
  

)٦٧٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 رن ار اأوام ا  

داول اا     
ا ا ) ةل ا٢٠١٨ -  ٢٠١٠(  

 

 ةالدكتــــــور

  ا ا   ء

  دا وا ا  

  دارا  ا ا  

  



 

)٦٧٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     



  

)٦٧٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

  

  :   

  :ملخص البحث 

 املرصي مشكلة الـديون اخلارجيـة  والتـي تعتـرب مـن أخطـر وأعقـد االقتصاديواجه     

القضايا التي تواجه اقتصاديات الدول الناميـة بـشكل عـام  ومـرص بـشكل خـاص ؛ وقـد 

 عمليات التنمية يف معظم الدول املدينة ومنها مرص، ًانعكست  هذه املشكلة سلبا عىل

 عـىل العـتامداو التي كانت يف األصل تأمـل يف حتقيـق تنميتهـا املنـشودة عـن طريـق 

  .التمويل اخلارجي

 للدول النامية يف ةاألجنبي أمهية القروض إىلتشري العديد من الدراسات والتجارب       

 التـي ةاألجنبيـلدول عىل تغطية فجوة العمالت  ومساعدة هذه اةياالقتصادعملية التنمية 

 فـيام لـو ةياالقتـصاد عجلـة التنميـة إدارة منهـا يف االسـتفادةتعاين منهـا ، حيـث يمكـن 

 وتوزيعهـا عـىل القطاعـات السـتخدامها السليمة ةياالقتصادوضعت األسس واملعايري 

تصاديات ذاتية النمو  اقإىل، والوصول ةياالقتصاد التي تساهم يف دعم التنمية ةياالقتصاد

  . عىل املوارد الذاتيةالعتامدابقادرة عىل التقدم 

تكـون قـادرة يف  وذلك ألن املـدخرات املحليـة  يف الـدول الناميـة  ومنهـا مـرص ال     

 لتحقيق معدالت النمو الالزمة يةاالستثامر للتنمية عىل متويل الربامج األويلاملراحل 

  . اخلارجي عىل متويل تلك الربامجرتاضاالق املرغوبة، هلذا يعمل ياالقتصاد
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 الناجتــة عــن الــديون اخلارجيــة  اآلثــار عــىل  تــسليط الــضوءإىلهيــدف البحــث    

ممـا يـساهم يف .  يف مرص و الـدول الناميـةةياالقتصادوانعكاساهتا السلبية عىل التنمية 

 و  يف مـرصةياالقتـصاد عـىل التنميـة اآلثـار طرق فعالـة ملواجهـة انعكـاس تلـك إجياد

 االدخـار واالسـتثامرالعمل عىل احلد من النتائج الـسلبية الناجتـة عنهـا، والتـأثري عـىل 

، والتـأثري  يةالسـترياداوالعالقة بينها وبني ظواهر اقتصادية مثل التـضخم ونقـص الطاقـة 

 األساسية ، من خالل استخدم عدة طرق بحثية عنـد االحتياجاتعىل مستوى الرفاهية و

 يف مرص ، ةياالقتصاد الناجتة عن الديون اخلارجية عىل التنمية ثاراآلالتطرق ملوضوع 

مـع . أمهها املنهج الوصفي، التأصييل، والتحلييل وذلك عند تناول موضوع الدراسـة 

وجود صعوبات عند تناول موضوع الدراسة أمهها مشكلة نقـص املعلومـات اخلـاص 

  .باحلالة املرصية وتضارهبا

  ، مـع تـسليط ٢٠١٨ حتـى ٢٠١٠دراسـة الفـرتة الزمنيـة مـن  يتناول اإلطار الزمني لل   

 املوازنةالضوء عىل التطور التارخيي ملشكلة الديون اخلارجية يف مرص وتطور عجز 

أمــا النطــاق املكــاين يرتكــز عــىل .  اخلــارجيلالقــرتاضفيهــا بوصــفه ســبب اللجــوء 

 ، و  مقدمـةإىلومـن خـالل خطـة بحـث تنقـسم . مجهورية مرص العربية بـشكل خـاص

، وثالث مباحث أخرى مبحث " التأصيل "بعنوان الديون اخلارجية :  مبحث متهيدي

 اخلـارجي، ومبحــث ثــاين لالقــرتاض وءاملوازنـة يف مــرص واللجـأول، بعنـوان عجــز 

 املبارشة وغري املبارشة للديون اخلارجية، ومبحث ثالث بعنوان مواجهة اآلثاربعنوان 

  . البحثإليها والنتائج التي توصل مشكلة الديون اخلارجية، ثم خامتة

 التضخم  عجز املوازنة - ةياالقتصاد التنمية الديون اخلارجية  :الكلمات املفتاحية

  .يةالستريادا الطاقة  خدمة الديون  االدخار  االستثامر 
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Abstract: 

  One of the most threatening and most complex issues that confront 

the economies of the developing countries in general and Egypt in 

particular, is the problem of foreign debts. This problem negatively 

affects the development process in most indebted countries, 

including Egypt. Many studies refer to the fact that foreign loans are 

necessary to help developing countries with their development 

process, to overcome the shortage of hard currency, and to push the 

economy wheel ahead until it can depend on the local resources in 

its progress. Because local savings are not capable of financing the 

investment programs in their early stages, foreign loans are meant to 

help finance these programs. 

     The present research paper aims to shed light on the effects 

resulting from foreign debts and their negative reflections on the 

economic development in Egypt and other developing countries. 

The research is an attempt to find effective methods to face these 

reflections, to limit their negative effects on investment and saving, 

to deal with such economic phenomenon as inflation and the lack in 
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import capability and in people’s essentials. The study uses different 

approaches in dealing with the research issue, such as the 

descriptive and the analytical.  Worthy of note is that the research 

has faced hardships related to the Egyptian economy because the 

data is either contradicting or lacking. Focusing on Egypt in 

particular, the study covers the period from 2010 through 2018, 

detecting the historical development of the foreign debt problem and 

the budget deficit as the main reason for resorting to foreign debts. 

The paper consists of an introduction, a preliminary section with the 

title “Foreign Debts”, three other sections and a conclusion. The title 

of the first section is “Egyptian Budget Deficit and Resorting to 

Foreign Debts”; the title of the second is “Direct and Indirect Effects 

of Foreign Debts”; and the title of the third is “Facing Foreign 

Debts”. The conclusion presents the findings and the concluding 

remarks of the research.                

Keywords:  foreign debts – economic development - budget deficit 

– inflation – investment - saving – debt service – import capability 
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   املقدمة

 الدولة املرصية مثل معظم الدول النامية مشكلة زيـادة حجـم الـدين تواجه       

 -٢٠١٧ ملوازنـة املـايلمحـل البيـان العام بشقيه الداخيل واخلارجي، فقـد 

 الـضخم الرتفـاعا ملرص، حيث كان ياالقتصاد بخطورة الوضع إنذار ٢٠١٨

ــغ  ــة، يبل ــة واخلارجي ــديون املحلي ــد ال ــ٣٨٠لفوائ ــه ٩٨٦ارا و ملي ــون جني  ملي

، تـذهب ٢٠١٦/٢٠١٧ املـايل مليون جنيه عن العام ٤٦٦ مليارا و٨٨بزيادة 

، هـذا الـرقم يبلـغ )١(اخلـارجي مليون جنيه خدمـة للـدين ٥٥١ مليارا و٢٥منها 

ــن % ٣٤.٤ ــايلم ــرص إمج ــاق م ــون يف إنف ــدر برتيلي ــة، واملق ــة العام  املوازن

 تريليـون ٣عقـود لتبلـغ مـؤخرا  تراكمت عـىل مـر التي مليارات جنيه، و١٠٦و

 ٤٧١ مليــار و٧٠٥ ماليــني جنيــه، بعــد أن كانــت تبلــغ فقــط ١٠٥ مليــار و٥٨و

 .)٢(٢٠٠٩-٢٠٠٨ املايل هناية العام يفمليون جنيه 

 زيـادة تقـدر ٢٠١٧/٢٠١٨   وقد شهد الـدين اخلـارجي خـالل العـام املـايل

عـن طريــق  لالقـرتاضمليـار دوالر وذلـك نتيجـة كنتيجـة  أساسـية ٢٣.٣بنحـو

مليـار دوالر وجـزء مـن قـرض صـندوق النقـد ٧ سندات دوالرية بقيمـة إصدار

                                                           

 جنيـه  فوائـد عـن الـديون الداخليـة، ٤٣٥ مليارا و٣٥٥أغلب هذه املبالغ والبالغة ) ١(

 . اقرتضتها احلكومة عن طريق أذون اخلزانة من البنوك املحليةوالتي

 وزارة املالية املرصية) ٢(

http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%
88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
%D9%8A%D9%87/PE/Pages/budget17-18.aspx 

 ١٦/٨/٢٠١٨بتاريخ 
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ــار دوالر وقــرض مــن البنــك الــدويل بقيمــة٢.٧٥الــدويل بقيمــة  مليــار ٢ ملي

 .)١(مليار دوالر٠.٥ بقيمةاإلفريقية من بنك التنمية وقروضدوالر ، 

 زيـادة ز  لتغطيـة العجـاالقـرتاض العجـز ( إذن نحن أمام دائـرة متكـررة مـن 

 فمزيـد  ثم مزيـد مـن العجـز  فمزيد من الضغط عىل النفقات فائدة الدين 

ــتهم املوازنــة العامــة اً أصــبحت خطــرالتــي، هــذه الــدائرة ).االقــرتاضمــن   يل

 .للدولة

 القدرة عـىل حتجـيم الـدين العـام السـيام الـدين يف األكرب يتمثل التحدي  إن 

 ختفـيض حجـم اإلنفـاق يفاحلكومة  تواجهها التياخلارجي، مع الصعوبات 

 يرتبط عادة بمتطلبات حتميـة، سـواء بالنـسبة لألجـور أو الـدعم، الذيالعام، و

 . الستثامراتاأو 

ا  فا:  

