصول اإلقتصاد الوطين إىل مرحلة النمـو الـذايت  
احملـل املتوسـط يتزايـد     االدخاروأن معدل  واستمرارهالنجاح املثايل لعملية التنمية  تراضاف

  .من رأس املال األجنيب يكون أكرب من تكلفته وأن العائد باستمرار
  حتقيق شروط اإلعتماد على الذات .2. 3

ات إن التحدي الذي يواجه بلدان العامل الثالث للوصول إىل مرحلة اإلعتماد على الذ
والواقع أن هذه الشروط ال ميكن أن تتحقق عفويـا بـل   . يتمثل يف كيفية حتقيق هذه الشروط

جيب توافرها حىت ميكن الوفاء مبتطلبات الوصول إىل هذه املرحلة، ومن  شروط أساسيةتتطلب 
  .حتقيق إصالح زراعي والتصنيع املوجه إلشباع احلاجات األساسية للسكان بني هذه الشروط

  حتقيق إصالح زراعي .1. 2. 3
يتطلب من بلدان العامل الثالث القيام بإصالح زراعي جذري ألن الطلب على السـلع  

من هنا ينتهي احلال يف معظم .الزراعية البد وأن يتزايد مع تزايد  عدد السكان والدخول النقدية
الزراعي احمللي فيها،  منو اإلنتاجبلدان العامل الثالث بأن ينمو إستهالك املواد الزراعية بأسرع من 

 والضـغط هو زيادة اإلعتماد على العامل اخلارجي فتزيد هذه املوارد، ويكون املالذ هلذا املأزق 
الدويل ملن ميلـك الفـوائض الزراعيـة     االستقطابعلى موازين املدفوعات، والوقوع يف فخ 

ة على الذات، إال بإجنـاز  كله ليس من املتصور أن تتحقق التنمية املستقلة املعتمد هلذا .الغذائية
  :مهام اإلصالح الزراعي واملتمثلة يف

                                                                                                                                              
 .رمزي زكي، الديون والتنمية، دراسة يف أثر القروض اخلارجية على البالد العربية، مصدر سبق ذكره - 
 .24/30، ص1978وأسباب التخلف، دار الطليعة، بريوت، بول باران، االقتصاد السياسي للتخلف  - 
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الغذائية للسكان ولتوفري املواد اخلامة الالزمة  باالحتياجاتزيادة اإلنتاج الزراعي للوفاء  -
  .للصناعات احمللية ولتوفري فائض زراعي مناسب للتصدير

 كاملهاع الزراعي بوكل ذلك لن يتحقق إال يف ضوء تعديل جذري للموقف جتاه القط -
، وتعـديل سياسـات   والدخول الزراعيةوما ميليه ذلك من حتسني يف مستويات األجور 

األسعار والتمويل والتسويق، وتنمية قوس اإلنتاج الزراعي وحتديثها، وإجيـاد عالقـات   
  .متوازنة ومتبادلة بني الزراعة والصناعة

  للسكانإلشباع احلاجات األساسية  التصنيع املوجه .2. 2. 3
منط التصنيع الذي سار خالل عقود خلت كان يهدف إىل التصنيع املوجه للتصدير  إن

وهذا النمط الذي دف إليه، والذي نرى أنه ضروري يف الوقت احلاضر،  .أو إحالل الواردات
فهـو إذن ال   .هو ذلك النمط الذي يقيم صناعات موجهة إلشباع احلاجات األساسية للسكان

اس حباجات الطلب الفعلي القائمة واليت تعكس التفاوت يف توزيع الدخل، وإمنـا  يعين يف األس
إن توجهه األساسي هـو   .يعين أساسا باحلاجات العديدة املتنوعة والضرورية موع السكان

 1أساسـية السوق الداخلي وليس اخلارجي، وبالتايل إن جناح هذا النمط يتطلب ثالثة شروط 
   :هي

توسـيع السـوق   كذا استخدامها، وتوفر احلماية للصناعات احمللية، وختطيط املوارد و -
  .الداخلي

باإلضافة إىل العناصر السابقة ميكن أن نضيف أن جناح هذا النمط التصـنيعي الـذي   
جيب أن يقوم على تطـور متـوازن للزراعـة     يهدف إىل إشباع احلاجات األساسية للسكان

ة صناعية باملعىن الذي حددناه هلذا الـنمط، دون أن  فليس من املتصور قيام تنمي.والصناعة معا
يف القطاع الزراعي ليمدها يف املراحل األوىل من النشأة، مبصادر التـراكم   ييؤازرها منو مواز

الالزمة وبالقوى العاملة اليت حررا التنمية الزراعية، وليمدها بعد ذلك باملواد اخلام والوسيطة، 

                                                
  .444رمزي زكي، املشكلة السكانية واخلرافة املالتوسية اجلديدة، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
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ومن ناحية أخرى، سيكون لنجاح منط التصنيع  .دن املواد الغذائيةلصناعيني باملويوفر للعمال ا
املوجه إلشباع احلاجات األساسية أثره يف تطوير الزراعة نفسها، من خالل ما يوفره هلـا مـن   

إن هذا التكامل بني الصناعة والزراعة سيؤدي الحقا إىل اإلكتفاء .مواد وسيطة ومعدات إنتاجية
  . سترياد، األمكر الذي يؤدي إىل ختفيض املديونية اخلارجيةالذايت ويقلل من فاتورة اإل

  : خالصة
  :من خالل عرضنا لرؤية املؤسسات املالية الدولية حلل أزمة املديونية نستخلص ما يلي

تبني أن السياسات املالية والنقدية املقترحة من طرف هذه املؤسسات كانـت ـدف إىل    -
، كما يظهر أن الدين اخلارجي ليس هو املعيق عمومها احلفاظ على مصاحل البلدان الدائنة يف

الوحيد للتنمية، فحىت لو مت إلغاء مجيع الديون، فستبقى هناك الكثري من املصاعب اليت تتمثل 
إقتصادية خاطئة  باإلضافة إىل وجود سياسات. يف نقص رأس املال البشري واملوارد الطبيعية
لدين ومدفوعاا قيدا رئيسيا على الكثري من الدول وغري حمددة، وتبقى مشكلة تزايد أعباء ا

املثقلة بالديون، واليت حتتاج إىل تضافر اجلهود احمللية واإلقليمية والدولية للخروج من هـذه  
  .األزمة

الوفاء بالتزاماا،  ىولقد ظهرت كذلك وسائل أخرى استهدفت مساعدة الدول املدينة عل -
خلارجية، ولقد أتاحت تلـك الوسـائل جلهـات    تشكيل هيكل ديوا ا من خالل إعادة

التفاوض الدائنة أن تتعامل مع مشكالت الدول املدينة كل على حدة، كما مكنتـها مـن   
مع دولة ما، ومن مث تطبيقها إذا كان ذلك مناسبا يف حاالت  اتفاقيةإدخال تغريات على أية 

جيعل هذه الدول فريسـة   أخرى مشاة، وهذا التوجه القائم على معاجلة كل حالة مبفردها
  .سهلة
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اضطرت اجلزائر بعد االستقالل إىل االستعانة بالقروض اخلارجية، لتكملة النقص  لقد
احلاصل يف املدخرات احمللية الالزمة لتمويل عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، دف 

  .اخلروج من حالة التخلف اليت ورثتها عن االستعمار
الدين اخلارجي،  تزايد مستوىوإذا كانت مرحلة الستينات من القرن املاضي قد متيزت بضعف 

عرفت تزايدا كبريا منذ بداية السبعينات عندما شرعت اجلزائر يف تطبيق  فان هذه الوترية
املخططات التنموية من  االتنمية القائمة على منوذج الصناعات املصنعة وما تطلبته إستراتيجية

من  1979-1974 وكانت الفترة. زت املدخرات احمللية عن متويلهاستثمارات ضخمة عجرصد ا
  .أهم الفترات اليت شهدت فيها املديونية اخلارجية للجزائر تزايدا كبريا

وقد ساعدت الظروف املالئمة لالقتراض اليت سادت فترة السبعينات على زيادة املديونية 
اجلزائر كانت تتمتع خالل تلك الفترة بثقة ائتمانية  اخلارجية خالل تلك الفترة، خاصة وأن

  .كبرية لدى األوساط املالية الدولية
ومل تكن املديونية اخلارجية للجزائر لغاية بداية الثمانينات متثل مديونية ثقيلة ومل يكن مشكل 

 ومع .وكذا مشكلة السيولة مطروحة خالل تلك الفترة املالئمةالقدرة على السداد أو مشكل 
التنمية القائمة على الصناعات املصنعة لصاحل  إستراتيجيةبداية الثمانينات مت التخلي عن 

التنمية القائمة على الصناعات اخلفيفة، وذلك حبجة  أن منوذج الصناعات املصنعة  إستراتيجية
الذي مت تطبيقه خالل فترة السبعينات كان السبب الرئيسي يف تزايد املديونية اخلارجية 

  .اا خالل تلك الفترةوخدم
التنمية القائمة على منوذج  إستراتيجيةإال أن الواقع بني أنه بالرغم من ختلي اجلزائر عن 

الصناعات املصنعة، فأن املديونية وخدماا مل تتوقف عن التزايد، بسبب سياسة االستدانة غري 
أجل من بع آنذاك، حيث جلأت إىل اإلفراط يف االقتراض اخلارجي االسليمة اليت أصبحت تت

  .ذلك يف إطار برنامج خاص حملاربة الندرةالسلع ذات االستهالك النهائي، و زيادة الواردات من
حىت وجدت اجلزائر نفسها تعيش أزمة مديونية خانقة، بعدما شهدت  1986وما أن حلت سنة 

كبري يف حصيلة صادراا من العاملي ترتب عنها تراجع  أسعار النفط اخنفاض قويا يف السوق
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الصعبة، يف الوقت الذي تدهورت فيه احتياطات الصرف، وبلغت فيه املديونية اخلارجية  العملة
بعضها  ،وخدماا مستويات حرجة وقد سامهت جمموعة من العوامل يف إحداث تلك األزمة

  . ل خارجيةإىل عوام اآلخر بعضاليعود إىل عوامل داخلية و
االجتماعية، حيث حدث وخيمة على النواحي االقتصادية و وقد كان ألزمة املديونية آثار جد

  .تدهور كبري يف بعض ااميع االقتصادية إىل مستويات مل يسبق أن عرفتها من قبل
يونية، وعلى ضوء ما تقدم جاء هذا الفصل لنتناول من خالله بالتحليل ودراسة إشكالية املد

على املديونية اخلارجية،  التنمية االقتصادية واالجتماعيةأثر  :من خالل أربعة حماور هي وذلك
 هاآثار، وأسباب تزايد املديونية، وكذا املؤشرات األساسية للمديونية اخلارجية مع عرض لبعض

  .على االقتصاد اجلزائري
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  ملديونية اخلارجيةاعلى التنمية االقتصادية واالجتماعية أثر : املبحث األول
جية يتطلب منا إن موضوع التنمية االقتصادية واالجتماعية، وعالقته باملديونية اخلار

مراحل التنمية االقتصادية اليت مرت ا اجلزائر منذ االستقالل إىل اية  عرض، وبشكل خمتصر
  .الثمانينيات من القرن املاضي، وهو التاريخ الذي تفجرت فيه أزمة املديونية يف اجلزائر

  قتصادية واالجتماعية يف اجلزائراملراحل اليت مرت ا التنمية اال .1
وضعا صعبا حيث أن سبع  1962ية سنة كان الوضع الذي واجهته الدولة اجلزائر

 سيما سنوات ونصف من احلرب والتخريب االستعماري دمرت اهلياكل االقتصادية يف البالد ال
" املنتمية إىل املعمرين بتنفيذ سياسة "ر مت منظمة اجليش السرياق" 1962و  1961أن يف سنيت 

  .من وجود أي إجنازحىت ال ينتفع اجلزائريون بعد االستقالل " األرض احملروقة 
اكز األمر الذي قطعهم عن قد مجع السكان يف مراجليش الفرنسي أما يف األرياف كان 

  .ونشاطهم وكانت األرض غداة االستقالل يف حالة خرابجذورهم 
إىل تدمري اهلياكل وإبعاد السكان عن نشاطهم التقليدي ومغادرة املعمرين إىل فرنسا،  وإضافة

ظرف بضعة شهور تاركني مزارعهم  وقد بلغ عدد املغادرين ما يقرب مليون معمر يف
عامل  100.000إطار متوسط و 35.000إطار عايل و 50.000هجرة (نشاطهم ووظائفهم و

غ بالوسائل املتاحة لديهم، مع العلم أن أغلبية السكان وسد اجلزائريون ذلك الفرا) موظف
وأثناء هجرم أخذ املعمرون مدخرام  1 %90اجلزائريون يقيمون يف األرياف و أميني بنسبة 

مليون فرنك من اجلزائر إىل  750حتويل  1962ورؤوس أمواهلم و هكذا سجل يف شهر جوان 
  .2البنكية فلم حتصأما التحويالت غري : فرنسا عرب قناة البنوك

وأمام هذه الوضعية قامت الدولة نظام يف إدارة الوحدات االقتصادية سواء كانت زراعيـة أو  
صناعية، وهو ما يعرف بالتسيري الذايت، إال أن هذا النظام واجه العديد من املشاكل وخاصة يف 

نمـو فيمـا   القطاع الصناعي، فقد أصبحت املصانع تواجه وضعيات يف خمتلـف مستويات  ال
                                                

 .22ص . اقتصاد اجلزائر املستقلة  ديوان املطبوعات اجلزائرية، اجلزائر: أمحد هين -  1
  .23ص . اقتصاد اجلزائر املستقلة، مرجع سبق ذكره: أمحد هين -  2
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يتعلق بتجهيزاا وقدرا على دخول السوق، باإلضافة إىل ذلك فإن جمهــود التنمية كـان  
يفرض مستوي من تعبئة كل الوسائل املالية والبشرية الـيت كانـت تتجـاوز قـــدرات     

وبـني   وإمكانيات الوحدات املسرية ذاتيا، وتفرض مستوى من التضـامن بـني الوحـدات   
  .1القطاعات

هذا مل يكن منسجما وغري متطابق مع فلسفة التسيري الذايت، األمر الذي دفع الدولة إىل  وكل
وقد عرفت هذه الفترة تأميم أراضي . إنشاء مؤسسة عمومية كلفت بتنظيم نشاط قطاع بأكمله

وخلق شركات وطنية للنقل  1963املعمرين وتنظيم التسيري الذايت يف القطاع الفالحي يف سنة 
كات الوطنية يف ، واالنتقال من التسيري الذايت إىل الشر1964) سوناطراك(روقات وجتارة احمل

  .اخلدميالقطاع الصناعي و
إن املشاريع املسجلة لإلجناز تتطلب وسائل بشرية، وتكنولوجيا، ومالية يتحتم 

دفع األمر الذي . إال أن القدرات اإلقتصادية للقطاع اخلاص ضعيفة وال تسمح بتأمينها. توفريها
بالدولة إىل التدخل إلنشاء مؤسسات عمومية، وهذا التدخل يسمح بتوفري متويل مالئم 

بدأت سياسة اقتصادية جديدة يف اجلزائر، واملرتكزة على ولقد . هلذه املؤسسات ومناسب
ي دي برنيس، وميكن عرض أهم مالحمه ـادي الفرنسـه االقتصـمنوذج التنمية الذي وضع

  :يليوبشكل خمتصر فيما 
  منوذج التنمية االقتصادية واالجتماعية  .1.1

لقد تبنت اجلزائر إستراتيجية الصناعات الثقيلة كصناعة تستجيب ملتطلبات التنمية 
اليت نصت عليها خمتلف املواثيق الوطنية، واليت اعتمد عليها دي برنيس  واالجتماعيةاإلقتصادية 

  .ةيف وضع إستراتيجية الصناعات املصنعبشكل كبري 

                                                
1 - Ahmed BENBITOUR: L'Algérie au troisième millénaire, défis et potentialités ed MARINOOR 
Algérie 1998 P 19.   
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، وهو يرسم مشروعا 1962من بني هذه املواثيق نذكر برنامج طرابلس بليبيا سنة 
للتنمية يعتمد على إصالح زراعي وتصنيع ضروري يف إطار مجهورية دميقراطية شعبيةّ، ميثاق 

  .1954الذي يدعو إىل إجناز تنمية متوازنة، باإلضافة إىل بيان  1964اجلزائر لسنة 
مضامني هذه الربامج أا كانت حتمل مواقف راديكالية  وما ميكن مالحظته على 

ومعاكسة لكل ما له عالقة بالنظام الرأمسايل وهذا يعكس طبيعة الثورة اجلزائرية املسلحة اليت 
خاضها شعب عاىن الكثري ويكن عداء لالستعمار، وكان البديل الوحيد يف نظر صانعي 

ال رأمسالية اليت تعترب السبيل الوحيد إلحداث  ذلك الوقت هو التوجه حنو تنميةاالستقالل يف 
  .وبناء دولة عصرية تتمتع باقتصاد متوازن ومزدهر. قطيعة مع املستعمر

         إن هذا النموذج يندرج ضمن نظرية الصناعات املصنعة اليت تبناها االقتصادي الفرنسي
  :وحسب هذا االقتصادي الذي يقوم بتعريف التصنيع بالصيغة التالية - ديستان ديربنيس-

بأنه عبارة عن الصناعات اليت تعمل على حتديث الزراعة و حتويل الثروات الوطنية إىل "    
  .1"منتجات أو سلع استهالكية أو إنتاجية موجهة لتغطية حاجات السوق الوطنية

واألمر  .فعملية التصنيع هي مبثابة حتويل جمتمع بأسره عن طريق نظام مرتب من الصناعات إذن
يف هذه احلالة ليس جمرد إنشاء صناعات، بل أيضا خلق تكامل وانسجام بني قطاعات النشاط 

  .االقتصادي، مما يسمح بإنشاء تنمية مستقلة عن طريق التخفيف التدرجيي للتبعية االقتصادية
زيادة الناتج احمللي، اليت تربط بني النمو االقتصادي و األطروحات -ديربنيس-جاوز وذا يت

انطالقا من هذا الفهم فهو يعطي أمهية كربى ملثل هذه الصناعات اليت متتاز بديناميكية ذاتية و
أي تلك اليت هلا قوة جذب أمامية وخلفية لدفع عملية التنمية االقتصادية واليت يعرفها بالصيغة 

تلك اليت تقوم مهمتها األساسية يف الوقت املناسب ويف حميطها احملدد على متلئـــة : "تاليةال
تصرف املصفوفة الصناعية وتوابع اإلنتاج عن طريق وضع جمموعة من اآلالت حتـت " اسوداد"

  .2واالجتماعيةوإلعادة اهليكلة االقتصادية  لزيادة إنتاجية العمل  داالقتصا

                                                
  .21/25ص . 1983رسالة ماجستري ـ جامعة قسنطينة ) 1967/1977(التخطيط الصناعي يف اجلزائر : ديلمي خلضر  -  1
  .44ص  .املديونية اخلارجية للجزائر ، مرجع سبق ذكره: الباقي  روابح عبد -  2
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  :1فأن هذا النوع من الصناعات يتضمن ما يلي -ديربنيس–وحسب 
الصناعات امليكانيكية جمموعة الفروع اليت تتقاسم صناعات احلديد والصلب، و   . أ
التجهيزات : واليت تقدم السلع الرأمسالية إىل القطاعات األخرى وهي الكهربائيةو

 .                 الصناعية، اآلالت، احملركات

الكربيت ومشتقاته، األمسدة (الكيمياء املعدنية : الكيماوية الفروع الكربى للصناعات   . ب
واملنتجات األساسية اليت تدخل يف صناعة  ءالبتر وكيميا( العضوية  ءوالكيميا) اآلزوتية

 ). مواد البالستيك واملطاط الصناعي 

استخراج، النقل (فرع إنتاج الطاقة وما يتميز به من قوة جذب أمامية وخلفية سواء  . ج
أو القطاعات ) داخل القطاع(مبعىن سواء التحسينات التكنولوجية الداخلية ) زينالتخو

.                                                                                                                  األخرى املستهلكة للطاقة
كيف : ضخمة، فالسؤال املطروح هووإذا كانت مثل هذه الصناعات تتطلب رؤوس أموال 

  يتعامل هذا النموذج مع مشكلة التمويل، خاصة بالنسبة لبلد نامي مثل اجلزائر؟
زائر ويعتمد يف إن هذا النموذج يعترب هذا املشكل ثانوي، خاصة بالنسبة لبلد نفطي مثل اجل

  :ذلك على مصدرين
 لعملة الصعبة، إال أن هذا القطاعقطاع الطاقة وما يدره من عوائد هامة من ا: املصدر األول

كان خاضعا آنذاك لسيطرة الشركات األجنبية، إذن فإن متويل التنمية مرتبط مباشرة بسيطرة 
  .1971الدولة على قطاع الطاقة و هو ما مت يف سنة 

تتطلب هي األخرى استثمارات كبرية، إضافة و املشكلة األخرى تكمن يف تنمية هذا القطاع 
  .لوقوع يف خماطر استقطاب صناعيإىل إمكانية ا
تطبيق إصالح زراعي يسمح  يمبا أن النموذج يقوم على فرضية أساسية ه: املصدر الثاين

الذي نتاجية، ومن مث ظهور فائض زراعي ، األمر الذي يؤدي إىل زيادة اإلبالتكثيف الزراعي
 .الزراعي والصناعياع طالربط بني الق، ومن مث يسمح للقطاع الصناعي تكمداخاليستخدم 

                                                
  .23ص . نفس املرجع السابق  -  1
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إن امليزة . إذن فإن املصدر الثاين يتمثل يف حتويل هذا الفائض لتمويل الصناعات املصنعة
اجلوهرية هلذا النموذج تكمن يف كونه يهدف إىل حتقيق تنمية متمركزة على ذاا من خالل 

تلبية حاجات ل) الصناعة ـ الزراعة ـ الصناعة(التكامل بني خمتلف القطاعات عن طريق احللقة 
  .السوق الوطنية

  اخلطط اإلقتصادية  2.1
، ملا له من أمهية كبرية على االقتصاديلقد أولت اجلزائر أمهية كبرية لعملية التخطيط 

وقد متت ترقية اجلهاز املركزي املتمثل يف كتابة الدولة . واالجتماعي االقتصاديالصعيد 
للتخطيط إىل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية يف بداية الثمانينات من القرن املاضي، 

أعدت اجلزائر اخلطط اإلقتصادية  واالجتماعيةوكمحاولة لتسريع عملية التنمية اإلقتصادية 
  :1التالية

   1969 -1967املخطط الثالثي  .1.2.01
لقد كان يهدف هذا املخطط التمهيدي إىل وضع إستراتيجية شاملة للتنمية تستهدف 

إىل نظرية  باالستنادحقيقية، وذلك  اقتصادية النطالقةأساسا وضع األسس املادية الضرورية 
  .الصناعات املصنعة اليت كانت دف إىل خلق روابط متينة بني القطاعات اإلقتصادية املنتجة

  
  1977 -1970الرباعي األول والثاين  اناملخطط .2.2. 1

 -1970متيزت فترة السبعينات من القرن املاضي بتطبيق خمططني الرباعي األول والثاين 

املراد حتقيقها من تنفيذ  وميكن تشخيص األهدافعلى الترتيب،  1977-1974و 1973
  :بعة حماور هييف أراملخططني 

                                                
  :ملزيد من اإلطالع أنظر -  1

تطورها وآفاقها من كتاب املشكالت االقتصادية املعاصرة ومستقبل التنمية العربية، حبوث ومناقشات : عبد اهللا معطي، التنمية االقتصادية يف اجلزائر
، اجلزء الثاين املعهد العريب للتخطيط بالكويت، دار الرازي ص )1988فرباير  8 - 6الكويت (املؤمتر العاشر لإلحتاد االقتصاديني العرب 

183/186.  

  .1990أمحد هين جتربة اجلزائر مع القطاعني العام واخلاص ومستقبل التجربة، مركز دراسات الوحدة العربية بريوت 
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ضمان تدعيم االستقالل املايل للبلد عن طريق تنمية وسائل اإلنتاج املستعملة يف إنتاج  -
السلع املوجهة للتصدير وكذلك ضمان تراكم وسائل الدفع اخلارجية الالزمة لتمويل 

  .املخططات
التوجه حنو تكامل كل جمهودات التنمية يف البالد عن طريق وضع قاعدة مادية يكون  -

ا األساسيالتصنيع مكو.  
اجلديدة  منح البلد نظام تربية وتكوين موجها ليحمل على عاتقه تلبية احلاجات -

  .واملتزايدة بسرعة
وذلك من أجل حتسني مستوى معيشة األفراد  حتضري شروط أحسن لالستثمارات، -

  .واجلماعات املوجودة يف خمتلف مناطق الوطن
   1989 - 1980 املخططان اخلماسيان. 3. 1

  .من تطبيق املخططات الرباعية إىل وضع خمططني مخاسيني االنتهاءت اجلزائر بعد شرع
   1984 - 1980 اخلطة اخلماسية األوىل .1 .1.3

لقد جاءت هذه اخلطة لتعاجل النقص واإلختالالت اليت ظهرت عند تطبيق املخططات 
لفائدة النشاطات  لالستثماراتنظر يف التوزيع القطاعي ومن بني أهدافها إعادة الالسابقة، 

مليار دينار  63لقطاع احملروقات أي  االستثماراتاألخرى مما تقرر منح الربع فقط من جمموع 
  .1دينار جزائري مليار 250جزائري من جمموع 

، حبيث مت واالجتماعي االقتصادييف طياا بعض التغريات على املستوى وقد محلت هذه اخلطة 
بعض  ناعات اخلفيفة كما محلت يف طياا برامج إعادة هيكلةالتركيز يف هذا اإلطار على الص

 .القطاعات يف اال الصناعي والزراعي، وذلك كله حتت شعار من أجلك يا وطين

 
  

                                                
   
1 - JEAN PIERRE  PAUWELS, Réflexions sur les nouvelles orientations économiques du Plan 
Quinquennal(1980/1984) et sur L' organisation de l  économie   Algérienne ENAL / Alger 1983.     
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   1989 - 1985اخلطة اخلماسية الثانية   .2. 3. 1
يشكل املخطط الثاين امتداد للمخطط اخلماسي األول، وكان يهدف هذا املخطط إىل 

بوترية منو مدعمة جبهاز إنتاج يضمن مستوى استثمار هام، كما حيدد كهدف ضمان  االحتفاظ
  .استقالل االختيارات والسياسات االقتصادية بالتحكم يف التوازنات املالية اخلارجية

 للنشاط وتكثيفا الستخدام طاقات اإلنتاج املوجودة اودف اخلطتان اخلماسيتان تنسيقا مادي
حبل و، 1982د قامت السلطات بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام سنة إدارا احلسنة، فقو

حتملت اخلزينة العمومية سد الديون اليت كانت تربط الشركات السابقة حيث مشكلة ديوا، 
  . لبعضها البعض

هو عمومية، ووبعد تصفية هذه األعباء كانت الظروف مالئمة للسري حنو استقاللية املؤسسات ال
، وأصبحت للمؤسسات احلق يف إدارة مستقلة لشؤوا دون أي 1987يف سنة ما مت فعال 

والكفـاءة املادية، ومت  تدخل من طرف الوصاية، مقابل ذلك فهي مطالبة بالكفاءة اإلنتاجية
، وتركزت هذه القواعد على كذلك طرح قواعد جديدة لضبط وتعديل النشاط االقتصادي

وعلى قواعد الكفاءة  سياسة القرض والعملة، وعلى سياسة األسعار، وعلى أإلجراءات اجلبائية
هو تقومي القطاع العام، وكذا  توقد كان اهلدف من مجيع هذه اإلجراءا .املالية للمؤسسات

  ضبط نشطات القطاع اخلاص 

  ةأثر االستثمارات على املديونية اخلارجي  .2

نتطرق من خالل هذه الفقرة إىل أثر االستثمارات على املديونية اخلارجية، مبعىن هل 
وسنبني ذلك من خالل حجم . هذه االستثمارات قادت إىل زيادة املديونية اخلارجية للجزائر؟

  .االستثمارات خالل خمططات التنمية
  االستثمارات خالل خمططات التنمية. 1. 2

لقد مت التركيز على حجم االستثمارات يف القطاع الصناعي نظرا ملا له من أمهية كبرية 
الصناعية باملقارنة مع  االستثماراتيف السياسة اإلقتصادية، ونظرا كذلك إىل الوزن الذي حتتله 

  .بقية القطاعات األخر، واجلدول التايل كفيل بإبراز ذلك
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  1989-1967إىل إمجايل االستثمارات خالل فترةالعمومية  يةاالستثمارات الصناع :)30(رقم دولاجل

ج                             .مليار د: الوحدة   

  املخططات                  

 ــانالبيــ

  املخطط الثالثي

67 - 69 

  املخطط الرباعي األول

1970 - 1973 

  املخطط الرباعي الثاين

74 - 1977 

 110,22 27,75 9,06 إمجال االستثمارات 1

 74 20,8 4,9 الصناعية تاالستثمارا 2

         2    ÷1  % 54 % 75% 67 % 
  

  املخططات                    

  البيــان

  املخطط اخلماسي األول 1979 - 1978

1980 - 1984 

  املخطط اخلماسي الثاين

1985 - 1989 

 557,24 400,6 105,8 إمجايل االستثمارات 1

 174,43 154,5 64,7 االستثمارات الصناعية 2

          2  ÷1 % 61% 38,5 %  31,3 % 

  :اجلدول باالعتماد على املصادر التاليةمت إعداد هذا : املصدر

-  ABDELMADJID BOUZIDI : Question actuelle de la planification Algérienne ENAP / ENAL 

Algérie 1983 P 25.      
- MEDIA BANK: Le journal interne de la Banque d'Algérie N° 70, Année 2003.                                                                

 .          24، 22، 14ص  2003/2004قسنطينة  -االقتصاد اجلزائري، منشورات جامعة منتوري :العزيز شرايب عبد
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  :لبيانات اجلدول السابق نسجل املالحظات التالية اضن من خالل استعرا
واليت ما فتئت ترتفع من  ،املبالغ الضخمة اليت سخرت لتطبيق هذه املخططات: املالحظة األوىل

 ملياردج  27.75دج بالنسبة للمخطط الثالثي ارتفع املبلغ إىل  مليار9.06 خمطط آلخر فمن 
دج خالل املخطط الرباعي الثاين،  مليار  110.22بالنسبة للمخطط الرباعي األول، ووصل إىل 
مرة  12: ألول إىل أكثر من ثالث مرات وبـوقد تضاعف املبلغ خالل املخطط الرباعي ا

  .بالنسبة للرباعي الثاين
خالل املخططني ليواصل صعوده مليار دج و 105.8وقد بلغ املبلغ يف الفترة االنتقالية إىل 

  .مليار دج على الترتيب 557.24ج و.مليار د 400.6 :اخلماسيني بـ
األمهية الكربى اليت أولتها اجلزائر لالستثمارات الصناعية باعتبار أن عملية : املالحظة الثانية

االجتماعية حيث أن نسبة االستثمارات ور الرئيسي للتنمية االقتصادية والتصنيع تشكل احمل
خالل  %75خالل املخطط التمهيدي، إىل  %54إىل إمجايل االستثمارات بلغت نسبة  الصناعية

خالل املرحلة % 61خالل املخطط الرباعي الثاين، مث إىل  %67املخطط الرباعي األول إىل 
حيث  االنتقالية، بينما جند خالل فترة املخططني اخلماسيني اخنفاضا هلذه النسب، وبشكل حاد

على الترتيب، وهذا يف الواقع يترجم السياسة االقتصادية هلذه الفترة  % 31.3؛ و  38.5بلغت 
اليت كانت دف إىل حترير االقتصاد وتشجيع القطاع اخلاص، والتراجع يف منوذج التنمية 

  .نمية يعتمد على الصناعات اخلفيفةاملعتمد على الصناعات الثقيلة إىل منوذج ت
يف النسب املئوية فيما خيص االستثمارات الصناعية بالنسبة إن التراجع  :املالحظة الثالثة

لالستثمارات اإلمجالية، ال يعين تراجع يف األمهية إذ جند أن املبالغ املخصصة هي يف تزايد مستمر 
خالل  20.8ج خالل الثالثي إىل  .مليار د 4.9 حبيث ارتفعت املبالغ املخصصة من حوايل

مليار دج  64.7ج  خالل املخطط الرباعي الثاين إىل .ليار دم 74املخطط الرباعي األول وإىل 
 174.43ج يف املخطط اخلماسي األول، وإىل .مليار د 154.5 خالل املرحلة االنتقالية، وإىل

، وهذه الزيادة يف حجم اإلستثمارات بالنسبة للقطاع دج خالل املخطط اخلماسي الثاين مليار
زيادة أداء هذا القطاع، وإمنا كانت بسب اإلحنرفات  الصناعي ال تترجم على أرض الواقع يف
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هذه اإلحنرفات كانت هلا ). 30(املسجلة بني االستثمارات املخططة والفعلية، أنظر اجلدول رقم 
سلع  أسعار باإلضافة إىل ارتفاع. أسباب متعلقة مبدة اإلجناز اليت جتاوزت املدة املقررة هلا

ولقد مت التركيز يف جمال . التجهيز يف السوق الدولية، األمر الذي قاد إىل ظهور هذه اإلحنرفات
، هذه األخرية تطلبت أموال ضخمة لتمويل عملية االتنمية الصناعية على استرياد التكنولوجي

إىل طرح  الالزمة لتشغيل الوحدات اإلنتاجية، األمر الذي يدفعنا تاسترياد املعدات والتجهيزا
  .ما هي مصادر التمويل املعتمدة القتناء هذه التجهيزات؟: السؤل التايل

  ماراتمصادر متويل االستث .2.2
بني املصادر املعتمدة، تصدير احملروقات إىل جانب اللجوء إىل القروض األجنبية،  من

ومن أجل حتقيق التمويل عن طريق احملروقات فقد كان البد من ترقية وتطوير هذا القطاع 
مليار 14.585حبيث بلغت  .1979 - 1967نفسه، ووجهت له استثمارات ضخمة خالل الفترة 

ج .مليار د 60 بلغت أكثر من 1973ارتفاع أسعار النفط سنة  ، وبعد1973 -1967ج من .د
وهو ما يبني أن قطاع احملروقات قد أستحوذ على معظم االستثمارات  ،19791 - 1974 ما بني

االستثمارات الصناعية  ، حيث مثلث1979 -1967املخصصة لقطاع الصناعة خالل الفترة 
مما أدى إىل ربط االقتصاد اجلزائري باخلارج  ،%48.32كمتوسط خالل الفترة املذكورة حوايل 

  .2واعتماده كليا على هذا القطاع يف الصادرات
فقد سامهت  ،كما أن للقروض األجنبية مكانة هامة يف عملية متويل مشاريع التنمية هلذه الفترة

خالل املخطط الرباعي  %20: القروض األجنبية يف عملية التمويل حسب بعض الدراسات بـ
  .3)1979- 1978(الل الفترة خ % 44: طط الرباعي الثاين وبـالل املخخ %40: وبـ األول
االحنرافات املسجلة بني وظل تزايد االستثمارات الصناعية خالل املخططات السابقة،  ويف

أمهية  السؤال الذي ميكن طرحه، ويصبح ذا االستثمارات املخططة واالستثمارات الفعلية، فإن
  إىل أي مدى سامهت هذه االحنرافات يف بروز أزمة املديونية؟ :بالغة هو

                                                
1 – MUSTAPHA MEKIDECHE: Le Secteur des hydrocarbures OPU Algérie 1983 P 45. 

  .15ص . االقتصاد اجلزائري، مرجع سبق ذكره: شرايب عبد العزيز -  2
  .15/16ص . نفس املرجع السابق -  3
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  االحنرافات املسجلة بني االستثمارات املخططة واالستثمارات الفعلية .3. 2
ولإلجابة على السؤال السابق جيب التذكري بأن هذه االحنرافات وصلت إىل مستويات 

  .جد مرتفعة واجلدول التايل كفيل بإبراز ذلك
 1979ـ  1967 تطور االستثمارات خالل الفترة :)31( رقم دولاجل

  مليار دينار: الوحدة

  املخططات 

              

 البيان

  املخطط الثالثي

 1969ـ  1967

املخطط 

  الرباعي األول

 1973ـ  1970

املخطط الرباعي 

  الثاين

 1977ـ  1974

  املرحلة االنتقالية

 1979ـ  1978

1978  1979  

 الفعلي املخطط الفعلي املخطط الفعلي املخطط الفعلي املخطط الفعلي املخطط

مبلغ 

 االستثمارات
9,06 19,6 27,75 68,6 110.22 314,3 96,63 52,65 64,71 54,78 

 : املصدر  

  أنظر 1977ـ 1967ـ بالنسبة للفترة 1
Abdelmadjid BOUZIDI : Question actuelles de la planification Algérienne, OP cit. P 26.   

  :أنظر 1979ـ  1978ـ بالنسبة للمرحلة االنتقالية 2
Mohamed Chérif: Bilan de la Section de bien d équipement C.R.E.A  D’Alger 1984.  

 

إن نظرة على البيانات الواردة يف اجلدول السابق تبني أن وترية التراكم خالل               
املعدل  تأسرع مما كان متوقعا، وهكذا فإن معدالت اإلجناز جتاوز تكان 1979-1967الفترة 

نتقالية، وذلك على النحو ما اال ةالنظري خالل فترة املخططات اإلمنائية، وترافقت خالل املرحل
  :يربزه اجلدول التايل
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  1979 -1969 نسبة زيادة املبلغ املستهلك إىل املبلغ االبتدائي خالل الفترة ):32( رقم اجلدول

  املبالغ               

  املخططات

نسبة زيادة املبلغ املستهلك   املبلغ املستهلك  املبلغ االبتدائي

  إىل املبلغ االبتدائي

  216  19.6  9.06  1969 -1967التمهيدي

  247  68.6  27.75  املخطط الرباعي األول

  285  314.3  110.22  املخطط الرباعي الثاين

  املرحلة االنتقالية

     1978    
    1979  

  

96.63  
64.71  

  

52.65  
54.78  

  

66.5  
  

  )30(اجلدول مقتبس من اجلدول رقم : املصدر

  :إن نظرة على األرقام الواردة يف اجلدول السابق تبني
أما اجلانب املادي فأغلبية املشاريع عرفت تأخرا . يف اجلانب املايل فقطبعض التجاوز  -

  كما هو مبني يف اجلدول. يف تكاليفها االبتدائيةيف مدد اإلجناز وزيادة كربى 
يف نظام االستثمارات الذي ساهم بشكل مباشر يف تضخم تكاليف  اإلختالالتبعض  -

خمتلف املخططات، مع تراجع ذلك خالل املرحلة االنتقالية، والسؤال الذي ميكن طرحه 
تكاليف خمتلف ما هي العوامل األساسية اليت سامهت يف تضخم : يف هذا اإلطار هو

  املخططات ؟
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  تكاليف خمتلف املخططات العوامل اليت سامهت يف تضخم .3
، ومن بني هذه العوامل، لقد سامهت عوامل عديدة يف تضخم تكاليف املخططات

واليت هي قدر كبري من األمهية نذكر عدم التحكم يف سياسة االقتراض اخلارجي باإلضافة إىل 
  .ظاهرة التضخم

  التحكم يف سياسة االقتراض اخلارجيعدم . 1 .3
رغم الشروط اليت وضعتها اجلزائر لعمليات االقتراض اخلارجي من خالل تأكيد 

البنوك وجمموع يتم بالتنسيق بني  بأن التمويل اخلارجيواليت تفرض  ،1970اإلصالح املايل لسنة 
نظيم عمليات االقتراض يهدف أساسا السيطرة على املعامالت اخلارجية وت ،هيئات وزارة املالية

  .والذي ميثل جانب أساسي ال يتحمل أي ضعف يف املمارسة
أن النسبة احملددة اليت وضعتها اجلزائر وذلك بقصد التحكم يف سياسة  : وتظهر بعض الدراسات

إىل  يف النسب هذا التجاوز رجعوي. 1االقتصادينياخلارجي مل حتترم من قبل املتعاملني  االقتراض
غياب جهاز مركزي على مستوى االقتصاد الوطين، ميكن للمؤسسات املقترضة الرجوع إليه 
قبل إبرام عقد القرض ملراجعة شروطه و االلتزامات النامجة عنه حىت يتم احترام السقف احملدد 
ورسم سياسة للتسديد عن طريق توزيع أقساط القروض عرب قنوات الحقة، مما ميكن البلد من 

وط اليت متارسها مرار العادي يف متويل التنمية االقتصادية واالجتماعية وتفادي كل الضغاالست
  .من ورائها املنظمات النقدية الدوليةخدمات الديون، و

فمن الواضح أن االتصال املباشر وغري املنسق للمؤسسات الوطنية بالسوق املالية الدولية أدى 
وأدى هذا تضخيم تكاليف خمتلف املخططات، على إىل تشتت السياسة املالية، مما انعكست 

 .بدوره إىل زيادة املديونية اخلارجية لتبلغ مستوى يصعب التحكم فيه

 
 
  

                                                
1 - -HENNI.  A: Monnaie, Crédit et Financement en Algérie 1962/1984 C.R.E.A P 397.                                       
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  لتضخما .2. 3
بداية السبعينات اقتصاديات الدول الرأمسالية املتطورة منذ عرفتها هذه الظاهرة اليت إن 

اصة عرب العديد من وإىل اجلزائر بصفة خانتقلت إىل بلدان العامل الثالث، من القرن املاضي، 
 .ادة الواردات من السلع واخلدماتزيالقنوات أمهها 

تعترب القناة األكثر أمهية اليت سامهت يف ارتفاع تكاليف خمتلف املشاريع املخططة خاصة على و
  .ضوء وجود اجلزائر يف مرحلة البناء االقتصادي، واجلدول التايل يربز هذه احلقيقة

  1978 -  1967نصيب السلع الرأمسالية يف الواردات الكلية خالل الفترة  :)33(رقم دول اجل

  زائريجينار مليار د: الوحدة             

  السنوات           

 البيـــان

  املخطط الثالثي

 1969ـ  1967

  األول املخطط الرباعي

 1973ـ  1970

  لثاينااملخطط الرباعي 

 1977ـ  1974
1978  

 42 109.8 32.9 14.1 خلدماتاو السلعواردات .1

 9.5 14.7 11 4 السلع الرأمسالية.2

2  ÷1 28.3 33.7 13.3 22.6  

  .445ص .  مرجع سبق ذكره 1980 - 1962التجربة اجلزائرية يف التخطيط : عبد للطيف بن أشنهو :  املصدر

تربز لنا التطور امللموس للواردات حبيث  السابقإن البيانات الرقمية الواردة يف اجلدول 
، لتبلغ يف اية املخطط 1969 -1967ج خالل فترة املخطط الثالثي .مليار د14.1 انتقلت من

ج أي بزيادة أكثر من مرتني، لتصل يف اية املخطط الرباعي .مليار د32.9الرباعي الثاين إىل 
  .ج أي بزيادة أكثر من سبع مرات ونصف.مليار د 109.8الثاين إىل 

هذا التطور احلاصل يف الواردات اتبعه تطور يف نصيب السلع الرأمسالية إىل الواردات، حبيث 
وارتفعت قليال خالل املخطط الرباعي األول لتبلغ  %28.3 انتقلت خالل املخطط الثالثي من

على  1978وسنة باعي الثاين، خالل املخطط الر% 22.6و 13.3%، ولتصل إىل 33.7%
  .الترتيب
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، إذا وضعنا يف حسابنا أمهية اخلدمات، وبصورة عامة تظهر نفقات قتامهوتزداد الصورة أكثر 
  :كما يلي 1984 - 1980يف القطاع الصناعي وحده خالل املخطط اخلماسي األول  دالتجدي
  1984 -1980خالل الفترة  نفقات التجديد يف الصناعة: )34(دول رقم اجل

  مليار دج: الوحدة

 السلع االستهالكية غري املعمرة السلع الوسيطة واملعمرة احملروقات 

 0.8 3.5 1.3 نفقات التجديد

 24.6 66.5 63 نفقات السلع الرأمسالية

  .446ص . ع سبق ذكرهمرج .التجربة اجلزائرية: اللطيف بن أشنهو  عبد:  املصدر

إن الزيادة يف نصيب السلع  :اجلدولني السابقنيونسجل مالحظة انطالقا من 
الرأمسالية من الواردات، وكذا نفقات جتديدها ترجع باألساس إىل ارتفاع معدالت 

هو ما يفسر عالقة املديونية ، و)29أنظر اجلدول رقم (االستثمارات اإلنتاجية يف اال الصناعي 
، إىل زيادة النصيب املخصص من النقد اخلارجية وسياسة التصنيع املتبعة، واليت أدت الحقا

ألن عملية تفريخ هذه  .وهو ما جيعل الدولة تتخبط يف أزمة النقد األجنيب ،األجنيب هلا
  .املؤسسات مل تكن يف اآلجال احملددة
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  2004 -1970يونية اخلارجية للفترة املؤشرات األساسية للمد: لثاينااملبحث 
إلجابة على التساؤالت لنمط املديونية اخلارجية، يسمح لنا باإن حتديد املؤشرات األساسية 

  :اآلتية
  ؟2004 -1970ما هو االجتاه العام حلجم املديونية اخلارجية خالل الفترة 

  ما هو التطور الذي طرأ على مكونات هيكل الدين اخلارجي؟
  ما هي نسب توزيع املديونية اخلارجية حسب نوع العمالت؟

  االقتصاد الوطين على السداد؟ما هي قدرة 
خالل  تطور املديونية اخلارجية للجزائر مبعرفةإن اإلجابة على هذه التساؤالت سوف تسمح لنا 

  .وكذا وضع االقتصاد الوطين جتاه أزمة املديونية ،هذه الفترة

  2004 - 1970االجتاه العام حلجم املديونية اخلارجية خالل الفترة  .1
العام حلجم املديونية اخلارجية للجزائر خالل الفترة املدروسة منحى لقد عرف االجتاه 

متصاعدا، وهذا بسب بعض األخطاء عند تطبيقها لربامج التنمية االقتصادية خالل فترة 
، بإضافة إىل 1986خالل القرن املاضي، مع تراجع أسعار النفط يف سنة  تالسبعينات والثمانينا

بشكل كبري يف زيادة حجم املديونية، واجلدول التايل يربز لنا العوامل اخلارجية اليت سامهت 
 .أمهية وحجم املديونية اخلارجية
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  السنوات املديونية حجم

0.944  
1.260  
1.550  
2.991  
3.412  
4.593  

/  
6.085  
8.902  
13.687  
19.230  
17.600  
19.300  
17.400  
16.160  
18.440  
22.770  

  

1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  

 

  السنوات املديونية حجم

26.940  
24.660  
24.940  
25.650  
26.300  
26.678  
25.720  
29.486  
31.573  
33.651  
31.222  
30.473  
28.315  
25.260  
22.571  
23.353 
21.821  

1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2003  
2004  

  
 

  2004 -  1970خالل الفترة *حجم املديونية اخلارجية للجزائر تطور: )35( رقم دولاجل

  مليار دوالر: الوحدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مت إعداد هذا اجلدول باالعتماد على البيانات الواردة يف املراجع التالية: املصدر

Ahmed BENBITOUR. L’Algérie au troisième millénaire Op.cit P 57.   

Ammar BELHIMER: La dette extérieure de l’Algérie. Op.cit P 44. 

MEDIA BANK: Le journal interne de la Banque d'Algérie N° 64, février/mars 2003. 

L'Algeire en quelques chiffres. O.N.S  Résultats 2002-2004 édition 2006 n° 35.  
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  : من خالل بيانات اجلدول السابق 
الكبري يف حجم املديونية اخلارجية، فقد شهدت تزايدا كبريا خالل  االرتفاعنالحظ  - 

مليار  19.230إىل  1970 مليون دوالر سنة 944 حيث ارتفعت من، 1993-1970الفترة 
مليار  25.724 مرة، مث لتصل إىل مستوى 20 أي أا تضاعفت مبقدار 1980 سنة دوالر

 .سنة 23 مرة خالل 27 أي أا تضاعفت بأكثر من، 1993 دوالر يف سنة

 خالل الفترة االخنفاضمن اجلدول أن املديونية اخلارجية قد عرفت بعض  نالحظ -

يف حجم املديونية يرجع يف األساس  االرتفاعوهذا ، 1982 باستثناء سنة( 1980-1984
أما ) اجلزائر يف بداية الثمانينيات من القرن املاضي هباشرتالذي  االقتصادي االنفتاحإىل 

بالنسبة لبقية السنوات األخرى اليت عرفت اخنفاضا نسبيا يف حجم املديونية فتعود إىل 
  : العوامل التالية

إذ وصل سعر  ،الزيادة اليت عرفتها أسعار النفط يف السوق العاملي خالل تلك الفترة -
الصعبة  اجلزائر من العملة لوهو ما أدى إىل زيادة مدا خي ،دوالر 34برميل النفط إىل 

مليار  2.5، بلغ حوايل 1984وهو ما مكنها من تسديد جزء من املديونية اخلارجية سنة 
  .دوالر

التحسن الكبري الذي طرأ على قيمة الدوالر خالل تلك الفترة، حيث وصل سعر  -
فرنكات  5بعدما كان يساوي  1984فرنكات سنة  10صرفه جتاه الفرنك الفرنسي إىل 

، وهذا ما كان يف صاحل اجلزائر على اعتبار أن تقييم احملروقات يف 1980فرنسية سنة 
  .السوق العاملي يتم بالدوالر

إستراتيجية التنمية يف بداية الثمانينات، حيث مت التخلي عن منوذج الصناعات تغيري  -
تثمارات حنو الصناعات املصنعة، ومت إلغاء العديد من املشاريع الصناعية وتوجيه االس

إال أنه يالحظ من اجلدول كذلك أن املديونية . والفالحة، واهلياكل القاعديةاخلفيفة 
زيادة معتربة، وهذا يرجع إىل االخنفاض الكبري يف  1985اخلارجية قد عرفت بعد سنة 

دوالر للربميل وما  6، حيث اخنفض إىل 1986أسعار النفط يف السوق العاملي يف سنة 
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حيث اخنفضت من ،ترتب عن ذلك من تراجع يف حصيلة الصادرات من العملة الصعبة 
، وواصلت الزيادة 1986مليار دوالر يف سنة  8.69إىل  1985مليار دوالر سنة  13.65

حبيث بلغت أكثر من  1996لتبلغ مداها األقصى خالل سنة  1986يف حجم املديونية بعد 
مليار دوالر، وبعد هذا التاريخ شهدت املديونية اخلارجية تدحرجا بطيئا، حبيث  33

بدأت يف االخنفاض، وكان مرد هذا االخنفاض يرجع إىل نتائج إعادة جدولة الديون 
كل من نادي باريس ولندن، وكذا ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية،  اخلارجية مع

  .بالتفكري يف التسديد املسبق لديوا اخلارجيةجلزائر دفع امما 
  حتليل بنية املديونية اخلارجية حسب طبيعة القرض. 1.1

  أي من ديون قصرية األجل،  إن حتليل بنية املديونية اخلارجية حسب طبيعة القرض
 :وديون طويلة ومتوسطة األجل يكشف عنها اجلدول التايل
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  2004 - 1980 ونية اخلارجية حسب طبيعة القرض للفترةاملدي ):36(اجلدول رقم 

  مليار دوالر: الوحدة                                                                           

  :على املصادر التالية باالعتمادمت إعداد هذا اجلدول :  املصدر

- The World Bank, World debt tables Washington 1987 -1988, 1993  - 1994.                      

- MEDIA BANK: Le journal interne de la Banque d'Algérie N° 70, février/mars 2004. 

- L'Algeire en quelques chiffres. O.N.S  Résultats 2002-2004 édition 2006 n°35 .  

أزمة املديونية اخلارجية للجزائر، أسباا و آثارها، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري ـ : اهلامشي بوجعدار -    

  .47ص . 1999، 12العدد .قسنطينة

 البيان/ السنة  ديون قصرية األجل ديون طويلة ومتوسطة األجل اإلمجايل

19.23 16.91 2.320 1980 
16.16 14.40 1.75 1984 
18.44 16.57 1.86 1985 
22.77 19.62 3.15 1986 
26.94 23.30 3.64 1987 
24.66 23.04 1.62 1988 
24.94 23.23 1.62 1989 
25.65 24.11 1.54 1990 
26.30 24.80 1.49 

1991  
26.678 25.886 0.792 

1992  
25.724 25.024 0.007 

1993  
29.486 28.850 0.636 

1994  
31.573 31.317 0.256 

1995  
33.651 33.230 0.421 

1996  
31.222 31.060 0.162 

1997  
30.473 30.261 0.212 

1998  
28.315 28.140 0.175 

1999  
25.261 25.088 0.173 

2000  
22.572 22.311 0.260 

2001  
22.642 22.540 0.102 

2002  
23.353 22.203 0.150 

2003  
21.821  21.411  0.410  

2004  



 ائر وأثرھا على االقتصاد الجزائريالمدیونیة الخارجیة للجز              الفصل الرابع

234 
 

دول السابق تطور بنية املديونية اخلارجية حسب طبيعة القرض، حيث يالحظ أن يبني اجل
، 1980روض يف سنة بالنسبة إلمجايل الق %12القروض قصرية األجل كانت متثل نسبة 

بسبب امتناع الكثري  االخنفاض، ويرجع هذا 1990يف سنة   %6.7ولتنخفض هذه النسبة إىل 
من البنوك التجارية على منح هذا النوع من القروض، بسبب بعض املخاطر املصرفية وكذا 

  . بروز أزمة املديونية بشكل كبري خالل تلك الفترة
  : تناقصا كبريا ويعود هذا إىل 2004-1991الفترة  وقد عرفت القروض قصرية األجل خالل

اخلارجية اليت دف إىل التقليل من  االستدانةالسياسة املالية اليت أتبعتها اجلزائر خبصوص  -
  .اللجوء إىل عقد مثل هذه القروض املكلفة

أزمة املديونية، وما  انفجارللجزائر يف السوق املالية الدولية ، نتيجة  االئتمانيةاجلدارة  اهتزاز -
ترتب عنها من صعوبة احلصول على القروض من مصادر خاصة، قد شكل بدوره عامل مهم 

  .القروض القصرية األجليف تناقص حجم 
اجلزائر مع  باشرما، وإعادة جدولة الديون اخلارجية اليت االقتصاديعملية التكييف  -

ل على موارد مالية مهمة خالل الفترة املؤسسات املالية الدولية، مسحت للجزائر باحلصو
  .، وهذا ما ساعدها من التقليل من عقد قروض من هذا النوع1998- 1993

أسعار النفط يف بداية األلفية الثالثة، وانعكاس ذلك على الوضع املايل العام للبالد، مل  ارتفاع -
  .  تعد هناك حاجة ماسة إىل هذا النوع من القروض

  ديونية حسب نوع القرضحتليل بنية امل .2. 1
 فتعار يقبل بداية حتليل بنية املديونية حسب نوع القرض جتدر اإلشارة بنا إىل تقدمي            

  :خمتصرة هلذه األنواع من القروض وهي
 .وهي قروض تعقد من طرف دولة مع جمموعة من الدول:األطراف  متعددةقروض  - 

 . وهي قروض ممولة وحتت إشراف بنوك عمومية سواء أجنبية أو حملية: سنديهقروض  - 

 .وهي قروض تعقد وتسري بني دولتني عرب اجلهاز املصريف لكل منهما:قروض ثنائية  - 
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وهي قروض تقدمها اهليئات املالية الدولية ملعاجلة اإلختالالت يف ميزان  :قروض مالية - 
 .املدفوعات

 .ولة إىل دولة أخرى، دون أن تكون مؤمنةوهي قروض متنحها د:قروض جتارية  - 

من البلد املستفيد وهي قروض وصلت مدة استحقاقها وبطلب :قروض إعادة اجلدولة - 
 .يعاد جدولتها، وذلك عن طريق التفاوض مع كل من نادي باريس ولندن

ويف ما يلي جدوال موضحا توزيع هذه القروض:  
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  2003-1992 بنية املديونية حسب نوع القروض للفترة ليلحت: )37(رقم دول اجل

  مليار دوالر: الوحدة
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  .مت إعداد هذا اجلدول باالعتماد على املصادر التالية: املصدر

- The World Bank, World debt tables, Washington 1987-1998, 1993-1994, 1996-1997.   
- MEDIA BANK: Le journal interne de la Banque d'Algérie N° 40, Année 1999. 

- MEDIA BANK: Le journal interne de la Banque d'Algérie N° 70, Année 2003. 
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أن القروض الثنائية تأيت يف املرتبة األوىل نظرا لسهولة ،نالحظ من اجلدول السابق 
 االتفاقاتاحلصول عليها، تليها قروض إعادة اجلدولة، اليت استفادة اجلزائر منها نتيجة 

املربمة مع املؤسسات املالية الدولية، مث القروض املتعددة األطراف وتليها القروض 
 التجارية، ويف األخري القروض السندية، وحىت تتضح الصورة أكثر عن أمهية كل قرض

  :بالنسبة موع القروض، فاجلدول التايل يربز ذلك
  2003 -1992 للفترةحتليل بنية املديونية حسب نوع القروض ): 38(رقم اجلدول 

)مئوية ةنسب(  

  

 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  2003  

 21.7 22.2 24.3 24.1 22.9 19.9 18.7 18.3 15.1 13.9 12.3 12.3 متعدة األطراف قروض

 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1.2 2.6 5.0 قروض سنديه

 22.7 21.8 20.7 21.9 23.9 26.8 31.3 37.4 44.9 52.7 63.9 59.1 قروض ثنائية

 1.9 1.3 00 0.3 1.2 2.4 3.5 5.3 9.1 13.5 17.9 18.8 قروض مالية

 1.0 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 1.3 2.6 3.2 4.8 م. قروض جتارية غ

 52.8 54.1 54.4 53.1 51.4 50.3 45.7 38.3 29.7 16.1 -  -   إعادة اجلدولة قروض

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 اموع

  .36مت حساب النسب من معطيات اجلدول رقم :املصدر

اجلدول السابق يعطينا صورة عن تطور بنية املديونية اخلارجية حسب نوع القروض املعقودة 
  .2003-1992وذلك خالل الفترة 

إن أول حقيقة ميكن استخالصها من معطيات اجلدول هي أن القروض الثنائية قد 
النصيب األكرب يف تركيب هيكل املديونية اخلارجية للجزائر وخاصة خالل سنيت  احتلت
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بدأت هذه النسب يف التراجع إىل  1993حيث بلغت نسب جد عالية، وبعد سنة  1993و1992
يف البداية إىل سهولة  االرتفاع، ويرجع سبب هذا 22.7عند نسبة  2003يف سنة  استقرتأن 

عليه اجلزائر بصورة كبرية يف حل  اعتمدتاحلصول على مثل هذا النوع من القروض، حيث 
 الرتفاعمن السلع واخلدمات، وهو ما محلها أعباء مديونية ثقيلة نظرا  احتياجاامشاكل متويل 

  .معدل الفائدة على هذا النوع من القروض
، 1995من سنة  ابتداءوتأيت القروض املالية يف املرتبة الثانية، إال أن ما يالحظ أنه 

سنة  %1.9إىل  1995سنة  %9.1حدث تراجع يف هذا النوع من القروض حيث اخنفضت من 
إىل  الدخول، ويرجع ذلك إىل الصعوبات اليت واجهتها اجلزائر يف بداية التسعينات يف 2003

ثقتها  اهتزازاألسواق املالية الدولية ألجل احلصول على هذا النوع من القروض وذلك نتيجة 
  .لدى املقرضني بسبب أزمة املديونية اليت عرفتها اجلزائر االئتمانية

اليت  االتفاقاتكما يالحظ من اجلدول زيادة معتربة يف قروض إعادة اجلدولة نتيجة 
املالية الدولية، والتسهيالت املقدمة من طرف هذه األخرية، كما  عقدا اجلزائر مع املؤسسات

يالحظ من اجلدول كذلك ضعف نسبة كل من القروض السندية والقروض التجارية، وهذا 
  .راجع يف األساس إىل حترير التجارة اخلارجية

  .حتليل تطور بنية املديونية اخلارجية حسب نوع العمالت. 2
ية اجلزائرية على أنواع خمتلفة من العمالت الصعبة، وقد كان تتوزع املديونية اخلارج

 :حسب ما يبينه اجلدول التايل 2003 - 1987 التوزيع خالل الفترة ذلك
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    %           تطور بنية املديونية حسب نوع العمالت ): 39(رقم اجلدول 

 

19
87

 19
88

 19
89

 19
90

 19
91

 19
92

 19
93

 19
94

  19
95

  19
96

  19
97

  19
98

  19
99

  20
00

  20
01

  20
02

  20
03

  

 دوالر أمريكي

35
.1

 39
.7

 40
.0

 40
.1

 40
.3

 46
.2

 49
.0

 51
.3

  47
.7

  42
.1

  44
.8

  42
.2

  42
.1

  42
.5

  43
.9

  42
.0

  39
.0

  

 الني الياباين

20
.7

 19
.6

 15
.6

 15
.8

 16
.2

 15
.6

 15
.7

 15
.6

  13
.6

  12
.7

  11
.5

  12
.2

  13
.4

  12
.6

  11
.8

  12
.0

  12
.0

  

 الفرنك الفرنسي

17
.6

 14
.8

 14
.6

 17
.7

 16
.3

 13
.1

 11
.8

 15
.3

  15
.8

  15
.9

  14
.7

  14
.1

  12
.6

  11
.8

  10
.6

  

-  -  

  أورو

                              30
.0

  35
.0

  

 عمالت أخرى

19
.9

 19
.0

 20
.9

 15
.4

 16
.7

 16
.5

 17
.0

 11
.0

  16
.4

  22
.9

  22
.8

  25
.2

  26
.3

  27
.9

  28
.8

  16
.0

  14
.0

  

 املارك األملاين

6.
7

 6.
9

 8.
9

 

11 10
.5

 

8.
6

 6.
5

 6.
8

  6.
5

  6.
4

  6.
2

  6.
3

  5.
6

  5.
2

  4.
9

  

-  -  

  :مت إعداد اجلدول باالعتماد على: املصدر
- MEDIA BANK: Le journal interne de la Banque différents numéros.fév/mar 2003 n°64, 
fév/mar 2004 N°70, avr/mai 1996 n°23. 
- Ammar BELHIMER: La dette extérieure de l Algérie, Op.cit P 52.       

  
أن الديون اليت مت التعاقد عليها بعمالت غري الدوالر،  من اجلدول السابق نالحظ

من جمموع الديون، ما عدا سنة  ٪50خالل الفترة اليت تناوهلا اجلدول، كانت متثل أكثر من 
، مع تسجيلنا للنسب اليت حصل عليها األورو ٪50اليت كانت حصة الدوالر أكثر من  1994

  .الثالثة لفيةاألداية مع بداية التعامل به يف ب
لمديونية اجلزائرية حساسة جتاه التقلبات اليت حتدث يف قيمة إن شكل هذا التوزيع ل

الدوالر جتاه العمالت األخرى، فاخنفاض سعر صرف الدوالر جتاه العمالت األخرى، سيؤدي 
  .إىل حتميل اجلزائر خدمات إضافية ملديونيتها اخلارجية معربا عنها بالدوالر
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، على اعتبار على هذا الشكل غري مالئم يةجلزائراميكن القول أن توزيع املديونية اخلارجية  وعليه
من إمجايل الصادرات اجلزائرية هي حمروقات، ومبالغها مقومة بالدوالر  ٪95أن حوايل 
 .األمريكي

  ى السداد والسيولةتطور مؤشرات القدرة عل. 3
على سداد الديون والسيولة املتاحة له خالل فترة الثمانينات وبداية بلد ما ملعرفة قدرة 

نستخدم عددا من املؤشرات، وهي اليت أعتادا معظم التسعينات من القرن املاضي، فإننا 
  :االقتصاديني على استخدامها وهي

  نسبة املديونية إىل إمجايل الصادرات . 1. 3
على يقيس هذا املؤشر مدى عبئ املديونية اخلارجية، وبالتايل معرفة قدرة االقتصاد الوطين 

له املديونية اخلارجية إىل حصيلة صادرات البلد، باعتباره املصدر السداد من خالل معرفة ما متث
  .الرئيسي لتسديد هذه الديون

  نسبة املديونية إىل الناتج الداخلي اخلام .2. 3
البلد  اعتمادكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما دل ذلك على تزايد  املؤشر أنه وداللة هذا
مشروعات التنمية، ويف عالج بعض املشاكل اإلقتصادية  اخلارجي يف متثيل االقتراضاملدين على 

اليت يوجهها، مثل متويل الواردات بكافة أشكاهلا، كما أن ارتفاع تلك النسبة يدل على ضعف 
  .املدين على سداد ديونه اخلارجيةقدرة البلد 

  نسبة خدمة املديونية إىل الصادرات .3. 3
فه مدفوعات خدمات املديونية من حصيلة الصادرات، فكلما كانت هذه زـنوهي تبني ما تست

كبرية من حصيلة الصادرات خدمات املديونية متتص نسبة النسبة مرتفعة كلما دل ذلك على أن 
من العملة الصعبة، وقد يكون املتبقي من هذه احلصيلة قليال، وال يكفي لتمويل الواردات اليت 

 .وهو ما يعين أيضا ضعف السيولة املتاحة للبلد املدينحيتاجها االقتصاد الوطين، 
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  إىل الصادرات ةنسبة الفوائد املدفوع .4. 3
هذه النسبة تثمل مقدار مال متتصه الفوائد املدفوعة سنويا على القروض اليت حيصل عليها البلد 

من العمالت الصعبة، وما يتبقى من حصيلة الصادرات قد يكون ،املدين من حصيلة صادراته 
غري كايف لتغطية الواردات من السلع واخلدمات، وعندما يلجئ البلد املدين مرة أخرى إىل 

  .الواردات إىل املستوي املطلوبعلى ضغط الاض اخلارجي، إذا كان ليس مبقدوره االقتر
  ات الدولية إىل املديونيةطنسبة االحتيا .5. 3

كلما كانت قدرة البلد املدين على سداد ديونه يف األوقات ،هذه النسبة كلما كانت مرتفعة 
  .والعكس صحيح،الصعبة قوية 

ما هو واقع هذه املؤشرات يف : فالسؤال املطروحبعد عرضنا للجانب النظري هلذه املؤشرات، 
  :االقتصاد اجلزائري؟ وهذا ما سنبينه من خالل اجلدول التايل
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                                        2004 – 1985 تطور نسب املؤشرات األساسية لقياس قدرة االقتصاد اجلزائري على السداد والسيولة للفترة): 40(اجلدول رقم 

                      

  السنة

 البيان
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002 2003 2004 

 الصادرات/ املديونية اخلارجية
129.7 242.5 254.1 302.7 258.6 199.5 209.6 215.3  259.8  307.5 297.1  240.1  201.6  280  207  110  112  112 90 64 

 الناتج الداخلي اخلام/ املديونية اخلارجية
31.9 36.4 37.0 45.5 50.4 47.8 38.6 61.3  25.1  69.9  76.1  73.5  66.4  64.8  58.9  46.4  41.2  39.7 34.3 36.9 

 الصادرات/ خدمات املديونية
35.5 59 54.4 80.3 69.4 66.4 74 76.3  92.3  48.7  42.5  29.2  29.8  47.5  39.5  19.8  22.2  20.59 16.79 16.55 

  املديونية/ االحتياطات الدولية
-  7.5  6.3  3.6  3.6  3.0  6.0  5.6  6.0  9.0  6.6  12.5  25.6  22.4  15.5  47.1  79.5  102.0 140.9 197.5 

  .1998اجلزائر حتقيق االستقرار والتحول إىل اقتصاد السوق، صندوق النقد الدويل، واشنطن :املصدر

- L'Algeire en quelques chiffres. O.N.S  Résultats 1997- 1998 n° 29.  

- L'Algeire en quelques chiffres. O.N.S  Résultats 2000 n° 31. 

- L'Algeire en quelques chiffres. O.N.S  Résultats 2001 n° 32. 

- L'Algeire en quelques chiffres. O.N.S  Résultats 2004 n° 35 .
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  : خالل اجلدول السابق نستنج من إن
 2004 -1985 تزايدا خالل الفترة أن نسبة املديونية اخلارجية إىل الصادرات قد عرفت -

على  %285و % 304.9 ، 1995و 1988أعلى مستوى هلا يف سنيت  نسبتها حيث بلغت
 %275وهو ،يف ذلك السقف احملدد من طرف صندوق النقد الدويل  ة، متجاوزالترتيب

ه إال أن ما وبذلك تكون اجلزائر قد دخلت خطر املديونية يف السنتني املذكورتني أعال
مث  %112إىل  2002بدأت هذه النسبة يف التناقص لتصل يف سنة  1995يالحظ بعد سنة 

انتعاش ، وهذا يعود إىل  2004 سنة % 64وبعدها إىل  2003سنة  %90تنخفض إىل 
دوالر للربميل سنة  25.24السوق النفطية، حبيث نالحظ أن سعر الربميل قد إرتفع من 

  .2004دوالر للربميل لسنة  38.66ليصل إىل  2002
إن نسبة املديونية اخلارجية إىل الناتج الداخلي اخلام قد عرفت هي األخرى ارتفاعا ملحوظا  -

ارتفعت إىل  1985سنة  %31.9وهلا اجلدول، فبعدما كانت حبدود اخالل الفترة اليت تن
، الدويلصندوق النقد متجاوزة بذلك النسبة احملددة كسقف من طرف  1994سنة  69.9%

 2001و 2000إال أن ما يالحظ أن هذه النسبة بقية يف تزايد إىل غاية سنة  %50واليت تبلغ 
سنة  %36.9حبيث بلغت للسنوات التالية  %50حيث اخنفضت هذه النسبة إىل أقل من 

2004. 
واألكثر أمهية على العبء اليت حتمله إىل االقتصاد اجلزائري من جراء ،احلقيقة األخرى 

مديونيته اخلارجية، هي االرتفاع الكبري يف نسبة خدمة الدين اخلارجي إىل حصيلة  الصادرات 
تفوق النسبة اليت حددها  1985هذه النسبة منذ سنة  من العملة الصعبة، حيث أصبحت
 1995بداية من سنة وبدأت هذه النسب بالتراجع  ،%30صندوق النقد الدويل كسقف وهي 

 .يف بداية األلفية الثالثة إىل أن اخنفضت أقل من السقف احملدد من طرف صندوق النقد الدويل
  2004سنة  16.55حبيث بلغت 

سجلت نسبة منخفضة خالل نالحظ كذلك أن نسبة االحتياطات الدولية إىل املديونية  -
، وبعد هذا التاريخ بدأت هذه النسبة يف التزايد إىل أن وصلت يف 1995 – 1986الفترة 
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، وهذا االرتفاع يف االحتياطات هو مرتبط كذلك %79.5بداية األلفية الثالثة إىل 
 ارتفاعحتسن هذا األخري أدى إىل  استمرار، ومع بتحسن أسعار النفط يف السوق العاملي

 % 197.5ما يقارب  2004غ يف اية الدولية حيث بل االحتياطاتملحوظ على مستوى 
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  أسباب تزايد املديونية: املبحث الثالث
، ليست أزمة سيولة 1986سنة  ابتداء من لقد كانت أزمة املديونية اليت عاشتها اجلزائر

مؤقتة نامجة عن اخنفاض أسعار النفط يف السوق الدولية، كما يرى بعض االقتصاديني، بل هي 
هيكلية، جتد جذورها بصورة خاصة يف األخطاء اليت عرفتها مسرية التنمية االقتصادية أزمة 

يف بروز هذه األزمة، وعليه  هو األخر واالجتماعية، باإلضافة إىل احمليط الدويل الذي ساهم
تدهور شروط ضخامة االستثمارات،  :ميكن حصر أسباب تزايد املديونية يف العوامل التالية

  .قلبات أسعار الصرف، وتاالقتراض

  امة االستثماراتضخ. 1
إن ضخامة اجلهود االستثمارية اليت قامت ا اجلزائر، ويظهر ذلك من اخلطط التنموية 

فاقت  اليت من استثمارات ضخمةوما تطلبته  ،خاصة خالل فترة السبعينات اليت شهدا اجلزائر
من إمجايل الناتج الداخلي اخلام  ٪50إمكانيات التمويل احمللية، حيث وصل معدل االستثمار إىل 

، وهو يعترب من ٪45.71، ومعدل الوسطي لالستثمارات لنفس الفترة بلغ 1978 -1969للفترة 
  .1٪ 26بني املعدالت املرتفعة، حبيث بلغت هذه النسبة يف الدول املتوسطة الدخل 

ظاهرة اللجوء إىل القروض اخلارجية قد بدأت تأخذ أمهية معتربة منذ بداية انطالق إن 
املخططات التنموية، وأصبحت مبثابة مؤشر هام يف السياسة التنموية، حيث تصوروا رامسو 
السياسة االقتصادية خالل فترة السبعينات من القرن املاضي، انه ال ميكن جتاوز مرحلة التخلف 

الجتماعي اليت يعيشها االقتصاد اجلزائري، إال من خالل رصد استثمارات وا ،االقتصادي
ضخمة، وتبين منوذج الصناعات املصنعة، لذلك فقد أولوا أمهية قصوى ملعدالت االستثمار، 

 أنه كلما كانت هذه املعدالت مرتفعة كلما كانت حظوظ النجاح أكرب فـي،اعتقادا منهم 
أي اهتمام للنتائج اليت تترتب عن عمليات االستثمار، سواء حتقيق تطور سريع، دون أن يولوا 

كانت مباشرة، كنمو الدخل الوطين وزيادة االدخار والصادرات، أو غري مباشرة متمثلة يف ما 

                                                
1-  Ahmed BENBITOUR: L’Algérie au troisième millénaire, Op. Cit P 50.                                                              
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حتدثه من ارتباطات أمامية وخلفية بني قطاعات وفروع االقتصاد الوطين، كما أن اجلهاز 
ارج، فعملية تشغيله تتوقف إىل حد كبري على الواردات اإلنتاجي املقام يعترب جهازا تابعا للخ

من السلع الوسيطة والسلع األولية، وقطع الغيار الالزمة لصيانته، وهو ما جعل نسبة املمون 
نسبة  1980األجنيب يف االستثمارات الوطنية من أعلى النسب يف البلدان العربية إذ بلغ يف سنة 

كما أن عملية استرياد املواد  .1دة حجم املديونية اخلارجيةو هو ما انعكس بالتايل يف زيا ٪ 93
سلع التجهيز واملساعدة التقنية غالبا ما متيزت بطابع الفوضى وعدم و السلع الوسيطة، و األولية

التحكم فيها، وعدم خضوعها آلية دراسة مسبقة وألية رقابة جدية، األمر الذي أدى إىل 
  .2وتبذير واسع يف العملة الصعبةة تضاعف قيمة الواردات االستثماري

قد شكل عامال هاما ،كما أن التأخري الذي حصل يف تنفيذ االستثمارات عن موعدها احملدد 
ساهم يف مضاعفة قيمة تلك االستثمارات، فالتكاليف النهائية للربامج االستثمارية قد سجلت 

الذي أدى إىل اختالل مايل، األمر  ،3احنرافات كبرية بني حجم االستثمارات املخططة والفعلية
  .وهو ما دفع بالدولة إىل طلب املزيد من القروض اخلارجية ملعاجلة ذلك االختالل

أن كثري من املشاريع االستثمارية مل تكن ختضع لدراسة جدية  : إضافة إىل ذلك ميكن أن نقول
اليت تعاين من  فيما يتعلق باجلدوى االقتصادية، مما أدى يف ظل ضعف قدرات اإلجناز الوطنية

وتسيريها عن التكفل بتلك االستثمارات الضخمة، وهو ما جعل بالتايل  ،ضعف يف تنظيمها
  .عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية مكلفة، انعكست يف صورة تزايد املديونية اخلارجية

 
  تزايد حصة القروض اخلاصة إىل إمجايل املديونية. 2

لقد متيزت القروض اخلاصة بأمهية كبرية قبل بروز أزمة املديونية اخلارجية، والسبب يف 
ذلك هو بروز فوائض نفطية لدى الدول املنتجة للنفط، ومت إيداع هذه األموال يف بنوك الدول 

أسعار الفائدة لدى  اخنفاضاملتقدمة، ونتيجة لوجود عرض كايف من هذه األموال، باإلضافة إىل 
                                                

 .99ص . مرجع سبق ذكره... أزمة املديونية اخلارجية: اهلامشي بوجعدار -  1
 .262/270ص  .مرجع سبق ذكره. التجربة اجلزائرية يف التخطيط و التنمية: عبد اللطيف بن أشنهو -  2
 ).31(أنظر اجلدول رقم  -  3
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وهو ما تعكسه النوع من القروض، جلأت اجلزائر إىل عقد قروض، مع البنوك األجنبية هذا 
  .التايلالبيانات الواردة يف اجلدول 

  1991- 1980 للفترة حصة القروض اخلاصة يف هيكل املديونية اخلارجية للجزائر: )41(رقم دول اجل

  مليار دوالر: الوحدة 

 الديون اخلاصة إىل إمجايل املديونيةنسبة  ديون خاصة إمجايل املديونية 

1980 19.23 13.88 72.0 

1984 16.16 10.97 67.8 

1985 18.44 12.91 70.0 

1986 22.77 15.41 67.6 

1987 26.94 18.18  67.4 

1988 24.66 17.64 71.5 

1989 29.94 17.28 57.7 

1990 25.65 17.57 68.4 

1991 26.30 17.80 67.6 

  :املصدر

- Ammar BELHIMER: La dette extérieure, Op.Cit P 45. 