 الناجتة عـن اآلثار عىل وء تسليط الضإىلباحث من خالل بحثه هيدف ال  

ــة  وانعكاســاهتا الــسلبية عــىل التنميــة  يف الــدول  ةياالقتــصادالــديون اخلارجي

 .النامية بشكل عام ومرص بشكل خاص

ا أ:  

 الناجتـة عـن الـديون اخلارجيـة ممـا يـساهم يف اآلثـاريعمل عـىل تقـدير   

 يف ةياالقتـصاد عـىل التنميـة اآلثـار طرق فعالة ملواجهـة انعكـاس تلـك إجياد

 . مرص

                                                           

ــة) ١( ــدول : وزارة املالي ــايل ١٩ج ــسابق ، إمج ــع ال ــارجي، املرج ــدين العــام اخل  ال

 .٣٩ص
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إا   

ن الـديون اخلارجيـة   الناجتـة عـاآلثـار البحث حـول انعكـاس إشكاليةتدور     

  يف الدول النامية  بشكل عام ويف مرص بشكل خاص ، ةياالقتصادعىل التنمية 

 .والعمل عىل احلد من النتائج السلبية الناجتة عنها

ت ا:  

واجه الباحث عدة صعوبات عند تناوله ملوضوع الدراسـة أمههـا مـشكلة        

 . وتضارهبانقص املعلومات اخلاص باحلالة املرصية 

راا  ق اا:  

 الناجتـة اآلثـاراستخدم الباحث عدة طرق بحثيـة عنـد التطـرق ملوضـوع   

ــة  ــىل التنمي ــة ع ــديون اخلارجي ــصادعــن ال ــنهج ةياالقت ــا امل ــرص ، أمهه  يف م

 .الوصفي، التأصييل، والتحلييل وذلك عند تناوله موضوع الدراسة

أو :ا ا:  

ــاد املــشكلة اعتمــد ال      ــف أبع ــك لوص ــفي، وذل ــنهج الوص ــىل امل ــث ع باح

 يف ةياالقتــصاد الناجتــة عــن الــديون اخلارجيــة عــىل التنميــة اآلثــارملواجهــة 

 اآلثــار ملواجهــة الالزمــةمــرص مــع حماولــة رســم صــورة لــألدوات والتــدابري 

 . يف مرصةياالقتصاد التنمية وانعكاساهتا عىلالناجتة عن الديون اخلارجية 

م:ا ا :  

اعتمـد الباحـث عــىل املـنهج التأصــييل، وذلـك لتأصــيل املـشكلة الــديون      

 .اخلارجية عىل التنمية يف مرص البداية حتى تطورها للوضع احلايل

 :ا ا:  

 املـستمدة مـن اجلهـات حصاءاتاعتمد الباحث عىل حتليل البيانات واإل     

 .املالية يف مرص والبنك املركزي املرصياملعنية، مثل وزارة 
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  : وام ااطر 

ــن     ــة م ــة احلالي ــرتة الزمني ــاول الف ــة يتن ــي للدراس ــى ٢٠١٠  اإلطــار الزمن  حت

 النطــاق املكــاين أمــا.، مــع تــسليط الــضوء عــىل فــرتات زمنيــة ســابقة  ٢٠١٨

 . بشكل خاصةمرص العربييرتكز عىل مجهورية 

ا :  

 .ةمقدم

 ." التأصيل "الديون اخلارجية : مبحث متهيدي

 . اخلارجيلالقرتاض وء يف مرص واللجاملوازنةعجز : مبحث أول

 . املبارشة وغري املبارشة للديون اخلارجيةاآلثار: مبحث ثاين

 .مواجهة مشكلة الديون اخلارجية: مبحث ثالث 

 .خامتة

 .النتائج
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  تمهيديالبحث امل

"أصيل الت"الديون اخلارجية 

ــسيايس  ــتقالهلا ال ــد اس ــة بع ــدول النامي ــن ال ــد م ــارعت العدي ــق إىل    س  تطبي

سياســات تنمويــة طموحــة تطلبــت رؤوس أمــوال كبــرية ، عــىل الــرغم مــن أن 

 املحـيل، وعـدم االدخـارمعظم هذه الدول كان يعاين من انخفـاض معـدالت 

ممـا . نميـة لعمليـة التالالزمـة السـتثامراتاكفاية املدخرات املتاحة لتمويـل 

 مــصدر لــرؤوس باعتبــاره، االقــرتاض اللجــوء للتمويــل اخلــارجي وإىلفعهــا 

 .  لعملية التنميةالالزمةاألموال 

  األولاملطلب 

  اخلارجياالقرتاض املفهوم  و أنواع 
  

أو:-  اضا:  

ً اخلـارجي قــديام وحـديثا ووفقـا ملــا عرفـه البنــك االقــرتاض  اختلـف مفهـوم  ً ً

 .ىل النحو التايلالدويل، ع

١ -ا ا :   

 تلــك املبــالغ التــي اقرتضــها اقتــصاد قــومي مــا، "   يقــصد بالــدين اخلــارجي 

والتي تزيد مدة القـرض فيهـا عـن سـنة واحـدة، وتكـون مـستحقة األداء للجهـة 

 أو عــن طريـق تـصدير الــسلع ةاألجنبيـاملقرضـة عـن طريـق الــدفع بـالعمالت 

ــدمات  ــاواخل ــ. إليه ــات أو اهليئــات ويكــون ال ــن طريــق احلكوم دفع إمــا ع

ــضامنة  ــمية ال ــة الرس ــات العام ــق اهليئ ــن طري ــا، أو ع ــة عنه ــمية املتفرع الرس

 .)١(" األفراد واملؤسسات اخلاصةاللتزامات

                                                           

 .٥٦ ، ص ١٩٨٥الديون والتنمية، دار املستقبل العريب، القاهرة، :  رمزي زكي.د) ١(
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 اخلـارجي القـروض التـي تكـون مـدهتا لالقـرتاض    يستبعد املفهـوم الـسابق 

ن غـري املـضمونة مــن  ، كــام يـستبعد يف هـذا التعريـف الــديو)١(أقـل مـن الـسنة

  .)٢(طرف احلكومات

٢- ا ا )ووا  (:

الدين الـذي تبلـغ مـدة اسـتحقاقه "   يعرف البنك الدويل الدين اخلارجي بأنه 

األصلية أو املحددة أكثر من سـنة واحـدة، وهـو مـستوجب ألفـراد أو هليئـات 

 .)٣("وخدماتمن غري املقيمني ويسدد بعمالت أجنبية أو بسلع 

                                                           

 املاليـة احلـادة لعـام زمـةارتفع الطلب القـروض القـصرية األجـل عليهـا خـالل األ) ١(

 بالنسبة ملجموعة الدول النامية بحيث أصبح هذا النوع من القروض يشكل عبئا ١٩٨٢

 .ثقيال إضافيا يف املديونية اخلارجية

 جمموعة عمل تضم كل من الصندوق النقـد الـدويل، والبنـك ١٩٨٤تكونت سنة ) ٢(

، وبنك التسويات الدوليـة، قامـت بوضـع االقتصاديةالعاملي، ومنظمة التعاون والتنمية 

 إمجـايل إن "ريف موحـد وشـامل للمديونيـة اخلارجيـة يف تقريرهـا الـسنوي وهـوتع

 مبلغ االلتزامات التعاقديـة اجلاريـة إىلًالديون اخلارجية يف تاريخ معني يكون مساويا 

 تسديدات مقيمي دولة ما، جتاه غري املقيمني به، ويشمل حتمية تـسديد إىلالتي تؤدي 

 دوهنـا، أو دفـع الفوائـد مـع أو بـدون تـسديد مبلـغ أصل الـديون مرفقـا بالفوائـد أو مـن

 املكونــة ساســية و ســمي هــذا التعريـف بــاملركزي ألنــه يعـرف العنــارص األ"األصـل

 .للمديونية اخلارجية

  :ملزيد من التفاصيل انظر

DEMBINSKI. M. Pawel: International Debt, OECD, Paris, 1988,p20. 

– INST /91 /٦/١١ن اخلارجي، الوثيقة رقم  الديإدارةصندوق النقد الدويل، ) ٣(

XIII  ،٤٠ ص - ٣٩ ،ص ١٩٩١، واشنطن. 