                         

إن البيانات الواردة يف اجلدول السابق توضح الغلبة الساحقة للقروض املستحقة 
ها للمصادر اخلاصة يف هيكل الدين اخلارجي للجزائر، حبيث يتبني من خالل اجلدول أن نسبت

  .٪ 72و  ٪ 57.7 بقت حمصورة خالل الفترة بني
وميكن التأكيد بأن القروض املسحوبة من املصادر اخلاصة هي يف الواقع قروض مكلفة وبالتايل 
فان أي سياسة اقتصادية تؤيد هذا االجتاه، سوف تصطدم ال حمالة يف األجل القصري واملتوسط 

انه سينعكس بتزايد خدمة الدين، وهذا ما يؤدي إىل التقليل من الواردات الضرورية، كما 
  .بالضرورة على أسعار السلع املنتجة حمليا
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إن هذه الزيادة يف التكاليف ميكن رصدها سواء من خالل املدة، أي آجال استحقاق 
القروض، وعدم تناسبها يف حاالت كثرية مع فترات التفريخ، واخنفاض وانعدام عنصر املنحة، 

أي تشغيل  .رة السماح مع فترة التفريخعلما أن القاعدة املواتية لالقتراض تقتضي تساوي فت
الطاقات اإلنتاجية اجلديدة، وإن إمهال هلذه القاعدة سيؤدي حتما إىل مشاكل حقيقية لتدبري 

أو من حيث أسعار فائدا اليت تتسم خبالف  ،الفائض املطلوب لتسديد خدمة أعباء الدين
  .اء فترة السبعينات من القرن املاضيالقروض الرمسية باالخنفاض النسيب ألسعار فائدا خاصة أثن

  تدهور شروط االقتراض .3
فترة السداد، وفترة السماح، سعر الفائدة، : تتضمن شروط االقتراض العناصر التالية

تناول أوال تدهور شروط االقتراض نوقد عرفت هذه العناصر الثالثة تغريات هامة، سوف 
   .تدهور الشروط املالية مث اخلاصة باملدة

  شروط االقتراض املتعلقة باملدة تدهور .1. 3
نسبة الديون اخلاصة إىل إمجايل املديونية حسب ما يظهره اجلدول السابق، يبني بكل  ارتفاعإن 

، نسبة القروض اخلاصة إىل إمجايل املديونية، باإلضافة إىل تقلص فترة اإلستريداد ارتفاعوضوح 
  .وهذا ما يوضحه اجلدول التايل
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 تطـور متوسـط أجـال استحقاق إمجايل القروض و متوسط فترة السماح):  42(رقم اجلدول 

   1996-1970للفتـرة   

  :يف املراجع التالية مت إعداد هذا اجلدول باالعتماد على البيانات الواردة: املصدر

خمرب .جملة االقتصاد و اتمع .مرجع سابق ذكره.املديونية اخلارجية للجزائر على أبواب األلفية الثالثة : رجال السعدي

  .23ص .2002-1قسنطينة ، العدد –املغرب العريب الكبري ،االقتصاد و اتمع، جامعة منتوري 

  159ص.ذكره  مرجع سبق:يف التخطيط و التنمية  التجربة اجلزائرية:عبد اللطيف بن اشنهو 

  61ص.مرجع سبق ذكره:روابح عبد الباقي

-Ammar BELHIMER : La dette extérieure de L'Algérie, op, cit p : 40 . 

 البيان/ السنوات  متوسط فترة االسترياد متوسط فترة السماح  %متوسط عنصر املنحة 

21.7 2.7 12.1 1970 

- - 10.1 1975 

- - 9.45 1976 

- - 8.75 1977 

- - 8 1978 

7.9 2.9 11.8 1980 

5.3 1.7 8 1981 

20.0 2.0 8.6 1982 

-1.2 3.1 9.4 1983 

-0.5 1.8 9.1 1984 

10.7 4.8 13.2 1985 

10.8 4.0 10.1 1986 

9.8 2.7 7.2 1987 

6.9 1.9 6.1 1990 

- - 4.33 1992 

- - 7.33 1996 
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  :املالحظات التاليةميكن أن نسجل ،السابق اجلدول من خالل البيانات املسجلة يف             
سنة  12.1االخنفاض امللموس ملتوسط فترة استرداد القروض اخلارجية، فمن : املالحظة األوىل

سنة يف سنة  6.1مث بلغت مستوى  1981سنوات سنة  8، اخنفضت هذه النسبة إىل 1970لسنة 
، أي أن فترة االسترداد اخنفضت إىل أكثر من النصف بقليل، سنة 7.37حيث بلغت  1990

سنة  10.1سنة،  13.2حيث بلغت النسبة إىل  1986، 1985رغم التحسن املسجل يف سنيت 
  .على الترتيب

 1985عرفت حتسنا واضحا خاصة خالل سنيت فإا  ،فترة السماحفيما خيص : املالحظة الثانية
، إال أن هذا 1970سنة  2.7على الترتيب، وبعدما كانت ال تتجاوز  4و  4.8بـ  1986و

  .سنة 1.9أدىن فترة مساح بـ  1990التحسن سرعان ما خيتفي بعد ذلك، أين نسجل سنة 
سنة  6.9انتقلت إىل  1970سنة  ٪ 21.7هي التدهور الكبري لعنصر املنحة فمن : املالحظة الثالثة

  :على التوايل 0.5 -و  1.2 - بـ  1984و  1983، بل سجلت أرقاما سالبة سنتا 1990
من حيث املدة، يرجع يف األساس إىل إسراف اجلزائر من االستدانة ،إن هذا التدهور احلاصل 

من املصادر اخلاصة اليت متتاز باخنفاض فترات االسترداد، فترة السماح واخنفاض وانعدام عنصر 
  .للجزائر أثر سلبا على هيكل املديونية اخلارجيةاملنحة وهو ما 
املالية اخلاصة الدولية من إمالء شروطها على  لقد استطاعت املؤسسات: املالحظة الرابعة

باإلضافة إىل اعتقاد . القرارات اختاذالسلطات املالية اجلزائرية، وهذا يعود إىل التشتت يف 
أسعار النفط يف السوق الدولية ومن مث زيادة العائدات  ارتفاعاملسئولني آنذاك ومراهنام على 

  . يف أجاهلا احملددة النفطية سوف تسمح هلم بأن يسددوا هذا النوع من القروض
الذي يسمح لنا بإجراء مقارنة بني متوسط ،وميكن تبيان ذلك من خالل اجلدول التايل 

 لى اجلزائر خالل الفترةومتوسط مدة القروض اخلاصة املستحقة ع،مدة القروض الرمسية 

1970-1980. 
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وفترة السماح ومتوسط  متوسط آجال استرداد القروض الرمسية: )43(دول رقماجل

  استرداد القروض اخلاصة

  البيان        

  

 السنوات

 القروض اخلاصة رمسيةالالقروض 

  متوسط فترة

 االسترداد

  متوسط فترة

 السماح

عنصر 

 %املنحة

  متوسط فترة

 االسترداد

  متوسط فترة

 السماح

عنصر 

 %املنحة

1970 20.7 4.9 47.8 9.5 2.1 14.9 

1980 17 3.9 12.7 8.9 2.2 5.2 

1981 11 2.0 9.5 6.5 1.5 3.7 

1982 9.5 2.5 3.5 8.3 1.8 1.6 

1983 9.5 2.5 10.9 9.4 3.1 - 2.2 

1984 12.3 2.5 0.3 8.2 1.6 - 0.7   

1985 13.4 3.1 9.1 11.4 5.0 10.9 

1986 11.8 3.4 9.3 9.7 4.1 11.1 

1987 7.3 2.6 9.5 5.6 1.6 5.9 

  .63ص . مرجع سبق ذكره: يروابح عبد الباق: املصدر

إن نظرة على املعطيات الواردة يف اجلدول السابق تبني الفارق الكبري بني شروط 
  .القروض املستحقة للمصادر الرمسية ونظريا املستحقة للمصادر اخلاصة

من  جهة فترة االسترداد نالحظ أن املصادر الرمسية تفوق ويف مجيع السنوات مدة القروض فمن
  .1985ما عدا سنة  املصادر اخلاصة   

لقروض لفترة السماح لفترة السماح تتجاوز القروض الرمسية  نالحظ كذلك أن 
يف حني أنه بإجراء عملية بسيطة حول متوسط فترة  1986و  1985اخلاصة باستثناء سنيت 
سنة  2.56سنة بالنسبة لألوىل و  3.46نالحظ أا تساوي  1988-1980السماح خالل الفترة 



 ائر وأثرھا على االقتصاد الجزائريالمدیونیة الخارجیة للجز              الفصل الرابع

252 
 

بالنسبة للثانية وهي فترة تعترب قصرية، إذا ما استخدمت قروضها يف متويل مشاريع استثمارية 
  .تفوق فيها فترة التفريخ فترة السماح

ا يتعلق بعنصر املنحة يتبني لنا من خالل املعطيات السابقة بأن املصادر الرمسية متتاز أما فيم
عنصر املنحة  1986يف مجيع سنوات الفترة باستثناء سنة ، كما أنه يفوق وبعنصر منحة مرتفع

  . 1984و 1983لدى املصادر اخلاصة والذي سجل أرقاما سالبة خالل سنيت 
الجتاه العام لتدهور شروط االقتراض بالنسبة إلمجايل وبصفة عامة ميكن القول أن ا

القروض، خاصة خالل الثمانينات من القرن املاضي، يعود إىل تشدد مصادر اإلقراض بعد 
 ةوالطويلقد احناز إىل القروض املتوسطة ونسجل أن هيكل الديون اخلارجية للجزائر . 1982

انينات من القرن املاضي نظرا للميزات األجل خاصة خالل السبعينات والنصف األول من الثم
العالية هلذا النوع من التمويل وبالتايل جتنب القروض القصرية األجل املرتفعة التكاليف، واليت ال 
تسمح عكس القروض املتوسطة والطويلة األجل بالتخطيط االقتصادي على املديني املتوسط 

نسجل ارتفاعا حمسوسا يف األرقام املطلقة لنصيب  1986بيد أنه ومع بداية سنة  .والبعيد
 :كما يبني ذلك اجلدول التايل. القروض القصرية األجل على غري العادة
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  2004- 1980 القروض خالل الفترة باقي إىل  تطور نصيب القروض قصرية األجل: )44(دول رقماجل
  مليار دوالر: الوحدة                                                    

 1:  2 2قروض قصرية األجل  القروض الطويلة ومتوسطة األجل 

1980 16.91 2.32 13.7  % 

1984 14.40 1.75 12.1 

1985 16.57 1.86 11.2 

1986 19.62 3.15 16.0 

1987 23.30 3.64 15.6 

1988 23.04 1.62 7.0 

1989 23.33 1.62 6.9 

1990 26.558 1.791 6.7 

1991 26.636 1.239 4.6 

1992 25.886 0.792 3.0 

1993 25.024 0.700 2.8 

1994 28.850 0.636 2.2 

1995 31.317 0.256 0.8 

1996 33.230 0.4.21 1.2 

1997 31.060 0.162 0.5 

1998 30.261 0.212 0.7 

1999 28.140 0.175 0.62 

2000 25.088 0.173 0.68 

2001 22.311 0.260 1.16 

2002  22.540  102  4.52  
2003  23.203  150  6.46  
2004  21.411  410  19.14  

  : املصدر

- Ammar BELHIMER: La dette extérieure de L'Algérie. Op.Cit P 46.    
- MEDIA BANK: Le journal interne de la Banque d'Algérie N° 70, Année 2003.                                                               

- L'Algeire en quelques chiffres. O.N.S  Résultats 2002-2004 édition 2006 n°35 .  
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  :إن البيانات الواردة يف اجلدول السابق تبني لنا ما يلي
إن اهليكل اإلمجايل للقروض ميتاز بغلبة القروض الطويلة األجل ومتوسطة األجل خالل الفترة 

1980- 1988.  
أين  1987و 1986التزايد احملسوس لألرقام املطلقة للقروض القصرية األجل خاصة سنيت 

مليار دوالر وهذه الزيادة مرتبطة أساسا  3.64و  3.15سجلت أعلى مستوى لكل فترة بـ 
أمام ضغط ر، واليت جعلت السلطات آنذاك، وببداية بروز أزمة املديونية اخلارجية للجزائ

احلاجة، إىل اللجوء إىل طلب قروض من هذا النوع، وذلك بقصد استخدامها لتمويل الواردات 
 1988، وقد عرفت القروض القصرية فيما بعد تراجعا كبريا وخاصة خالل الفترة االستهالكية

ما يعود إىل امتناع السلطات العمالية العمومية، إىل عقد قروض من هذا النوع ، وهو 2000-
فقد عرفت هذه القروض بعض  2004-2001أما خالل الفترة  بسبب إرتفاع أسباب فائدا

  .اإلنتعاش
  تدهور الشروط املالية .2. 3

فخالل فترة السبعينات من القرن املاضي،  .شروط املالية حتديدا سعر الفائدةالونقصد ب
ونتيجة الصدمة البترولية األوىل، واليت أدت إىل ارتفاع أسعار النفط، استطاعت البنوك 

أقرضتها وواملؤسسات املالية الدولية إىل تدوير الفوائض النفطية النامجة عن ارتفاع أسعار النفط، 
أسعار الفائدة اليت اقترضت ا اجلزائر خاصة  إىل أن بأسعار منخفضة إىل بلدان العامل الثالث

خالل هذه الفترة تعترب مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار فائدة القروض املستحقة للمصادر اخلاصة، 
 .1996 -1970و اجلدول التايل يبني لنا تطور أسعار الفائدة اليت اقترضتها اجلزائر خالل الفترة 
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  1996 - 1970خالل الفترة  الفائدة اليت اقترضت ا اجلزائرتطور أسعار : )45(رقمدول اجل

 %: الوحدة

 
1970 1974 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986  1987 1988 1992 1996 

  أسعار الفائدة بالنسبة

 للقروض الرمسية
2.8 5.7 7.7 7.9 9.3 7.5 9.8 8.7 8.0 6.6 7.5 7.7 7.1 

  أسعار الفائدة بالنسبة

 اخلاصة للقروض
6.4 6.9 8.3 8.5 9.4 10.2 10.0 7.9 7.4 7.4 7.7 - - 

  أسعار الفائدة بالنسبة

 إىل إمجايل القروض
5.5 6.6 8.1 8.3 9.4 10 9.9 7.9 7.5 7.2 7.6 - - 

  : املصدر

  .65ص . ، مرجع سبق ذكرهيأنظر روابح عبد الباق. 1970/1988بالنسبة للسنوات 

- Ammar BELHIMER.  Op. Cit P 40. Pour les année 92/96.                      

  

  :إن نظرة على البيانات الواردة يف اجلدول السابق تسمح لنا من تسجيل مالحظتني
خاصة منها أسعار فائدة القروض الرمسية حبيث ،نسجل تطور معترب ألسعار الفائدة : األوىل

، وتعترب أعلى نسبة، ويعود هذا االرتفاع 1984سنة  ٪9.8إىل  1970سنة  ٪2.8 ارتفعت من
حني توقفت جمموعة الدول املثقلة بالديون عن دفع أعباء ديوا، مما جعل ، 1982إىل أزمة 

مصادر اإلقراض تراجع سياستها االئتمانية، مع وضع شروط متشددة يف منح املزيد من 
 1996اض إىل أن وصلت سنة القروض إىل بلدان العامل الثالث، وبدأت هذه النسبة يف االخنف

  .٪7.1إىل 
اخنفاض أسعار الفائدة بالنسبة للقروض الرمسية عن مثيالا من القروض اخلاصة خالل  :ةثانيال

، إال أن اجلزائر تصر دائما على اللجوء إىل 1986و  1985ما عدا سنيت  1988 - 1970الفترة 
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بالشروط الصعبة اليت متيز هذه القروض دون املصادر اخلاصة يف معظم احلاالت، وبالتايل القبول 
  .غريها

ويعود يف رأينا على اإلصرار يف هذا التوجه، وكما أشرنا يف مكان آخر من الدراسة، إن 
وغري املنسق للمؤسسة بالسوق املالية الدولية أدى إىل جتزئة ،أو االتصال املباشر  ،االحتكاك

  . التوصل إىل التمويلالسياسة املالية اخلارجية وتفاوت املؤسسات يف
ومن اجلدير بالذكر أن نشري هنا أن اجلزائر قامت بإبرام العديد من عقود االقتراض بأسعار 

و هي نسبة كبرية باملقارنة مع مثيالا يف  1985يف سنة  ٪30فائدة متغرية، اليت بلغت نسبتها 
  .1يف مصر ٪ 8كثري من الدول املدينة، إذ ال تتجاوز هذه النسبة 

وتشري الدراسات اليت أعدت يف هذا اإلطار إىل أن ارتفاع أسعار الفائدة على ذلك النوع من 
إىل  150قد أدى إىل زيادة خدمات املديونية اخلارجية للجزائر ما بني  ٪ 1القروض بنسبة 

و مما زاد يف تفاقم املديونية اليت عقدا اجلزائر هي قروض جتارية  ،مليون دوالر سنويا 200
  .19902سنة  ٪10.2أسعار فائدة مرتفعة بلغ متوسطها  ذات

  ضعف نتائج االستثمار. 4
بالرغم من األمهية املعطاة حلجم االستثمارات املنفقة على القطاعات االقتصادية 
املختلفة، ملا هلا من أمهية يف رفع معدل االستثمار الذي يشكل رافعة رئيسية للنمو االقتصادي، 

اإلسهام يف حتديث االقتصاد بسب ترافق تلك االستثمارات يف العادة مع وملا له من أمهية يف 
إدارة حديثة، إال أن ما يالحظ هو ضعف النتائج وأساليب  ،متقدمة استقدام تكنولوجيا

 :على مستوى النمو االقتصادي وذلك على حنو ما يبينه اجلدول التايلاملتحققة 

 
 
 
  

                                                
  .103ص . أزمة املديونية اخلارجية، مرجع سبق ذكره: اهلامشي بوجعدار -  1

2  - Ammar BELHIMER: La dette extérieure. Op. Cit P 39/42.                                                                                   
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  .2004-1991تطور معدل النمو االقتصادي خالل الفترة ): 46(رقماجلدول 
  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004    

  5.2  6.9  4.2  3.2  2.4  3.4  1.1  4.5  4  3.9  0.9-  2.3-  2.2-  0.1-  معدل النمو

  : بـعلى البيانات الواردة  باالعتمادمت إعداد هذا اجلدول : املصدر

  .1998-1996، الكويت االستثماريف الدول العربية، املؤسسة العربية لضمان  االستثمارتقرير مناخ  -

-  L'Algeire en quelques chiffres. O.N.S  Résultats 2002-2004 édition 2006 n°35 .  

-  L'Algeire en quelques chiffres. O.N.S  Résultats 2000 édition 2002 n°31 .  

 

  : البيانات الواردة يف اجلدول السابق تبنيإن 
، 2004إىل غاية  1995اجلزائري سجل معدالت منو إجيابية خالل الفترة  االقتصادأن  -

 باستثناءلكن بالرغم من ذلك تبقى معدالت النمو املسجلة ضعيفة ودون املستوى املطلوب 
  .2004و 2003سنيت 

بعض  االستثمارنسجل أن هذا التحسن قد جاء يف الوقت الذي عرفت فيه معدالت  كما -
، حيث تشري بعض التقديرات التراجع مقارنة مبا كانت عليه يف فترة الثمانينات والسبعينات

، 19791سنة  %58، بعدما كان 2000سنة  %25.3تراجع إىل  االستثمارأن معدل 
 االقتصادييقة غري ذلك، فالتحسن الذي طرأ على النمو وقد يبدو هذا متناقضا، إال أن احلق

من إيرادات  %98إمنا يرجع إىل النمو احلاصل يف قطاع الطاقة، حيث يساهم بنسبة 
  .2004الصادرات يف سنة 

 اليت سادت بعض ،باإلضافة إىل النمو املسجل يف قطاع الزراعة بسبب الظروف املناخية املواتية
الفالحي اليت طبقتها اجلزائر، فعلى  االستثمارسياسة دعم  اليسنوات تلك الفترة، باإلضافة 

والذي يرجع يف  %27.3، 1998سبيل املثال كان النمو املسجل يف القطاع الفالحي سنة 

                                                
1 - C.N.E.S, Rapport sur la conjoncture de second semestre 1997/2002 
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 الغاقد حقق منوا ب،معظمه إىل زيادة إنتاج القمح، وكذلك فإن القطاع الصناعي العمومي 
  .1، وهو يعترب معدل ضعيف2004سنة  0.9%

قد ،خارج قطاع الطاقة  إن هذه النتائج املتحققة والضعيفة على مستوى بعض القطاعات
شكلت إحدى األسباب يف تزايد املديونية اخلارجية، فحصيلة الصادرات من العمالت األجنبية 

اخلارجية، أصبحت ال تكفي لتغطية الواردات من السلع واخلدمات وتسديد خدمات املديونية 
وهو ما زاد من اعتماد اجلزائر على القروض اخلارجية لتغطية النقص احلاصل يف املوارد احمللية 

  .ومعاجلة املصاعب املالية اليت تواجهها
إن ضعف هذه النتائج يدل على أن الطريقة اليت متت ا عملية تسيري القروض 

االستفادة منها، و هكذا فبدال  شروط حتدداليت ضوابط الو متت بدون  ،اخلارجية مل تكن فعالة
من أن تكون القروض اخلارجية عامال مساعدا يف حتقيق النمو، كانت مبثابة عامل ضغط عليه، 

، ألا ببساطة توجهت إىل متويل ااالت اخلدمية وهو ما زاد من أعباء املديونية اخلارجية
  .، ومل توجه إىل ااالت اإلنتاجيةواالستهالكية

  تدهور معدل التبادل التجاري  .5
اليت سامهت يف تزايد ،يعترب تدهور معدل التبادل التجاري من بني العوامل الرئيسية 

 يفاملديونية اخلارجية لبلدان العامل الثالث و منها اجلزائر، فاخنفاض أسعار صادرات  هذه البلدان 
واملنتجات الصناعية، جعل معدل ،، وارتفاع أسعار وارداا من السلع الرأمسالية ةالسوق العاملي

التبادل يف غري صاحلها، وبالتايل وقوع بلدان العامل الثالث حتت وطأة االستغالل التجاري نتيجة 
  .التبادل الالمتكايفء

لبلدان العامل الثالث  إن تدهور معدل التبادل إمنا يعين تدهور احلصيلة الصافية للتجارة اخلارجية
ا تتطلبه هذه األخرية من آالت الذي يعترب مصدرا هاما من مصادر متويل التنمية، نظرا مل

وعليه فإن  جتهيزات إنتاجية، وأن عملية احلصول عليها تتطلب أمواال بالعملة الصعبة،ومعدات و
عدد من املتغريات حصيلة الصادرات من العمالت الصعبة تعترب من بني احملددات الرئيسية ل

                                                
1 - L'Algeire en quelques chiffres. O.N.S  Résultats 2002-2004 édition 2006 n°35 
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ويف مقدمتها النمو االقتصادي، لذلك ميكن القول أن ملعدل التبادل الدويل له تأثري ،االقتصادية 
غري مباشر على تكوين رأس املال يف بلدان العامل الثالث، ويشكل أحد األسباب اليت تدفعها إىل 

ال يتوفر لديها من  أجل تغطية النقص احلاصل يف مامن طلب املزيد من القروض اخلارجية 
  .عمالت صعبة حىت تتمكن من القيام مبهام التنمية
آثارا سلبية على  عيشه اقتصاديات البلدان املتقدمةولقد كان للركود االقتصادي الذي ت

معدالت التبادل التجاري، حيث تسبب يف حدوث تراخ قوي يف الطلب العاملي على صادرات 
   1األوليةبلدان العامل الثالث من املواد 

تم يف غري صاحلها يوهو ما تسبب بالتايل يف تدهور معدل التبادل التجاري، وجعله 
 :واجلدول التايل كفيل بإبراز ذلك .متحملة نتيجة لذلك خسائر كبرية

  
   لفترتني خمتلفتني تطور معدل التبادل: )47(رقم دولاجل

  1985سنة األساس 

1980  1984  1985  1988  1990  1991  1992  1993  1994  1995  

97.8  103  100  58.6  62.8  57.0  54.7  49  47  47.3  

  

  1990سنة األساس 

1980  1990  1991  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  

97.8  100  89  74  74.7  76.9  62.6  72.3  78  79.6  

  :املصدر 

- M.E BENISSAD : Economie du développement de l Algérie sous         

développement socialisme deuxième éditions, O.P.U et économisa, Paris 1982 P 236.                           

                                               

                                                
 .156/157ص . 1986عملية نقل القيمة يف قسمة العمل الدولية، رسالة ماجستري، جامعة قسنطينة : ابن الطاهر حسني  -  1
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أن معدالت -كأساس  1985نه عند اعتبار سنة من خالل اجلدول السابق أ نالحظ
، وذلك يرجع إىل التحسن الذي طرأ فترة الثمانيناتخالل نسيب  استقرارالتبادل قد عرفت 

اليت كان هلا األثر اإلجيايب على حصيلة الصادرات من أسعار النفط يف السوق العاملي، وعلى 
مل يدم لفترات أطول حيث عرفت أسعار النفط تدهورا  االستقرارالعمالت الصعبة، إال أن هذا 

أسعار الواردات من السلع الرأمسالية، وهو ما جعل معدل ، قابلة ارتفاع كبري يف 1986منذ سنة 
ر خالل الفترة ـي غري صاحل اجلزائـان فـالتبادل الدويل يتجه حنو االخنفاض، ومن مث ك

1991-2001.  

  تقلبات أسعار الصرف  .6
تأثريا كبريا على تزايد املديونية  تإن التغريات احلاصلة يف أسعار الصرف الدوالر أثر

ومن بينها اجلزائر، ذلك أن الصادرات النفطية اليت تعترب املصدر  ،اخلارجية لبلدان العامل الثالث
الرئيسي للعمالت األجنبية يتم تقوميها بالدوالر، لكن عملية حتصيلها تتم يف الغالب بعمالت 

  .صعبة أخرى غري الدوالر
ض يطرأ على سعر صرف الدوالر سوف ينعكس سلبا على وعلى ذلك فأن أي اخنفا

حصيلة الصادرات، مما جيعلها غري كافية لتمويل عملية التنمية األمر الذي يدفع البلد إىل طلب 
  .املزيد من القروض اخلارجية لسد النقص احلاصل يف تلك احلصيلة من الصادرات

ررة بعمالت أخرى، فاخنفاض سعر صرف الدوالر سيكون له أثر على الديون احمل
من إمجايل  ٪42.7فاملصادر تشري إىل أن ديون اجلزائر اليت مت التعاقد عليها بغري الدوالر قد بلغت 

  1989.1الديون، و ذلك بنهاية سنة 
وعليه فإن هذه النسبة من الديون تكون حساسة للتغريات اليت حتدث يف أسعار صرف 

و سيكون هلا أثرا إجيابيا أو سلبيا على خدمة الديون اخلارجية،  ،الدوالر جتاه العمالت األخرى

                                                
1 - Banque d  Algérie. Financements extérieure de l'économie Algérienne, situation et 
perspective, Septembre 1990 P 7.                                                                                                                                                       
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أثرا عن زيادة  1989-1986فعلى سبيل املثال كان الخنفاض سعر صرف الدوالر خالل الفترة 
  1.٪35خدمات الديون اجلزائرية الواجبة السداد بعمالت أوربية بنسبة 

  .تطور سعر صرف الدينار جتاه الدوالر): 48(اجلدول رقم

  السنة

19
86

  19
87

  19
88

  19
89

  19
90

  19
91

  19
92

  19
93

  19
95

  19
96

  19
97

  19
98

  19
99

  20
00

  20
02

  20
03

  

سعر 

.4  الصرف
8

  4.
9

  6.
7

  

8  12
.2

  21
.4

  22
.8

  24
.5

  47
.6

  54
.7

  57
.6

  60
.3

  69
.3

  73
.9

  79
.9

  72
.6

  

  .22والتحول إىل اقتصاد السوق ص  االستقرارحتقيق  اجلزائر: املصدر

- MEDIA BANK: Le journal interne de la Banque d'Algérie N° 40, Année 1999.                   
-MEDIA BANK:Le journal interne de la Banque d'Algérie N° 70, Année2003..                   

  

البيانات الواردة يف اجلدول السابق تبني أن سعر صرف الدينار مقابل الدوالر قـد   إن
 دينار مقابل دوالر واحد إىل 4.8خالل الفترة املدروسة، حيث اخنفض من عرف اخنفاضا قويا 

يف  االخنفاضعلى الترتيب، وهذا  2000و 1986دينار مقابل الدوالر، وهذا خالل سنيت  79.9
ه أثر كبري على زيادة أسعار السلع واخلدمات، وكان له تأثري كبري كذلك سعر الصرف كان ل

هذا السـعر يف   ارتفاعية، ونالحظ ئسكان حبيث اخنفضت قوم الشراعلى شرحية كبرية من ال
  .وهذا يرجع يف األساس إىل الزيادة املعتربة يف سعر الصرف 2003سنة 

 

 

  

  

                                                
   1 - Banque d  Algérie. Financements extérieure de l'économie Algérienne, situation et 
perspective, Septembre 1990 P 7.                                                                                                                                                       
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  اخلارجيةآثار أزمة املديونية : املبحث الرابع
 لقد كان ألزمة املديونية اخلارجية آثار سلبية يف كثري من ااالت االقتصادية

وزيادة  واالستثمار االدخارالدولية، نقص  االحتياطاتاالجتماعية، نذكر منها اخنفاض يف و
  .البطالة، واخنفاض اإلنتاج والناتج الداخلي اخلام، واخنفاض مستوى املعيشة

  االحتياطات الدوليةاألثر على   .1
لقد عرفنا يف مكان آخر من الدراسة ما املقصود باالحتياطات الدولية، وتستخدم هذه 
االحتياطات بصفة عامة ملواجهة العجز الطارئ مليزان املدفوعات، وجتنب كل ضغط على 

وقد عرفت هذه . الواردات اليت من شأا أن تؤثر بشكل سليب على االقتصاد الوطين
طات تراجع كبري، وذلك بسبب تزايد أعباء خدمات املديونية اخلارجية، ويف ظل تواضع االحتيا

منو حصيلة الصادرات من العمالت األجنبية، وضعف القدرة على توفري النقد األجنيب، أدى 
بالسلطات اجلزائرية إىل استخدام احتياطات الذهب والعمالت الصعبة لتسديد جانب من 

  .ذلك خالل فترة بداية التسعينات من القرن املاضيالسلع الضرورية، ووا، وتوفري خدمات دي
مان ميكن للدولة اللجوء إليه عند احلاجة وذلك آإن هذه االحتياطات تعترب جهاز 

اليت دف إىل توجيه معاكس للسياسة  ،بقصد الوقوف يف وجه الضغوطات اخلارجية
مثل ختفيض سعر الصرف، االقتراض بشروط صعبة، اإلذعان  (االقتصادية واالجتماعية 

  . )لتوصيات  صندوق النقد الدويل
يبني لنا عدد شهور الواردات اليت تغطيها االحتياطات الدولية للجزائر  التايل واجلدول 

 .2004 - 1980خالل الفترة 
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  2004 - 1980 للفترة تطور االحتياطات الدولية للجزائر: )49( رقم دولاجل

  مليار دوالر: الوحدة

  السنوات        

19 البيان
80

 19
84

 19
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88
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89
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90
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91
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 االحتياطات الدولية
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  الواردات/االحتياطات

  شهر= 
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1
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 1.
95

 4.
52

  9.
03

  7.
38

  4.
61

  12
.6

9
  18

.0
9

  19
.1

4
  24

.3
2

 32
.7

2
 

  .106ص . أزمة املديونية اخلارجية، مرجع سبق ذكره: بوجعدار اهلامشي :  املصدر

L'Algérie en quelques chiffres  O.N.S différents numéros 

 

بلدان العامل الثالث املالئـم  ل االحتياطيستوى املهناك شبه إمجاع من املختصني حول 
حىت يتجنب البلد كل ضغط من شأنه التـأثري   ،أشهر كحد أدىن واردات ثالثة يعادلهو الذي 

 .ويكون أيضا مبثابة الضامن احلقيقي للحصول على قروض خارجيـة  ،على سياسته االقتصادية
تبني أن اجلزائر قد  دول السابقومن خالل املالحظة السابقة، نسجل أن البيانات الواردة يف اجل

حىت تستطيع مواجهة الضـغوطات اخلارجيـة،    طات النقدية الدولية،اهتمت بتكوين االحتيا
عرفت بعض التذبذب واخنفضت عن املستوى املطلـوب يف   االحتياطاتأن كذلك ونالحظ 
، وهذا 2004إىل  1996خالل الفترة  مث عرفت حتسنا. 1993إىل غاية  1989و1984السنوات 

   ..أسعار النفط بارتفاعالتحسن مرتبط 

  اآلثار على االدخار والبطالة .2
لقد كان النمو املتسارع الذي طرأ على مبلغ الدين اخلارجي يف اجلزائر و ما متخـض  

  . عن ذلك إضعاف القدرة الذاتية على االسترياد تأثري بالغ على عمليات ختطيط االستثمار
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زائر على ختطيط الواقع أن التأثري الذي أحدثه النمو املتزايد للدين اخلارجي يف اجل ويف
  :ميكن حماصرته من خالل قناتني مهااالستثمار 

التأثري السليب الذي جنم عن ارتفاع مبالغ خدمة الديـن علـى تكويــن معــدل    -
ـ سنــة  % 5.7االدخار، األمر الذي انعكس يف تواضع معدل االستثمار حيث بلغ 

وهو ما أنعكس بدوره على تزايد معدالت البطالة فيها   1991،1سنة -  %1.5و  1990
كان عدد السكان النشـيطني يبلـغ    1993 - 1985وإذا أخذنا على سبيل املثال الفترة 

منصب شغل، وهـذا   80.000شخص، يف حني مت خلق خالل نفس الفترة  1.980.000
         2.شخص 1.160.000يعين ببساطة زيادة يف خمزون البطالة حبوايل 

  ادريتطور القدرة الذاتية لإلست.3

إىل وهذا ما أدى  كثري من مشروعاا االستثماريةالاجلزائر إىل تأجيل  تاضطرلقد 

كما جعل القدرة الذاتية لالسترياد تنخفض إىل مستويات دنيا، مما ، يةاالستثمار اختفيض معدال

 :يبينه اجلدول التايل

 

 

 

 

 

 

  

                                                
  .105ص . أزمة املديونية اخلارجية، مرجع سبق ذكره: اهلامشي بوجعدار  -  1

 2 - Ahmed BENBITOUR: Op. cit P 86.                                                                                                          
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  1993-1980 للفترة الذاتية لالستريادتطور القدرة : )50(رقم دولاجل

  مليار دوالر: الوحدة 

  البيان   

  

  

 السنة

  حصيلة

  الصادرات

  

1 

مدفوعات 

  خدمة الدين

  

2 

املتبقي من حصيلة 

  )3(الصادرات 

 1ــ  2

  قيمة الواردات

  

4 

القدرة الذاتية 

  )5(لالسترياد 

  

3 ÷ 4 

  القدرة املقترضة

  100ـ  5=  6

1980 14.257 4.21 10.047 13.061 77     % 23  
1986 8.697 4.12 4.577 11.380 40     % 60  
1988 8.162 6.44 1.722 9.810 17.5   % 82.5  
1989 10.086 7.91 2.176 11.092 19.6   % 80.4  
1990 13.338 8.98 4.358 11.563 37.6   % 62.4  
1991 12.424 9.58 2.844 12.126 23.4   % 76.6  
1992 11.501 9.26 2.241 8.300 0.027  %  99.9  
1993 10.402 9.43 0.972 2.000 0.012 % 99.9  

  :اعتمادا على املعطيات الواردة يفقام الباحث بإعداد اجلدول : املصدر

- The World Bank debt, tables, Washington D.C 1987/1988, 1990/1991.    