  

)٦٨٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 م :رن اا :  

    عند تناول املفهوم اخلاص باملديونية اخلارجية جيب التمييز بـني الـديون 

الصافية والـديون اإلمجاليـة، حيـث تـساوي الـديون الـصافية الفـرق بـني قيمـة 

الـديون املـستحقة عـىل اخلـارج (األرصدة اخلارجية التي يمتلكها املقيمون 

وأرصـدة الدولـة التـي يمتلكهـا غـري املقيمـني ) ملمنوحة للخارجوالقروض ا

وال تنطبــق الـــديون ).   نحــو اخلـــارج أو القــروض يف اخلـــارجااللتزامــات(

اإلمجاليــة إال عــىل التزامــات دولــة مــا نحــو اخلــارج يف شــكل قــروض نحــو 

 يمكــن  كــام.)١(اخلــارج أو أرصــدة هــذه الدولــة التــي يمتلكهــا غــري املقيمــني

 االلتزامـاتًصنف الـديون اخلارجيـة وفقـا لعـدة معـايري مـن حيـث تـكذلك أن 

ــديون، أو )٣(أو مــن حيــث املــدة، )٢(نحــو اخلــارج  إىل، )٤(مــن حيــث مــصدر ال

                                                           

يعترب مصطلح الـديون الـصافية مالئـام أكثـر بالنـسبة لتحليـل وضـعية الـدول ) ١(

املتقدمة وبعض الدول الـسائرة يف طريـق النمـو،التي هلـا حقـوق مـستحقة عـىل 

ًة يعد مناسـبا فـيام خيـص وعىل العكس ، فإن مصطلح الديون اإلمجالي. اخلارج

 العـبء املفـرط إىلالدول النامية والدول غـري املنتجـة للبـرتول؛ وذلـك بـالنظر 

 .وهي، بالتايل ال متتلك إال أرصدة ضئيلة. اللتزاماهتا نحو اخلارج

 .القروض اخلاصة القروض املتعددة األطراف، ،) الرسمية(القروض احلكومية ) ٢(

 الدين قصري األجل الدين العام طويل األجل،) ٣(

 الديون من املصادر اخلاصة القروض الثنائية، القروض متعددة األطراف،) ٤(



 

)٦٨٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

وكـذلك تـصنف مـن حيـث رشوط  .)١(جانب املـساعدات االئتامنيـة الرسـمية

  .)٢(املنح

  املطلب الثاني

  والدور التنمويةاألجنبيالقروض 

 للـدول ةاألجنبيـ أمهيـة القـروض إىلالدراسات والتجارب    تشري العديد من 

 ومـساعدة تلـك الـدول عـىل تغطيـة فجـوة ةياالقتـصادالنامية يف عملية التنميـة 

 إدارة منهــا يف االســتفادة التــي تعــاين منهــا ، حيــث يمكــن ةاألجنبيــالعمــالت 

ــة  ــة التنمي ــصادعجل ــايري ةياالقت ــس واملع ــعت األس ــو وض ــيام ل ــصاد ف  ةياالقت

 التــي تــساهم يف ةياالقتــصاد وتوزيعهــا عــىل القطاعــات الســتخدامهامة الــسلي

 اقتــصاديات ذاتيــة النمــو قــادرة عــىل إىل، والوصــول ةياالقتــصاددعــم التنميــة 

 .  عىل املوارد الذاتيةالعتامدابالتقدم 

أو :ول ارب ا:  

ــا الــدول املتقدمــة  ــي مــرت هب ــأإىل   تــشري التجــارب الت ــا قــد جل  إىلت  أهن

مصادر التمويل اخلارجية لتعزيز مدخراهتا املحلية وحتقيـق معـدالت النمـو 

 املرغوبة، عىل سبيل املثال يف القرن السابع عرش، والثـامن عـرش ةياالقتصاد

 عليـــه العـــتامدا اخلـــارجي، وتـــم االقـــرتاض إىلجلـــأت بريطانيـــا وهولنـــدا 

                                                           

وتشمل قيمة املعونات واملساعدات الفنية وتعد التـدفقات املاليـة ميـرسة عنـدما ) ١(

 .تكون رشوط اإلقراض اخلاصة هبا أكثر مالئمة للمقرتض

يف التنمية والتخطيط ، الدار مذكرات : صبحي قريضه .  د- حممد عجمية . د) ٢(

 .١٦٢ ، ص ١٩٨٧، اإلسكندرية اجلامعية ، 



  

)٦٨٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
يـات املتحـدة،  كمصدر هام يف متويل براجمهام التنموية، كام حـصلت الوال

يف القرن التاسع عرش عىل عدد كبري من القـروض اخلارجيـة لتعزيـز مواردهـا 

 .ًو تعترب حاليا أكرب دولة دائنة يف العامل)١(الذاتية

م :  را ورة ادا )  ارد اة ا(:  

ى تـستطيع الـدول تنفيـذها  متويـل حتـإىل ةياالقتـصاد    حتتاج بـرامج التنميـة 

لكن الدول النامية ، تواجه مشكلة  عدم قدرة مـدخراهتا املحليـة يف املرحلـة 

ــق معــدالت الالزمــة يةاالســتثامر للتنميــة عــىل متويــل الــربامج األويل  لتحقي

 اخلــارجي عــىل متويــل االقــرتاض املرغوبــة، هلــذا يعمــل ياالقتــصادالنمــو 

تصبح تلك املـدخرات قـادرة عـىل متويـل تلك الربامج، ويف املرحلة الثانية 

ــن  ــربامج ، لك ــرتاضتلــك ال ــة االق ــة خلدم ــذه املرحل ــزداد يف ه  اخلــارجي ي

 فـإن األخـريةالديون التي حصلت عليها تلك الدولة ، أما يف املرحلـة الثالثـة و

 املزيد من القروض اخلارجية إذا تـصبح إىليعود بحاجة   القومي الاالقتصاد

 و خدمـة الـديون يةاالسـتثامردرة عـىل متويـل الـربامج املدخرات املحلية قـا

ــة ــاوز املرحلــة . اخلارجي ــة جت ــدول النامي ــد اســتطاعت بعــض ال  األوىلوق

ــول  ــة والوص ــة إىلوالثاني ــتامدا مرحل ــاك الع ــة إال أن هن ــوارد الذاتي ــىل امل  ع

 .)٢(األوىلالعديد من الدول النامية الزالت غري قادرة عىل جتاوز املرحلة 

                                                           

  -:انظر)  ١(

Arthur Lewise: The Theory of economic growth.ltioi Richard, Lrwin, Inc, 

1965, p244. 

ــة وأثارهــا عــىل الــدول : رمــزي زكــي. د) ٢( الــديون والتنميــة ، القــروض اخلارجي

 .٢٣،ص١٩٨٥ أغسطس، ١العربية،ط



 

)٦٨٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ً التمويل اخلارجي جتد مربرا موضوعيا فيام يطلق عليـه فجـوة إىلة    فاحلاج ً

ــدل  ــني مع ــة ب ــوة  القائم ــة، وهــي الفج ــتثامراملــوارد املحلي ــوب االس  املطل

 املحـىل االدخـار معدل النمو املستهدف ، وبني معـدل إىلحتقيقه للوصول 

فـإذا اقتـرصت . املتحقق يف ظل ظروف اقتصادية واجتامعية وسياسـية معينـة

 االقتـصاد املطلـوب فـإن االسـتثامرًموارد املجتمـع املتاحـة داخليـا لتمويـل 

ــن الوصــول  ــز ع ــستهدفإىلالقــومي يعج ــدل النمــو امل ــون .  مع ــنام تك وحي

 املطلـوب ، وهـو مـا يعنـي االسـتثامراملوارد أقل مـن أن تفـي بتحقيـق معـدل 

 .)١(تواجد فجوة املوارد  املحلية فإن املجتمع يواجه أحد ثالث احتامالت

 . أن يرىض املجتمع بمعدل نمو أقل يتناسب مع املوارد املحلية-١

 الـذي ةياالقتـصاد الكامن يف خمتلف القطاعات ياالقتصاد تعبئة الفائض -٢

 الغنيـة لتـتمكن الدولــة مـن رفــع االجتامعيــةيـستحوذ عليـه الطبقــات والفئـات 

 .االدخارمعدل 

ـــأ املجتمـــع -٣ يـــة مثـــل القـــروض  مـــصادر التمويـــل اخلارجإىل أن يلج

 ليــسدد هبــا فجــوة املــوارد ةاألجنبيــ الســتثامراتاواملــساعدات اخلارجيــة و

 .املحلية ، مع ما ينتج عنه من أعباء مستقبلية

 العتامدابـ الثالـث فهـو حماولـة حلـل تنـاقص املـوارد باالحتاملوفيام يتعلق 

ــدل  ــع مع ــضمن رف ــه ي ــهل ألن ــل س ــدو كح ــد يب ــارجي، وق ــل اخل ــىل التموي ع

 االسـتهالك إحـداث ضـغط عـىل مـستوى إىل املحيل دون احلاجة راالستثام

 اجتامعيـة وسياسـية إجـراءات املختلفـة، ودون االجتامعيةاملحىل برتكيباته 

                                                           

 .٢٥ص-١٩املرجع سابق ،ص: رمزي زكي. د) ١(



  

)٦٨٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 جلـأت العديـد االعتقـادوحتـت تـأثري هـذا . لتعبئة املوارد املحلية املوجودة

 . لتمويل التنميةةاألجنبي عىل القروض العتامدا إىلمن الدول 

 حتقيـق التنميـة عـن طريـق إمكانيـة ينطـوي عـىل فرضـية العتامدا أن هذا     إال

كـام أن هـذا احلـل . قوى خارجية، وهو فرض ليس له سند تـارخيي أو نظـري

 االقتـصاد مرحلـة النمـو الـذايت التـي ينطلـق بعـدها إىليلغي رضورة الوصول 

فــع ، ألن ذلــك لــن يتحقــق إال يف ظــل رالذاتيــةًاملحــيل معتمــدا عــىل مــوارده 

 التمويـل اخلـارجي إىل املحيل باستمرار بحيث يلغي احلاجة االدخارمعدل 

ويعمل عىل سداد الدين،  و الغالب يف الدول الناميـة أهنـا متـزج بـني مـصادر 

 . التمويل املحيل واخلارجي

ــوة  ــإن فج ــة ف ــا املحلي ــة موارده ــة يف تعبئ ــدول النامي ــت ال ــذلك مهــام نجح ل

ن فجوة يف جتارهتـا اخلارجيـة تظـل موجـودة ، املوارد املحلية وما يقابلها م

وعـىل .  حتقيـق معـدل النمـو املـستهدفإمكانيـاتًوتصبح تغطيتها قيدا عىل 

 االسـتفادةالرغم من ذلك فإن العديد من الـدول الناميـة قـد اسـتطاعت بالفعـل 

ــا  ــة يف ناجته ــدالت نمــو مرتفع ــق مع ــة وحتقي ــل اخلارجي ــصادر التموي مــن م

 عىل املـوارد الذاتيـة دون العتامدا مرحلة إىل تصل القومي كام استطاعت أن

 .)١( املزيد من التمويل اخلارجيإىلاحلاجة 

                                                           

  -:انظر) ١(

Hollis b.Shenery and Alan Souol: Foregn Assislance and Economic 
Development 'The American economic review (septemper) 1966, 

pp679 -683. 