- F.M.I Algérie : Stabilisation et transition à l'économie de marché,  Washington 1998.                   - 

Mourad BENACHENHOU Réformes, économiques, dette et démocratie  
dition ECH RIFA, Alger P 107.                    

عرفت سقوطا حرا خالل الفترة  لالستريادنالحظ من خالل اجلدول السابق، أن القدرة الذاتية 
  . 1986أسعار النفط بداية من سنة  واخنفاضاملدروسة، وهذا يرجع إىل تزايد خدمة الدين 

  اآلثار على اإلنتاج و الناتج الداخلي اخلام .4
كان لتزايد أعباء املديونية اخلارجية آثارا سلبية على اإلنتاج والناتج الداخلي بسبب أن 

ائم حيتاج إىل متويل مستمر من العامل اخلارجي على شكل مواد أولية ومواد جهاز اإلنتاج الق
من أجل ضمان  ،قطع الغيار الالزمة لصيانة هذا اجلهازباإلضافة إىل اآلالت واملعدات ووسيطة 
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ضغط أعباء املديونية اخلارجية فقد اضطرت اجلزائر إىل الضغط  وحتت .استمرارية عملية اإلنتاج
  . على وارداا من تلك املواد الوسيطة وقطع الغيار

. والواقع أن النسيج الصناعي يف اجلزائر يتميز بسيادة منط التصنيع اإلحالل للواردات
مبنتجاا النهائية  فقد أقيم عدد ال بأس به من املشروعات الصناعية على أساس معيار االستعاضة

من الواردات املماثلة، وأمال يف أن تتحول تلك الصناعات مع مرور الزمن إىل صناعات 
وهذا النوع من . للسلع االستهالكية املعمرة ةواملثل الواضح هنا الصناعات التجميعي .تصديرية

ت بديال عن فعوضا عن أن تكون هذه الصناعا. التصنيع قد أدى يف الواقع إىل نتيجة مأسوية
الواردات، أصبح االثنان متكاملني ال متنافسني، فالغسالة أو التلفاز اليت كنا نستوردها كاملة يف 

وأصبحت الزيادة يف . املاضي، أصبحنا نستوردها يف شكل مفكك لنقوم بإعادة جتميعها
  .تتطلب زيادة يف االسترياد، دون أن تصحب ذلك زيادة يف التصديراإلنتــاج 

  :لبيانات الواردة يف اجلدول التايل توضح ذلكولعل ا
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  .2005-1995الواردات من سلع التجهيز والوسيطة للفترة ): 51( رقم اجلدول

  مليار دوالر: الوحدة

  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  4.906  7.312  5.084  4.571  3.590  3.153  3.291  3.163  2.854  3.063  2.978  سلع التجهيز

نسبة سلع التجهيز  

  إىل إمجايل الواردات

27.67  33.67  32.85  33.64  35.91  34.37  36.12  38.06  37.56  39.94  24.48  

  8.519  4.602  5.084  2.170  2.489  2.212  2.170  2.388  2.195  2.396  3.279  السلع الوسيطة

نسبة السلع الوسيطة 

  إىل إمجايل الواردات

30.47  26.34  25.27  25.40  23.68  24.11  25.04  23.68  37.56  25.14  42.50  

  : املصدر

O.N.S : Rapports Non Publies 

  :إن املعطيات الواردة يف اجلدول السابق تعكس ما يلي
كورة يف اجلدول نالحظ بالنسبة للواردات من سلع التجهيز عرفت تزايدا خالل الفترة املذ -

يف بداية  االقتصادي، ويرجع هذا التزايد يف النسب إىل سياسة اإلنعاش 2005باستثناء سنة 
 .اجلزائر على السوق العاملية يف إطار حترير التجارة اخلارجية انفتاحاأللفية الثالثة، 

كما نالحظ كذلك بالنسبة للسلع الوسيطة عرفت نسبها تزايدا بطيئا خالل الفترة  -
 االقتصاديةويات اإلنتاج يف كثري من املؤسسات املدروسة، وهو ما تسبب يف تدهور مست

الوطنية، األمر الذي محلها خسائر كبرية، وأصبح الكثري منها مهدد بالتوقف عن اإلنتاج، 
وكانت احملصلة النهائية لكل هذا تراجع كبري يف معدالت منو معدل الناتج الداخلي اخلام، 

، االقتصاديةبفضل اإلصالحات  ولكن ،%1.3إذ بلغ هذا املعدل يف بداية التسعينات 
حبيث بلغت نسبة  باالرتفاعوحتسن أسعار النفط على املستوى العاملي بدأت هذه النسب 

، باإلضافة إىل ما سلف ذكره من 2005سنة  %42.5 الواردات من السلع الوسيطة
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 %5.3و 2003سنة  %7.2إصالحات مسحت ملعدل منو الناتج الداخلي الوصول إىل نسبة 
  2004.1سنة 

  األثر على مستوى املعيشة .5
تعتمد اجلزائر بصورة كبرية على العامل اخلارجي يف سد احتياجات السكان من املواد 
الغذائية، وذلك بسبب ختلف القطاع الزراعي املنتج للمواد الغذائية، وتقاعسه عن أن يواكب 

يس هنا جمال أن نتعرض لدراسة ول. النمو يف االحتياجات السكانية للغذاء حنو االخنفاض املستمر
  .هذه املشكلة

بيد أننا نود اإلشارة فحسب إىل أن ارتفاع درجة االعتماد الغذائي على العامل 
اخلارجي قد أضاف داخل صورة الديون اخلارجية للجزائر بعدا مهما وعلى درجة كبرية من 

  .اخلطورة، نظرا ألنه ميس احلاجات اليومية لألفراد
على درجة عالية من التعقيد، فمن ناحية جند أن ازدياد االعتماد  ،هنا والقضية املثارة

ولكن، من . الغذائي على العامل اخلارجي قد أدى إىل منو الديون اخلارجية املستحقة على اجلزائر
د الغذائي على العامل اناحية أخرى جند أن منو الدين اخلارجي أثر بدوره على حدود االعتم

   .اخلارجي
  .لنا بعض البيانات اإلحصائية املتوفرة عن حقائق بالغة اخلطورةوتبني 

كالقمح والدقيق والبقول والزيوت ،فمن املؤكد أن الواردات من السلع الغذائية األساسية 
أصبحت متتص نسبة هامة من إمجايل الواردات، ولعل اجلدول التايل يربز هذه  ،واللحوم
 :احلقيقة

 
 
 
 
  

                                                
1 - O.N.S Quelques statistiques et indicateurs Economiques, avril 2006. 
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  .2005- 1995الواردات من السلع للفترة تطور ): 52(رقم اجلدول

  مليار دوالر: الوحدة

  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

  3.570  3.597  2.678  2.740  2.395  2.415  2.307  2.533  2.544  2.601  2.753  مواد غذائية

  17.81  19.65  19.79  22.82  24.09  26.33  25.17  26.94  29.29  28.59  25.58  نسبتها إىل إمجايل الواردات

  :املصدر

O.N.S : Rapports Non Publies 

  :نالحظ من اجلدول السابق
الواردات من السلع الغذائية األساسية كالقمح والدقيق والبقول والزيوت واللحوم  أن -

أصبحت متتص نسبة هامة من إمجايل الواردات، فهي تقارب الربع من إمجايل الواردات 
 .حسب البيانات الواردة يف اجلدول

ورة، إذ تبني أن األرقام الواردة يف اجلدول أن هناك تبعية غذائية جتاه اخلارج بالغة اخلط -
، وعلى  1من السعرات احلرارية املستهلكة مستوردة من اخلارج %75  بعض البيانات أن

الواردات الغذائية بنسب مهمة من إمجايل قيمة الواردات فإن املستوى  استئثارالرغم من 
، وقد ترتب على 2الغذائي لغالبية السكان مازال أقل من املعدالت املتوسطة الالزمة لإلنسان

األمراض  انتشارذلك تدهور مستويات املعيشة وتدهور يف املستوى الصحي للسكان بسبب 
  .النامجة عن سوء التغذية

أضف إىل ذلك األثر الذي جنم عن ارتفاع معدل خدمة الديون اخلارجية، إذ تأثرت 
رن ات والتسعينات من القوقد تعرضت اجلزائر خالل فترة الثمانين. القدرة الذاتية لالسترياد

ت بطلب كما قام. صدد تدبري حاجاا من السلع الغذائية املستوردةب ملأزق  شديد املاضي 
لكي توفر  ،)وتسهيالت املوردين ،التسهيالت املصرفية : مثلقروض خارجية قصرية األجل 

                                                
1   - Ahmed BENBITOUR: L’Algérie au troisième millénaire, Op. Cit P 50 

 .33- 31، ص 1978الصندوق العريب لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعي، دراسة معوقات التنمية يف الدول العربية األقل منوا، الكويت  -  2
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، وتعرضها بعد باهظةوحتمل يف ذلك كلفة . العملة الصعبة الضرورية هلذه الواردات الغذائية
مع استمرار أزمة العمالت الصعبة القروض، وذلك ملأزق شديد يف سداد أعباء هذا النوع من 

وضعفت فيه مقدرة اجلزائر  ،ون اخلارجية وأعبائهافيه الدي يف الوقت الذي تضخمت يف اجلزائر
لب عان ملطاعلى االقتراض اخلارجي بسبب اهتزاز الثقة الدولية فيها، اضطرت اجلزائر إىل اإلذ

ولة ديوا، حىت تتمكن من دلندن إلعادة ج ناديادي باريس وصندوق النقد الدويل وقواعد ن
احلصول على املزيد من القروض، يف ضوء برنامج التكييف اهليكلي، أماله، وأقترحه الدائنون 

  . اخلامسسوف نتعرض هلذه النقطة يف الفصل . من موقع القوة على اجلزائر
لكن الذي يهمنا اإلشارة إليه يف هذا اإلطار، هو أن هذه السياسات التكييفية، اليت 

تأثريا كبريا على مستوى  تبدأت اجلزائر تطبقها بعد التوصل إىل اتفاق مع الدائنني، قد أثر
االستهالك ومستوى املعيشة فيها، وذلك من خالل توجه اجلزائر يف جمال إلغاء الدعم السلعي 

إىل أدىن احلدود، وزيادة أسعار املنتجات واخلدمات الضرورية اليت يقدمها القطاع  أو تقليله
العام، و السماح للقطاع اخلاص بالدخول يف جمال استرياد وتوزيع املواد الغذائية والضرورية 

ناهيك عما نتج عن سياسة ختفيض العملة من آثار وخيمة على مستوى . دون رقابة سعريه
 .ياة يف اجلزائرأسعار ضروريات احل
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   :خالصة 

  : لقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل
املديونية، وذلك من خالل استعراض املراحل  على االقتصادية واالجتماعيةأثر التنمية  -

اليت مرت ا التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر، مع التركيز على منوذج التنمية 
االقتصادية واالجتماعية املرتكز على منوذج الصناعات املصنعة اليت طبقتها اجلزائر خالل 

  .فترة السبعينات من القرن املاضي
ستثمارات اليت مت رصدها ضمن خمططات التنمية ألجل تنفيذ تلك مدى ضخامة اال -

، واليت فاقت بكثري إمكانات التمويل احمللية، األمر الذي دفعها إىل االستدانة اإلستراتيجية
من اخلارج ألجل سد الفجوة القائمة بني املدخرات احمللية واالستثمارات املطلوب 

  .تنفيذها
وتبني لنا أن  2003-1970 ونية اخلارجية خالل الفترةاملسار الذي تطورت به املدي -

املديونية اخلارجية للجزائر خالل فترة السبعينات مل تبلغ مرحلة اخلطر، حيث كانت 
اجلزائر تتمتع بدرجة عالية من السيولة وقدرة كبرية على السداد، ويرجع ذلك ليس إىل 

ل ظرفية سادت تلك الفترة زيادة يف النمو االقتصادي، بقدر ما يعود ذلك إىل عوام
  .كارتفاع أسعار النفط يف السوق الدولية، وسهولة احلصول على القروض اخلارجية

التنمية يف بداية الثمانينات من القرن املاضي،  إستراتيجيةالتحول اهلام الذي حدث يف  -
التنمية القائمة على منوذج الصناعات املصنعة إىل  إستراتيجيةحيث مت التحول من 

بالذات الصناعات التصديرية، إال أن القائمة على الصناعات اخلفيفة، والتنمية  ستراتيجيةإ
  .2003-1980 املديونية اخلارجية مل تتوقف عن التزايد خالل الفترة

قد متيزت باستغالل غري عقالين للقروض  ،أن فترة الثمانينات من القرن املاضي -
هالكية ال تساهم يف خلق الثروة جماالت استاخلارجية، حيث مت توجيه معظمها إىل 

التنمية البديلة اليت  إستراتيجيةزيادة قدرة االقتصاد على النمو، وكان ذلك يتناقض مع و
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كان من بني أهدافها التحكم يف مسار املديونية اخلارجية وتقليصها دف التخلص منها 
  .الحقا

نوع القرض حسب نوع بنية املديونية اخلارجية حسب طبيعة القرض، حسب  -
، 2003-1980 العمالت وكذلك مؤشرات القدرة على السداد والسيولة خالل الفترة

 .1986خاصة ابتداء من سنةتبني لنا أن تلك املؤشرات قد تدهورت بصورة كبرية، وو
 ٪82.2إىل  ٪56.3حيث كانت نسبة خدمة الدين اخلارجي إىل الصادرات تتراوح ما بني 

، وهي تتجاوز بكثري النسبة اليت ينصح اخلرباء بعدم جتاوزها 1993- 1986خالل الفترة 
  .1986، ومن مث فأن اجلزائر بدأت تعيش أزمة مديونية ابتداء من سنة ٪30كسقف وهي 

لعوامل املسببة ألزمة املديونية اخلارجية للجزائر، وتبني لنا أا تعود باألساس إىل ا -
خالل فترة السبعينات  اليت مت تنفيذهاعوامل داخلية مثل ضخامة االستثمارات 

عدم اتساع سياسة سليمة يف االقتراض اخلارجي، ضعف نتائج االستثمار، باخلصوص، و
كما تعود إىل عوامل خارجية كتدهور معدل التبادل التجاري، تقلبات أسعار الصرف، 

  .الشروط الصعبة املفروضة على القروض املمنوحة
االستثمار يونية اخلارجية على االحتياطات الدولية وعلى االدخار وكما تبني لنا آثار أزمة املد

البطالة، وعلى اإلنتاج والناتج الداخلي اخلام، وعلى مستوى املعيشة، وبالتايل أصبحت اجلزائر و
االستهالك وإمنا ألجل سداد س ألجل االستثمار وتعيش يف حلقة مفرغة للدين، فهي تقترض لي

 االحتكاك، وبالتايل أن اخلروج من هذه احللقة تتطلب منها خدمات الديون املستحقة
  .باملؤسسات املالية الدولية
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نتائج تطبیق رؤیة  :امساخلالفصل 
صندوق النقد الدويل على االقتصاد 

 اجلزائري
 

اسرتاتیجیة إعادة : األولاملبحث 
 .اهلیكلة  ملعاجلة أزمة املدیونیة

دوافع إعادة اجلدولة : املبحث الثاني 
 .و منافعها 

هداف و سیاسات أ :املبحث الثالث 
 . تقرار و التصحیح اهلیكليبرناجمي االس

تقییم نتائج تطبیق : املبحث الرابع 
 برناجمي االستقرار و التصحیح اهلیكلي و

دورمها يف معاجلة                  
 .أزمة املدیونیة 

 :خالصة 
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لقد تعرضنا يف الفصل الثالث من هذه الدراسة إىل احللول املطروحة من قبل الـدائنني، ومـن   
ورائها املؤسسات املالية الدولية، وكذلك احللول املطروحة من قبل املدينني، إال أنه مـن املالحـظ أن   

ترحات الـدائنني الـيت   يف احملافل الدولية، وعليه فقد مت تبين مق االعتبارمقترحات املدينني مل تؤخذ بعني 
فبالنسبة للمؤيدين يرون . جرى بصددها جدل ونقاش حاد وكبري بني مؤيدي ومعارضي برامج التكييف

أن تطبيق سياسة التكييف سوف تؤدي يف املدى املتوسط والطويل إىل حتسني وضع البلد الذي يتبىن هذه 
منيت به هذه الربامج يف غالبية البلدان الـيت  الربامج، أما بالنسبة للمعارضني فريون أنه نظرا للفشل الذي 

والسياسية املرتفعة اليت متخضت عنـها فهـم يرفضـون أو     االجتماعيةطبقتها، ونظرا حلجم التكاليف 
وأمام هذه اآلراء املتباينة حول . يعارضون على األقل تطبيق هذه الربامج بصيغتها احلالية على هذه البلدان

إذ راح يتحدث عن . غري الصندوق من تكتيكاته مع التشبث بإستراتيجيتهموضوع سياسة التكييف، فقد 
تسهيل التكييـف  بضرورة التكييف مع النمو وضرورة ختفيف الضغط على الفقراء وابتكر تسهيال مسي 

 االستثمار، وهو تسهيل مشروط بقبول املدين لسياسات معينة دف إىل تشجيع النمو بتركيز 1اهليكلي
إلنتاجية، وبزيادة املدخرات احمللية، وتعبئة املوارد اخلارجية، وبتحسني حوافز اإلنتاج عـن  على املشاريع ا

إن هذه الربامج دف إىل حتقيق وضع سليم مليزان املدفوعات، وهي تـدعم  . طريق وضع أسعار مناسبة
ت اجلدل جيري حول قدرة هذه الربامج على تصحيح االخـتالال إن  وبصورة عامة.سياسات التصحيح

ومدى قـدرا علـى    يف االستجابة للتحوالت اخلارجية، كثر فاعليةأاهليكلية يف هذه البلدان وجعلها 
كثر استعدادا لتحقيق منو أومن مث جعلها  ،إحالل التمويل احمللي بدل اللجوء إىل مصادر التمويل اخلارجي

هذه الربامج يف بلدان العامل هناك جتارب عديدة لتطبيق  ،اجلدل النظريإىل جانب هذا .حقيقي ومستمر 
ترى كيف كانـت نتـائج    .الستخالص بعض النتائج األولية فوقد مر على بعضها وقت كا ،الثالث

 إسـتراتيجية : التاليةاحملاور هذا الفصل إىل تطرقنا يف  تطبيق هذه الربامج يف اجلزائر؟ ولإلجابة على ذلك
أهداف وسياسـات برنـاجمي   ، وعادة اجلدولة و منافعهادوافع إ، وملعاجلة أزمة املديونية ،إعادة اهليكلة

ودورمها يف معاجلـة   ،تقييم نتائج برناجمي االستقرار والتصحيح اهليكلي، ووالتصحيح اهليكلي ،االستقرار
  .أزمة املديونية

  
  

                                                
 7ص 1987، ديسمرب  4مساعدة البلدان منخفضة الدخل على التكييف اهليكلي، جملة التمويل والتنمية، عدد  –شيهي . بيل، وروبرت  ل.ميخائيل و - 1  
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  ملعاجلة أزمة املديونية1*إعادة اهليكلة إستراتيجية: بحث األولامل
حىت منتصف الثمانينات من القرن املاضي، متكنت اجلزائر بفضل ارتفاع أسعار النفط من متويـل  

أبـرز اإلخـتالالت    1986إال أن اهلبوط املفاجئ ألسعار الـنفط يف سـنة    . احمللي املرتفع االستيعاب
اهليكلة لبعض وكذلك جوانب الضعف يف اقتصاد البالد، وهذا بالرغم من سياسة إعادة اإلقتصادية الكلية 

ومردودها  أدائهااملؤسسات الصناعية والزراعية، وذلك قصد التحكم يف هذه املؤسسات من جهة، وزيادة 
وقـد  . 1991و 1989مع صندوق النقد الـدويل يف سـنيت    اتفاقيتني إبرامهاوبالرغم من . اإلقتصادي

 2،**النقـد الـدويل  مبوجب تسهيل التمويل التعويضي والطارئ لصندوق صاحب ذلك عمليات شراء 
  3.***بسبب تقلبات الصادرات وملواجهة نفقات الواردات من احلبوب

وبالرغم من اإلصالحات الداخلية واملساعدات اخلارجية، إىل أن اجلزائر وجدت نفسـها تعـيش   
  : وضعا اقتصاديا صعبا وخطريا، وهذا ما تبينه بعض املؤشرات اإلقتصادية الواردة يف اجلدول التايل

  1993-1986 تطور بعض املؤشرات االقتصادية خالل الفترة :)53( رقم لدواجل

   السنوات                  
 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 البيان

 1.5 1.5 1.6 0.8 0.9 0.9 1.7 1.7 احتياطات الصرف مليار دوالر

 82.2 76.5 79.9 64.4 66.8 76.3 53.4 56.3  %الصادرات /خدمة املديونية
- 1.34  %الناتج الداخلي اخلام /امليزانية  8.7 -  13.7 -  1.8 -  3.6 1.7 1.2 -  8.7 -  
 234  220  204.4  214.5  238.3  281.1  263.7  248.1  %الصادرات /املديونية إمجايل

  .اجلدول مت إعداده من خالل املصادر التالية:  املصدر
 FMI Algérie: Stabilisation et transition à l’économie du marche op.cit p 18.: 
Ammar BELHIMER  la dette extérieure  de l’Algérie op.cit p 33         
Ahmed BENBITOUR : l’Algérie au troisième millénaire op.cit p 123  
 

                                                
اهليكلة، على الرغم من أن هناك من يطلق هذه الكلمة على  أعادكلمة  اعتماد، دعانا إىل  ROPROFILAGEإن صعوبة إجياد مصطلح عريب لـ   -  *

تعين جتنب إعادة اجلدولة عن طريق مفاوضات متكن البلد املدين من عدم املرور على نادي  ROPROFILAGEواحلقيقة أن . إعادة اجلدولة، وال مييز بينهما
  باريس أو نادي لندن، ومن مث تاليف مشروطية صندوق النقد الدويل

لصندوق النقد الدويل يقدم املساعدة املالية للبلدان األعضاء الذين يتعرضون لعجوزات مؤقتة يف  إلقراض تابعلسهيل التمويل التعويضي والطارئ هو تسهيل ت **.
 .احلبوب بسبب ظروف خارجة عن إرادة األعضاء استريادإيرادات الصادرات وزيادة مؤقتة يف تكاليف 

ولكنها مل . يف شكل آلية للتمويل اخلارجي الطارئ يتم السحب منها يف حالة اخنفاض أسعار النفط 1991التمويل التعويضي والطارئ لسنة  كان تسهيل .***
ىل اقتصاد السوق حتقيق اإلستقرار والتحول إ: اجلزائر: أنظر ذلك بالتفصيل( 1991لسنة  االئتماين االستعداد التفاقتستخدم ومل يتم استكمال املراجعة النهائية 

 ).102مرجع سبق ذكره ص 
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مـن    % 82.2خدمات الدين اخلارجي قد بلغت مستوى يتجـاوز   أن يتبني من اجلدول السابق
رفض خمتلف املتعـاملني   نتيجة ،ظل عدم وجود إمكانيات إقراض أخرى ويف ،1993الصادرات يف سنة 

استرتاف احتياطات الصـرف   فضال عن ،بسبب ظروفها السياسية واالقتصادية، األجانب إقراض اجلزائر
  : وجدت اجلزائر نفسها أمام ثالثة خيارات ،الدولية

وما يترتب عن ذلك مـن فقـدان لقرارهـا     ،ديوا اخلارجية اللجوء إىل طلب إعادة جدولة -
  . بسبب مشروطية املؤسسات  املالية الدولية ،االقتصادي

تتمثل أساسا يف إمكانية جلوء ، وما ينجر عن ذلك من خماطر  ،التوقف عن سداد خدمات الدين -
مما حيرمهـا مـن    ،هذه الدولةباإلضافة اهتزاز ثقة الدائنني يف ، الدائنني إىل حجز ممتلكات الدولة

واألخطر من ذلـك تعرضـها حلصـار     .احلصول على قروض جديدة من السوق املالية  الدولية
  .اتمع الدويل عزلة عناقتصادي وسياسي قوي جيعلها تعيش يف 

بالرغم من تكاليفه الباهضة على احليـاة االقتصـادية    ،االستمرار يف تسديد خدمات املديونية -
و على اعتبار أن املسؤولني . نظرا ملا متتصه خدمات املديونية من إيرادات الصادرات ،يةواالجتماع

ما هي إال أزمة عابرة ظرفيـة  أا على إدارة االقتصاد الوطين آنذاك كانوا ينظرون إىل تلك األزمة 
أن  هذا إىل جانب ،ميكن جتاوزها مبجرد حتسن أسعار النفط يف السوق الدوليةو  ،وليست هيكلية

نـه يشـكل مساسـا    أالسلطات اجلزائرية خالل تلك الفترة تنظر إىل حل إعادة اجلدولة علـى  
فقد  .وال تقبل اللجوء إليه بأي حال من األحوال ،باستقاللية القرار االقتصادي وبالسيادة الوطنية

 وضـع هـو  ما تطلب منـها   ،وهو االستمرار يف سداد خدمات املديونية ،مت تبين اخليار الثالث
ترتكـز هـذه   و ،1993-1986زائر خـالل الفتـرة   إعادة اهليكلة واليت تبنتها اجل إستراتيجية
، والعمل على زيادة املـداخيل  السحب من االحتياطات الدولية: على العناصر التالية  اإلستراتيجية

  .من احملروقات، وتشجيع الصادرات خارج قطاع احملروقات
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   السحب من االحتياطات الدولية  .1
 ،جلأت السلطات اجلزائرية إىل سحب جزء هام من االحتياطات الدولية املتاحة هلاملواجهة األزمة 

األمر الذي أدى إىل اخنفاض  ،واستخدامه يف سداد جانب من خدمات الديون  اخلارجية املستحقة عليها
ا يعـادل  وهو م ،1993مليار دوالر سنة 1.510حيث بلغت  ،تلك االحتياطات إىل مستويات خطرية

اشهر  3.8وهو ما يعادل   1986مليار دوالر سنة  3.843ما كانت  بعد 1.شهر من الواردات 51.9
وزاد بالتايل  ،زاد من اهتزاز اجلدارة االئتمانية للجزائر يف السوق املالية الدوليةواألمر الذي من الواردات 

  .والطويلة األجل  خاصة منها املتوسطة ،من صعوبة وصوهلا إىل مصادر اإلقراض الدولية
  العمل على زيادة املداخيل من احملروقات .2

فبالنسبة  لزيادة املداخل من احملروقات فقد عملت السلطات اجلزائرية علـى مـنح امتيـازات    
والسـماح هلـا باملسـامهة يف     ،للشركات النفطية األجنبية يف جمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز

وزيـادة   ،وذلك ألجل زيادة اإلنتاج، 1991/21وذلك مبوجب قانون  ،استغالل حقول نفطية وغازية
فقد تقرر بيع حقوق استغالل عشـرة حقـول نفطيـة     ،ويف هذا اإلطار .اإليرادات من العملة الصعبة

زيـادة  مـن   لغ بدون شك يسمح هلا ، وهذا املب2مليار دوالر 7وذلك مببلغ  ،لشركات بترولية أجنبية
، كما يسـاهم يف  بزيادة احتياطاا من الصرف للجزائركما يسمح  ،قدرا على سداد ديوا اخلارجية

وإذا كان هذا التراجع يف السياسـة   .تشغيل اجلهاز اإلنتاجي وذلك بتوفري املواد األولية والسلع الوسيطة
وعدم كفايتها ملواصـلة   ، نظرا لضعف اإلمكانيات املالية املتاحة ،له ما يربره ،النفطية خالل تلك الفترة

العمليـات مـن    هـذه نظرا ملا تتطلبـه   ،واستغالل احلقول القائمة ،والتنقيب عن احملروقات ،البحث
االسـتمرار يف  هلذه املبالغ وذلك من أجـل  كانت حباجة ماسة ا هذا إىل جانب أ ،استثمارات ضخمة

والواقع . واالستهالكية االستثماريةومتويل عملية الواردات من السلع واخلدمات ، سداد ديوا اخلارجية
أنـه أدى إىل  : أمهها ،نه ينطوي على خماطرأباإلضافة إىل  ،أن هذا احلل ال ميثل حال مناسبا لتلك األزمة

                                                
 .من األطروحة 40اجلدول: أنظر 1 - 

2 - H. BENISSAD ; Algérie restructuration et réformes économiques P. 163/164.                                                        



  نتائج تطبیق رؤیة صندوق النقد الدولي على االقتصاد الجزائري        الفصل الخامس

278 
 

 

بعدما مت حتريـر تلـك    ،وجعلها حتت سيطرة الشركات النفطية األجنبية ،ء من الثروة الوطنيةرهن جز
  .بصدور قانون تأميم احملروقات 1971الثروة من سيطرا سنة 

  تشجيع الصادرات خارج قطاع احملروقات -3
فقـد   .حتسني مداخل الدولة خارج قطاع احملروقاتمن تشجيع هذا النوع من الصادرات يقصد 

ف ضمان متويل الواردات الـيت  قامت الدولة بوضع سياسة لترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات د
  وتسديد خدمات الديون وقد كانت هذه السياسة تقوم على التوجهات التالية   ،حيتاجها االقتصاد الوطين

  .أو نصف مصنعة دير يف شكل مواد مصنعةجل التصأمن  ،زيادة املوارد احمللية اليت يتم حتويلها حمليا -
وتدعيمها ،والسـعر  ،املنافسة يف السوق الدولية من حيث النوعيةتصدير املنتجات اليت هلا القدرة على  -

وتعتمـد  ،يف تقنيات صـنعها   البالد تحكمتمع اختيار املنتجات اليت  ،ومالية عند احلاجة ،بتدابري تقنية
  .واختيار املنتجات اليت تكون قيمتها الصافية بالعملة الصعبة كبرية ،بصورة كبرية على املواد احمللية

اليت تفرضها طبيعـة   ،هذه السياسة تظهر يف ضرورة التحضري ملرحلة ما بعد البترول ومربرات
ن تطبيـق هـذه   أإال  ،مصدر بديل للحصول على العملة الصعبة د، وإجياللتجديدهذا املصدر غري قابل 

  : نذكر منها  ،التدابري واجهته بعض القيود
ضعف  وذلك بسبب ،الوطنية يف السوق العامليةاألوىل تتعلق بضعف القدرة التنافسية للمنتجات  -

  .العامليةاإلنتاجية الوطنية مقارنة باإلنتاجية 
عمليـة   لذلك ،مرتبطة بدرجة إشباع الطلب الداخلي من السلع القابلة للتصديرفهي  الثانيةأما  -

اللهم إذا مت زيادة التصدير منها على حسـاب   ،تصديرها غري ممكنة على املدى القصري واملتوسط
  . وما يترتب على ذلك من زيادة يف التكلفة االجتماعية ،حرمان  الطلب الداخلي منها

خـارج قطـاع احملروقـات بعـض     ،وقد اختذت السلطات اجلزائرية يف سبيل ترقية الصادرات 
  : اإلجراءات نذكر منها
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   األجنيب تشجيع االستثمار1-3   
األجنيب على املشاركة مع القطاع العام واخلـاص يف  مجلة من التدابري لتشجيع االستثمار  أخذت

اليت ميكن أن تلعب دورا حيويـا يف   تحيث تعترب املشاركة األجنبية أحد املتحفزا ،قيام شركات خمتلطة
 ،رة التنافسـية يف جمال القـد املختلطة  ترقية الصادرات نظرا لإلمكانيات اليت تتوفر عليها هذه الشركات

ملشاركة األجنبيـة  اتدعيم لود األهداف الرئيسية هلذا التوجه، وهو أح ،وقدرا على توفري العملة الصعبة
 ،كوسيلة أساسية لترقية الصادرات قامت السلطات العمومية بتـوفري قـدر ممكـن مـن الضـمانات     

  . طر يف هذا البلدومتكينهم من تغطية املخا،قصد طمأنة املستثمرين األجانب،والتسهيالت 
  :متعلقة بـ 1عدة مراسيم ويف هذا اإلطار صدرت 

 ،ورعايا الدول األخرى ،املتعلقة باالستثمارات بني الدول املصادقة على اتفاقية تسوية املنازعات -
  .30/10/1995املؤرخ يف  95/346وذلك يف املرسوم الرئاسي رقم 

وذلك يف املرسـوم  ، الوكالة الدولية لضمان االستثماراملصادقة على االتفاقية املتضمنة أحداث  -
  .30/10/1995املؤرخ يف  ،95/345م قالرئاسي ر

وذلك يف املرسوم الرئاسي  رقـم   ،املصادقة على انضمام اجلزائر إىل الشركة العربية لالستثمار -
  .26/10/1998الصادر يف  98/334
يف الدول العربية باملرسوم الرئاسـي رقـم    ،العربيةاالتفاقية املوحدة الستثمار رؤوس األموال  -

  .07/10/1995املؤرخ يف  ،95/306
باملرسـوم الرئاسـي رقـم     ،اتفاقية تشجيع وضمان االستثمار بني دول احتاد املغرب العـريب  -

  .1990-22/12املؤرخ يف  ،90/420

                                                
  :ملزيد من اإلطالع أنظر -  1 

. 1/2002عدد   فرص االستثمار يف سوق رؤوس األموال اجلزائرية، جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة فرحات عباس ـ سطيف ـ: جبار حمفوظ  -
  .15/16ص 