 

)٦٩٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 مــن مــصادر التمويــل اخلارجيــة االســتفادةويظــل املحــدد الرئيــيس لتحقيــق 

ــة إدارةو ــة التنمي ــصاد عجل ــايري ةياالقت ــس واملع ــع األس ــو وض  ةياالقتــصاد ه

 التــي تــساهم يف ةياالقتــصادت  وتوزيعهــا عــىل القطاعــاالســتخدامهاالــسليمة 

 . للدولةةياالقتصاددعم العملية 

ً :ارد ادر ا:   

 تزيـد مـوارد ماليـة ضـخمة النامية الدول يف ةياالقتصاد التنمية عملية    تتطلب

 مـن الفـرق ّيمـول أن البـد لـذلك حمليـه،  ماليـه مـوارد من حتقيقه يتم عىل ما

 نفـسها املـدة خـالل الـداخل إىل األجنبـيال املـ لـرأس صاف انسياب خالل

 حركـة تـشكل  حيـثلالسـتثامر الالزمـة املحليـة املـوارد فجـوه سـد لغرض

 الـدويل للتمويـل مهامًمصدرا  العامل دول بني فيام)١( الدولية املالية التدفقات

 .  والتي منها القروض)٢(

  
  

                                                           

ية مليـزان تتنوع التدفقات املالية الدوليـة وتظهـر حتـت بنـد التحـويالت الرأسـامل) ١(

 لـرأس املـال ، أمـا صـايف التحـويالت الداخلـةاملدفوعات،  ويشري صايف التـدفقات 

ً مطروحا منها صـايف املـدفوعات للخـارج ، ويعـد الداخلةفيشري إىل صايف التدفقات 

ًصايف التحويالت مقياسا خارجيا لقدرة الدولة عىل متويل عجزهـا التجـاري  -:انظـر. ً

ويل الدويل ، مدخل يف اهلياكل والعمليـات واألدوات، التم: رسمد كوكب مجيل . د

 .٧٤ ص-٧٣ ، ص ٢٠٠٢جامعة املوصل ، 

تزايدت أمهية التمويل الدويل  وذلك لتبني كثري من الدول وخصوصا الدول النامية ) ٢(

ــة  ــق بيئــة اقتــصادية جاذب ــتامدا تعتمــد عــىل خل ــة اع ــتثامراتًاســرتاتيجيات تنموي  لالس

  . ةاألجنبي



  

)٦٩١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 ١ - ت اا وا:  

ــن ا ــوال م ــل رؤوس األم ــسبي      تنتق ــائض الن ــدول ذات الف ــي إىلل ــدول الت  ال

ًحتتاجهـا، وفقـا ألسـباب معينــة وأهـداف حمـدده، يرتتــب عليهـا انتقـال القــوة 

 أخـرى ، أي انتقـال رأس إىل مـن دولـة لالسـتهالكالرشائية التي مل ختـصص 

 تـأثري ذات، )١( أخـرىإىلاملـال النقـدي مـن األفـراد واملـرشوعات مـن دولـة 

 أن ني يـرونياالقتـصاد مـن الكثـري أن حتـى الناميـة اتداالقتـصا أغلـب يف واضـح

 يف املاليـة التـدفقات تلـك قـدرة مـدى يف كبريه بنسبة يرتبط اقتصاد أي ونمو تقدم

ولقـد شـهد العقـدان املاضـيان مـن القـرن املـايض زيـادة هائلـة يف  .(2) الوصـول لـه

ــك  ــود ذل ــة، يع ــوال الدولي ــدفقات رؤوس األم ــورات إىلت ــرية التط ــاع  يفالكب  قط

ــا املعلومــات ونمــو الــرشكات متعــددة اجلنــسية باإلضــافة   إدراك إىلتكنولوجي

 وفائدتـه للـدول التـي يـستقر فيهـا وفـق ضـوابط األجنبـيالدول ألمهية رأس املـال 

  .)٣(حمدده

                                                           

 الدويل، دار الكتـب للطباعـة والنـرش، املوصـل االقتصاد: ي صالح الطائيغاز. د) ١(

  .٦ ص-١، ص١٩٩٩

 الـدويل ، مطبعـة التعلـيم العـايل ، االقتـصاد: كريم مهـدي احلـسناوي. د: ًوانظر أيضا

 .١٣٠، ص ١٩٨٧بغداد 

 يةاالقتصادقياس وحتليل أثر التدفقات املالية الدولية يف التنمية :  موسىإبراهيم. د) ٢(

 االقتــصادية، جملــة كليــة بغــداد للعلــوم ١٩٩٠يف بلــدان ناميــة خمتــارة خــالل املــدة 

 .٢،ص٢٠٠٩، بغداد،١٩اجلامعة، العدد

األسـباب ( املاليـة الدوليـة األسـواقظـاهرة انـدماج : عامد حممد عـيل العـاين . د) ٣(

 .٢٨ ، ص ٢٠٠٢ ، بغداد ، االقتصاد واإلدارة،رسالة دكتوراه ،كلية ) واالنعكاسات



 

)٦٩٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

٢-وا  در  وضا :  

مـوال ، وهي عبـارة عـن األاملهمة     تعد القروض من مصادر التمويل الدويل 

ــراض  ــصادر اإلق ــها م ــي تقرض ــالت ــددة ةاألجنبي ــىل إىل املتع ــاء ع ــدول ، بن  ال

جمموعة من القواعد واألسس املالية والتجاريـة الـسائدة، عـىل وفـق ظـروف 

 عليهـا ، وذلـك عـىل وفـق رشوط متفـق فائـدةالسوق ،مع التعهد بردها وبدفع 

 .)١(عليها

رجية ومنهـا القـروض للـدول   مما سبق يمكن القول أن التدفقات املالية اخلا

 اقتـصادي، قـد شـكلت عنـرص نقـل إصـالحالنامية وما يتصل هبا من سياسات 

حقيقي للمـوارد املاليـة، كـام يـرى الـبعض أهنـا سـامهت يف جعـل تـدفقات 

رؤوس األموال هذه مصدرا إلمداد الدول الرأساملية الدائنـة بـاملوارد املاليـة 

، و التـي أرهقـت اقتـصاديات )٢(روضاملتصلة باألرباح املحولة وخدمات القـ

الدول النامية منها، مما جعل من هـذه القـروض جمـرد آليـة تـصحيح هـيكيل، 

                                                           

مقدمة يف التنمية والتخطيط ، دار النهضة العربية ، بريوت، : حممد عجمية . د) ١(

 .١٨ ، ص ١٩٨٣

هناك عالقـة وثيقـة بـني ظـاهرة العوملـة واملديونيـة اخلارجيـة، و عـىل الـرغم مـن ) ٢(

تارخيية املديونية اخلارجية بني الدول، فإن املديونيـة اخلارجيـة هـي الـسبيل النـاجح 

الـرصاع : مهـام الـشامع  :انظـر.طلق لـرأس املـال عـىل الـصعيد العـامليللتحكم امل

، املظاهر واألبعاد ، ندوة بغـداد ، بيـت احلكمـة ، القطبية والتعددية األمريكياألوريب 

 .١١٣ ، ص ٢٠٠٢بغداد ، 



  

)٦٩٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 الرأساميل العـاملي يف مواجهتـه ألزماتـه لالقتصادليس للدول النامية هذه بل 

 .)١( واستمرار النموةياالقتصاد

  املطلب الثالث

  أسباب جلوء الدول النامية للديون اخلارجية

 اللجوء الديون اخلارجية ألسباب عدة  نذكر منهـا مـا إىلطر الدول النامية  تض

 -:ييل

أو :اب اا:   
– ء إدارة ا  دا:

 اإلحـالل إسـرتاتيجية   اعتمدت الكثري من الـدول الناميـة بعـد اسـتقالهلا عـىل 

ن التبعيــة الــسياسية  للتنميــة وذلــك للــتخلص مــإســرتاتيجيةحمــل الــواردات ك

ــصادو ــذه اإلةياالقت ــن ه ــة ولك ــدول املتقدم ــرتاتيجية لل ــاج س ــوافر إىل حتت  ت

 الالزمــة التكنولوجيـا السـترياد ةاألجنبيـًرؤوس أمـوال ضـخمة جـدا وبالعملــة 

 .)٢(سرتاتيجيةللصناعات الثقيلة التي تتطلبها هذه اإل

-ت ا :   

ية والرأسـاملية االسـتهالكرياد الـسلع     ركزت بعـض الـدول الناميـة عـىل اسـت

ذات األسعار املرتفعة وأخذت تصدر الكثري من مواردها الطبيعية عىل شـكل 

                                                           

 االقتصاديةقياس وحتليل أثر التدفقات املالية الدولية يف التنمية :  موسىإبراهيم. د) ١(

 .٧، مرجع سابق ، ص١٩٩٠ نامية خمتارة خالل املدة يف بلدان

 العامـة املوازنـة النامجـة عـن عجـز االقتـصادية اآلثار: أمرية حممد عبد القادر طه ) ٢(

ــة العامــة، كليــة احلقــوق، جامعــة االقتــصادللدولــة،بحث غ منــشور، قــسم   واملالي

 .٣٦املنصورة، بدون تاريخ نرش، ص



 

)٦٩٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 إىليـة أدى األولهـذا التخـصص يف إنتـاج املـواد . مواد خـام وبأسـعار زهيـدة

 التـي تعرضـت هلـا أسـواق هـذه املـواد ةياالقتصاد آثار األزمات إىلتعريضها 

و ذلــك عــىل النقــيض ممــا . ةياالقتــصادهتا األنظمــة والتناقــضات التــي شــهد

يـة ذات األولقامت به الدول املتقدمة والتي ركزت عىل استرياد املواد اخلـام 

 للتنميــة الــصناعية وأخــذت بتــصدير الــسلع ذات الالزمــةاألسـعار املنخفــضة 

 األجنبـي تـصدير رأس املـال إىلاألسعار املرتفعة؛ لتنتقل يف مرحلة الحقـة 

ول الناميـــة، كـــام أدركـــت أن الـــدول الناميـــة تعتـــرب أرضـــية خـــصبة  الـــدإىل

إضـافة .  حدوث أزمات اقتصادية أثرت يف السدادإىلمما أدى . االستثامراهت

 العجــز املــستمر يف ميــزان املــدفوعات بــسبب زيــادة الــواردات الــسلعية إىل

 .عىل حساب الصادرات، مما فاقم املديونية

- ر دااا أ  ء او :  

 رؤوس أمـوال وتكنولوجيـا إىل   حتتاج الدول للقيام بالتنميـة بـشكل مـستدام 

ــطرها  ــا اض ــة مم ــه الــدول النامي ــدر علي ــا مل تق ــرتاض إىلمتقدمــة وهــو م  االق

ـــارجي لـــرشاء اآلالت واملعـــدات   إىلفعنـــدما تـــم اللجـــوء . الالزمـــةاخل

طريقهـا سـداد مثـل هـذه  مشاريع ضخمة يـتم مـن إقامة كان يفرتض االقرتاض

 ةياالقتــصادالقـروض إال إنـه مــع سـوء التخطـيط وتغــري الظـروف والـسياسات 

فشلت معظم هذه املشاريع ألهنا مل تكن مبنية عىل أساس علمـي واقتـصادي 

 وختبطهـا مـا بــني ةياالقتـصادويعتـرب سـوء التخطـيط وتغــري الـسياسات . دقيـق

ــسياسات  ــرتاكيةال ــاالش ــن أه ــد م ــاملية أح ــن  والرأس ــري م ــشل كث ــباب ف م أس

 .املرشوعات التنموية

  



  

)٦٩٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  : ااك اد و–

ـــات  ـــرية يف االقـــرتاضاقـــرتان عملي ـــادة كب ـــساد االســـتهالك بزي  الـــرتيف، وف

ًاحلكومــات التــي تقــرتض كثــريا للرفــع مــن مــستوى معيــشة شــعوهبا بــشكل 

ــة ــة حقيقي ــق تنمي ــصطنع دون حتقي ــايل و اإلداريإىل. م ــساد امل ــب الف   جان

 . والذي يعد ظاهرة تعاين منها كثري من الدول النامية إن مل يكن كلها

  : ع اراإل –

 زيـادة الـواردات الغذائيـة لتغطيـة إىل الدول النامية هلـذا القطـاع إمهال    أدى 

 إىلاحتياجاهتا عىل الرغم من ميزهتا التنافسية يف هـذا القطـاع ممـا اضـطرها 

 الرغم من تلك امليـزة التنافـسية يف جمـال الزراعـة عىل. املديونية اخلارجية

جاء االهـتامم بالـصناعة التـي تتطلـب بطبيعتهـا كثافـة رأسـاملية تفـوق طاقـات 

 اخلـارجي لتمويـل هـذه االقـرتاض إىلأغلب الـدول الناميـة ممـا أدى للجـوء 

 .الصناعات

  : ارجإ  رؤوس اال -

 الناميـة مـن العوامـل التـي سـامهت يف     يعد هتريـب رأس املـال مـن الـدول

زيادة حدة املديونية اخلارجية، فهي اقتطاع جلزء من األموال املفـرتض أهنـا 

، يكفي أن نحرص حجم هذه األموال التي هربـت االستثامرخصصت للتنمية و

ــة ــروض اخلارجي ــن الق ــارج م ــال . للخ ــدفقات رأس امل ــنام نطــرح ت  إىلحي

ـــاري مطر ـــزان التج ـــن املي ـــداخل م ـــدثت يف ال ـــي ح ـــادة الت ـــن الزي ـــا م وح

 .)١( الرسميةةاألجنبي االحتياطيات

                                                           

املكتبـة   الدوليـة،االقتصاديةدراسات يف العالقات : أمحد مجال الدين موسى. د) ١(

 .٣٢العاملية، بدون سنة نرش، ص



 

)٦٩٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

- ء إدارةرا ا :  

 بدون أن يكون لدي أجهزهتـا املختلفـة تنـسيق االقرتاض    يؤدي قيام الدولة ب

 اخلاصة هبـا، ولعـل مـا يثبـت االحتياجات التورط يف قروض تفوق إىلكامل 

خلـارجي لـبعض الـدول والتـضارب يف ذلك صعوبة التعرف عىل رقم الدين ا

 طويلـة إسـرتاتيجيةًوأيـضا عـدم وجـود . هذا الرقم بني الدول الدائنـة واملدينـة

 عام بعـد عـام لتمويـل فجـوة االقرتاض من اخلارج حيث يتم لالقرتاضاألجل 

 عـن التبعيـة لالبتعـادً سـعيا االقـرتاضاملوارد بـدون التخطـيط لتنويـع مـصادر 

 جدول زمني مناسب للوفـاء بأقـساط هـذه الـديون أي  معينة وعدم وجودجلهة

 مــن االقــرتاض إىل قــد تكــون غــري مناســبة مثــل اللجــوء االقــرتاضأن عمليــة 

 مــن االقــرتاض إمكانيــاتمــصادر مكلفــة مثــل البنــوك التجاريــة قبــل اســتنفاذ 

 .)١(املصادر األقل تكلفة

-ا ا در ا ا  :  

ــد ــه ال ــة     تواج ــدخرات املحلي ــذاب امل ــرية يف اجت ــعوبات كب ــة ص ول النامي

لتمويل الزيادة يف إنفاقها مـن خـالل بيـع سـندات يف سـوقها املحـيل فهـي ال 

تالقي نفس النجاح الذي يمكن أن تالقيه الدول الـصناعية املتقدمـة، وبالتـايل 

 عــىل ســوق الــسندات بكفــاءة يف متويــل نــسبة عاليــة مــن العــتامداال يمكنهــا 

  .)٢(عجوزات املالية التي تواجههاال

                                                           
 للـدول الناميـة، كتـاب االقتـصاديةالبنك الدويل والتنميـة : صفوت عبد السالم . د) ١(

 .٨٧، ص١٩٩٢ مايو ٥١ي، العدد االقتصاد األهرام

  -:انظر)  ٢(
Rudiger dornbusch and stanely Fischer: Macroeconomics, fifth 
edition McGraw-hill publishing company, newyourk, 1990, p233. 



  

)٦٩٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

  : ا اا  ان ات- 

   أدى العجز املستمر يف ميزان املـدفوعات يف معظـم الـدول الناميـة النـاجم 

 اخــتالل جتــاري إىلعــن تزايــد الــواردات الــسلعية عــىل حــساب الــصادرات 

 . اخلارجي وتفاقم املديونيةاالقرتاض إىلواضح تسبب باللجوء 

ًم :رب اا:  

  ليست األسباب الداخلية وحدها هي الـسبب يف تزايـد املديونيـة اخلارجيـة 

 .بل توجد أسباب خارجية تقف وبشدة وراء تفاقم املديونية اخلارجية

- اد ا ر اض اا :  

 إىلامليــة  العاألســواق إىليــة املــصدرة األول    أدى انخفـاض أســعار املــواد 

 إىلتدهور رشوط التبادل التجاريـة للـدول املـصدرة هلـذه املـواد، ممـا أدى 

.  اخلارجيـةاالسـتدانة إىلتفاقم عجز ميزان املدفوعات الذي يزيد من امليـل 

 الدوليــة األســواقيــة يف األولفهــذه الــدول تعتمــد عــىل تــصدير املــواد اخلــام 

ـــزان املـــد فوعات نتيجـــة وعنـــد انخفـــاض األســـعار ســـيحدث عجـــز يف مي

 . يف قيمة الصادرات السلعيةالنخفاضا

- أول اا   ا د ار اآ :  

 العـاملي وتبعيتهـا ياالقتـصاد معظـم الـدول الناميـة يف النظـام النـدماج   نظرا 

له، ولذلك فإن ما حيدث يف هذا النظام مـن تقلبـات وأزمـات يـؤثر تلقائيـا يف 

 . هلذه الدولةيتصاداالقاألوضاع 

-ول ااق اة أر اع أار :  

ً الذي طرأ عىل أسعار الفائدة يف أسـواق املـال الدوليـة دورا الرتفاعا   تسبب 

 املديونية إذ جتاوزت يف العديد من الـدول الفوائـد الزائـدة أزمةيف استفحال 

ــدول ــالغ املدفوعــة قيمــة التمويــل اإلضــايف الــصايف وتكبــدت ال ــة مب  املدين



 

)٦٩٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ًمتزايـدة عـرب الـسنني، وأصـبح بنـد خدمـة الـدين يمثـل نـصيبا هامـا مـن صـايف  ً

 .)١(األجنبيالديون ويستحوذ عىل مبالغ كبرية من النقد 

-ول ات ام ضا :  

 مـنح إىل    خفض الـدول املتقدمـة لنـسبة مـن دخوهلـا القوميـة التـي توجههـا 

مية، وهـو مـا سـاهم  بـشكل أكـرب يف مواجهـه الـدول قروض ميرسة للدول النا

 .)٢(النامية ملصاعب أكرب يف خدمة ديوهنا

                                                           

  -:انظر) ١(

Nadeem ah hague ,manmohan s Kumar,nelson mark,and danald  j 
.mathison:The economic content of developing country credit 
worthiness, imf, staff paper,vol,43 no,4,December 1996 ,p693. 