، ص 2006، جـوان  14اجلزائر، عدد  جملة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة باتنة،. عايشي كمال، دراسة لواقع اإلستثمارات اخلاصة الصناعية باجلزائر -
167/191. 
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وذلك يف املرسوم التنفيذي رقـم   ،الترخيص للشريك األجنيب بتحويل مبلغ استثماراته وأرباحه -
 .25/03/1995املؤرخ يف  95/93

بإنشـاء  وإزالة الصعوبات اليت تعيق تدفق االستثمار وذلـك   ،التوصية بدعم كافة املستثمرين -
 الصـادرين يف  ،97/320و  97/319جاء ذلك يف املرسومني التنفيذيني رقـم  ، الوحيد الشباك

24/08/1997.  
اجلزائرية املتعاقبة حتاول إعطاء ضـمانات  السلطات أن  ،التشريعاتويبدو من استعراض هذه 

والواقع أن االستثمار األجنيب كان ينظر إليـه يف  .كافية للمستثمرين وتوفري مناخ استثماري حر وشفاف
كوسيلة مـن   1986وصار ينظر إليه منذ سنة  ،كآلية لنقل التكنولوجيا ،السبعينيات من القرن املاضي

ولتحفز العرض على املدى املتوسـط   ،م التوازن يف ميزان املدفوعات على املدى القصريجل تعويض عدأ
  .والسماح بتحويالت مهمة يف التكنولوجيا ،وخاصة يف القطاعات التصديرية

 ،واالقتصـادية  ،جممل األوضاع القانونية ووه ،وكل ذلك يتطلب ما يطلق عليه مبناخ االستثمار        
  .اليت تتم فيها االستثمارات  ،اليت تشكل البنية التحتية ،والسياسية واالجتماعية

والضمانات اهلامة اليت مت منحها للمسـتثمر مبوجـب تلـك     إال انه بالرغم من تلك االمتيازات
مل ،1986وبعد صدور قانون االستثمار يف سـنة   ،1989-1987نه خالل الفترة أنسجل  ،التشريعات

وهو عدد قليل جدا بالنظر إىل تلـك   ،1ومعظمها يف قطاع الطاقة ،شركات أجنبية  عشرةتتقدم سوى 
حبيث تشـري  ، كما نسجل كذلك تناقص يف حجم االستثمار املباشر .لتسهيالت املمنوحةوا ،االمتيازات

مليون دوالر  349ان بعدما ك 1992مليون دوالر يف سنة  12بعض الدراسات أن هذا املبلغ وصل إىل 
وعلى الرغم من هذه اإلجراءات التحفيزية، إال أن الصادرات خارج قطاع احملروقـات   19802سنة   يف

باإلضافة إىل )53(على حنو ما يوضحه اجلدول رقم تبقى ضعيفة ومل ترقى إىل املستوى املطلوب، وذلك 

                                                
  .40ص . 40عدد ، 1981نوفمرب . املؤسسة الوطنية لنشر االت الشهرية املتخصصة: أحداث اقتصادية :  )1( 

2-  :Med Tahar HAMAMDA   : Les investissements direct étrangèrs au Maghreb, tendance général et condition  
d’attractivité . Annales de l  unité de recherche Afrique, Monde Arabe Université Mentouri - Constantine                        
Vol  N° 3/1999 P 29. Vol N° 3/1999 P 29.                                                                                                                           
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تتميـز ـا اإلدارة   اإلجراءات البريوقراطية الـيت  إضافة إىل الوضع األمين الذي ساد خالل تلك الفترة 
  .اجلزائرية

  العملةختفيض قيمة . 2. 3
 بسبب الصعوبات املالية اليت واجهتها يف بداية التسعينات من القرن املاضـي   لقد عملت اجلزائر

مقابل العمالت األجنبية الرئيسية حيث مت خفض قيمة الـدينار اجتـاه    على ختفيض قيمة العملة الوطنية
  )47أنظر اجلدول رقم (بنسب كبرية الدوالر األمريكي 

كثر قدرة على املنافسة يف أالوطين املنتوج  هو جعل ،وقد كان اهلدف من ختفيض قيمة الدينار اجلزائري
وهو ما يؤدي إىل حتسن وضع امليزان التجـاري   ،كثر ارتفاعاأوجعل أسعار الواردات  ،السوق الدولية

  .وميزان املدفوعات
، نار يهدف إىل جعل معدل صرفه جتاه العمالت الصـعبة األجنبيـة  كما أن ختفيض قيمة الدي

وهو ما حيد من  .وغري مشجعة، مما جيعل عملية اقتراض األموال األجنبية مكلفة ،حقيقي وغري مبالغ فيه
األمر الذي يؤدي على املدى املتوسط والطويل إىل ختفـيض   ،اإلفراط يف اللجوء إىل االقتراض اخلارجي

ثبت أن تطبيق هـذه السياسـة مل   ألكن الواقع  .حجم الدين اخلارجي مع االستمرار يف الوفاء بالتزاماته
فعلى الرغم من االخنفاض الكـبري يف   .على مستوى الصادرات اجلزائرية نتائج إجيابية إحداثيؤدي إىل 

ـ  اإال أن  الصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات مل تعرف تطور ،ةقيمة العملة الوطني    ، املحوظ

  :اجلدول التايل كما يبينه سواء يف فترة اإلصالحات ، أو بعد فترة اإلصالحات 
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  2005-1989: للفترة تطور الصادرات اجلزائرية: )54( رقم دولاجل
مليار دوالر: الوحدة   

200 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1989 السنوات
0 2001 2002 2003 2004 2005 

إمجايل         -1
 الصادرات

12.35 10.8 8.9 10.3 13.2 13.8 10.1 12.3 22 19.07 20.01 26.00 32.1 44.4 

2- 
صادرات                       

  احملروقات
10.2 9.88 8.6 9.7 12.7 13.21 9.8 11.9 21 18.50 18.11 23.95 31.3 43.5 

باقي          -3
 0.90 0.78 2.05 1.90 0.564 1 1.2 0.3 0.59 0.5 0.6 0.3 0.92 2.15  الصادرات

3/1 %  17.40 8.51 3.37 5.82 3.78 4.27 2.97 9.75 4.5 2.95 9.49 7.88 2.4 2.02 

   .مت إعداد هذا اجلدول باالعتماد على املصادر التالية: املصدر 
- Ammar BELHIMER  la dette extérieure  de l’Algérie op.cit  P 321                      

جملة العلوم االقتصادية  ،يف التأهيل االقتصادي هاصاحلي صاحل  ـ اآلثار املتوقعة النضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة  ودور 
  .52ص   1/2002: عدد  –ولة  ـ اجلزائر وعلوم التسيري جامعة فرحات عباس ـ  سطيف الد

- Média banque le journal interne de la banque d'algérien N°70 fev/mars/2004. 
-http://www.ons.dz/comex/Iimp05-tri.htm 

  :يتبني من اجلدول السابق   
 عرفت تذبذب خالل الفتـرة    ن نسبة الصادرات خارج قطاع احملروقات إيل إمجايل الصادراتإ
وهذه النسب ال تعكس  ، 1989سنة  %17.4 و2005سنة % 2.02حمصورة بني  ،نسب ضعيفةولكن ب

  .حبق اهودات اليت بذلتها الدولة يف هذا اإلطار
، تبني هشاشة االقتصاد اجلزائري واعتماده كليا على قطاع احملروقـات  وهذه النسب يف الواقع

بتخفيض قيمة العملة، دف تشجيع الصادرات خارج قطاع احملروقات، إال أن هذه حبيث قامت الدولة 
و عليه فان اجلزائر يف املدى القصري و املتوسط خالل العشـرية   .اهودات مل حتقق الغاية املرجوة منها

اهليكلـي   يف ظل السياسات االقتصادية احلالية أن حتدث تغريا يف التركيب األوىل من هذا القرن ال ميكن 
للصادرات تطور مبوجبه سلعا بديلة جديدة تكسب من خالهلا أسواقا خارجية ، و بالتايل تبقى و القيمي 

   املوارد املتأتية من قطاع احملروقات هي اليت تشكل النسبة الكربى من حصيلة الصادرات 
 

http://www.ons.dz/comex/Iimp05-tri.htm


  نتائج تطبیق رؤیة صندوق النقد الدولي على االقتصاد الجزائري        الفصل الخامس

283 
 

 

  تعدداملصرف النظام  تطبيق 3 .3
حبيث يقوم  ،1986/1989خالل الفترة  الصرف املتعددكما قامت اجلزائر على تطبيق نظام  سعر 

وذلك حسب طبيعـة وأمهيـة النشـاط     ،أو ثالثة معدالت صرف رمسية ،هذا النظام على قبول اثنان
كتلك اليت تستورد املواد األولية وقطع  حيث يؤخذ  معدل امتيازي للنشاطات االستراتيجية ،االقتصادي

ومعدل ثالث يقـارب املعـدل     ،لنشاطات اليت تعترب اقل استراتيجيةومعدل ثاين ل ،الغيار وسلع التجهيز
نـه مـن   أغـري   .ويطبق على مجيع العمليات األخرى ،السائد على مستوى السوق غري الرمسي للعملة

من ميثاقـه علـى    08اليت تنص املادة  ،ريف يتطلب موافقة الصندوق الدويلهذا اإلجراء الظأن املالحظ 
أو إعادة تقييم العملة جيب  ن ختفيضأو يف إطار حمدد التزام البلد العضو بتطبيق معدل صرف واحد ثابت

  .، وقد وافق الصندوق على ذلك1تم مبوافقة صندوق  النقد الدويليأن 
استمرار عمل اجلهاز اإلنتاجي وإعادة بعث االستمرار والنمو بتقدمي ووكان اهلدف هو تأمني 

امتيازات خاصة لالستثمار يف قطاع الزراعة والصناعة والبناء والسياحة كما كان اهلـدف مـن تلـك    
الت اهلامة استخدام مبالغ العمالت الصعبة املتاحة للجزائر استخداما رشيدا وتوزيعها على اا ،السياسة

  .عظم املنافع املمكنة لالقتصاد اجلزائريمبا حيقق يف النهاية أ
  الضغط على حجم الواردات من السلع واخلدمات  .4.  3

وهو يعترب من بني احللول السهلة اليت جلأت إليها اجلزائر للتخفيف من ضغوطات املديونيـة   
جل التحكم يف وضعية احلساب اجلـاري  أمن  حيث قامت بالضغط على الواردات ،اخلارجية وخدماا

والبيانـات الـواردة يف    ،19872من إمجايل الناتج الداخلي اخلام يف سنة   % 4الذي وصل عجزه إىل 
  :تعكس ذلك  اجلدول التايل
  
  

                                                
  :ملزيد من االطالع أنظر 

قسنطينة  الدولة، جامعة منتوري ـدور سياسة سعر الصرف يف تكييف االقتصاديات النامية، ـ حالة اجلزائر، أطروحة دكتوراه : عبداحلق بوعتروس :  )1(
  . 131/136ص . 2002

2 - Mourad Benachnhou : Réformes économiques. Dette et démocratie, édition Ech-rifa, Alger. P 114.                  
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  2005 -1985الواردات من السلع واخلدمات خالل للفترة : )55(اجلدول رقم
  الوحدة مليار دوالر

  الواردات  السنوات
1986  8.50  
1987  7.30  
1988  7.70  
1989  9.50  
1990  9.80  
1991  7.80  
1992  8.30  
1993  8.00  
1994  9.20  
1995  10.10  
1996  9.10  
1997  10.28  
1998  10.85  
1999  11.52  
2000  11.71  
2001  11.92  
2002  14.49  
2003  16.10  
2004  18.30  
2005  20.04  

  :من خالل املصادر التالية اجلدول مت إعداد :املصادر
  22والتحول إىل اقتصاد السوق مرجع سبق ذكره ص اجلزائر حتقيق االستقرار  -

- Média banque , le journal interne de la Banque d'Algérie N°70 fév./mars/2004 
-http://www.ons.dz/comex/Iimp05-tri.htm 

ت إن األرقام الواردة يف اجلدول السابق تبني لنا أن الواردات من سلع التجهيز و املواد الغذائية عرف
: وميكن إبرازمها يف االني السنويني املدروسة،مرحلتني متميزتني خالل الفترة   

جلارية رغم االحتياجات ، حيث عرفت هذه الفترة اخنفاض حجم الواردات باألسعار ا1993-  1986-
.الدوليةاملتزايدة، و هذا بسبب بروز أزمة املديونية و رفض اجلزائر يف البداية وصفة املؤسسات املالية   

متيزت هذه الفترة بارتفاع ملحوظ يف حجم الواردات و هذا نتيجة حلصول اجلزائر  ،2005- 1994 -
.السوق النفطية  ش، وانتعااخلارجيةعلى موارد مالية هامة من خالل إعادة جدولة الديون   

 

http://www.ons.dz/comex/Iimp05-tri.htm
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  إعادة متويل الديون  .5 .3
وهي تعترب من بني احللول اليت طبقتها اجلزائر من  ،1989بدأ استخدام هذه التقنية يف اجلزائر سنة 

للبلد املدين من إعطـاء   حفهذه التقنية تسم .1جل التخفيف من حدة أعباء خدمات مديونيتها اخلارجيةأ
جل احلصول علـى قـروض   أمن  على حدى كلوجه جديد للمديونية حيث يتم التفاوض مع الدائنني 

فضل من شروط الديون القدمية لتستخدم يف تسـديد  أجديدة متوسطة وطويلة األجل وبشروط جديدة 
من حصيلة الصـادرات   روتوفري قد دين من حتسني ميزان مدفوعاته،مما يسمح للبلد امل ،الديون املستحقة

أو تغطيـة   ،غيل اجلهـاز اإلنتـاجي  سواء تلك املتعلقة بتش ،والسترياد السلع واخلدمات ،لسداد ديونه
هذه التقنية إذا ما مت تطبيقها على ارض الواقع فإا ستمكن البلـد   إن. احلاجات االستهالكية الضرورية

دون اللجـوء   ،وإطالة فترة السداد ،املدين بدون شك من ختفيف ضغوطات خدمات مديونيته اخلارجية
 ،التصحيح اهليكلي الذي تفرضه املؤسسات املالية الدوليـة  املرفقة بتطبيق برنامج ،إىل حل إعادة اجلدولة

حىت حيصل البلد املـدين علـى   و .والذي قد يتعارض مع األهداف االقتصادية واالجتماعية للبلد املدين
اليت من شاا أن تعمـل علـى    يكفي أن يتخذ بعض اإلجراءات ،موافقة دائنيه على إعادة متويل ديونه

ميكنه من زيادة قدرته على سداد ديونه اخلارجية يف املـدى القصـري    ،دفوعاتهحتقيق فائض يف ميزان م
ختفيض  ،حترير أسعار الفائدة ،ختفيض الدعم الذي متنحه الدولة ،كالضغط على اإلنفاق العام ،واملتوسط

  .سعر صرف العملة
 مببلغ قيمته 1992سنة  إلعادة التمويل قامت ا اجلزائر مع إيطاليا ةوقد كانت أول االتفاقي              

  :2مليار دوالر موزعة كالتايل 7.2
  .مليار دوالر خيصص لتمويل الواردات من السلع واخلدمات اإليطالية 4.5. 
مت إبرامهـا مـع املتعـاملني     ،مليار دوالر خيصص لتسديد خدمات الديون املستحقة لبنوك إيطالية 7 .

  .واملؤمنة من طرف هيئة تامني القروض على الصادرات ،1990اجلزائريني قبل اية 

                                                
  .    1993/1994تسيري أزمة مديونية الدول النامية ـ حالة اجلزائر ـ رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية ـ جامعة اجلزائر :  بوالوذنني عبداحلميد  - 1

 .211ص        
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البنـك الـوطين    ،البنك اخلارجي اجلزائـري  ،ممثلة بشركة سوناطراك ،كما قامت اجلزائر
بإبرام اتفـاق   ،مقترضنيباعتبارهم  ،وبنك التنمية الريفية اجلزائري ،القرض الشعيب اجلزائري ،اجلزائري

وقد  .يتعلق بإعادة متويل قروض اإلجيار مع جمموعة البنوك اليابانية املتخصصة يف هذا النوع من القروض
  :1تضمن هذا االتفاق ما يلي

 قرضـني اليابـانيني  للميغطي هذا املبلغ االلتزامات التمويل، مليون دوالر إلعادة  160ختصيص مبلغ  -
، ومـدة إعـادة   1993سـبتمرب   30إىل  1992تبدأ من أول جويلية  شهرا 15ـخالل فترة جتسيد ب

  .سنوات 3فترة السماح سنوات، و 5التمويل 
و أثـره يكـون    ،بالرغم من أن مبلغه يعترب ضئيال ،هذا االتفاق املتعلق بإعادة متويل قروض اإلجيار إن

نه يعترب أيف من أعباء خدمة ديوا إال حمدودا  على زيادة قدرة اجلزائر على سداد ديوا اخلارجية والتخف
كأحـد   1991اليت تبنتها اجلزائر يف بدايـة   ،تشجيعا من قبل املقرضني اليابانيني لعملية إعادة التمويل
وهي إشـارة  إىل   ،دوزيادة قدرا على االستريا ،احللول ملواجهة ضغوطات خدمات املديونية اخلارجية

ه باإلمكان االتفاق بني الطرف الدائن واملدين على ترتيب عمليات ثنائية املؤسسات املالية الدولية على ان
  .بدون املرور على إعادة اجلدولة املشروطة لصندوق النقد الدويل

بإجراء مفاوضات مع البنوك التجارية العاملية اليت قادهـا   1992كما قامت اجلزائر يف سنة 
 ةإىل السماح للجزائر بالعودة إىل السوق املاليفكانت دف  ،"CREDIT LYONNAISالقرض الليوين 

باالتفاق ت انته ،وسياسية، وضغوطا دبلوماسية ،وقد تطلبت هذه العملية سنتني من املفاوضات .الدولية
 ،مليـار دوالر  1.457وقد أسفرت هذه املفاوضات على منح اجلزائـر مبلـغ    .2بنك دائن 200مع 

 ،1991جلزء من الديون البنكية املستحقة الفترة ما بني أكتوبر  ،األصليكتسهيل لتغطية استحقاق املبلغ 
  :3ويتوزع املبلغ إىل قسمني ،1993ومارس 
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صل الديون اليت ال تقل مدا عن سـنتني  أخيصص إلعادة متويل  ،مليار دوالر 1.234يقدر ب  :األول
  : وذلك وفق الشروط التالية 

  . % 1.5زائد هامش قدره ) ليبور( معدل فائدة مرجعي  -
  .سنوات 8معدل االستحقاق  -
  . سنوات 3مدة السماح  -

صل الديون اليت تكون مدا تتراوح ما بـني  مليون دوالر خيصص إلعادة متويل أ 223ـويقدر ب :الثاين
  : وذلك وفق الشروط التالية ،شهر 24إىل  12
  . % 1.375زائد هامش قدره ) ليبور(معدل فائدة مرجعي  -
  . سنوات 5مدة االستحقاق  -
  .سنوات 3مدة السماح  -

واملتمثلة أساسا يف ختفيف  عبـئ خـدمات    ،عادة التمويلإلجيابيات اإلوعلى الرغم من بعض 
 ةعادإوذلك بدون مرور البلد املدين على  ،ومتديد فترة السداد ،واحلصول على قروض جديدة، املديونية
إال أن هذه التقنية تعترب حبد  ،تفرضه مؤسسات املالية الدولية ،والتزامه بتطبيق برنامج اقتصادي ،اجلدولة

وال تلقى رواجا كبريا لدى البنوك  إلمتامها،ذاا مكلفة بالنسبة للبلد املدين وتتطلب وقت وجهد طويل 
. كان من األسهل احلصول عليـه  ذات العائد الكبري الذي ،عمليات القصرية األجلاألجنبية اليت تفضل ال

وقد لعب هذا النوع من القروض دور كبري يف تشويه بنية الديون اخلارجية عن طريق تقليص متوسـط  
مدا، ورفع نسبة خدمتها، وبذلك سامهت بشكل كبري يف إيقاع اجلزائر يف أزمة املديونية، مع العلم أن 

ه القروض تستخدم بشكل أساسي يف متويل الواردات، وتعترب ذات مردودية كبرية بالنسـبة للبنـوك   هذ
  .املقرضة

مل يكن هلا أثر  ،اليت أبرمتها اجلزائر ،التمويل ةهذه التجربة يف جمال تقنية أعادويعترب البعض أن  
تقنية أدت يف النهاية إىل زيـادة  ومنو ناتج الداخلي اخلام بل أن هذه ال ،ملموس على رفع طاقة االسترياد

وذلك حىت ال تتقرب من املؤسسات املاليـة   ،وميزا أا مسحت بربح الوقت ،تكاليفهاحجم املديونية و
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الدولية، ألنه ساد اعتقادا يف تلك الفترة أن التقرب من املؤسسات املالية الدولية هو انتقاص من السـيادة  
  .الوطنية

  %15إذ أا مل متس سوى  ،ؤدي إىل حل أزمة املديونيةيمل ،استخدام هذه التقنيةنا القول أن ومن مث ميكن

  .1من خدمات املديونية السنوية
مل تؤدي إىل إجيـاد   1993-1986أن احللول اليت اتبعتها اجلزائر خالل الفترة  يواخلالصة ه
ومل تعرف قدرة اجلزائـر   ،فخدمات املديونية بقت ثقيلة على االقتصاد اجلزائري ،حلول الزمة املديونية

دت  من بل أن سياسة التدين  اليت  اتبعتها  اجلزائر  خالل  تلك  الفترة زا ،على السداد تطورا ملحوظا
  .حجم  املديونية وخدماا

 – 1987صار سالبا خـالل الفتـرة    والشيء اخلطري هو أن التحويل الصايف للموارد املالية قد         
وذلك علـى   ،وهذا يعين أن هناك حتويل صايف سالب خالل تلك السنوات ،يف معظم السنوات 1993

  :حنو ما يبينه اجلدول التايل
    1993– 1987التحويل الصايف للموارد خالل الفترة : )56(دول رقم جلا

  مليار دوالر: الوحدة
  السنوات          

 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 البيان

 9.450 9.259 9.583 8.983 7.914 6.442 4.913 خدمات الدين اخلارجي
  7.844  7.068  5.994  6.754  5.413  5.581  4.193  إمجايل القروض اخلارجية
  1.606-  2.191-  3.589-  2.229-  2.501-  0.861-  0.720 -  التحويل الصايف للموارد

  .اجلدول باالعتماد على املصادر التاليةمت إعداد هذا : املصدر
- Conseil national de la planification. perspective à moyen terme et    équilibre macro économique et financier 
pour 1993 j.o du 26/04/1993 n°26  
- the world bank .world tables . Washington  DC 1996.  

كـان   1993-1988أن التحويل الصايف للموارد خالل الفتـرة   ،السابقيتبني من اجلدول 
ففي الوقت الذي  .ن بقية بلدان العامل الثالثأا شأش، للجزائروهذا ما يعكس تناقض أساسي  ،سالب

أصبحت مصدرا لرؤوس األمـوال إىل البلـدان    ،هي حباجة ماسة لرؤوس األموال لتمويل عملية التنمية
  .الدائنة

                                                
1 - BENISSAD: Algérie, restructuration et réformes économiques, Op.cit P 161/162.                                                  
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  دوافع إعادة اجلدولة ومنافعها :الثايناملبحث 
  دوافع إعادة اجلدولة .1

 مل1986إعادة اهليكلة اليت طبقتها اجلزائر منذ سنة  إستراتيجيةن أرأينا يف املبحث السابق ب
أو على مستوى استعادة النمو  ،سواء على مستوى التوازنات املالية ،ملموسةتؤدي إىل حتقيق أية نتائج 

إىل جعل خيار إعادة اجلدولة  الذي أدى  األمر ،وحتسني قدرا على سداد ديوا اخلارجية أو االقتصادي
ليت أصبحت تعيشها ا وذلك بالنظر للوضعية االقتصادية واملالية والسياسية،يفرض نفسه 1993منذ 
 خيصهاـــلواليت ميكن ت ،لتبين خيار إعادة اجلدولة ،ملها دوافع أساسيةجمواليت شكلت يف  ،اجلزائر

  : ما يلي يف 
  تزايد خدمات املديونية 1.1

مليار دوالر  9.05حيث بلغت  ،أن خدمات املديونية أثرت بشكل قوي على االقتصاد اجلزائري
هذا يف الوقت الذي تزايدت فيه  ،من حصيلة الصادرات لنفس السنة %82.3وهو ما ميثل  ،1993سنة 

وسلع التجهيز الالزمة لتشـغيل   ،سيطةووالسلع ال ،واملواد األولية ،احلاجات لالسترياد من املواد الغذائية
بسبب سياسة التقشف اليت طبقتـها اجلزائـر    ،يف وضعية شلل شبه كامل أصبحالذي  ،اجلهاز اإلنتاجي

حيث تشري التقديرات إىل أن الطاقة اإلنتاجية املستغلة للجهاز اإلنتاجي الوطين ككل  ،خالل تلك الفترة
وهو ما أدى إىل تسجيل معدل منو سـليب يف   ،باملتوسط من إمجايل طاقته املتاحة  % 50ى ال متثل سو

 .1993سنة  % 2.5: بـالناتج الداخلي اخلام 

   1993ات النفطية سنة راخنفاض يف حصيلة الصاد. 2.1
 مليار دوالر نتيجة االخنفاض الذي عرفته أسعار النفط يف السـوق  9.8فهذه احلصيلة اخنفضت إىل  

 20بعـدما كـان    ،1993دوالر باملتوسط سنة  17.3سعر برميل النفط إىل  تراجعحيث  ،الدولية
خصوصـا إذا   ،وهو ما أدى إىل إحلاق خسارة كبرية باإليرادات النفطية للجزائر، 1992دوالر سنة 

علمنا أن هناك بعض الدراسات تشري إىل أن اخنفاض سعر برميل النفط بـ دوالر واحد يـؤدي إىل  
  .مليون دوالر 500قدرها  خنفاض إيرادات ا
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  ضعف احتياطات الصرف – 3. 1 
 ،1993مليـار دوالر سـنة    1.5متيزت احتياطات الصرف األجنبية باالخنفاض احلاد إذ بلغت  

وهو مـا  ، 1980مليار دوالر سنة  7.06وذلك بعدما كانت  ،شهر من الواردات 1.9وهو ما يعادل 
شـهر مـن    3.8أي مـا يعـادل    ،1987مليار دوالر سنة  3.19و  ،شهر من الواردات 5.8يعادل 

   .الواردات
  صعوبة الوصول إىل مصادر اإلقراض الدولية 4. 1

قد  ،أن الوضع املايل احلرج الذي أصبحت تعيشه اجلزائر منذ بداية التسعينيات من القرن املاضي 
 ،بني وجود خطر مايل أدى إىل اهتزاز الثقة االئتمانية فيها من قبل املقرضني يف السوق املاليـة الدوليـة  

 وهو ما دفع اجلزائر آنذاك إىل عقد قروض جتارية مكلفـة  .كزبون عادي ميكن التعامل معه دون خماطرة
 .سامهت يف تشويه هيكل املديونية اخلارجية 

  تمويل فشل سياسة إعادة ال 5. 1
إلعادة اجلدولة قد أصبحت فاعليتها حمـدودة   ،ن هذه السياسة اليت طبقتها اجلزائر كخيار بديلإ

نسبة الكبرية من الديون وبصورة خاصة أولئك الذين تعود إليهم ال ،جلزائرن معظم دائنني األ 1992اية 
واليت كانت ديوـا    ،1993ففرنسا اليت تعترب أول دائن للجزائر يف سنة  .أصبحوا يرفضون هذا اخليار

ديـون   ألجل إعادة متويل ،مليار دوالر كانت ترفض أي اتفاقية ثنائية 26مليار دوالر من اصل  5 متثل
ن ذلك يعترب يف نظرها إخالال مببادئ التضامن فيما بني الدائنني األعضـاء يف نـادي   أل اجلزائر اجتاهها

  .اريسب
ن أو ،ن تتم يف إطار نادي باريسأالبد ، تمويلالية معاجلة من خالل إعادة أومن مث فهي ترى أن 

  . ائتماين مع صندوق النقد الدويل  ،تكون مشروطة بإمضاء اتفاق استعدادي
  األزمة السياسية 6. 1

 يف ههـا غري نظرة املقرضني جتا. 1991الظرف الصعب الذي أصبحت اجلزائر تعيشه منذ جوان 
للوضعية اليت أصبحت تعيشـها  نتيجة  ،حيث صارت يف نظرهم زبون غري عادي .السوق املالية الدولية



  نتائج تطبیق رؤیة صندوق النقد الدولي على االقتصاد الجزائري        الفصل الخامس

291 
 

 

واالجتماعي  إىل جانب الظرف االقتصادي ،أسفر عن وجود خطر مايل كبري الشيء الذي ،1991منذ 
يهدد اتمع اجلزائري  أصبحوالذي  ،ه اجلزائر منذ بداية التسعينيات من القرن املاضيتشاالصعب الذي ع

سنة   %39فمعدل التضخم بلغ مستوى مل يسبق أن عرفته اجلزائر من قبل حيث وصل إىل . باالنفجار
 ضـعف االسـتثمار   إن ،1994جمموع القوة العاملة سنة  من % 27.9ومعدل البطالة وصل  ،1994
–النمو االقتصادي الذي سجل معدل سالب بلغ  مع ،أحد العوامل الرئيسية يف تزايد حدة البطالة شكل

  . على الترتيب  1993– 1992لسنيت  %5.2-و 2%
  حمدودية تدفق االستثمار األجنيب املباشر  7. 1

 ،بالرغم من االمتيازات اليت منحتها اجلزائر لالستثمار األجنيب مبوجب القوانني الـيت أصـدرا  
بقيت حمدودة جدا باسـتثناء    إىل اجلزائر هفان تدفقات ،1993خاصة منها قانون االستثمار األجنيب لسنة 

وذلك بسبب تدهور الوضع األمين الناجم عن األزمة السياسية اليت بـدأت تعرفهـا    ،قطاع احملروقات
مل يكن  ،ثر االستثمار األجنيب على حتسني وضع ميزان املدفوعاتأومن مث فان  .1991اجلزائر منذ سنة 

  .1993 ةمليون دوالر سن 38.8جز قدره حبيث سجل ع ،إجيابيا
تزايد ضغوطات خدمة املديونية اخلارجية اليت أصبحت متتص اليت متيزت ب يف ظل هذه األزمة

 ،زنات املالية الداخلية واخلارجيـة وتدهور التوا ،نسبة كبرية من حصيلة الصادرات من العمالت الصعبة
 ،يف الوفاء خبدمات ديوا اخلارجيـة يف مواعيـدها  وهو ما جعلها يف وضع مل تقدر فيه على االستمرار 

 لـذلك مل . عملية التنمية يف مأزق و للخطرخاصة وان مستويات االستثمار والتشغيل أصبحت معرضة 
والتوجه إىل صندوق النقد الـدويل   ،اجلزائرية آنذاك من خيار سوى طلب إعادة اجلدولة سلطاتجتد ال

وهو ما مت  ،ما تكون مشروطة بتطبيق برنامج تصحيح هيكلية اليت عاد ،للحصول على التسهيالت املالية
  .1993ديسمرب  31اإلعالن عنه يف 

خبصوص تشخيص الوضـعية  ،النقد الدويل  قصندوالوقد دخلت اجلزائر يف مفاوضات مع 
أرسلت السـلطات   1994ويف أفريل سنة  .تنفيذها جيبواإلصالحات اليت  ،االقتصادية اليت تعيشها  

اليت تبدي من خالهلا رغبتها يف تطبيـق برنـامج    ،اجلزائرية رسالة حسن النية إىل صندوق النقد الدويل
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وقـد أبـدى   .جل استرجاع التوازنات املالية الداخلية واخلارجيـة أ من االستقرار االقتصادي ملدة سنة
وهو ما شكل إشارة إجيابية للـدائنني   ،1994صندوق النقد الدويل موافقته على هذا الربنامج  يف ماي 

  .جل إعادة جدولة ديوا اخلارجيةمن أللدخول يف مفاوضات مع اجلزائر 

  إعادة جدولة الديون اخلارجية .2
ختضع لنوعية القروض، هل هي قروض خاصة أم قروض عامة إن إعادة جدولة الديون اخلارجية   

  . معها البلد املدين وبالتايل حتديد اجلهة اليت تتفاوض
  اجلدولة األوىل للديون العمومية .1. 2

أعطى الضوء األخضر للحكومـة   ،أو كما يطلق عليه أحيانا اتفاق االستقرار ،ن اتفاق التثبيتإ
ومشلـت إعـادة    .ونادي لنـدن  جدولة ديوا اخلارجية يف إطار كل من نادي باريس إلعادةاجلزائرية 

واليت تستحق خالل الفتـرة املمتـدة مـن     ،30/09/1993ملربمة قبل تاريخ ية ااجلدولة الديون العموم
وبذلك فقد حدد املبلغ اإلمجايل للديون  ،واملسماة بفترة التجسيد ،31/05/1995إىل  01/06/1994

  :1مليار دوالر يتوزع كما يلي 5.2ـبالعمومية الذي وافق نادي باريس على إعادة جدولته 
ين املضمونة املستحقة خـالل اجلـزء   درووقروض امل ،مليار دوالر متثل قروض حكومية 4.7 - 

وقد طبق الدائنون على اجلزائـر طريقـة   . 31/05/1995الباقي من فترة التجسيد املمتدة لغاية 
  : وبذلك فقد تضمن االتفاق الشروط التالية  ،تسمى بالسداد املختلط

  .  سنة 16إطالة فترة االستحقاق إىل  -
  .سنوات 4فترة السماح تصل إىل  -
أي  ،لفترة السماح ،فقط من املبلغ الواجب سداده خالل األربع سنوات  %10.7تسديد نسبة  -

  .2002إىل  1998الفترة املمتدة من 
اليت تطبق  ،"هوسنت "وتعترب هذه الشروط من طرف احلكومة اجلزائرية مساوية لشروط طريقة

. سـنوات  8فترة السماح إىل  وإطالة ،سنة 15واليت تتميز بإطالة فترة السداد إىل  ،على الدول الفقرية 

                                                
1 - F.M.I: Algérie: Stabilisation et transition à l’économie de marché, Op.cit P 89.                                                
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جنـد أن   ،األرجنـتني ديون بعض دول أمريكا الالتينية مثل  وإذا أجرينا مقارنة بني شروط إعادة جدولة
ة سن 14ومدة السماح اليت مل تتجاوز  ،خاصة ما يتعلق بفترة السداد فضلأعلى شروط  تاجلزائر حتصل
  .يف األرجنتني

  إعادة اجلدولة الثانية للديون العمومية .2. 2
وقد مشلت مبلـغ   ،1995العمومية يف جويلية من سنة  قامت اجلزائر بإعادة جدولة ثانية لديوا

املمتدة  ةأي للفتر، سنوات 3وكانت مشروطة بتطبيق برنامج تصحيحي هيكلي ملدة  ،مليار دوالر 7.5
 16 إمضاءشهر من املفاوضات توصل البنك اجلزائري إىل أ 10وبعد  .1998إىل أفريل  1995من ماي 

وكانت شروط إعادة اجلدولة الثانية للديون العمومية مماثلة لشروط  ،اتفاقية ثنائية مع بلدان نادي باريس
  . سواء من حيث فترة االستحقاق أو فترة السماح ،إعادة اجلدولة األوىل للديون العمومية

  إعادة جدولة الديون اخلاصة لدى نادي لندن. 3 .2
فان نادي لنـدن خيـتص    ،على غرار نادي باريس الذي خيتص بإعادة جدولة الديون العمومية

ومن حيث املبدأ فالبلد املدين ال ميكنه التقـدم   .أي ديون البنوك التجارية ،بإعادة جدولة الديون اخلاصة
إال بعد أن يتمكن من إبرام اتفاق مع الدائنني  ،إىل نادي لندن للتفاوض حول إعادة جدولة ديونه اخلاصة

أكتوبر سنة  ويف هذا اإلطار تقدمت اجلزائر يف ،خبصوص إعادة جدولة ديونه العمومية ،يف نادي باريس
وقد بدأت املفاوضات بعد ذلك ما بني الوفد اجلزائري وجلنة  ،ديوا اخلاصةبطلب إعادة جدولة  1994

  .1995واليت استمرت لغاية ماي ، بنك دائن للجزائر  200تنسيق متثل 
مت التوصل إىل إبرام اتفاق خبصوص إعادة جدولة الديون التجارية املستحقة خالل الفترة املمتدة ما بـني  

  :1مليار دوالر موزعة كالتايل 3.23واملقدرة بـ  1997ديسمرب 31إىل  1994مارس  01

مليار دوالر مل يكن موضوع إعادة متويل سابق متت إعادة جدولته علـى أسـاس فتـرة     2.1 .