 الدولية ، دار اجلامعات املـرصية، االقتصاديةالعالقات : وجدي حممود حسني. د) ٢(

 .٨٨، بدون سنه نرش، صاإلسكندرية



  

)٦٩٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  األولاملبحث 

   اخلارجيلالقرتاض وء يف مصر واللجاملوازنة عجز 

يعترب عجز املوازنة العامة للدول عقبة تقف أمام سـري الدولـة يف برناجمهـا      

 تطـور هـذا العجـز واسـتمراره يف يف التنمية، و مرص مثل دول كثرية عانت من

وقد مر هذا العجز بعدة مراحل حتى أصـبح  الوضـع .موازناهتا لسنوات طويلة

 .اآلنكام هو 

   األولاملطلب 

   العامة يف مصر و الديون اخلارجيةاملوازنة مراحل عجز 

ــذ عهــد اخلــديوي إســامعيل ــة من ــديون اخلارجي ــث )١(     بــدأت مــشكلة ال  حي

، لكـن كـان اإليراداتمن الداخل واخلارج رغم زيادة اتسعت حركة القروض 

م عـن إفـالس ١٨٨٦ حتـى أعلـن عـام اإليـراداتهناك إساءة يف استخدام هذه 

ًالدولة، ودخلت مرص منعطفا خطريا من سوء األحـوال   والـسياسية ةياالقتـصادً

 لـسداد التزاماهتـا ، وكـان يقـع العـبء االقرتاضوبدأت الدولة يف التوسع يف 

لقــروض الدولــة املــرصية يرتكــز عــىل الطبقــة حمــدودة الــدخل بيــنام األكــرب 

ختــف األعبــاء املاليــة عــىل األقليــة الرأســاملية املــسيطرة  حتــى بدايــة القــرن 

 . العرشين خالل العرص امللكي يف مرص

                                                           

 التجـارة الحتكـارهًمل تعرف مـرص الـديون اخلارجيـة يف عهـد حممـد عـيل نظـرا ) ١(

، األجنبيخل ً اخلارجي خوفا من التداالقرتاضاخلارجية والداخلية ، فقد كان خيشى 

 .ًحتى القروض وقتها كانت قروض لإلنفاق الشخيص وليست قروضا لإلنتاج



 

)٧٠٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ــام ياالقتــصاد املــرصي مرحلــة التخطــيط والتوجيــه االقتــصاد   دخــل   مــع قي

و بــدأت الدولــة خطــة جديــدة لتنظــيم  ، ١٩٥٢العــرص اجلمهــوري بعــد ثــورة 

 عرقلـة اخلطـة القوميـة لإلنتـاج و إىلاألعباء املالية للقروض بحيث ال تـؤدي 

ــوارد  ــع امل ــب م ــصادأن تتناس ــساس ةياالقت ــة، أو م ــوارد املوازن ــل م ــال تثق  ف

 سياسـة الـرضائب إىل االلتجـاءبمستوى معيشة حمدودي الدخل واحلذر يف 

 . وغريها

 اوا :تل ا ا ازما :   

 أزمـات اقتـصادية كبـرية لعـدة أسـباب كـان ١٩٧٥   شهدت الفرتة ما قبل عـام 

 العـسكري حتـى انتـصار اإلنفـاق إىلمن أمهها توجيه معظم املوارد املتاحة 

، ثم تال ذلك حتقيق معدالت نمو اقتصادي غري مسبوق خـالل )١(١٩٧٣أكتوبر

ــن  ــرتة م ــاج سياســة ،١٩٨٥-١٩٧٥الف ــاب انته ــاح يف أعق ــصاد االنفت  ياالقت

                                                           

يف هذه املرحلة كان هناك زيادة واضحة يف النفقات احلربية ، واإلعـالن عـن بـدء ) ١(

 يف مرص ، ممـا األجنبي العريب واالستثامري وتشجيع االقتصاد االنفتاحتطبيق سياسة 

 ، فقد وصل العجز اإليراداتالعامة يف مرص بني النفقات و تفاوت يف املوازنة إىلأدى 

مـن هـذا العجـز النـاتج يف % ٤٠ مليون جنية ، وتم متويل ٢٣٩٩ إىلم ١٩٧٨يف عام 

 عــىل االعــتامد إىل مــن البنــوك املحليـة ، باإلضــافة االقــرتاضهـذه الفــرتة عــن طريـق 

 .املعونات اخلارجية والديون 



  

)٧٠١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وتزايد املساعدات أجنبية باإلضافة لتحويالت املـرصيني العـاملني باخلـارج 

 .)١( املبارشاألجنبي االستثامرو

ما ت:امل ا ازما :   

 إسـرتاتيجية نتيجة لقيود ١٩٨٦ سنة ياالقتصاد    تعرضت مرص لتوقف النمو 

ــذاكالتنميــة  ــاطإىل باإلضــافة الــداخل، إىل واملوجهــة آن  النمــو اإلقليمــي ؤ تب

 الكـيل االقتـصادبسبب هبوط أسـعار البـرتول الـذي تـسبب يف اخـتالالت يف 

ــدرة  ــة و الفقــر، وبــدأت مرحلــة عــدم الق يف مــرص مــن تفــاقم معــدالت البطال

 . والتوقف عن سداد أعباء املديونية

ــة مــرص للخــارج مليــار ٢٥.٥ حــوايل ١٩٨٢-١٩٨١ يف عــام   بلغــت مديوني

 مليـار دوالر، ٣٠.١ لتـصبح ١٩٨٥-١٩٨٤دوالر ثم ارتفعت لتصبح يف عام 

، جلـأت مـرص ١٩٨٥وحني بدأت مرحلة التعثر يف السداد اعتبار مـن نـوفمرب 

 اجلدولـة للـديون املـستحقة إعـادة نادي بـاريس ألول مـرة لتوقيـع اتفاقيـة إىل

 وقـد بلـغ حجـم املبـالغ املدرجـة ١٩٨٧ مـايو  يف النادي يفعضاءللدول األ

 .مليار دوالر٤.٥ نحواالتفاقيةيف هذه 

ــة اإل ــرتة بمحاول ــذه الف ــز ه ــالح   تتمي ــيط إلياالقتــصاد ص ــالح والتخط ه، ص

ــشجيع  ــتثامروت ــدين االس ــاع ال ــة وارتف ــت زادت حــدة البطال ــس الوق ، ويف نف

                                                           

ــق الــصادق .د) ١( ــد الوهــاب لطيفــةن.  د–عــىل توفي ــدين العــام يف إدارةسياســة و: بيــل عب  ال

ــسياسات  ــد ال ــد العــريب ، معه ــة ، صــندوق النق ــدان العربي ــصاديةالبل ــوث االقت  ، سلــسلة بح

 .١٩١ ص- ١٥٥، ص١٩٩٨ مارس ٣١- ٢٨  حلقات العمل العدد الرابع من واملناقشات



 

)٧٠٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

يـق اجلهـاز اخلارجي واستمرار ارتفـاع العجـز، و متويـل هـذا العجـز عـن طر

 ) .البنك املركزي ، والبنوك التجارية ( املرصيف الــــمحيل 

 ا ا : ة ا ل ازما ولتاا  :   

 مـن العمـالت اإليـراداتتعرضت مرص لفرتة تعثـر أخـرى بـسبب انخفـاض     

 إليـهوصـلت  أعـىل مـستوى إىل، مما جعل املديونية اخلارجية تقفز ةاألجنبي

ــام  ــلت ١٩٩٠-١٩٨٩يف ع ــث وص ــوإىل حي ــار دوالر قبــل أن ٤٣.٣ نح ملي

ــام  ــلت ١٩٩١-١٩٩٠تــنخفض ع ــث وص ــو إىل، حي مليــار دوالر ٣٠.٥ نح

مليـار دوالر ٧.١وذلك لتنازل الواليات املتحدة عن ديوهنا العـسكرية البالغـة

 مــرص يف حــرب اخللــيج، وكــذلك تنــازل دول اخللــيج عــن ديوهنــا الشـرتاك

 .)١(مليار دوالر لنفس السبب السابق٦.٢غة والبال

 جدولـة  عـادة نادي بـاريس إلإىل    توجهت مرص مرة  ثانية بعد حرب اخلليج 

 مـع الـدول الدائنـة عـىل ختفـيض ١٩٩١ مـايو ٢٥ديوهنا، ووقعت اتفاقيـة يف 

، وذلــك عــىل ١٩٩١ يونيــو ٣٠مــن صــايف قيمتهــا يف % ٥٠مــديونياهتا بنــسبة 

من صـايف القيمـة % ١٥ إىل األوىل ختفيض املرحلة ثالث مراحل يصل فيها

ويف املرحلـة % ٣٠ إىلاحلالية للمديونية ويرتفـع يف املرحلـة الثانيـة ليـصل 

                                                           

 الـدين العـام يف ارةإدسياسـة و: نبيل عبد الوهاب لطيفة.  د–عىل توفيق الصادق .د) ١(

 .١٦٩البلدان العربية، مرجع سابق، ص



  

)٧٠٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 االتفاقيـةبلغـت حجـم املبـالغ املدرجـة يف % ٥٠ إىلالثالثة يصل التخفيض 

 .)١(مليار دوالر٣٠.٦نحو 

 مـرص، والتوجـه  يفةياالقتـصاد   شهدت هذه املرحلة العديـد مـن التطـورات 

ًحثيثا نحو اخلصخصة هبدف التخلص من األعباء املاليـة للـديون اخلارجيـة 

ــة، و   العــام هبــدف متويــل عجــز لالكتتــاب أذون اخلزانــة إصــداروالداخلي

، و صـدور قـانون الـرضيبة املوحـدة عـىل دخـول األفـراد ١٩٩١املوازنة عام 

يــار جنيــه عــام  مل٤.٩، وانخفــض العجــز جــراء هــذه الـسياسة مــن ١٩٩٣عـام 

  . ١٩٩٥/ ٩٤ مليار جنيه عام ٢.٧ إىل ٨٩/٩٠

اا ت : اا  ما ا  ازما  رإ 
   :ا ا اة

ــام      ــرص يف ع ــت م ــودة ١٩٩٦أعلن ــرتاض أن ال ع ــن لالق ــارج أو م ــن اخل  م

 اخلـارجي لالقـرتاضصندوق النقد الدويل والبنـك الـدويل، إال أهنـا عـادت 

 العـاملي يف هـذه الفـرتة وانخفـاض معـدالت لالقتـصادبسبب الوضـع الـسيئ 

ــادة للــرضائب العامــة وبعــض الرســوم وارتفــاع االســتثامر ، نــتج عــن ذلــك زي

/ ٩٨معدالت البطالة وزيادة يف عجز املوازنة ، فوصـل عجـز املوازنـة لعـام 

 مليار جنيه ، ١٤ إىل م٢٠٠٠ /٩٩ مليار جنيه، و وصل يف عام ١٢.٧ إىل ٩٩

 مليـار جنيـه، و إمجـايل الـدين ١٠٦ إىلوبلغ إمجايل الدين العام اخلـارجي 

                                                           

 الـديون اخلارجيـة، أزمـة الدولية ملواجهة االجتاهات: جمدي حممود شهاب . د) ١(

 .٩٣ص ،١٩٨٨،اإلسكندريةدار اجلامعة اجلديدة للنرش، 



 

)٧٠٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

% ١٠٣، و أصـبح حجـم الـدين العـام ٢٠٠١ مليار جنية يف عام ٢١٥املحيل 

 .من إمجايل الناتج املحيل

 مليـار دوالر منهـا ٢٨.٤ بلغت مديونيـة مـرص اخلارجيـة ١٩٩٧   ويف سبتمرب

ــار دوال٢٢.٥ ــدول  ملي ــاريس و أعــضاءر مــستحقة ل ــادي ب ــار دوالر ٠.٥ ن ملي

 مليار دوالر مستحقة للمؤسسات الدوليـة ، ومنهـا ٣.٩مستحقة لدول أخرى و

 أمريكــيمليـار دوالر ١.٥ مليـار دوالر ديـون متوسـطة وطويلــة األجـل و٢٦.٩

 .)١(ديون قصرية األجل

  ا ا)ا :( ر  ازما  ٢٥  
  :٢٠١٣ م٣٠و٢٠١١

   تعرضت مرص ألحداث سياسية خالل تلك الفرتة كان هلا تـأثريات اقتـصادية 

 إىلخطرية انعكست بشكل سلبي مؤثر عـىل املوازنـة العامـة املـرصية وأدت 

ًتفـاقم العجـز بـشكل خطـري، واســتنادا لبيانـات وزارة املاليـة املـرصية يمكــن 

 هبـذا الـشكل الكبـري واخلطـري هيـدد بتعـرض ةاملوازنـالقول أن ارتفاع عجـز 

 اقتـصادية حـادة و احـتامل تعرضـها حلالـة عـدم القـدرة زمةالدولة املرصية أل

 الداخليـة واخلارجيـة،  بـل و خطـورة تعرضـها إلعـالن ابالتزاماهتـعىل الوفاء 

 . وعدم القدرة عىل سداد ديوهناإفالسها

                                                           

استخدمت مرص مبادلة الديون بالعملـة املحليـة كـأداة لتخفـيض حجـم املديونيـة ) ١(

 –حكومـة (  حيث يتم تسوية الديون املستحقة عـىل جهـات حمليـة مـرصية اخلارجية

.  البنك املركزي املرصيأومضمونة من احد البنوك التجارية العامة بمرص ) قطاع عام

 الـدين العـام يف إدارةوسياسـة :  نبيل عبد الوهـاب لطيفـة– عىل توفيق الصادق -:انظر

 .١٩٠البلدان العربية، مرجع سابق، ص



  

)٧٠٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
يف % ١٣,٧ إىلة املـرصية ليـصل  العجز الكىل للموازنة العامـة للدولـارتفع    

 املوازنــة يف، ومــن املتوقــع أن تتجــاوز قيمــة العجــز )١(٢٠١٢/٢٠١٣العــام 

 مليـار ٣٢٢يقـارب   مـاإىل، ٢٠١٦/٢٠١٧ املايلالعامة للدولة، بنهاية العام 

 ألذون وسـندات املركـزيجنيه، وسوف يتم متويلـه عـن طريـق طـرح البنـك 

ـــ ـــة، نياب ـــدين احلكومي ـــة، أدوات ال ـــق خزان ـــة، وعـــن طري ة عـــن وزارة املالي

 .)٢(املساعدات واملنح من الدول العربية والقروض الدولية

   يعزى ذلك ألسباب عـدة أمههـا ارتفـاع اإلنفـاق العـام مـع تـدهور الـواردات 

ــ الســتثامراتا انخفــاض إىلبــسبب األحــداث الــسياسية والتــي أدت   ةاألجنبي

ــدهور  مثــل ةياالقتــصادوتــدهور اغلــب وأهــم القطاعــات  قطــاع الــسياحة، وت

 .الصادرات الزراعية ، ارتفاع نسبة البطالة، الخ

، ملواجهـة اخلـارجي الـدين العـام إمجـايلً   كام كان هنـاك أيـضا ارتفـاع يف 

ًهذا العجز حيث شهد تصاعدا فقد كان يبلـغ إمجـايل الـدين العـام اخلـارجي 

 ليـصل ٢٠١١ مليار دوالر ليـشاهد ارتفـاع يف عـام٣٣٦,٩٤ حوايل٢٠١٠عام 

 مليــــار ٣٤٣,٨٥  إىل ، وصــــل ٢٠١٢ مليــــار دوالر، ويف  عــــام٣٤٩,٠٦  إىل

                                                           

  ، ٢٠١٤/٢٠١٥ عن مرشوع املوازنة العامـة للدولـة للـسنة املاليـة ايلاملبيان ال) ١(

 .٢وزارة املالية املرصية، ص

  وزارة املالية املرصية) ٢(

http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%
88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3
%D9%8A%D9%87/PE/Pages/budget17-18.aspx 

  ٢٢/١/٢٠١٨بتاريخ 

 



 

)٧٠٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ـــــع أعـــــوام ـــــل يرتف ــــــ٢٠١٥ ،٢٠١٤، ٢٠١٣دوالر، وظ ـــــار ٤٣٢,٣٣ ب  ملي

 مليار دوالر عىل التـوايل ليقفـز يف عـام ٤٨٠,٦٣ مليار دوالر،٤٦٠,٦٧دوالر،

رصي ً و يشري مؤخرا البنـك املركـزي املـ.)١(  مليار دوالر٥٥٧,٦٤إىل ٢٠١٦

مما يزيـد مـن تفـاقم تـدهور .)٢(ً أن هناك ارتفاعا جديدا يف الدين اخلارجيإىل

 . املرصياالقتصاد

 املـرصي حيـث االقتـصاد   من هنا نرى أن الديون اخلارجية كانت نقمة عـىل 

 بـــرامج إىلعجــزت عـــن ســـداد الـــديون والفوائــد عـــدة مـــرات، وخـــضعت 

 إىلويل ، واضـــطرت  وملراقبــة صـــندوق النقــد الـــدياالقتـــصادالتــصحيح 

 نـادي بـاريس واخلـضوع لـرشوطه، إىل اجلدولة والـذهاب إعادة إىلاللجوء 

األدهى مـن ذلـك أهنـا مل حتقـق النتـائج املرغـوب فيهـا مـن هـذه القـروض ، 

حيث زادت معدالت البطالة وزادت حدة الفقر والتأثري السلبي عـىل معـدالت 

القــول أن مــرص مل تــستفد النمــو وحجــم املــوارد املتاحــة، وبالتــايل يمكننــا 

أيضا من هذه القروض بالشكل الـذي يـضمن حتقيـق تنميـة اقتـصادية وجلـب 

 .عمالت أجنبية تستطيع منها سداد القروض وفوائدها

                                                           

 .تقديرات وزارة املالية املرصية) ١(

 ٢٠١٧سـبتمرب /خـالل الفـرتة يوليـو % ٢.٣ مليـار بمعـدل ١.٨حيث ارتفع بنحو )  ٢(

  -:  ملزيـد مـن التفاصـيل انظـر٢٠١٧ مليـار دوالر يف هنايـة سـبتمرب ٨٠.٨ليبلغ نحو 

 ، األول ، املجلـد اخلـامس والثامنـون ، العـدد االقتـصاديةاملجلـة : البنـك املركـزي 

 .٦٧، ص٢٠١٧/٢٠١٨



  

)٧٠٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  املطلب الثاني

   و السياسة املالية يف مصر املوازنةمشكلة عجز 

يـة  العامـة املـزمن مـن أهـم مالمـح الـسياسة املالاملوازنـةتعد مشكلة عجز    

 اخلـارجي و لالقـرتاض املفـرط االجتـاهملرص والتـي كـان مـن أهـم أسـباهبا 

الداخيل، والذي نـام بـشكل قـوي لـسد جانـب مـن هـذا العجـز، بـالتوازي مـع 

تفاقم أعباء خدمة الديون نفسها، فكثريا ما جلأت احلكومـات املتعاقبـة هلـذه 

تمرة مـن الديون لتمويل جانب مـن عجـز موازنتهـا ممـا يـدخلها يف حلقـة مـس

 .   املولد للعجز ذاتهاملوازنةعجز 

أو :ا ا ا  أ:  
  

  :  اازم ا  اار ا- ١

  مليـار جنيـه ٣٦٧٦ إىل دين املوازنة العامة للدولـة بـشقيه إمجايل ارتفع    

مـن % ١٠٧.٩، ما يعـادل ٢٠١٧ هناية شهر مارس يف - تريليون جنيه ٣.٦٧٦

 البنــك املركــزي املــرصي يف ذلــك أشــاروقــد . مجــايلالنــاتج املحــىل اإل

ــشأن  ــيل إىلال ــام املح ــدين الع ــاقم ال ــو ٣١٦٠.٩ إىل تف ــه يف يوني ــار جني ملي