  .سنة 6.5سنة  وفترة مساح  15.5استحقاق 

                                                
1   -  F.M.I : Algérie: Stabilisation et transition à l'économie de marché, Op. cit.  P 88   .                                                  
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وقروض اإلجيار مـع  ، موضوع إعادة متويل مع القرض الليوين الفرنسي امليار دوالر سابق 1.1 .

متت إعادة جدولته وفق شروط اقل مالئمة من األول وذلك على أساس فترة اسـتحقاق  ، اليابان
  .سنة 6.5سنة وفترة مساح بـ  12.5بـ

  املنافع الناجتة عن إعادة اجلدولة .4. 2
 ،املستوى املايل نتيجة قبوهلا إعادة جدولة ديوا اخلارجيـة من بني املنافع اليت حققتها اجلزائر على 

مت حترير شرائح القروض اليت مجدت يف  ،حيثاحلصول على تسهيالت مالية من املؤسسات املالية الدولية
  :1نذكر هازاياومن م ،السنوات السابقة إلعادة اجلدولة

فترة تنفيـذ   للة للجزائر خالمليار دوالر من اجل حتسني وضعية السيو 12حرر نادي باريس  -
وهـذه املسـاعدات أدت إىل    ،اتفاق التثبيت واالتفاق املدعم عن طريق امليكانيزم املوسع للقرض

  . على الترتيب 1994-1993لسنيت  % 42إىل  % 82ختفيض خدمة الدين إىل الصادرات من 
مليـار   1.79مبوجب تسهيل التمويل املوسع من قرض مببلغ  1995استفادة اجلزائر يف ماي   -

  . دوالر لتدعيم اإلصالحات االقتصادية على املدى املتوسط
من صندوق النقد العريب مسامهة منـه لـدعم    مليون دوالر 170استفادة اجلزائر بقرض قيمته  -

  .  اإلصالحات االقتصادية
  .مليون فرنك بلجيكي لشراء السلع واخلدمات البلجيكية 22حترير قرض مببلغ  -
موجـه لتمويـل مشـروع     ،مليون دوالر من البنك اإلسالمي للتنمية 150حترير قرض مببلغ  -

  .كهربائي
مليون دوالر من طرف البنك العاملي لتدعيم اإلصالح االقتصادي وهذا املبلغ ميثـل   175حترير  -

  .مليون دوالر حتصلت اجلزائر على شرحية منه 350احلصة الثانية لقرض إمجايل بـ 

                                                
  :ملزيد من اإلطالع أنظر  -  1

- F.M.I: Algérie: Stabilisation et transition à L'économie de marche, Op.cit P 89.                                                         
- Ahmed BENBITOUR: L'Algérie au troisième millénaire, Op.cit P 102/126/127.                                                       
- Journal - Le Matin N° 741 Juin 1994 + El-Watan N° 1222 Octobre 1994  
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مليون دوالر عقدتـه اجلزائـر سـنة     650مليون دوالر املتبقي من قرض قدره  60حترير مبلغ -
  .وذلك ألجل دعم ميزان املدفوعات ،كسيم بنك الياباينأمع البنك العاملي و  1992

  .مليار دوالر من فرنسا 1.1استفادة اجلزائر من قرض جتاري بقيمة  -
ما هو إال اعتراف من اجلزائر بعدم قدرا على االسـتمرار يف سـداد    ،طلب إعادة اجلدولة نإ

واالجتماعيـة الـيت    ،ضح فشل جتربة التنمية االقتصاديةومن جهة أخرى تو ،ديوا اخلارجية من جهة
فاملؤسسات املاليـة  وعليه  ،الية  الدوليةباشرا اجلزائر منذ اكثر من ثالثة عقود من منظور املؤسسات امل

وهذا ما قامت بـه   ،قتصادياالتكييف القبول وصاياها اليت تتمثل يف تطبيق برامج  هاتطلب من الدولية
بدون تدخل صندوق النقد الدويل 1988األول كان يف سنة  .حيث طبقت برامج استقرار اقتصادي ،اجلزائر

متبوع بتسـهيالت ماليـة    1991والثاين يف سنة  ،مليون دوالر 560متبوع بتسهيالت مالية قدرها ، 
مع توقيف احلصة الرابعة لعدم احترامها وصايا املؤسسات املاليـة الدوليـة    ،مليون دوالر 400قدرها 

والرابع مدته ثالثـة   ،مليار دوالر1متبوع بتسهيالت مالية تعويضية مببلغ قدره  1994والثالث يف سنة 
مليـار   1.81وقدرت التسهيالت املالية هلذا األخري بــ   ،1998إىل  أفريل  1995سنوات من ماي 
 ،وذلك فيما يتعلق بالسياسة النقدية واملالية ،للربنامج الثالث ااألخري امتداد اويعترب هذ،دوالر يف اموع

  .متويل ميزان املدفوعات ،حترير األسعار
  اسات اليت تضمنتها هذه الربامج ؟   ما هي األهداف والسي:  والسؤال الذي ميكن طرحه هو

  
  
  
  
  

                                                
1   -  F.M.I: Algérie: Stabilisation et transition à l'économie de marche, Op.cit P .  
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  اجمي االستقرار والتصحيح اهليكليأهداف وسياسات برن: املبحث الثالث
،قد وجدت نفسـها   1986بعد فشل السياسات االقتصادية السابقة اليت باشرا اجلزائر يف بداية سنة 

وصاحبه تدهور الوضع السياسي تمثل يف اخنفاض أسعار النفط املتدهور ال ،وبعد 1994سنة  مصظرة يف
واضـطرت  . نضوب التمويل اخلارجي مما قاد اإلقتصاد إىل حافة األزمة يف ميزان املدفوعاتيف البالد ، و

السلطات من جراء هذا التدهور إىل صياغة برنامج شامل للتصحيح اهليكلي، الـذي حظـي مبباركـة    
تفاق اإلستعدادي اإلئتماين مدته سـنة،  ، وذلك من خالل عقد اإل1994صندوق النقد الدويل يف ماي 

من خالل إتفاق مدته ثالث سنوات مبوجب تسهيل الصندوق املمدد، ويف ما  1995مث ابتداء من ماي 
  .يلي عرض خمتصر ألهداف وسياسة برنامج اإلستقرار، وكذا سياسة برنامج التصحيح اهليكلي

   STAND-BY أهداف  وسياسات برنامج االستقرار . 1
 ، أول جتربة فعلية دخلتها اجلزائر يف ميدان تكييف اقتصادها حتت وصاية املؤسسات املالية الدوليـة تعترب 

 – 1994أفريـل  (ائتماين مدته سنة  ،حيث مت عقد اتفاق استعدادي  ،1994تلك اليت بدأا يف أفريل 
املوازنـة العامـة،   سياسـة  : وقد تضمن هذا الربنامج بعض اإلصالحات نذكر منها ، )1995مارس 

   .والسياسة النقدية، وسياسة ميزان املدفوعات، والسياسة املتعلقة باحلماية اإلجتماعية
  امجاألهداف العامة للربن  .1. 1

ختفيف الضغوط الفورية الناجتة عن إرتفاع أعباء خدمة الدين اخلـارجي،  هو  إن اهلدف العام للربنامج 
  : 1األهداف ميكن تلخيصها فيما يليحتقيق مجلة من من خالل وذلك 

  .1996  %6و  1994سنة  %3حتقيق معدل النمو  يف الناتج الداخلي اخلام قدره  -
  .ليتقارب مع معدل التضخم لدى الشركاء التجاريني الرئيسيني، خفض معدل التضخم -
  . للوصول به إىل قيمته احلقيقية، خفض سعر صرف الدينار -
  . حترير التجارة الداخلية واخلارجية -
  .كنسبة من الناتج الداخلي اخلام   %0.3 –ة إىل خفض عجز املوازنة العام -

                                                
1  - Programme stand bay. Avril 1994. p6-7 
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  .1994سنة   % 14إىل  1993سنة  % 21خفض منو الكتلة النقدية من  -
 .حتسني شبكة احلماية االجتماعية  -

  سياسة الربنامج .2. 1
سياسة املوازنة العامة، والسياسة النقدية، وسياسـة  : 1السياسات إىل ثالثة جمموعات ميكن تصنيف تلك

  احلماية اإلجتماعية، وفيما يلي شرح هلذه العناصر
  سياسة املوازنة العامة  .1. 2. 1 

. بفترتني متضادتني تعكسان التغري اجلذري يف الوضع االقتصادي الكلـي  تإن سياسة املوازنة العامة مر
، كانت السياسة توسعية دف إىل متويل عجوزات امليزانية واحتياجـات  1993 -1992فخالل الفترة 

، جرى تقييد السياسة النقدية إلجراء خفـض  1994من سنة   اءوابتدئتمان لدى املؤسسات العامة، اال
  :يف هذا اإلطار لوحظ يف هذه الفترة و سريع يف التضخم،

حيث أن هذا الدعم  ،ة اخلاسرةيمموختفيض الدعم املوجه للمستهلكني وللوحدات اإلنتاجية الع -
فاإلعانـات   .وزيادة التضـخم  ،عجز كبري يف امليزانية العامة إحداثشكل أحد العوامل البارزة يف 
وزيادة االستهالك وعملـت  ، قد عملت على زيادة الطلب احمللي ةاملتعلقة بأمثان املواد االستهالكي

كما عملت اإلعانات املقدمة للوحـدات   ،بنفس الوقت على عدم حتفيز املنتجني على زيادة اإلنتاج
  .اإلنتاجية على تدمري روح املنافسة

يف لـدى  التوظزيادة  وجتميد األجور واحلد من ،ذات الطابع االجتماعي ختفيض النفقات العامة -
  .ومن مث احلد يف الزيادة يف الطلب الكلي ،وذلك بقصد احلد من منو الكتلة النقدية ،القطاع العام

يتم تسر  و،1992إىل غاية ) 89/12قانون ( 1998منذ سنة  مت الشروع فيه الذي حترير األسعار -
كليا يف إطار اتفاقية تسـهيل  التمويـل    األسعار يعه خالل فترة تطبيق الربنامج للوصول إىل حترير

  :بامليزات التالية مع املالحظة أن نظام األسعار قبل تطبيق الربنامج كان يتسم  ،1995املوسع  سنة 
                                                

  :أنظر على سبيل املثال :ملزيد من اإلطالع -  1
- Programme stand-by. Avril 1994. p8-20 

، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، دار الرازي، 1988التصحيحية و التنمية يف الوطن العريب، حبوث و مناقشات، ندوة عقدت بالكويت، فرباير السياسات  - 
 .1989بريوت لبنان 
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مبوجـب  ذات اهلامش احملدد و  واألسعاراحملددة  األسعار،منها  األسعاروجود ثالثة أصناف من  -
وحتويل األسعار  ،أسعار حمددة إىل أسعار ذات اهلامش احملددهذا الربنامج يتم حتويل بعض املواد من 

وهي   ،يستمر دعمها خالل فترة الربنامج فقط وتبقى ثالث سلع ذات اهلامش احملدد إىل أسعار حرة
من الناتج الداخلي اخلام خالل فترة  % 2حيث ينخفض هذا الدعم إىل  ،احلليبوالسميد  ،الفرينة
  .1993من الناتج الداخلي اخلام سنة   %5ود بعدما كان يف حد ،الربنامج

 ،السـكر  ،القهـوة  ،التبغ ،األدوية: أما صنف األسعار ذات اهلامش احملدد فتخص املواد التالية -
  .بينما ختضع باقي املواد األخرى للتحرير الكامل ،الكتب واللوازم املدرسية ،الزيت

  السياسة النقدية  .2. 2. 1
ألا تزايدت بشكل ملحـوظ مـع بدايـة    ) M2(النقدية إىل خفض الكتلة النقدية دف السياسة     

وقد بلغ . بسبب الزيادة يف األجورالتسعينات من القرن املاضي، وذلك نتيجة التوسع يف االئتمان احمللي 
  . 19931 -1992على مدى الفترة  %22هذا التوسع نسبة 

تباطأ التوسع يف النقد، واستوعب االقتصاد السيولة الزائدة اليت نشأت  1997 – 1994وخالل الفترة 
 %37إىل  1993يف سنة  %49نسبة السيولة إىل إمجايل الناتج احمللي من  واخنفضتيف الفترة السابقة، 

  .19942يف سنة 
  :ثلة يفاليت اختذا السلطات اجلزائرية واملتم تإن هذا االخنفاض يف السيولة يرجع إىل اإلجراءا

  . %15إىل  %11.5اخلصم من  إعادةرفع معدل  -
 . % 20آيل  %17رفع املعدل احملوري لتدخل بنك اجلزائر يف السوق النقدية من  -

 . %24إىل  %20رفع معدل السحب على املكشوف للبنوك التجارية لدى بنك اجلزائر من  -

وذلك بقصد منع أي ارتفاع مفـرط يف نسـبة   . %5حتديد سقف هامش البنوك التجارية بـ -
 . اإلقراض

  على الدفاتر %14و  % 10رفع معدل الفائدة على الدفاتر االدخارية ألجل السكن إىل  -

                                                
1  -  FMI. Algérie, stabilisation et transition à l'économie de marché Op cit, p50. 
2 - FMI . Algérie, stabilisation et transition à l'économie de marché Op cit, p53. 
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 .  األخرى  

  على معدالت الفائدة على املدخرات  % 5كثر من نسبة أجعل معدالت الفائدة املدينة ال تزيد 
  . %16.5  إىلمعدل الفائدة الذي متنحه اخلزينة على سندات التجهيز  رفع .ألجل السكن

  سياسة ميزان املدفوعات  .3. 2. 1
تتضمن حترير التجارة اخلارجية، وخفض سـعر صـرف   وتدعى بسياسات ميزان املدفوعات و
  :الدينار، وفيما يلي شرح خمتصر هلذين العنصرين

 ،والنوعية على الصادرات والـواردات  ،وذلك من خالل إلغاء القيود الكمية :حترير التجارة اخلارجية .أ
 ،جل تسـهيل املبـادالت التجاريـة   أوختفيض احلقوق اجلمركية وجعلها ترتكز على قواعد نشيطة من 

  .يف السوق الدولية أكثرواالندماج 
النخيـل   تفاملبدأ العام أن كل املنتجات ميكن تصديرها باستثناء شـتال  ،فيما يتعلق بالصادرات

فكان املبدأ العام هو الترخيص لكل عمليـة   ،أما بالنسبة لالسترياد .والغنم واألشياء ذات القيمة التارخيية
األوىل تشـمل   ،استرياد وبدون قيود مع االستثناءات لبعض املواد اليت حددا احلكومـة يف قـائمتني  

واليت جيب أن يراعى عند استريادها بعـض املعـايري    ،ملنتجات احلساسة والضرورية من الدرجة األوىلا
 ،أما الثانية فتشمل املنتجات اليت يكون استريادها معلقا بصورة مؤقتـة  ،احملددة مسبقا كاسترياد األدوية

  .إلعادة اهليكلة الصناعية بإعطاء مثارها ألجل السماح
ل فكل مستورد ميكنه احلصول على التمويل الالزم على أساس سعر الصـرف   أما من حيث التموي

باإلضافة إىل ذلك فقد مت السماح ألشخاص سواء كـانوا   .يتم التفاوض بشأنه مع بنك الزبون ،الرمسي
وأصبح بإمكام االحتفـاظ بقسـط مـن     ،أشخاص طبيعيني أو معنويني بفتح حسابات بالعملة الصعبة

  .حصيلة صادرام بالعملة الصعبة
قامـت   يف السـوق  يمته احلقيقيةقجعل قيمة الدينار متقاربة مع قصد : خفض سعر صرف  الدينار. ب

وهو التخفيض ، 1994بني أفريل وسبتمرب   %50السلطات اجلزائرية خبفض قيمته جتاه الدوالر بنسبة 
 1990دينار سنة  12.2يساوي دوالر  1من حيث مت خفض الدينار  1991سنة مت يفالثاين بعد الذي 
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 فعلى أن يتبع ذلك حتول تدرجيي من نظام سعر الصـر  .1991دينار سنة  21.4ساوي يدوالر  1إىل 
من خالل جلسات لتحديد  ،القائم على ربط الدينار بسلة من العمالت الرئيسية إىل نظام التعومي املوجه

وكان اهلدف من ذلك هو زيادة القدرة التنافسية للصادرات  .والبنوك التجارية ني البنك املركزيالسعر ب
  .1وبالتايل زيادة حصيلتها من العمالت الصعبة ،اجلزائرية يف السوق الدولية

بسبب حمدودية  أثرها على زيادة ، مل تكن ذات فعالية-من الدراسة  -والواقع أن هذه السياسة كما بينا 
وذلك نظرا  لعدم وجـود تنـوع كـبري يف     ،ومن مث زيادة حصيلتها من العمالت األجنبية، الصادرات

مـن إمجـايل     % 95حيث متثل الصادرات من احملروقات وحدها اكثـر مـن    لصادرات اجلزائرية،ا
بل على العكس من ذلك فقد سامهت هذه السياسة يف إحلاق خسائر كـبرية باملؤسسـات    ،الصادرات

  .وسلع التجهيز ،السلع الوسيطة داتشغيل جهازها اإلنتاجي على  استريخاصة تلك اليت يعتمد  ،ةالوطني
  سياسات احلماية االجتماعية  .4. 2. 1

ياسات تتعلـق  صندوق النقد الدويل يف اية الثمانينيات من القرن املاضي على إدراج س أدرجلقد       
وذلك ألجـل محايـة الفقـراء     ،وهذا بعد االنتقادات املوجه إليه يف هذا اإلطار ،باحلماية االجتماعية

ويف هذا اإلطار فقد تضمن برنامج االستقرار الذي تبنتـه   ،واملعرضني ملخاطر اآلثار املعاكسة للتصحيح
 ،1992اجلزائر على إدخال تعديالت على نظام شبكة الدعم االجتماعية الذي مت العمل به يف فيفـري  

  : وذلك ألجل زيادة فعاليته وتشمل تلك التعديالت ما يلي
  . استبدال التعويضات املمنوحة للفئات االجتماعية بدون دخل بنظام النشاط ذو املنفعة العامـة -
وحتويل تعويضات األجر الواحد إىل املؤسسة املستخدمة وحتويـل   ،تكفل الدولة باملنح العائلية -

 بلسـب  وإلغـاء تعويضـات التسـريح    ،الصندوق الوطين للتقاعد تعويضات معاش التقاعد إىل
،وكان اهلدف من )94/10مرسوم تشريعي (إحداث نظام التقاعد املسبق   باإلضافة إىل ،اقتصادي

هذه اإلجراءات هو ختفيف األعباء املالية على املتعاملني االقتصاديني سواء من القطاع اخلـاص أو  
  .العام

                                                
 .)51(أنظر اجلدول رقم  -  1
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وذلك لصاحل األشـخاص الـذين    ،) 94/11مرسوم تشريعي ( بطالة إنشاء صندوق تامني ال -
 .بسبب اقتصادي وأيفقدون عملهم بصورة غري إرادية 

األمر الذي مسـح هلـا بـاملرور     ،ن هذه اإلجراءات قد حازت رضا املؤسسات املالية الدوليةا
يف إطار اتفاقية تسـهيل متويـل    ،للتفاوض حول برنامج تكييف هيكلي متوسط املدى لـثالثة  سنوات 

  .و إعادة جدولة ثانية للديون اخلارجية ،موسع
  ) 1998أفريل /  1995ماي ( :أهداف وسياسات برنامج التصحيح اهليكلي  .2

وافق صندوق النقد الدويل على برنامج التصحيح اهليكلي الـذي   1995يف شهر ماي من سنة 
دة جدولة ثانية وذلك يف مقابل إعا ،1998إىل أفريل  1995فترة من ماي تلتزم اجلزائر بتنفيذه خالل ال

وذلك مبوجب اتفاق تسهيل متويل موسـع   ،1مليار دوالر 1.79ومنحها قرض بقيمة  ،لديوا اخلارجية
  .لتدعيم اإلصالحات اهليكلية على املدى املتوسط

  العامة لربنامج التصحيح اهليكلي األهداف 1. 2
ضمن ، وي1994تعترب أهداف هذا الربنامج تكملة لربنامج االستقرار الذي بدأ تطبيقه يف سنة 

  :2جمموعة من األهداف ميكن حصرها فيما يلي
  خلق حميط مناسب للتنمية االقتصادية  القادرة على توفري مناصب شغل جديدة  -
  .املؤسسات العمومية بعض ،تعميق اإلصالحات اهليكلية لالقتصاد -
  .العمل على استقرار اامع  االقتصادية واملالية الكلية -
  .تطهري ميزان املدفوعات دف حتقيق فوائض مالية -
  .دف إدماج االقتصاد الوطين يف االقتصاد العاملي  ،مواصلة حترير التجارة اخلارجية -
  .اجلدولةخفض الدين اخلارجي وخدماته إىل مستوى ميكن حتمله من خالل عملية إعادة  -
  .من الناتج اخلام  % -1.3 أقل خفض عجز املوازنة العامة إىل -

                                                
 .197/198ص . 1996املطبعة اجلزائرية للمجالت و اجلرائد . املرأة الكاشفة لصندوق النقد الدويل: اهلادي خالدي  - 1
  :ملزيد من اإلطالع أنظر  - 2

- Ahmed BENBITOUR   :L’ Algérie au troisième millénaire, Op.cit P    .                                                                     
-F.M.I   : Algérie   : Stabilisation et transition à l économie de marché, Op.cit P 10/16.                                           
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يف رة االقتصاد الوطين على املنافسـة  لرفع قد مواصلة حترير األسعار ونظامي الصرف والتجارة -
  .السوق الدولية

  .املعدالت السائدة يف البلدان  املتقدمة  إىلخفض معدل التضخم  -
  .يف اية الربنامج  %6قتصادي إىل الوصول مبعدل النمو اال -
  .مساعدة ودعم الفئات االجتماعية املعوزة من خالل تعيني شبكة احلماية االجتماعية -

  : سياسة برنامج التصحيح اهليكلي   2.2
هناك جمموعة من السياسات تضمنها برنامج التصحيح اهليكلي علـى غـرار برنـامج    

stand-by لربنـامج   اوالواقع أن برنامج التصحيح اهليكلي يعترب امتدادstand-by   يف جمـال
  .1وحترير األسعار ومتويل ميزان املدفوعات ،السياسة النقدية واملالية العامة

  :2أهم عناصر الربنامج 3 .2
واملدفوعات، من أهم عناصر الربنامج نذكر سياسة سعر الصرف، وحترير التجارة اخلارجية               

وحترير األسعار وإصالح املؤسسات العمومية، وتنمية القطاع اخلاص، والسياسة النقدية واملالية ويف مـا  
  .نتطرق بشيء من التفصيل لكل هذه العناصر يلي
  سياسة سعر الصرف   1. 3 .2

ومت استحداث نظـام جديـد    ،تواصلت عملية تصحيح أسعار الصرف خالل فترة الربنامج     
مت  ،فبعد أن كان سعر الصرف يتحدد وفق نظام جلسات يومية حتـت إدارة بنـك اجلزائـر    ،للصرف

باستحداث سوق للنقد األجنيب فيما بـني البنـوك والوسـطاء     1996استبدال هذا النظام يف جانفي 
خالل فترة الربنامج حيث اخنفـض مـن    وقد عرف سعر صرف الدينار ختفيضات مستمرة ،املعتمدين

 ،1998دينـار سـنة    60مث إىل  1997دينار سنة  57.8إىل  1995لدوالر الواحد سنة دينار ل 47.7
 73.4و  2000دينار للدوالر الواحـد سـنة    69حيث بلغ ، 1998وتواصل هذا االخنفاض بعد سنة 

     .2005نة دينار للدوالر الواحد س
                                                
1 -F.M.I   : Algérie   : Stabilisation et transition à l  économie du marché, Op.cit P 19/23.                                           
2 -F.M.I   : Algérie   : Stabilisation et transition à l  économie du marché, Op.cit P 19/23.                                           
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  حترير التجارة اخلارجية واملدفوعات 2. 3. 2
ألجل االستحقاق على القروض اخلارجية لتمويل الواردات مـن السـلع   مت إلغاء احلد األدىن   
اعتبارا مـن   % 45إىل  1994سنة   60كما مت خفض معدل الرسم اجلمركي األقصى من  ،الرأمسالية

كما مت إلغاء شـروط املعـايري الفنيـة     .%250بعد أن كان يف بداية التسعينيات ، 1997أول جانفي 
  )األدوية  ،السميد ،احلليب( املفروضة على جمموعة من السلع املستوردة 

  حترير األسعار 3.3. 2
لقد مت خالل فترة الربنامج مواصلة حترير األسعار حيث مت إلغاء الدعم االستهالكي علـى       

 ،وحترير أسعار السكر واحلبوب ،بط على هوامش األرباحاملنتجات البترولية والغذائية كما مت إلغاء الضوا
إلغاء الدعم املتبقي على أسـعار   1997كما مت يف سنة  ،وزيت املائدة واللوازم املدرسية خبالف القمح

 ،1996من الناتج الداخلي اخلام يف سـنة   %1واليت كانت أقل من  املستهلك بالنسبة للغاز والكهرباء
  .%30السكن بنسبة  تكما مت زيادة إجيارا

   إصالح املؤسسات العمومية وتنمية القطاع اخلاص 4. 3. 2 
إىل  %49مت اختاذ قرار برفع نسبة املشاركة اخلاصة يف أسهم رأمسال املؤسسات العمومية مـن    

  .ومسح باملشاركة األجنبية يف رأمسال البنوك التجارية  ،100%
مؤسسـة   23منح االسـتقاللية لــ    مؤسسة ومت 815فخالل فترة الربنامج مت تصفية حوايل 

  .1 كثر تشدداأوتزايد إخضاع مجيع املؤسسات العمومية لقيود مالية  ،عمومية
 200لتحويـل   ،مت إقرار أول برنامج للخوصصة بالتعاون مع البنك الـدويل  1996ويف سنة 

ومت إصـدار  .اع اخلاصإىل القط ،واليت يرتكز معظم نشاطها يف قطاع اخلدمات ة،مؤسسة عمومية صغري
مت  1998وحبلول أفريـل   .1998/1999خالل الفترة  مؤسسة عمومية كربى 250برنامج خلوصصة 

فقـد مت   ،شركة حملية وتسهيل عملية اخلوصصة للمؤسسات العمومية 815حل أو خوصصة اكثر من 
إلضفاء املزيد من املرونة على إجراءات حتويل امللكية إذ مسح  1997يف أفريل  1995تعديل قانون سنة 

                                                
1 -cnes rapport préliminaire sur les effets économiques et sociaux du programme d’ajustement structurel 
12emme session nov. 1998 
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ولتنمية القطاع اخلـاص الـوطين   . ومشاركة العاملني يف رأس املال ،التعديل إمكانية الدفع على إقساط
  : و قصد تشجيع هذين القطاعني مت اختاذ جمموعة من اإلجراءات التحفيزية لعل أمهها  ، واألجنيب

 إنشاءد الضريبية اليت أتت مع اإلصالح الضرييب لصاحل االستثمارات األجنبية ، التخفيف من القيو
السوق املالية ، تشجيع الترقية العقارية يف اال الصناعي ، تدعيم دور الغرف التجاريـة و الصـناعية ،   

اص ، ظمات املتعاملني اخلومرصد للمؤسسات الصغرية و املتوسطة جيمع السلطات العمومية و من إنشاء
، و هي وكالة ذات شباك واحد هـدفها   1994كما مت إنشاء الوكالة الوطنية لالستثمار اخلاص سنة 

   . تقليل التعقيدات اإلدارية اليت يعاين منها املستثمرون اخلواص سواء كانوا حمليني أو أجانب 
  السياسة النقدية  5. 3. 2

خالل إدخال نظام املزايدة الذونات اخلزينة مت اختاذ إجراءات ألجل تنمية سوق رأس املال من    
ويهدف نظام  املزايدة إىل تقويـة   .واستحداث عمليات السوق املفتوحة ،القابلة للتداول يف سوق النقد

كرب مـن  ا أوتقدمي قدر ،تنافسا يف األسواق أكثردور أسعار الفائدة من خالل السماح بتطبيق ممارسات 
  .تمانالشفافية جتاه معيار ختصيص االئ

وأدى حترير أسعار الفائدة مع  . %5ختفيض معدل الفائدة املصريف بنسبة مت  1996ويف ديسمرب 
وقـد   .1996لفائدة حقيقية موجبة يف سنة ظهور أسعار ا ،تباطؤ التضخم بفضل سياسات إدارة الطلب

املصرفية غري  الديونواستبدال ،عن طريق إعادة رمسلة هذه البنوك العمومية لبنوك لتعززت القدرة املالية 
ومن مث بدأت البنوك يف اتبـاع   .يف ذمة املؤسسات العمومية بسندات حكومية كانت واليت لعائدلاملدرة 

اليت باشـرت  ) البورصة ( مت إقامة سوق لألوراق املالية و .سلوك تنافسي لتوسيع نطاق األدوات املالية
إىل طرح جـزء  ) كصيدال ،سونا طرا(مية األمر الذي شجع بعض املؤسسات العمو ،1998عملها سنة 

كما مت اختاذ قرار بشان حتويل صندوق التوفري واالحتياط إىل  من رأمساهلا لالكتتاب على شكل أسهم ،
 ،واحدة إلعادة التمويـل العقـاري   ،نيو أنشأت شركت       ،بنك اإلسكان يعمل على أساس جتاري

  .1997وأخرى لضمان القروض العقارية يف اية سنة 
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   السياسة املالية 6. 3. 2
وحتديد احلد األقصـى   ،%40الذي كانت نسبته القيمة املضافة الرسم على  لمعدأعلى مت إلغاء 

ليشمل قطاعي املصـارف   ،املضافةالرسم على القيمة توسع نطاق تطبيق كما . %21بنسبة هلذا الرسم 
ومت إعـادة هيكلـة تعريفـة االسـترياد يف سـنيت       .واملنتجات البتروليـة  ،واألنشطة املهنية ،والتامني
 . %45 و 0تتراوح ما بني الرسوم اجلمركية حبيث أصبحت مث خفض معدالت ، 1996/1997

نتائج إجيابية على مستوى التوازنات الكلية، وذلك بفضـل   التصحيح اهليكلي لقد حقق برنامج 
املوازنة العامة، والسياسة النقدية، وسياسة ميزان املدفوعات، وكذا بفضل  ت يف جمالاإلجراءات اليت طبق

  .اإلصالحات اليت متت يف القطاع العمومي واخلاص
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االستقرار والتصحيح اهليكلي ودورمها  تطبيق برناجميتقييم نتائج  :الرابعاملبحث 
  .يف معاجلة أزمة املديونية

ـ معايري تقييم أي برنامج لالصالح االقتصادي تتقيد مبا حيققه من جناح يف حتسـني ال  إن   روف ظ
، وعليه  اجيايب يتماشى و الكثافة السكانية ، وكذا مبدى قدرة اإلقتصاد على حتقيق منو املعيشية للسكان 

ميكن تقييم نتائج تطبيق برناجمي اإلستقرار والتصحيح اهليكلي، وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت 
النتائج املتحققة على مستوى النمو  يما هو ما هي النتائج املتحققة على املستوى املايل والنقدي؟ :التالية

  اعي؟ النتائج املتحققة على املستوى االجتم يما هو االقتصادي؟
  السيطرة على احلدود املالية و النقدية .1

وبرنـامج   ،لعل من مسات جناح اإلصالحات االقتصادية اليت تضمنها كل من برنامج االستقرار         
التصحيح اهليكلي على التوازنات النقدية واملالية على املستوى الكلي تكمن يف السيطرة علـى احلـدود   

  : ولنبني ذلك من خالل العناصر التالية .النقدية واملالية املباشرة لألداء االقتصادي
 املوازنة العامة 1.1

وبرنامج التصحيح اهليكلـي،   لقد كان لتطبيق السياسات اليت تضمنها كل من برنامج اإلستقرار
لتطبيـق    1995-1992خـالل الفتـرة   آثار إجيابية على املوازنة العامة للدولة، فبعد أن عرفت يف 

الربناجمني عجزا كبريا، فإن هذا العجز قد تراجع بصورة جلية بل وأمكن حتقيق فائض أثناء وبعد فتـرة  
  :التصحيح وهو ما ميكن مالحظته من اجلدول التايل

  1990/2004للفترة  كنسبة من الناتج الداخلي اخلام و الفائضأتطور العجز  )57(ول داجل
 بعد التصحيح أثناء التصحيح قبل التصحيح 
 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

ــز أو  العجـ
- 1.2 1.7 3.6 الفائض   8.7 -  4.4 -  1.4 -  3 2.4 3.89 -  0.51 -  9.78 4.05 3.1 8.3 7.2 

 :در املص
F.M.I   : ALGERIE : Stabilisation et transition à l’économie de marcher op. cit. P 17                        

  .  2003نشرة صادرة عن البنك اجلزائري 
- Média banque , le journal interne de la Banque d'Algérie  N°82fev/mars/2006 
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  : إن املعطيات الواردة يف اجلدول السابق تسمح لنا بإبداء املالحظات التالية
 % -4.4إىل 1993سنة  % -8.7أن امليزانية العامة قد عرفت حتسنا كبريا حيث اخنفض العجز من -

 2.4و  %3لتسجل فائضا بلغ  ،1 % -13.4 حيث بلغ العجز 1986، وهذا مقارنة بسنة 1994سنة 
بفائض معترب مـا   ،تلتها يف السنوات الالحقة وقد . 1996/1997من الناتج احمللي اإلمجايل لسنيت  %

  .على الترتيب %-0.51و  %-3.89واليت بلغت فيهما نسبة العجز  1998/1999عدا سنيت 
إال أن هذا النجاح املسجل يف خفض  ،هذه النتائج املتحققة تبعد خطر التمويل النقدي التضخمي

  : العجز يعود إىل عدة أسباب 
  وباألخص نفقات الدعم االجتماعي ،التقليل اجلذري من النفقات العامة -
  وخاصة ضريبة الدخل ،الزيادة يف إيرادات احلكومة -
  توقف االستثمارات يف القطاعات االقتصادية -

مليـار   320وباألسعار اجلارية من  ،ارتفعت بالقيمة املطلقةفالبيانات الرمسية تؤكد أن اإليرادات 
أي مـن   ،2على الترتيـب  1996/1997 مليار د ج سنيت 924.7و   824.8إىل  1993ج سنة .د

  .من الناتج احمللي اإلمجايل  %34و   %33إىل  27.6%
وباألسعار اجلارية فقد تراجعت كنسـب   ،فبالرغم من زيادا بالقيم املطلقة ،أما النفقات العامة 

 845.2مليـار دج مث   589.1مليار د ج إىل  390.5فمن  .من الناتج احمللي اإلمجايل خالل نفس الفترة

) 1995/1996/1997( خالل سنوات %31 إىلمث  %29 ىلإ % 33.6أي انتقلت من  ،ج.مليار د
  .3خاصة الصناعية فإا ال تكاد تذكر ،أما االستثمارات اإلنتاجية .على التوايل
  
  

                                                
1 - F.M.I   : ALGERIE : Stabilisation et transition à l’économie de marché op. cit. P 17                       

  اإلصالحات االقتصادية و أثارها على القطاع الصناعي يف اجلزائر، جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة فرحات عباس: عماري عمار  -   2 
 .97ص . 2002: اجلزائر العدد / سطيف           

  ، جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة فرحات عباساإلصالحات االقتصادية و أثارها على القطاع الصناعي يف اجلزائر: عماري عمار  - 3  
 .97ص . 2002: اجلزائر العدد / سطيف           
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  :التضخم   2.2
أثـار   1994/1998والتصحيح اهليكلي املطبقة خالل الفترة  ،لقد كانت  لسياسات االستقرار

  :يف اجلدول التايل مالحظتهوهو ما ميكن  ،واضحة على كبح مجاح التضخم وخفضه إىل مستوى مالئم
  1991/2004خالل الفترة  تطور معدل التضخم )58( رقم دولاجل

  بعد التصحيح أثناء التصحيح قبل التصحيح 
  2004 2003 20012002 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 السنوات

  3.8 2.8  4.2  3.9  1.3  2.6  5.0 6.1  15  21  39.0  32  26.5  25.5  %معدل التضخم 
  :  مت إعداد هذا اجلدول باالعتماد على املصادر التالية  -: املصدر 

   1996/ 1994  ،الكويت ،املؤسسة العربية لضمان االستثمار ،تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية 
Programme du gouvernement algérien : Août 1997.  
Conseil national économique et social : rapport sur la conjoncture du second semestre 1997/1998.  

  2003الديوان الوطين لإلحصائيات   -
F.M.I : ALGERIE : Stabilisation et transition à l’économie de marche op. cit.  p 50.    
Media Bank, le journal interne de la Banque d'Algérie N° 70, 2004, p26. 

، و هو أعلى معدل  1994سنة   %39يتبني من اجلدول السابق اخنفاض معدل التضخم من 
 2003سنة    %2.8مث إىل  1997سنة   % 6.1ليصل إىل  1996سنة  % 15خالل الفترة إىل 

  . 2004سنة %  3.8 و
كنتيجة الخنفاض قيمة الدينار من جهة و التعديالت  التضخم جاءإن هذا االخنفاض يف معدل 

   .أخرىاليت أجريت على أسعار السلع املدعومة من طرف الدولة من جهة 
قد لعبت السياسة النقدية الصارمة اليت طبقتها اجلزائر خالل فترة التصـحيح مـن بـني     و

  : تايلوذلك على حنو ما يبينه اجلدول الالسياسات املساعدة على خفض التضخم، 
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  1991/2004خالل الفترة  (M2)تطور النمو السنوي يف الكتلة النقدية  )59(رقم  اجلدول

  : املصدر 
  . 29رقم  1997/1998الديوان الوطين لإلحصائيات  نتائج 
   31رقم  2000الديوان الوطين لإلحصائيات نتائج 

  .32رقم 2004-2002يوان الوطين لإلحصائيات نتائج الد
- F.M.I : ALGERIE : Stabilisation et transition à l’économie de marché  op cit.  p 5  

فتـرة  لة النقدية تراجع مع بدايـة  ومن خالل األرقام الواردة يف اجلدول السابق يتبني أن منو الكت  
بدأ هذا و قد  على الترتيب، 18.9و 18.2ليبلغ ، 1998و1997التصحيح، وليبدأ يف الزيادة يف سنيت 

يعكس توجه  وهو ما 2004سنة %11.4األلفية الثالثة ليستقر يف حدود مع بداية املؤشر يف التراجع 
  .التسيريغط على نفقات إىل الضاحلكومة 

 احتياطات الصرف  3. 1

حيث ازدادت مـن  ،عرفت احتياطات الصرف األجنبية تزايدا كبريا أثناء وبعد فترة التصحيح
مليـار دوالر   6.9إىل  ةشهرا من الواردات لنفس السن 2.1أي ما يعادل  1992مليار دوالر سنة  1.5
مليار  23.1لتستمر بعد ذلك يف التزايد لتصل إىل  ،شهرا من الواردات 7.7أي ما يعادل  ،1998سنة 

مليـار   43.1يعادل  ما 2004ولتبلغ سنة ،شهرا من الواردات 19.1ا يعادل مأي  ،2002دوالر سنة 
على الصحة املالية املمتازة  يدلوهو ما ميثل نسبة جيدة و. شهرا من الواردات  23.7دوالر أي حوايل 

  : و هذا ما يبينه اجلدول التايل ،وهو مستوى مل يسبق للجزائر أن وصلته ،للبلد
  
  
 
 
  

  بعد التصحيح أثناء التصحيح قبل التصحيح 

  2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 السنوات
 21.3 23.9 21.5 15.4 10.5 14.4 18.2 18.9 19.1 13.6 13.4 17.3 15.6 11.4  (M2)منو 
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  الواردات وعدد الشهور اليت تغطيها من تطور احتياطات الصرف األجنبية )60( رقم اجلدول
  2004/ 1990خالل الفترة 

 : مت إعداد اجلدول باإلعتماد على املصادر التالية :املصدر 
- F.M.I : ALGERIE : Stabilisation et transition à l’économie du marché op. cit.  p18 
- conseil national économique et social : rapport sur la conjoncture du second semestre 
1998/2000/2002.  
- Media Bank, le journal interne de la Banque d’Algérie N° 70, 2004, p13. 
- O.N.S .R 2002-2004 N°35 ED 2006 

يف احتياطات الصرف األجنبية ترجع أساسا إىل حتسن أسعار الـنفط يف   املعتربةن هذه الزيادات إ
دوالر  30حبيث تشري بعض التقديرات أن سعر النفط قد وصل يف السوق الدوليـة إىل   ،السوق الدولية

 ،الطبيعية اليت حتسنت كـثريا  فباإلضافة إىل الظرو ،على الترتيب 2000/2004دوالر يف سنيت  37و
مسامهة كبرية يف حتسـن وضـع   ومها عامالن يف احلقيقة اسهما  ،اإلنتاج الزراعي وساعدت على زيادة

وهو ما جنب اجلزائر العودة مرة أخـرى إىل املؤسسـات املاليـة     .وميزان املدفوعات ،امليزان التجاري
كما ساعدا هذان  العامالن علـى اسـتقرار أسـعار     ،إلعادة جدولة أخرى لديوا اخلارجية ،الدولية
  .الصرف

  ملديونية اخلارجية وأعبائها ا 4 .1
لقد كان من الطبيعي أن تصاحب الزيادة الكبرية يف الديون اخلارجية زيادة مماثلة يف أعباء خدماا       

لتزاماا اخلارجية ، و هذا ما يشـكل عبئـا   ، فأصبحت حتول جزء هام من ثروا للدول املدينة وفاءا ال
، و االجتماعية بشكل عام ةثار سلبية على التنمية االقتصاديهلذه العملية آعلى االقتصاد الوطين ، و يكون 
  .و اجلدول التايل يربز هذه احلقيقة 

  

  بعد التصحيح أثناء التصحيح قبل التصحيح 
 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 السنوات

إمجايل االحتياطات 
ــار  األجنبيــة ملي

  دوالر
1.6 1.5 1.5 2.6 2.1 4.2 8 6.9 4.7 12.1 18.0 23.1 32.9 43.1  

عدد الشهور اليت 
  23.7 24.5 19.1 18.2 12.4 4.9 7.7 9.6 4.6 2.3 2.9 2.1 2.1 1.6  الوارداتتغطيها 
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  1991/2004املديونية اخلارجية وأعبائها للفترة ) 61( رقم اجلدول

  الوحدة مليار دوالر                                                                                       

  البيان

  
  

 قبل التصحيح
  

 
  أثناء التصحيح

  
  بعد التصحيح

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات
املديونية 
  21.8  23.3  22.6  22.5  25.2  28.3  30.4  31.2  33.6  31.5  29.4  25.7  26.6  26.3  25.6  اخلارجية

 خدمات
  5.6  4.3  4.2  4.4  4.5  5.1  5.0  4.4  4.2  4.2  4.5  9.4  9.2  9.5  8.9  املديونية

  : باالعتماد على املصادر التالية مت إعداد هذا اجلدول  :املصدر
  من األطروحة  )34(البيانات الواردة يف اجلدول رقم  -

- Media Bank, le Journal interne de la Banque d'Algérie N° 70, 2004, p13  
 

:                               على البيانات الواردة يف اجلدول السابق تسمح لنا بتسجيل املالحظات التالية  ةإن نظر       
لكن بشكل بطئ ، و السبب يف ذلك هو الظـروف   و ـ يالحظ قبل التصحيح أن حجم املديونية زاد

املصرفية الدولية على منح قروض جديدة خـالل   ئر ، و امتناع املؤسسات السياسية اليت مرت ا اجلزا
  .تلك الفترة 

ـ يالحظ أثناء فترة التصحيح زيادة معتربة يف حجم املديونية ، و تعود هذه الزيادة إىل إعادة جدولـة  
   . الديون اخلارجية مع كل من نادي باريس و لندن ، األمر الذي مسح هلا باحلصول  على قروض جديدة 

ة التصحيح أن حجم املديونية اخلارجية بدأ باالخنفاض ، و هذا يعـود إىل التحسـن   يالحظ بعد فترـ 
أسعار الـنفط يف   يت عرفتهاالكبري الذي طرأ على حصيلة الصادرات من العملة الصعبة  بسبب الزيادة ال

السوق الدولية خالل تلك الفترة ، و هو ما أدى بالتايل إىل زيادة احتياطات الصـرف األجنبيـة الـيت    
    .1991مليار دوالر سنة  1.6بعد ما كانت يف حدود  2004مليار دوالر سنة  43.1وصلت إىل 

بل فتـرة التصـحيح ،   كما يالحظ أن خدمات الدين اخلارجي قد عرفت بعض الزيادات الطفيفة ق   
اجلدولـة ،   إعادةعملية  إىل، ويعود سبب هذا االخنفاض % 50واخنفضت أثناء فترة التصحيح حبوايل  
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تشكيل الدين اليت أجرا اجلزائر يف الفترة السابقة لفتـرة التصـحيح ، والـت أدت     إعادةواىل سياسة 
النسبة الكربى ،  األجلض املتوسطة و الطويلة تغيري تركيبة الدين اخلارجي ، لتمثل فيه القرو إىلمبوجبها 

  . وهي قروض بطبيعتها ذات تكاليف اقل نسبيا 
التزام اجلزائر بوصايا صندوق النقد الدويل بتطبيق برنـامج االسـتقرار و التصـحيح     إىل باإلضافة    

 قد سهل هلا احلصول على قروض كانت معظمها من مصادر رمسي  ،اهليكلي

  السداد والسيولةالقدرة على  5. 1
ميكن لنا التعرف على اثر تطبيق برنامج االستقرار والتصحيح اهليكلي على قدرة اجلزائر علـى   
ـ والسيولة املتاحة هلا من خالل تطور املؤشرات األ ،السداد  ا اجلـدول ساسية للمديونية واليت يرصدها لن
  اخلارجية تطور مؤشرات املديونية ):62(اجلدول رقم :التايل

التصحيحقبل    بعد التصحيح أثناء التصحيح 

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

الصادرات /خدمة الدين 
% 

66.4 74.0 76.3 92.3 84.7 42.5 29.2 29.8 46.6 37.3 19.5 22.1 21.7 16.7 12.6  

الناتج / حجم الدين 
 %الداخلي اخلام 

48 68.6 63.0 61.3 70 76.1 74 66.4 65 58 47 41.2 48.5 35.0 36.9  

الصادرات / حجم الدين 
% 

209.6 215.3 259.8 307.5 297.1 240.1 201.6 208.6 306.7 227.2 122.4 118.3 119 0.94 64  

/ االحتياطات الدولية 
  حجم الدين

2.9 5.9 5.7 6.1 9.8 6.6 13.3 25.7 27.5 37.4 46 70.1 92 140 197  

  :هذا اجلدول باالعتماد على املراجع التالية عدادمت إ :املصدر

- O.N.S : L’Algérie en quelques chiffres résultats 1997/1998  n°29 p 34.  
- O.N.S :L’Algérie en quelques chiffres résultats 2000  n°31 p 43. 
- O.N.S : L’Algérie en quelques chiffres résultats 2001  n°32 p 51. 
- Mohamed Tahar hmameda  le partenariat EURO/ maghrébin op.cit p 18.   
- F.M.I : ALGERIE : Stabilisation et transition à l’économie de marché op.cit  p 79. 
- Media Bank, Le journal interne de la Banque d'Algérie N° 70, 2004. 
- Media Bank, Le journal interne de la Banque d'Algérie N° 80, 2006 . 
 

  .  51ص . مرجع سبق ذكره ،اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارةاآلثار املتوقعة لالنضمام : صاحلي صاحل

  : من خالل املعطيات الواردة يف اجلدول السابق نسجل
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أن معدل خدمة الدين قبل فترة التصحيح عرف زيادة معتربة ، و هذا راجع إىل اخنفاض حجـم  
  ) األقساط + الفوائد ( الصادرات ، و زيادة خدمة الدين 

أما  ،%  46.6حوايل إىليف اية املدة  نزل حبيث  حادا رف اخنفاض عفقد  فترة الصحيحخالل أما    
وهذا  %12.6يف حدود  2004سنة  فترة التصحيح فقد شهد هذا املؤشر تراجع كبري حبيث بلغ يف بعد

 ،% 30وهو  ،هو اقل من املعدل الذي تنصح به املؤسسات املالية الدولية بعدم جتاوزه كسقف املعدل 
بلد املدين مرحلة خطر املديونية اخلارجية اليت يصبح عندها غري قادر على سـداد  ال ال يدخلوذلك حىت 

 1993مليار دوالر سنة  9.6حيث ارتفعت من ، ويعزى هذا التحسن إىل ارتفاع عائدات النفط ،ديونه
مليار دوالر  22.5إىل و 2000 مليار دوالر يف سنة 21.0مث إىل   ،1997مليار دوالر سنة  13.1إىل 

وذلك نتيجة عمليـة   ،كما يرجع هذا التحسن إىل التراجع املسجل يف خدمة الدين .20021يف سنة    
  .إعادة اجلدولة اليت قامت ا اجلزائر خالل تلك الفترة

حيث بلغت  1994/1995يف سنيت  ارتفعت أن نسبة حجم الدين اخلارجي إىل الناتج الداخلي اخلام  -
إال أن هذه النسـبة   ،1991/1992/1993وذلك مقارنة بسنوات  ،على الترتيب  %76.1و  70%

وذلـك خـالل     36.9و  48.5و 41.2لتستقر يف حدود  ، 1997عادت إىل االخنفاض ابتداء من سنة 

أقل من تلك النسب احملددة كسقف من طرف  هي و .على الترتيب 2004و  2002و  2001السنوات 
يرجع هذا االخنفاض يف نسبة حجم الدين اخلـارجي إىل   و .%50نسبة وهي  ،املؤسسات املالية الدولية

إىل االخنفاض املسجل يف حجم الدين اخلارجي مـن   1997/2004الناتج الداخلي اخلام خالل الفترة 
  .2004دوالر سنة مليار  21.8إىل  1994مليار دوالر سنة  29.5

فتـرة  التصحيح ، أما خـالل   قد عرفت زيادة معتربة قبل فترة أن نسبة حجم الدين إىل الصادرات  -
   حوايل 2004راجع إىل أن بلغت سنة فقد عرفت هذه النسبة ت  ، تطبيق برنامج التصحيح اهليكلي وبعده

وهي يف الواقع أقل بكثري عن السقف الذي حددته املؤسسات املالية الدولية بعدم جتاوزه و هـو   ،64%
275   

                                                
  :ملزيد من اإلطالع أنظر - 1

F.M.I : ALGERIE : Stabilisation et transition à l’économie de marché op.cit  p108. 
O.N.S  L'Algérie en quelques chiffres résultats 2001. N°32. ed 2003 
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 ،وهو يعرب عن السيولة  املتاحة للبلد،أما نسبة  االحتياطات الدولية إىل حجم الدين اخلارجي 
إىل  1993سـنة   %6.1حيث ارتفعت نسبته مـن   ،يف هذا املؤشر  اكبري افانه يالحظ أن هناك حتسن

حبيث انتقلـت مـن    ، االرتفاع خالل السنوات الالحقةلتستمر هذه النسبة يف ،1998سنة  27.5%
،وهذا التحسن يف % 197 إىل 2004،ولتصل يف اية 2001/2002خالل سنيت   %92إىل  70.1%

  .بارتفاع أسعار احملروقات هذه النسبة مرتبط أساسا 
، وهـذا مـا يسـمح    أن كل املؤشرات عرفت حتسنا من خالل عرضنا هلذه املؤشرات نستنتج 

على استعادة قدرا على السداد، وبالتايل ميكن القول أا ختطت مرحلة أزمة املديونيـة الـيت   للجزائر 
على االقتصاد اجلزائري، سواء مـا تعلـق منـها     ةواليت كانت هلا أثار سلبيعاشتها يف الفترة السابقة، 

إال أن هذا الوضع يبقـى هشـا    ،جيداتماعية وهي اآلن تعيش وضعا ماليا االج وأباجلوانب االقتصادية 
وعليه جيب أن ننتقـل يف   ،وظرفيا ما دامت عوامل خارجية متعلقة أساسا بظروف سوق النفط الدولية

 ،احلايل من تركيز اهتما منا على تسري وإدارة أزمة املديونية من خالل بعض التوازنـات النقديـة   الوقت
والتخفيف منها واليت ترتكـز يف   ،الظرفية لإلنعاش االقتصادي على حساب سياسات حل األزمةواملالية 
من خالل استغالل مواردها املتاحـة اسـتغالال    ، على تنويع الصادرات وزيادة منوها االقتصاديتصورنا 

لفئـات الشـعبية   مبا خيدم اوتطويرها  ،التركيز على اجلوانب االجتماعية، مع عقالنيا يف السنوات املقبلة
  .ةالعريض

 يف القطاع الصناعي العمومي  االقتصاديالنمو  6 .1

لعل أبرز اإلجراءات املتخذة يف إطار ما يسمى بالتعديل اهليكلي هو إصـالح املؤسسـات   
، و منها فان اجلدوى االقتصادية ستصـبح  االقتصادية العمومية باعتبارها مكانا خللق الثروة و تراكمها 

الواقع أنه مت إعادة هيكلة هذه املؤسسات العمومية  إذ أن الكـثري   ،احملرك األساسي لنشاط هذه األخرية 
منها حصلت على استقالليتها املالية ، و مت تطهريها ماليا و حولت ديوا إىل التزامات على عاتق الدولة 

رغم  ،معدالت منو سالبة سجل قطاع الصناعات العموميةرغم هذا اإلجراء فان  جارية ، وجتاه البنوك الت
وإذا ما نظرنا إىل النتائج احملققة على مستوى النشـاط   .الدولة سياسات التصحيح والتطهري اليت طبقتها 
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. يف جمموعه اسالب احيث يسجل منو ،خاصة معدل منو اإلنتاج الصناعي الذي الزال غري مستقر ،الصناعي
قد مت التركيز على القطاع لصناعي العمومي ألنه ميثل يف هذه الفترة احلصة الغالبة للقطـاع الصـناعي   و

وأثنـاء وبعـد    بـاجلزائر قبـل   العمومي اإلنتاج الصناعي معدل منو اجلدول التايل يبني واقعو. الوطين
 : اإلصالحات

  1991/2004لفترة ا خالل الصناعي العمومي تطور معدل النمو يف القطاع) 63( رقم اجلدول

  .إعداد هذا اجلدول باالعتماد على املراجع التالية مت  :املصدر 
     102.ص . مرجع  سبق ذكره،  اإلصالحات االقتصادية وآثارها على القطاع الصناعي يف اجلزائر: عماري عمار 

- Conseil National Economique et Social : Rapport sur la conjoncture du second semestre  1997/1998.                                                                  
- Conseil National Economique et Social : Rapport sur la conjoncture du second semestre  2000/2002.                                                                     
- Media Bank, le journal interne de la Banque d'Algérie N° 70, 2004. 
- O.N.S  L'Algérie en quelques chiffres résultats 2002-2004. N°35. ed 200 
 

، ما عدا سنة فترةالظل سالبا طوال  العمومي ن معدل النمو الصناعيفا ،كما هو مبني يف اجلدول السابق
   .الذي سجل فيها منو إجيايب 2002

والصـناعات   ، % 27.6واملعـادن   ،ما جتدر اإلشارة إليه هو اخنفاض معدل منو قطاعات امليكانيكـا 
حيث  ،كما سجلت قطاعات الكيمياء واألمسدة معدالت موجبة .1997خالل سنة  % 7.6احلديدية 

والصناعات الغذائيـة   ،وسجلت كذلك قطاعات الكهرباء وااللكترونيك  ،% 9.7 وصل هذا املعدل
   .1معدالت موجبة أيضا رغم بساطتها

                                                
  .103ص . اإلصالحات االقتصادية و أثرها على القطاع الصناعي يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره: عماري عمار  -  1 

   بعد التصحيح أثناء التصحيح قبل التصحيح 
السنوا
 ت

199
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199
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199
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199
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199
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199
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199
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200
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200
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200
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200
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يف 
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  %ي  

2.3 -  2.9 -  1.5 -  8.5 -  0.5 -  8-  7.2 -  1.5 -  1.9 -  2.3 -  3.4 -  1.4 

 
 

1.1 
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لحوظ خالل سنة مبأنه إذا كان تطور  19991يف نفس اإلطار تشري بعض التقارير الصادرة سنة 
تراجعا مزدوجا علـى   2فان ذات السنة سجلت حسب التقرير ،على مستوى التوازنات الكربى 2000

بـني سـنيت    العمومي فمقارنة النتائج املسجلة ألهم فروع القطاع الصناعي .مستوى العرض والطلب
  :كن تسجيل النتائج التالية مت 1999/2000

  . %7ارتفاع يف مواد البناء و النسيج بنسبة  -
 .  %8.6اخنفاض يف النسيج واجللود بنسبة  -

 .%6.4ية حبوايل اخنفاض يف الصناعات الغذائ -

  .%1اخنفاض يف صناعة احلديد والصلب بنسبة  -
حيـث   ،3تستعمل بنسب ضئيلة العام يف القطاع الصناعي ما نسجل أن اإلمكانيات اإلنتاجيةك

أخرى فان تطـور  ومن جهة  .ميكن رفع اإلنتاج بكميات معتربة ال تكلف استثمارات إضافية من جهة
  :ظل أوضاع اتسمت بتوجهات متثلت يف ما يلي القطاع الصناعي مت يف 

إىل تنفيذ الترتيبـات اخلاصـة بـالبنوك    يعود بعض املؤسسات الصناعية العمومية  ةحتسن مردودي أن -
  .، من جهة واىل اجرءات محاية االقتصاد الوطين 1997سسات العمومية مع بداية سنة واملؤ

 ،واألمسـدة  ،والكيميـاء  ،كالصـيدلة ،مل يتم إبرام إال بعض اتفاقيات الشراكة يف الفـروع الصناعية  -
   . والصناعات الغذائية ، ومل تربم أية عقود هامة يف الفروع الثقيلة 

                               :اليت جتسدت يف اإلجراءات التالية   مواصلة تطبيق برامج إعادة اهليكلة - 
 تقسيم وحدات اإلنتاج إىل فروع مستقلة بغية تسهيل خوصصتها إال أن هـذه اإلجـراء مل يعجـل    -

  .ذه العملية خبوصصتها نتيجة لتردد السلطات يف القيام
   .أو غلقها والتخلي عن النشاطات امللحقة ا ،حل العديد من الوحدات األخرى - 

                                                
  .نفس املرجع -  1 
  .103ص . اإلصالحات االقتصادية و أثرها على القطاع الصناعي يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره: عماري عمار  -  2 

3  - Abdelmajid  Bouzidi, Question actuelle  de la planification algérienne E.N.A.P / Alger 1983.  
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، مما ال يسمح بتصـور  أن الصناعة اجلزائرية تعاين من غياب سياسة واضحة و إستراتيجية علمية  الواقع 
انتشار النشاطات الصناعية بشكل حقيقي  إعادةن إعادة هيكلة القطاع بشكل صحيح ،  و واضح ميكن م

ألجنيب ممـا  و متوازن ، كما أن منتجات القطاع يف معظمها أصبحت غري مالئمة سواء للسوق احمللي أو ا
  .     صعب من تسويقها و عدم قدرا على منافسة املنتجات األجنبية املستورد 

  النتائج  املتحققة على املستوى االجتماعي .2
والنقدية قد قادت يف نفس الوقت  النتائج اإلجيابية املتحققة على مستوى التوازنات املالية نإ

 و ،وضعف منـو  األجـور  ،وتزايد الفقر   ،كازدياد البطالة  ،على الصعيد االجتماعي إىل نتائج سلبية
وإمنا كانت قبل تطبيق ،أثناء تطبيق برامج التكييف  مل تظهر فقط وهذه السلبيات .تراجع القدرة الشرائية

   .وزادت حدا بعد اية تطبيق الربنامج ،تعمقت أثناء تطبيق الربنامجلكن و ،الربنامج
  ة ـالبطال 1.2

فقد تزايـدت بشـكل    ،البطالة من أهم املشاكل اليت يعاين منها اتمع اجلزائري لقد أصبحت
بسبب تطبيق سياسة التصحيح املتعلقة بشكل أساسي خبفض اإلنفاق العام من اجل إلغـاء   ملفت لالنتباه

بشكله العام واخلاص،  وخفض االستثمار ،و ذلك من خالل احلد من التوظيف ،يف املوازنة العامة زالعج
زيادة تقييد فرص اهلجـرة  ف .موضوع البطالة هاجسا كبريا لدى صانعي السياسات يف اجلزائر وقد شكل
ومن أهـم   .وتردي األوضاع على املستوى الداخلي قادتا إىل زيادة معدل البطالة بشكل كبري إىل أوربا

  : 1العوامل اليت ساعدت على ارتفاع مستوى البطالة نذكر
أقل بكثري من معدل الزيادة  1985/1995النفطي بني  دل منو إمجايل الناتج احمللي احلقيقي غريمع -

  .يف القوة العاملة
إىل  1994أدت اإلختالالت يف نظام األسعار واإلرتفاع املغايل فيه يف سعر الصرف حىت سـنة   -

 .حنو استخدام التكنولوجيا ذات الكثافة الرأمسالية العالية تعزيز اإلجتاه

                                                
   ملزيد من اإلطالع أنظر -  1

- F.M.I : ALGERIE : Stabilisation et transition à l’économie de marché op.cit  p 62-63. 
..انعكاسات برنامج التعديل اهليكلي على مستوى العمالة يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره :ابن الطاهر حسني     -  
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 .أدت عمليات التصحيح إىل اإلستغناء عن بعض العمال -

وجـود   ،كذلكتوجد اختالالت كامنة يف بعض جوانب اهليكل التنظيمي لسوق العمل اجلزائرية -
، وذلك الرمسي خفض العمالة يف القطاع الرمسي مع زيادا يف القطاع غري أنظمة عمل أدت إىل

 .يف القطاع غري الرمسي األجوربسبب الزيادة يف 

  : واجلدول التايل يربز هذه احلقائق
  1991/2004لفترة ل تطور معدل البطالة يف اجلزائر )64( رقم دولاجل

   .بإعداد هذا اجلدول باالعتماد على املصادر التالية مت: املصدر 
- Mohamed Tahar hmameda   : le partenariat euro/ maghrébin  op.cit. p 118. 
- O.N.S: l’Algérie en quelques chiffres résultats 1997/1998  N° 29 p 29.  
- O.N.S: l’Algérie en quelques chiffres résultats 2001  N° 32 p 11. 
- F.M.I : ALGERIE : Stabilisation et transition à l’économie de marché op. cit.  p 60. 
- Media Bank, Le journal interne de la Banque d'Algérie N° 70, 2004. 

  

 ،1994سنة  %27.9ن معدل البطالة قد ارتفع خالل فترة التصحيح من أاجلدول السابق ويبني 
  . %27.1علما أن هذا املعدل قبل مباشرة اإلصالحات كان يف مستوى  ،1998سنة  %28.3إىل 

اليت  التسرحيات الكربى للعمالو تعود أسباب تعقيد وضعية البطالة أثناء الفترة السالفة إىل موجة 
إذ .خوصصة العديد من املؤسسات االقتصادية العموميةأو  بسبب غلق،  1عامل 519881بلغت حوايل 

منـها   ،مؤسسة 815ما يقارب  1998جوان  30تقدر بعض اإلحصائيات أن العملية مست إىل غاية 
  .2مؤسسة اقتصادية عمومية 268و  ،مؤسسة عمومية حملية 632

باإلضافة إىل زيادة معدل منو اليد العاملة النشيطة، فالتقديرات اإلحصـائية تـبني أن عـدد    
من جمموع يد عاملة نشطة تقدر مـا   2001مليون بطال سنة  2.4البطالني يف اجلزائر قد بلغ ما يقارب 

                                                
  .86ص . انعكاسات برنامج التعديل اهليكلي على مستوى العمالة يف اجلزائر، مرجع سبق ذكره: ابن الطاهر حسني  -  1 
  .املرجع نفسه -  2 

 بعد التصحيح أثناء التصحيح قبل التصحيح 
 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 السنوات

معدل البطالة  
%  22.1  23.2 27.1 27.9 28.1 28 26.4 28.3 29 28 ٪27  23.5 23.3 17.6  
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ئة األكثر مما يعين أن الف ،1سنة 30من البطالني تقل أعمارهم عن  %80و أن نسبة  ،مليون 8.6يقارب 
  .تضررا يف اتمع من هذه الظاهرة هي فئة الشباب

وتشري بعض البحوث اليت أجريت يف هذا اإلطار إىل أن القدرة على خلق مناصب شغل جديدة 
يف حني أن متوسط اليد العاملة اليت تدخل سوق العمـل   ،ألف منصب عمل يف السنة 100ال تتجاوز 

وهو ما يعين أن عدد البطالني الذين يضافون سنويا إىل خمزون البطالة  ،ألف نسمة 240سنويا تقدر بـ 
وهذا يعين انه إذا استمر هذا الوضع على حاله ألربـع سـنوات أخـرى     .ألف عامل 140يصل إىل 

   .2ألف عاطل عن العمل 560سيضاف إىل رصيد البطالة 
كانتشـار اجلرميـة    ،اسـية واقتصادية وسي أثار اجتماعية هارتفاع معدل البطالة ل أن وال شك

كمـا ينـتج عـن     ،ومتزق النسيج االجتماعيي والعنف وتعاطي املخدرات والتفكك األسر والتطرف
  .واالستقرارمستويات البطالة العالية هزات سياسية خطرية دد األمن 

  ر ـالفق 2.2 
ودرجة  انتشارهامدى ن تفاوتت يف أظاهرة الفقر موجودة يف كل الدول املتقدمة واملتخلفة و نإ    

فاجلزائر تعاين من ظاهرة الفقر اليت سامهت فيها كثري من العوامل مثل تزايد البطالـة وضـعف    .حدا
نتيجـة سياسـة    السلع،ورفع الدعم عن الكثري من  ،ة الشرائية للدخولدرالتشغيل إىل جانب تدهور الق
 الـيت  2001الدراسات اليت أصدرا األمم املتحدة للتنمية سـنة   فحسب .التصحيح اليت طبقتها اجلزائر

 %22.6مليون جزائري أي  6.5 كما أن.يتعدى دخلهم دوالر واحد  من السكان ال %2.5أفادت 

  .3يعيشون حتت عتبت الفقر 

نسبة منو الناتج الداخلي اخلام للفرد، باعتباره مؤشر له داللة كبرية على مستوى معيشة حيث أن 
   .1993/1999خالل الفترة املمتدة  بني   %1.6مبعدل  تالفرد اخنفض

                                                
1  - O.N.S   : L’  Algérie en quelques chiffres résultats 2001 N° 32 P 13.                                                                            
2   - Ahmed benbitour, L’Algérie au troisième millénaire ,défis et potentialités, ed MARINOUR, Algérie 1998. 

  . 2001تقرير عن التنمية يف العامل  :البنك الدويل  -  3
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ع تزايد معدل التضخم إىل تدهور القدرة الشرائية للـدخول  ، موقد أدت سياسة تثبيت األجور
ازدادت  1991/1998واالجتماعي أن خالل الفتـرة   حيث تشري إحصائيات الس الوطين االقتصادي

أي  ،سنويا باملتوسط %21ملتوسط سنويا، يف حني زاد التضخم بنسبة با %19ل األجراء بنسبة يمداخ
سنويا باملتوسط خالل تلك الفترة، وباملقابل ارتفع   %2أن األجور تكون قد فقدت قوا الشرائية بنسبة 

  .1985/19921 الفترة  خالل %1.2 هذا املعدل بنسبة
إذ ليس بإمكان هؤالء إحـداث   كانت الفئات املتضررة هي تلك اليت تعيش من دخول ثابتةو

  .زيادة يف دخوهلم لتتوافق على األقل مع الزيادات احلاصلة يف األسعار
هذا التدهور هو نتيجة التحول االقتصادي ، وتطبيق برنامج التعديل اهليكلي املتفق بشأنه مـع   أنكما 

ناعية أو التخلي عنها لصصندوق النقد الدويل ، وغياب استثمارات منتجة وتصفية الكثري من املؤسسات ا
  .يوضحه اجلدول التايل  و ماوذلك على حن

  )  1998جوان  30 غاية إىل( تقسيم املؤسسات املنحلة حسب نشاط القطاع ) : 65(اجلدول رقم  
املؤسسات العمومية   القطاع

  اموع  املؤسسات اخلاصة  املؤسسات العمومية احمللية  االقتصادية

  25  2  18  5  الفالحة
  443  /  383  60  الصناعة

العمومية و  األشغالالبناء و 
  السكن

54  195  /  249  

  98  /  83  15  اخلدمات
  815  2  679  134  اموع

-Cnes rapport préliminaire sur les effets économiques et sociaux du programme 
d’ajustement.  

الذي يركز  تطبيق برنامج التعديل اهليكليو و قد كان من أسباب حل هذه املؤسسات ه             
على اجلدوى االقتصادية مهمال يف ذات الوقت العامل االجتماعي  ، و قد بلغ عدد املسرحني من هذه 

و  ،عن العمل  عاطلة القوة العاملة ال إىلاف بدون شك اليت تضعامل   519881املؤسسات ما يقارب 
 .حاليا ، أضف إىل ذلك ما تعانيه هذه الفئة اجتماعيا  ةمستغلهذا معناه طاقات إنتاجية جممدة و غري 

  ة ـالصح 3.2
                                                

  .2001الديوان الوطين لإلحصائيات  -  1
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تـدهور  إن معظم التقارير و اإلحصاءات اليت تتناول الوضع الصحي للفرد باجلزائر تشـري إىل       
 وذلك بسبب تزايد البطالـة  ،منذ بداية تطبيق برنامج التصحيح اهليكلي للحالة الصحية للفرد مستمر

الفقر يف أوساط تفشي ظاهرة  إىلنقص االستثمارات اخلالقة ملناصب الشغل ، مما قاد  إىلاليت ترجع 
قد تراجعـت   ،فاألرقام املتاحة تشري إىل أن نسبة النفقات الصحية من الناتج الداخلي اخلام ،السكان

و لتصـل يف   ، 2000سنة  %3.4 لتنخفض إىل 1993سنة   %4.3إىل  1986سنة    %6 من
  . % 1.05إىل   2003اية 
، ن العجز الكبري املسجل على مستوى القاعدة اهليكلية االجتماعية بسبب خفض النفقات العامةإ        

بلغت درجة اكتظـاظ   ، حيثقد أدى إىل تدهور حياة املواطن بسبب أزمة السكن اليت تعيشها اجلزائر
راد  الشاغلني للحجرة الواحدة عند العائالت الفقرية مـا  يفوق عدد األف إذ املساكن مستوى عال جدا

انتشار  إىل باإلضافة،  ألف سكن تنعدم فيه املرافق الصحية 400ويوجد حوايل  .يقارب أربعة أشخاص
يف سـنة   14822، وقد بلغ عدد املصابني به ) جلدي ( بعض األمراض اخلطرية مثل داء الليشمانيات 

يف  انتشـرت ، ومن أسباب انتشار هذا املرض اخلطري ، هو شراء بعض األلبسة املستعملة الـيت   2004
يـدة ، و  اجلد باأللبسةالكثري من الدكاكني املروجة هلذا النوع من امللبوسات نظرا لتدين سعره باملقارنة 

 كـثري مـن األسـر    للمواطنني  بسبب فاقت الفقر يف اخنفاض القوة الشرائية  هذا يعود يف األساس إىل
  .اجلزائرية  

  البعد اإلجتماعي لعملية التصحيح  4.2
قبل اإلصالح حاولت السلطات اجلزائرية توفري شبكة األمان اإلجتماعي من خـالل تعمـيم              

غري أن هذا . الدعم، وإتاحة فرص العمالة الواسعة يف القطاع العام، وكذلك من خالل حتويالت الدخل
. تسم بالعدالة وال بالكفاءة، ومع تزايد اإلختالالت املالية، فقد قدرته على اإلسـتمرار ماليـا  النظام مل ي

مثل حترير التجارة واألسـعار، وإعـادة    -والواقع أن التدابري اليت أصبح اختاذها الزما لتحرير اإلقتصاد 
وط احلـاد يف األجـور   باإلضافة إىل اهلب -هيكلة املؤسسات العامة وخصخصتها، وإصالح النظام املايل

احلقيقية اليت ترتبت على عملية التصحيح، أدت مجيعا إىل اهتزاز النموذج القائم للحماية اإلجتماعيـة،  
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اختاذ إجراءات ألجل التخفيف مـن  وقد جلأت السلطات إىل . منه بد وجعلت من ضرورة تغيريه أمرا ال

وذلك بوضع نظـام   ،على الناحية االجتماعية اهليكلياآلثار السلبية النامجة عن تطبيق برنامج التصحيح 
برنـامج دعـم    ،برنامج عقود العمل ،صندوق البطالة ،الشبكة االجتماعية( مثل  ،للحماية االجتماعية

مسامهة نظام احلماية االجتماعية يف امتصاص حجـم   إن.  ) برنامج األشغال الكربى   ،تشغيل الشباب
  :البطالة يعكسها اجلدول التايل 

  
  2004ـ  1998تطور سوق العمل للفترة )  66(  رقم اجلدول             

  :املصدر
- O.N.S: l’Algérie en quelques chiffres résultats 2000/2002/2004  N° 31 et 35 .                                                                     

 
          

على سبيل املثال مت  2004ففي سنة  ،ن معظم مناصب الشغل اليت توفرها هذه الربامج مؤقتةإ
ونسبة الشغل الـدائم إىل   .منصب شغل دائم فقط11689شغل كان منها حوايل  منصب 57046توفري

ن أمن هنا يتضـح لنـا    ،وهي نسبة ال تعكس جمهودات الدولة يف هذا اال %21اإلمجايل قدرت بـ
يف توفري مناصب شغل جديدة كانت حمدودة وال تستطيع هذه الربامج امتصـاص  ،مسامهة هذه الربامج

، وبالتايل يتطلب مـن السـلطات   ة فقطوبالتايل تعترب هذه الربامج مسكن ،العدد اهلائل من طاليب العمل
و ذلك بتـدعيم  العمومية وخاصة يف ظل ارتفاع أسعار النفط، وتزايد اإلحتياطات الدولية بشكل كبري، 

   .برامج اإلنعاش االقتصادي وخاصة يف القطاعات املنتجة

  

/ الدائم  نسبة التوظيف  توظيف مؤقت    توظيف دائم     طلبات التوظيف     السنوات     
  املؤقت  التوظيف

1998    166299  3926  22638  17 % 
1999  121309  3727  18650  19 %  
2000  101520  3014  19201  15%  
2001  99913  3191  20505  15 %  
2002  147914  3647  23400  15%  
2003  234093  6696  32509  20 %  
2004  570736  11689  45357  25%  
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 :خالصة   

احللول والتقنيات اليت طبقتـها   إستراتيجيةن لنا من دراسة هذا الفصل بالوقوف على لقد تبي
، أي قبل اللجوء االضطراري إىل إعادة اجلدولة و تطبيق برنـامج  1993ـ1986 اجلزائر خالل الفترة

ن لنا أن تلك احللول كانت معظمها حلوال مؤقتة ومل تكن هلا نتائج حممودة على التصحيح اهليكلي، وتبي
املديونية وزادت الوضعية االقتصادية واالجتماعية تـدهورا  االقتصاد اجلزائري، حيث ازدادت ضغوطات 

  .وصارت األزمة ذات أبعاد متعددة
واملنـافع   كما وقفنا على الدوافع و األسباب اليت دفعت اجلزائر إىل تبين اختيار إعادة اجلدولة

صـحيح  برنـامج الت واليت حققتها وعلى السياسات و األهداف اليت تضمنها كل من برنامج االستقرار 
  .اهليكلي

وعند تعرضنا للنتائج اليت حتققت جراء تطبيق برنامج االستقرار وبرنامج التصحيح اهليكلـي،  
ن لنا أن هناك نتائج إجيابية حتققت على صعيد استرجاع التوازنات املالية، والنقدية الكليـة، حيـث   تبي

ة، وحدث حتسـن كـبري يف   أمكن التحكم يف عجز امليزانية، ومتت السيطرة على التضخم بصورة كبري
ارتفـاع أسـعار    إىلو هي ترجع يف األساس  ارجية، و زادت احتياطات الصرفمؤشرات املديونية اخل

إال أن مثل هذه النجاحات يف ضبط التوازن املايل و النقدي ، ال ميكن أن   ،احملروقات يف السوق الدولية 
 إذة ظرفية مؤقتة و ليس كغاية يف حد ذاـا ،  تأخذ أكثر من حجمها ذلك أنه ينبغي النظر إليها كوسيل

ئج باملقابل كانت هناك نتـا  و   .دالة يف توزيع مثار هذا النمو أا ال تضمن النمو الذايت املتواصل و الع
عهـا  و توسعت دائرة الفقـر، و زاد م  حيث ازدادت معدالت البطالة، سلبية على الناحية االجتماعية ،

االجتمـاعي الـيت تضـمنتها بـرامج            فراد، كما تعرضنا لعمليـة البعـد   تدهور املستوى الصحي لأل
التصحيح ،  و اليت بني من خالهلا أن اإلصالحات اليت قامت ا اجلزائر ، و خاصة مـا يتعلـق منـها    

   .باجلانب االجتماعي ، و بالرغم من الدعم الذي قدمته الدولة يف هذا اإلطار ، إال أنه يبقى غري كاف 
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  :ة ـة عامـخامت
يف اية هذا البحث ميكننا أن نستعرض أهم النتائج و التوصيات اليت توصـل إليهـا                 

  :الباحث، و اليت ميكن حصرها فيما يلي 
  .النتائج: 1
تعترب القروض اخلارجية مصدرا هاما لتمويل عملية التنمية االقتصادية، و االجتماعية،  و  .1

بشكل خاص يف املراحل األوىل من التنمية االقتصادية ،و االجتماعية ،باعتبارها تساهم يف زيـادة  
ارجية قد إالّ أن املشكلة اليت وقعت فيها بلدان العامل الثالث ،هي أن القروض اخل. النمو االقتصادي

حتولت فيها من عامل مساعد على النمو ،إىل عامل مقيد، و هذا بسبب استخدام هذه القروض يف 
 .ااالت غري اإلنتاجية تارة، و تارة أخرى يف جماالت إنتاجية مع عدم مراعاة فترة التفريخ

ن إن سهولة احلصول على القروض اخلارجية من املصادر اخلاصة خالل فترة السبعينات م .2
القرن املاضي، قد أدى إىل تشويه يف هيكل املديونية اخلارجية لبلدان العامل الثالث، و هو مـا أدى  

 .وأضعف بالتايل قدرا على السداد.إىل تزايد أعباء مديونيتها 
إن القروض اخلارجية اليت عقدا بلدان العامل الثالث قد سامهت يف حل بعض املشـاكل   .3

تقدمة املاحنة لتلك القروض، كأزمة الكساد، و ما ترتب عنها من ضـعف يف  اليت تعانيها البلدان امل
االستثمار، و التشغيل، إذ عادة ما تكون القروض اليت حتصل عليها بلدان العـامل الثالـث، هـي    
قروض مشروطة بإنفاقها بداخل البلدان املاحنة، و هو ما يفسر زيادة حجـم صـادرات البلـدان    

من هنا . فيف حدة أزمة الكساد ،و التضخم يف البلدان الرأمسالية الصناعيةاملتقدمة، و يؤدي إىل خت
، من خالل توريط ) أزمة هيكل النظام الرأمسايل ( نستنتج أن هذه البلدان حاولت أن حتل أزمتها 

 .بلدان العامل الثالث يف أزمة املديونية
من القرن املاضي، حيث إن سياسة االقتراض قد تغريت بصورة عميقة مع بداية الثمانينات  .4

أصبحت تفضل التعاقد على الديون طويلة األجل، اليت تتميز بشروط أفضل، مقارنة بالشروط اليت 
 .تعقد على أساسها القروض القصرية األجل، و هو ما أدى إىل حتسن يف مقدرا على السداد

مثانينيات القـرن   إن الشكل الذي تطورت به الديون اخلارجية لبلدان العامل الثالث ، بداية .5
املاضي، ختتلف متاما عن تلك اليت تطورت ا خالل فترة السبعينات من القرن املاضي، و ذلـك  
بسبب تراجع قرض اإلقراض الدويل أمام بلدان العامل الثالث، بسبب أزمات الديون اليت عرفتـها  
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لفية الثانية، و من بـني هـذه   كثري من بلدان العامل الثالث خالل فترة الثمانينيات إىل غاية اية األ
 .الدول اليت ظهرت فيها أزمة املديونية بشكل قوي هي دول أمريكا الالتينية

لقد مسحت أزمة املديونية اليت تعيشها بلدان العامل الثالث متنفسا للبلدان املتقدمة، من أجـل   .6
ظومة االقتصـاد  عليها ،و خلق شروط جديدة إلعادة ترتيب اندماجها يف من ةجتديد آليات السيطر

الرأمسايل العاملي، من خالل املنظمة العاملية للتجارة، حبيث تبقى بلدان العامل الثالث تـؤدي نفـس   
،كمصدر للمواد األولية ،و أسواق واسعة لتصريف إنتاجهـا،و   ااألدوار اليت كانت تؤديها سابق

أحد تلك اآلليـات  " بريتون وودز"كمجاالت مرحبة لتوظيف رؤوس أمواهلا، و تعترب مؤسسات 
 .اجلديدة

إن أزمة املديونية اخلارجية لبلدان العامل الثالث تعترب أزمة عدم القدرة على السداد ،و ليسـت   .7
أزمة سيولة كما يراها البعض، ألن تلك األزمة تبقى مرتبطة حبالة التنمية االقتصادية، و االجتماعية 

 .حللقة املفرغة للمديونيةوالسياسية يف هذه البلدان، و عدم قدرا على كسر ا
إن ريب رؤوس األموال حنو اخلارج، و الفساد اإلداري يف كثري من بلدان العامل الثالث، قـد   .8

 .شكل أحد العوامل األساسية يف انفجار أزمة املديونية
يعترب خيار إعادة اجلدولة املرتبطة بتطبيق برامج التكييف اهليكلي، من أهم اخليارات املطروحـة   .9

بلدان العامل الثالث للتغلب على أزمة املديونية، و السيطرة على آثارها االقتصادية، و فقـدت  أمام 
السيطرة على أثارها االجتماعية و اليت تبقى هذه الربامج عاجزة حىت الوقت احلاضـر يف إجيـاد   
حلول ناجعة لآلثار اليت ختلفها هذه العملية وذلك قصد تقدمي حلول حول كيفية تسـيري أزمـة   

 .املديونية
إن سياسات التكييف اليت نتضمنها برامج التصحيح اهليكلي ملؤسسات بريتون وودز، هـي   .10

سياسات تتعلق مبعاجلة العوامل الداخلية املسؤولة عن أزمة الديون اخلارجية يف بلدان العامل الثالث، 
تلك البلدان أثناء و اليت تعترب يف نظر خرباء مؤسسات بريتون وودز جمرد هفوات داخلية، ارتكبتها 

أما العوامل اخلارجية اليت سامهت يف حدوث تلك . قيامها بعملية التنمية االقتصادية و االجتماعية
إخل،  ... األزمة، مثل تدهور شروط التبادل الدويل، ارتفاع أسعار الفائدة، تقلبات أسعار الصـرف 

 .فال يعطوا أي اهتمام يذكر
التكييف اهليكلي، إمنا تعكس رغبة مؤسسات بريتون وودز  إن السياسات اليت تتضمنها برامج .11

،يف فرض منط التنمية الرأمسالية على بلدان العامل الثالث، و فرض اندماجها يف النظام الرأمسايل، من 
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خالل إجبارها على تقليص دور الدولة يف احلياة االقتصادية، و حترير التجارة اخلارجية، و فسـح  
 .اال للقطاع اخلاص

إن بلدان العامل الثالث اليت طبقت برامج التكييف، قد متكنت من حتقيق نتائج إجيابية علـى   .12
مستوى التوازنات الكلية، حيث متكنت من تقليص عجز ميزانيتها العامة، و استطاعت السـيطرة  
على التضخم و زادت احتياطات الصرف األجنبية، حيث بلغت يف بعضها مستويات مل يسبق أن 

إالّ أن هذه النتائج ال تعود فقط إىل سياسة اإلصالحات ، ( قبل كما هو حال اجلزائر،  بلغتها من
 ).و إمنا كذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط يف السوق الدولية 

كما متكنت بلدان العامل الثالث من إحداث حتسن يف موازينها اجلاريـة، و حـدث حتسـن يف    
صحيح، إالّ أن ما جتب اإلشارة إليه هنا هـو أن تلـك   مؤشرات املديونية مقارنة بفترة ما قبل الت

النتائج اإلجيابية، اليت حتققت مل تكن ناجتة عن أحداث منو اقتصادي، بقدر مـا يعـود ذلـك إىل    
  .السياسات املالية، و النقدية املتشددة اليت طبقتها

  
حالة ( الثالث ، إن سياسة ختفيض سعر العملة مل يكن له أثر على زيادة صادرات بلدان العامل  .13

، و مل حيصل تنويع يف هيكلها الذي بقيت تسيطر عليه مادة أولية واحدة، أو عدد حمدود )اجلزائر 
هذه الدول معرضة بصورة كبرية للتأثريات اخلارجيـة الـيت    تمن السلع، و هو ما جيعل اقتصاديا

ليت حققتها علـى مسـتوى   تصيب أسعار املواد األولية يف السوق الدولية، و هو ما جيعل النتائج ا
التوازنات املالية و النقدية تبقى ضعيفة، و من املمكن أن تعود تلك املشاكل اليت عانتها من قبل إىل 

 .الظهور مرة أخرى و يف مقدمتها مشكلة تزايد املديونية ، و أعبائها
 كما أدى تطبيق سياسة ختفيض، و صرف العملة إىل إحداث ارتفاع كبري يف الواردات مـن  .14

املواد و السلع الوسيطة الالزمة، لتشغيل اجلهاز اإلنتاجي بتلك البلدان، األمر الذي ضاعفت مـن  
تكاليف إنتاجها،و هو ما أدى إىل توقف الكثري من املؤسسات اإلنتاجية عن نشـاطها، بسـبب   

 .املنافسة القوية اليت أصبحت تواجهها من قبل السلع األجنبية املستوردة
نات من القرن املاضي، من أهم الفترات اليت شهدت فيها املديونية اخلارجية تعترب فترة السبعي .15

تزايدا كبريا،   و ذلك راجع إىل االستثمارات الضخمة اليت أقدمت اجلزائر على تنفيذها خـالل  
نفس الفترة، و كانت النسبة الكبرية من تلك املديونية وجهت لتمويل القطاع الصناعي، و كـان  
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نات من القرن املاضي، حيث وجه جانب كبري من املديونية اخلارجية، إىل متويل ذلك عكس الثماني
 .اإلنفاق االستهالكي

إن أزمة املديونية يف اجلزائر، إمنا ترجع إىل عوامل داخلية بشكل كبري، و هو مـا يعـين أن    .16
ت من القـرن  املسؤولية يف حدوث تلك األزمة إمنا تتحملها السلطات اجلزائرية منذ بداية الثمانينيا

 .املاضي
من أجل التغلب على أزمة املديونية اخلارجية، قـد   1993إن احللول اليت اتبعتها اجلزائر قبل  .17

 .ظرفية) معظمها ( فشلت يف حتقيق أهدافها، و كانت تلك احللول 
إن النتائج اإلجيابية اليت حققها االقتصاد اجلزائري على مستوى استرجاع التوازنات املالية، و  .18

قـد متـت   ... قدية الكلية، بفضل تطبيق برنامج التصحيح اهليكلي مع مؤسسات بريتون وودزالن
بتكاليف اجتماعية باهظة، و ستبقى تلك النتائج هشة يف ظل غياب النمو االقتصادي احلقيقي، و 

بقى  من احملتمل أن تعود املشاكل اليت عرفتها اجلزائر و يف مقدمتها مشكلة املديونية اخلارجية، طاملا
االقتصاد اجلزائر معرضا بقوة للتأثريات اخلارجية نتيجة اعتماده على الصادرات من النفط للحصول 

 .على العملة الصعبة
  .التوصيات:  -2
1. و أوجه القصور يف ابرغم معاناة بلدان العامل الثالث من عدد من اإلختالالت يف اقتصاديا ،

ادية، و االجتماعية والسياسية، و متايز مراحل التطور أدائها االقتصادي، فإن تباين الظروف االقتص
اليت متر ا هذه البلدان، و اختالف حدة املشكالت اليت تواجهها من غـري احلكمـة اسـتهداف    

 .التوصل إىل حل واحد، ميكن تطبيقه على كل هذه البلدان
ج اإلصـالح  و تكمن أمهية هذا املبدأ يف أنه البد ،و بالضرورة من أن ختتلـف أهـداف بـرام   

االقتصادي، من بلد إىل آخر، حسب ما تفضي إليه الشواهد التجريبية عـن ماهيـة املشـكالت    
االقتصادية ،و االجتماعية اليت يواجهها البلد املعين، فإذا اختلفت أسباب املعضالت االقتصـادية ،   

الـيت   و االجتماعية، ستختلف أهداف برامج اإلصالح، و من مث ستختلف جمموعة السياسـات، 
  .ميكن أن تقدم للتغلب على هذه املشكالت

إن التكييف االقتصادي هو قضية ذات أبعاد اقتصادية ،و اجتماعية،و سياسية ،و ليس جمرد  .2
قضية اقتصادية حبتة، و من مث فإن جناح سياسات التكييف يفترض تـوافر املتطلبـات السياسـية    
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ية و املناخ العام، كما انه يتطلب العناية بشكل لتنفيذه، و خباصة فيما يتعلق بطبيعة السلطة السياس
 .خاص باآلثار االجتماعية للتكييفات االقتصادية

بـل  . كما أن إزالة االختالالت االقتصادية كلية، قد ال يتحقق من خالل سياسات تكييفية معينة
يـة  املهم يف األمر أن يكون تصميم السياسات التكييفية ،و تطبيقها منسجما مـع مسـعى التنم  

  .االقتصادية ، و االجتماعية ،و قادرا على يئة الظروف املالئمة هلا على املدى املتوسط، و الطويل
إن االختالالت املوجودة يف اقتصاديات بلدان العامل الثالث ليست اختالالت عارضـة، و   .3

 .ميةإمنا هي اختالالت هيكلية مزمنة تعكس عجز هذه امليكانيزمات اإلقتصادية عن حتقيق التن
و يكمن سبب العجز عن حتقيق التنمية يف تورط هذه البلدان يف عالقات تبعية تارخيية ،فضال عن 

و لذا فإنه ليس من املتوقع للسياسات . إخفاق سياسات التنمية اليت اتبعتها يف النصف القرن املاضي
اسات إىل ختفيف التكييفية أن تقضي على هذه االختالالت كلية، و إمنا يتوقع أن تؤدي هذه السي

  .حدة هذه االختالالت ،خاصة يف جانبها املايل و النقدي، كما بينا ذلك يف حالة اجلزائر
تكييف يف إطار االستمرار يف التبعية، و تكييف كمقدمة للخالص : للتكييف مدخالن مها  .4

اسـات  ،    من التبعية، و مثة فرق كبري بني طبيعة التكييف يف هذين اإلطارين، و ما يتطلبه من سي
و نرى أن ندعوا بلدان العامل الثالـث إىل االنطـالق يف تصـميم    : و ما يتمخض عنه من نتائج 

سياسات التكييف من مدخل التحرر من التبعية ،و بناء التنميـة املسـتقلة، و حتقيـق العدالـة     
 .االجتماعية

ضـروري   إن االنضباط االقتصادي، و خباصة يف ااالت النقدية،و املالية هـو عنصـر   .5
و هو البديل للفوضى االقتصادية، اليت عاشتها و ما زالت تعيشها كثري من .   للتكييف االقتصادي

 .بلدان العامل الثالث
أي ( و املدخل الطبيعي هلذا االنضباط هو استرداد الدولة لدورها يف توجيه االقتصـاد الـوطين،   

يسية لالقتصاد الوطين مبا خيدم األهـداف  ،    و تعميق سلطتها على املفاتيح الرئ) سلطة تنظيمية 
  .احلقيقية للتنمية

إن االنضباط االقتصادي له تكلفة اجتماعية، و املهم يف هذا اإلطار، هو االعتراف ـذه   .6
التكلفة، وأن ال يلقي ا على عاتق الطبقات الفقرية، و أن تتوزع هذه التكلفة على الطبقـات، و  

 .ب قدرا على التحمل، مراعاة ملبدأ العدالة االجتماعيةالفئات االجتماعية املختلفة حبس
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إن األساليب السعرية غري املباشرة للتكييف، ال تكفي وحـدها الحتـواء اإلخـتالالت     .7
املوجودة ،و خلق بيئة أفضل للتنمية، و أوضاع معظم بلدان العامل الثالث تقتضي أعمال أسـاليب  

 .ع األساليب السعريةالتدخل اإلداري، و التخطيط جنبا إىل جنب م
و لذا ال ينبغي استبعاد أساليب مثل الرقابة على الصرف، و حصص االسترياد، و ذلك يف ضـوء  

  .الظروف اخلاصة بكل دولة
إذا ما أفضى التحليل املوضوعي ملعطيات هذه االقتصاديات إىل احلاجة السـتخدام أدوات   .8

اإلمجايل، إلجناز التكييف املطلـوب، فانـه   إدارة الطلب التقليدية اليت دف إىل احلد من الطلب 
يتطلب يف هذه احلالة مراعاة الظروف االقتصادية، و االجتماعية السـائدة، و أن تـتم صـياغة    

 .السياسات املطلوبة بطريقة انتقائية ،و مالئمة حبيث ال تلقى بعدد التكييف على الطبقات الفقرية
إلجناز التكييف املطلوب يف اهلياكل و املسارات و عموما فان تقييد الطلب الكلي ال يكفي وحده 

ساق إدارة الطلب الكلي من : االقتصادية لبلدان العامل الثالث، و من الضروري السري على ساقني 
  .من جهة ثانية) العرض ( جهة و ساق زيــادة اإلنتــاج 

مح بتحقيـق  إن إنشاء نادي للمدينني على غرار نادي الدائنني، يس. إنشاء نادي للمدينني .9
  :عدة أهداف، ميكن إجيازها يف النقاط التايل 

  
أ ـ عدم التفرد بالبلد املدين، كما هو الشأن يف عملية إعادة اهليكلة يف الوقت احلايل أو السـابق،   

  .مما يؤدي إىل فرض الشروط اليت ختدم مصاحل البلدان الدائنة ،و عدم مراعاة مصاحل البلدان املدينة
من البلدان املتخلفة يف هذا النادي يعين بالضرورة حتسني شروط االقتراض، ب ـ وجود جمموعة  

و حتسني شروط إعادة اجلدولة اليت عرفت يف الفترة األخرية تعديالت جزئية بسبب االنتقـادات  
  .الدولية للعملية

، جـ ـ إمكانية حتسني شروط أو توفري الظروف املالئمة ، املرافقة لربنامج صندوق النقد الدويل 
اليت كانت و ال زالت حمل انتقاد على اعتبار أا دف إىل رفع طاقة املدين على الـدفع، بغـض   

  .النظر عما ينجر عن ذلك من نتائج اجتماعية و اقتصادية و سياسية
د ـ إمكانية ختفيض جزء من مديونية بلدان العامل الثالث عن طريق حتسيسها مبسؤولياا التارخيية  

حتسيس البلدان الرأمسالية، املتطورة مبسؤولياا عن عمليات التخلف، بسبب ظاهرة  أي( للمديونية 
النبيباد الشراكة اجلديدة لتنمية ( االستعمار اليت أدت إىل تشويه كبري يف هياكلها االقتصادية ، ولعل
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لبلـدان  إفريقيا اليت من بني أهدافها خلق ديناميكية تسمح بتجاوز التأخر الذي يفصل إفريقيا عن ا
األكثر تصنيعا ، وعليه أن املساعدات اليت تقدم إىل إفريقيا من قبل الـدول الصـيناعية ، إذا مـا    
أستغلت بشكل إجيايب وفعال يف جمال اإلدارة احلسنة ، والتنمية البشرية والبىن التحتية وصـوال إىل  

  .األسواق الدولية، سوف تؤثر بدون شك على ختفيض حجم املديونية 
  :ري موارد أكثر و ذلك على مستويني هـ ـ توف

و هي القروض الثنائية املقدمة من طرف البلدان الرأمسالية املتطورة، و املؤسسات  :املستوى األول 
  .النقدية املالية التابعة هلا

املؤسسات النقدية و املالية الدولية و ذلك بتوفري موارد مالية أخرى تسمح بزيادة  :املستوى الثاين 
النمو ببلدان العامل الثالث ، مع إمكانية إنصاف هذه البلدان من خـالل تغـيري نظـام    معدالت 

  .التصويت احلايل، الذي هو يف غري صاحل بلدان العامل الثالث
إن عالج أزمة الديون اخلارجية وحل مشاكلها املعقدة ، : كيفية اخلروج من أزمة املديونية  -10

، وهذا ما جيمع عليه كافة الباحثني ، مؤكدين علـى أن  جيب أن يكون له بعد دويل وآخر حملي 
هذه األزمة وإن كانت ختص يف املقام األول جمموعة بلدان العامل الثالث ، إال أا متثل يف نفـس  
الوقت قضية عاملية نتيجة للدور الذي لعبه اإلطار الراهن للعالقات الدولية يف إجياد هذه األزمـة،  

يتطلب فقط جمرد خلق ظروف مناسبة لبلدان العامل الثالث، وإمنا أيضا يف  هلذا فإن احلل الناجح ال 
  : اإلقتصاد العاملي  

رغم اإلعتقاد أن عالج أزمة : الدور الدويل يف عالج أزمة الديون اخلارجية لبلدان العامل الثالث  -أ
التعاون الدويل يبقى أمرا  املديونية جيب أن ينبع من رفع القدرة الذاتية لبلدان العامل الثالث ، إال أن

هاما يف هذا اإلطار ، حيث مل يعد مقبوال أن تنحصر اجلهود الدولية يف وضع قواعد ومبادئ عامة 
فقط يتفق عليها يف إطار املنظمات الدولية ، وإمنا ال بد أن تترجم هذه اجلهود يف شكل سياسات 

  .فعالة تؤدي إىل نتائج إجيابية 
  :يف عالج أزمة املديونية جيب أن تنصب على عاملني رئيسيني مها  وعليه فاجلوانب الدولية 

وذلك بزيادة موارد بلدان العامل الثالث من العمالت األجنبية حىت تستطيع هـذه  : العامل األول 
الدول  بالوفاء بأعباء خدمة الديون اخلارجية ، ويف نفس الوقت اإلستمرار يف متويـل الـواردات   

  : املطلوبة من خالل 
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العمل على زيادة حصيلة الصادرات ، ومتكينها من النفاذ إىل األسـواق   -
  .اخلارجية 

العمل على زيادة املوارد املالية لبلدان العامل الثالث ، اليت يقـدمها هلـا    -
اإلقتصاد العاملي على شكل مساعدات ومنح من الدول الصديقة وأيضا 

 .على شكل قروض ميسرة 
علية اجلهود الدولية إلختاذ ترتيبات دولية معينة للتخفيف من أعبـاء  يعتمد على فا: العامل الثاين 

  .الديون اخلارجية من خالل إلغاء هذه الديون ، أو جزء منها على األقل ، أو إعادة جدولة الديون 
رغم مسؤولية اتمع الدويل عن : املهام املطلوبة على الصعيد احمللي حلل أزمة املديونية اخلارجية  -

ن أزمة الديون اخلارجية لبلدان العامل الثالث ، إال أن معظم العبء الرئيسي للجهود الرامية جزء م
للخروج من هذه املشكلة ، يقع على عاتق بلدان العامل الثالث نفسها ، اليت يتعني عليها أال تنظـر  

ي يتفهموا حلل هذه األزمة من اخلارج ، وأن تعلق أمال كبريا على ما تستدره من عطف الدائنني ك
حجم الكارثة الواقعة من جراء أثقال الديون اخلارجية على بلدان العامل الثالث واليت عليها التحرك 
بالسرعة املطلوبة إلحداث تغريات يف سياستها اإلقتصادية إلجياد خمرج ألزمة الديون ، ناهيك عن 

  : إقتالع اجلذور املسبية هلا ، وذلك بواسطة 
احمللية املمكنة والضائعة ، وهي مـوارد هائلـة ، وتتمثـل يف مكافحـة     حشد وتعبئة املوارد  -

االستهالك التريف يف القطاعني العام واخلاص ضمن برنامج تقشف وطين ، حملي ، وعلى حنو يقلل 
من فجوة املوارد احمللية ، وما يناظرها من فجوة يف وضع سياسة مرنة وكفؤة من أجـل ترشـيد   

  .وحسن إستخدام موارد النقد األجنيب الواردات وتشجيع الصادرات 
مكافحة خروج رؤوس األموال سواء اهلاربة أو املهربة للخارج ، حيث ثبت أن أكثر البلـدان   -

مديونية هي من أكثر البلدان اليت ينساب منها املال للخارج ويستثمر بأمساء األفـراد يف البنـوك   
  . اخلارجية ويف أشكال اإلستثمارات املختلفـة 

تناقض عجيب ، وخمالف ملنطق األمور ، إذ كيف يهرب املال للخارج يف الوقـت الـذي    وهنا
ولن يتم القضاء على هذه الظاهرة إال من خالل القضاء على الفسـاد اإلداري  . يستدين فيه البلد 

والدخول الطفيلية وغري املشروعة واآلليات اليت تسهل اهلروب والتهريب ، كما أن حتقيق ذلـك  
  .بيق القوانني بصرامة ونزاهة شديدتني يتطلب تط
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العمل على زيادة حجم اإلنتاج احمللي يف األجل القصري ، وخباصة ما كان منه متعلقا باملنتجات  -
الضرورية الالزمة إلشباع احلاجات األساسية ، وذلك بالقضاء على الطاقات العاطلـة وعـالج   

اإلنتاجية ، سواء يف القطاع العام أو اخلاص ، وقد اليتطلب ذلك أية  املشكالت املسببية إلخنفاض
استثمارات تذكر ، بل رمبا جمرد عالج ناجح ألخطاء اإلدارة وتعديل السياسات اإلقتصادية املطبقة 
، كما انه من احملتمل زيادة إنتاج الغذاء من خالل إعادة النظر يف التركيـب احملصـول للقطـاع    

 .الزراعي 
مناخ إستثماري مالئم ، يساعد على جذب املدخرات حنو اإلستثمار يف القطاعات األشد  خلق -

حيوية للخروج من األزمة ، ويف مقدمتها القطاعات املنتجة للغذاء وسلع اإلحتياجات األساسـية،  
وسيتطلب ذلك مكافحة التضخم وإعادة النظر يف السياسات السـعرية واإلئتمانيـة والضـريبية    

  .عانات والدعم وسياسة اإل
التصدي لظاهرة عجز املوازنة العامة للدولة ، ليس من خالل ضغط اإلنفاق العام اجلاري املوجه  -

أو تقليـل اإلنفـاق العـام    ) التعليم ، الصحة ، الضمان اإلجتمـاعي  ( للخدمات اإلجتماعية 
  .رشيد اإلنفاق العام اإلستثماري بل من خالل دعم طاقة الدولة الضريبية وزيادة املوارد العامة وت
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 ملخص
رقم واحـد   املشكلة  تعتربتعيشها معظم بلدان العامل الثالث ن مشكلة املديونية اخلارجية اليت إ          

صـبحت بالنسـبة   أجتماعية يف هذه البلدان ، بل إلاإلقتصادية و و مستقبل التنمية ا حاضر اليت تواجه
  لسياسي بشكل مباشروا االجتماعيو  االقتصاديستقرارها إزمة حقيقية دد أ لبعض دول العامل الثالث

  .جل جتاوز حالة التخلف اليت تعيشها أمن  هذه الدول ام جهود التنمية اليت تقوم امأحواجز  ق،و ختل
اجلزائر  الثالث حالةالعامل بلدان دراسة و حتليل مديونية " حتت عنوانجاء هذا البحث هنا من          

اخلارجية على من تقع مسؤولية الديون  :أبرزهاكان من  لنجيب من خالله على جمموعة من التساؤالت"
احلد  أوكيف ميكن التخلص منها ،  سباا؟أهي  ما،  هي طبيعة املديونية اخلارجية  ؟ ما، للبلدان املدينة؟

        األقل ؟ثارها على أمن 
خرى أىل عوامل داخلية و إاملديونية ترجع يف االساس أزمة  أنوقد تبني لنا من خالل هذا البحث        

تلك البلدان ،و قد فشلت احللول االنفرادية اليت  اقتصادياتار وخيمة على ثأخارجية ،وقد كان لذلك 
 ما قدرا على السداد و النمو ،و هو استعادةزمة و جل التغلب على تلك ألأمن قامت ا تلك البلدان 

و تطبيق  ديوا، جدولة إعادةطلب  مؤسسات بريتون وودز بقصد إىل اللجوءإىل  األخرييف  هاأضطر
قد ف ف الذي طبقته اجلزائريعرضنا لربنامج التكيوقد تبني لنا ذلك من خالل  .التكييف اهليكلي برامج

مكن أالتوازنات املالية و النقدية الكلية ،حيث  خاصة على مستوى متكنت من حتقيق نتائج اجيابية ،
 ضخم اىل مستوىخفض معدل التمن مكنها أختفيض العجز يف ميزانياا العامة اىل مستوى مقبول ، كما 

النجاح النسيب  هذه أنال إاملديونية مقارنة مبا كانت عليه قبل التكييف ،  ميكن حتمله،وحتسنت مؤشرات
يف ختفيض حجم املديونية بشكل كبري ال يرجع فقط إىل سياسة التكييف وحدها ، بل إىل ارتفاع أسعار 

وبصورة   . ختفيض  حجم املديونية بشكل كبريكان له األثر الواضح يف فقد النفط يف بداية األلفية الثالثة
فيها   معدالت البطالة حيث عرفت   ة ،كبري اجتماعيةقد حتققت بتكاليف عامة أن النتائج اإلجيابية 

و توسعت  حدث تدهور يف املستوى املعيشي و الصحي لغالبية السكان ، ولكن بشكل بطيء،و تراجع
  . هلا عالقة بالفقر ا مسح بظهور أمراضهذا م، و ردائرة الفق
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Résumé : 
 
 
             Le problème de l’endettement extérieur que vit la majorité des pays en 
voie de développement , est le premier problème qui entrave le développement 
économique et sociale  de ces pays , et qui représente une véritable crise qui 
menace directement la stabilité économique , sociale et politique , et crée des 
entraves  aux efforts de ces pays pour surmonter leur sous développement. 
            C’est à partir de ce constant , qu’est venu l’idée de ce travail de 
recherche intitulé « étude et analyse de l’endettement des pays en en voie de 
développement : le cas algérien » pour répondre aux questions suivantes : à qui 
revient la revient la responsabilité de l’endettement extérieur  des pays  
débiteurs ? la nature de l’endettement extérieur ? qu’elles sont les causes de cet 
endettement ? et comment se passer de l’endettement extérieur , ou  limiter ses 
répercussions ? . 
              Il se dégage de cette recherche , que l’endettement est du à des causes 
intérieurs et d’autres extérieures , ce qui à engendré des répercussions 
dramatiques  sur les économies de ces pays . et toutes les solutions entreprises 
par chaque pays séparément , pour maîtriser cette  crise et recouvrer sa capacité 
de remboursement , et son développement ont échoués , ce qui les à contraint 
finalement à s’adresser aux institutions Brighton Woods , pour le 
rééchelonnement de ses dettes et d’appliquer un programme d’aménagement 
structurel .  
             en Algérie son application à donné lieu à des résultats positifs 
particulièrement  aux niveaux des équilibres financiers et monétaires global , ce 
qui à permit de ramener le déficit et l’inflation à un niveau acceptable , et 
l’amélioration des indices de l’endettement en comparaison de ce qu’elle était . 
seulement ce succès et cette baisse de l’endettement est relatif , est du non 
seulement à  aux programmes d’aménagement structurel , mais aussi à 
l’augmentation du prix du baril de pétrole à partir du début du 3eme millénaire 
et   dont les répercussions sont évidentes dans la grande baisse de l’endettement 
globalement ces résultats positifs ont un prix social élevé , le niveau du chômage 
à connu un recul peu significatif ,  régression du niveau de vie et de la 
couverture sanitaire  pour la majorité de la population , l’appauvrissement 
grandissant , et l’apparition de maladies liés à la pauvreté .   



ABSTRACT :  

        The problem of external indebtedness is where most of the developing 

countries, is the first problem that hinders economic and social development of 

these countries, and represents a real crisis which directly threatens the economic 

stability, social and political , and creates barriers to these countries' efforts to 

overcome their underdevelopment. 

              From this constant, came the idea of this research work entitled "study 

and analysis of the debt burden of countries in the developing world: the case of 

Algeria" to answer the following questions: Who returning the responsibility of 

the external debt of debtor countries? The nature of the external debt? They are 

the causes of this debt? And how do without external indebtedness, or limit its 

impact? .  

               It emerges from this research, that the debt is due to causes other 

internal and external, which led to dramatic repercussions on the economies of 

these countries. And all the solutions undertaken by each country separately, to 

control this crisis and regain its ability to repay, and its development has failed, 

which finally forced to turn to Brighton Woods institutions, for the rescheduling 

of its debts and 'implement a program of structural adjustment.  

              In Algeria its application to lead to positive results particularly at the 

financial and monetary balances overall, which enabled to reduce the deficit and 

inflation at an acceptable level, and improved indices of indebtedness in 

comparison from what it was. Only this success and the decrease of debt is 

relative, is not only to structural adjustment programs, but also to an increase in 

the price of oil from the beginning of the 3rd millennium and the implications are 

obvious in the big drop in overall indebtedness these positive results have a high 

social price, the unemployment rate continued to decline to little significant 

decline in the standard of living and health coverage for the majority of the 

population, the growing impoverishment , and the emergence of diseases linked 

to poverty. 

350 