ــل ٢٠١٧ ــة يونيــو ٢٦٢٠.٧ مقاب ً مــسجال زيــادة ٢٠١٦ مليــار جنيــه يف هناي

  ٢٠١٦/٢٠١٧ املاليـة الـسنةخالل % ٢٠.٦مليار جنيه بمعدل ٥٤٠.٢قدرها 

ــام وصــل  ــسبة إمجــايل، ك ــدين العــام املحــىل بالن  النــاتج املحــىل إىل ال

ـــايلاإل ـــو % ٦٧ مج ـــصل ٢٠١٢يف يوني ـــارس % ٩٠.٩ إىل لي  يف )١(٢٠١٧م

 . حادةزمة املرصي ألاالقتصادقفزة خطرية مما ينذر بتعرض 

                                                           

 .٢٠١٧ إحصاءات  املرصي املركزيوزارة املالية و البنك ) ١(



 

)٧٠٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

٢-اا ا   ديا اا  :  

ـــداخيل يف مـــرص ـــدين ال ـــغ  إمجـــايل ال ـــو     بل   ١,١٢٢,١٨٧ إىل ٢٠١٢ يوني

، كــام   مليــون جنيـه٢٤٨٠,٩٢٦ ليـصبح ٢٠١٦مليـون جنيـه لريتفــع  يف يونيـو 

  ٣٣,٦٩٤  إىل ٢٠١٠تزايدت الديون اخلارجية ملرص حيـث بلغـت يف يونيـو 

ــو ــصل يف يوني ــون دوالر لت ــب ٥٥,٧٦٤ إىل  ٢٠١٦ -ملي ــون دوالر، وترت  ملي

ــــدين العــــ ــــة ال ــــد مــــدفوعات خدم ــــك تزاي ــــام املــــايل  عــــىل ذل ام يف الع

ــدرت ب ٢٠١٠/٢٠١١ ــث ق ــون١١٧,٢٥١ حي ــام   ملي ــصبح يف الع ــه لت  جني

ـــايل  ـــدر٢٠١٥/٢٠١٦امل ـــ  تق ـــه٤٩٣,٧٧٩ ـب ـــون جني ـــا )١( ملي ـــا جعله ، مم

 . استحوذت عىل نسبة عالية من حجم اإلنفاق العام احلكومي

٣-  دة ة دراتا وات اوا :  

 ٨.٩٨٨  قطــاع اخلــدمات العامــة مــن احتاجهــا التــي امراتالســتثا   تطــورت 

 مليــون ١٠.٧١٤ ، لتــصبح ٢٠١٤/٢٠١٥مليــون جنيــه خــالل العــام املــايل 

ــام ــه يف الع ــز يف موازنــة ١٤.٣٤٨ ، و٢٠١٥/٢٠١٦جني ــه، لتقف ــون جني  ملي

ــايل ــام امل ــة ٢٣.٧٦٤ إىل ٢٠١٧/٢٠١٨الع ــع ملوازن ــه، و يتوق ــون جني  ملي

ــــه٣٣.١٩٤ إىل وصــــوهلا ٢٠١٨/٢٠١٩ ــــون جني ــــدار )٢( ملي ــــة بمق ، مقارن

تـــستطيع ســـد احلاجـــة  املـــدخرات املحليـــة خـــالل نفـــس الفـــرتة والتـــي ال

 . املطلوبةالستثامراتل

                                                           

 .املرجع السابق) ١(

قطـــاع ) ١/أ-٢( ، جـــدول رقـــم٢٠١٩ /٢٠١٨مـــرشوع موازنـــة: وزارة املاليـــة) ٢(

 .٩٧اخلدمات العامة، ص 



  

)٧٠٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 ٤-  ا ر أزو فر ات أ  دة ا)١( :   

ً   والناجتة أساسا عن تزايد العجز املـستمر يف امليـزان التجـاري والـذي بلـغ 

  إىل لريتفـع بـشكل خطـري ليـصل ٢٠١٠/٢٠١١ مليون دوالر عـام ٢٧.١٠٣

  .)٢(٢٠١٥/٢٠١٦ مليون دوالر٣٧.٦٠٦

  : اد  د انازدد -٥

 بلـغ عـدد الــسكان يف ١/٧/٢٠١٧  يقـدر املجلـس القـومي للـسكان أنـه يف 

 .)٣(مليون مشتغل٢٥.٧مليون نسمة، و عدد املشتغلني ٩٥.٢الداخل يف 

  : ود ارد   امق ا مرة-٦

ــروات طبيعيــة يمكــن اســتخدمها العــتامدا   تعــاين مــرص مــن صــعوبة   عــىل ث

 .)٤(بـــشكل اقتـــصادي  لزيـــادة صـــادراهتا بـــشكل ريعـــي لـــسد فجـــوة العجـــز

 مليار جنيـه، عـىل أن مقـدرة ٩٨٩ العامة للدولة املرصية تبلغ نحو اإليراداتف

 العامـة املـشار اإليرادات تتمثل يف مقدرة فإهنافاهتا الدولة عىل تغطية مرصو

 اإليــرادات مليــار جنيــه أي أن ١.٤٢٤ عــىل تغطيــة املــرصوفات البالغــة إليهــا

                                                           

 الثالث ٢٠١٦ من عام األخريتم حترير سعر رصف الدوالر مقابل اجلنيه يف الربع ) ١(

، مما ساهم يف انخفاض القوة الرشائية للجنيه وختطى سـعر رصف ٢٠١٦من نوفمرب 

 .جنيه مرصي٦يتخطى سعر رصف الدوالر   كان الأنعد  جنيه مرصي ب١٧الدوالر 

 .٢٠١٧ إحصاءات  املرصي املركزيالبنك : املصدر) ٢(

ــــــــك املركــــــــزي) ٣( ــــــــة : البن ، ٤ العــــــــدد ٥٧،املجلد االقتــــــــصاديةاملجل

 . أ -،املجلس القومي للسكان، ص٢٠١٦/٢٠١٧

نـاك شـبه  كـان هأنأصبحت مرص من الدول املستوردة للنفط والغاز الطبيعي بعـد ) ٤(

 .  من القرن احلايلاألولاكتفاء ذايت حتى أواخر العقد 



 

)٧١٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

من حجم املـرصوفات والبـاقي أو الفجـوة وقـدرها % ٦٩.٥العامة تغطي نسبة

ــو  ــز النقــدي ٤٣٥نح ــه العج ــدي علي ــز النق ــه العج ــق علي ــا يطل ــه م ــار جني  ملي

 .)١(من الناتج املحيل اإلمجايل% ٨.٣عامة ، وهو ما يشكل نسبة للموازنة ال

   :ا اي  وات  اار  اق- ٧

 عــن جمموعـــة ٢٠١٦/٢٠١٧   انخفــضت املـــدفوعات يف العــام املـــايل 

 مليــار دوالر عــن العــام ٨.٨لتقتــرص عــىل % ٨.٦ بمعــدل يةاالســتثامرالــسلع 

 الــواردات مــن بعــض الــسلع مثــل أجهــزة النخفــاضلــك املــايل الــسابق، و ذ

مليــون دوالر، ومــضخات ســوائل وهــواء ٦٤٢.٨ بنحــوواالتــصاالتاهلــاتف 

 حيـث تـرتبط حاجــة الـسوق  املـرصي للــسلع  .)٢(مليـون دوالر ٢١٢.٠بنحـو

 ، وما يرتتـب عـىل مريكياأل سعر رصف الدوالر  بارتفاع ةاألجنبيواخلدمات 

لرشكات املـرصية عـىل الـرغم مـن حتديـد سـعر ذلك من نتائج عكسية عىل ا

 . بام يطلق عليه الدوالر اجلمركيالستريادرصف للدوالر حالة ا

ــواردات مــن جمموعــة الــسلع إىل   باإلضــافة  ية بمعــدل االســتهالك تراجــع ال

ية االسـتهالك الـسلع النخفـاضمليار دوالر وذلك ١٢.٦لتقترص عىل % ١٣.٧

مليـــار دوالر، وأهــم هـــذه الـــسلع ٢.٨لتقتــرص عـــىل % ٢٧املعمــرة بمعـــدل

ـــــوب بنحـــــو  ـــــيارات الرك ـــــة ٦٤٩.٢س ـــــزة املنزلي ـــــون دوالر واألجه ملي

ــات بنحــو ــسلع ٣٨٥.٣والتليفزيون ــضا ال ــون دوالر، وأي ــتهالكًملي ــري االس ية غ

                                                           

 .٦ص-٥،ص٢٠١٨/٢٠١٩مرشوع موازنة: وزارة املالية) ١(

، االقتــصادية، قطــاع البحــوث االقتــصاديةاملجلــة :البنــك املركــزي املــرصي )٢(

 .٧٠، ص٢٠١٦/٢٠١٧الرابع،  العدد ،٥٧املجلد



  

)٧١١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 النخفـاضمليـار دوالر، وذلـك ٩.٩لتقترص عىل نحـو% ٨.٧املعمرة بمعدل 

ــواردات مــن بعــض الــسلع أمههــا املالبــس اجلــاهزة بنحــ ــون ٢٦٩.٨وال ملي

 .)١(مليـون دوالر لـنفس العـام املـايل٢٦٥.٣دوالر وحمرضات اللحوم بنحـو 

 األساســـية االحتياجـــات كبـــري يف مـــستوي الرفاهيـــة وبانخفـــاضممـــا ينـــذر 

 .للمواطنني

ًم :   ازما  بأ:   

    يعتـرب اســتمرار العجــز يف املوازنــة العامــة ســمة مميــزة للــسياسات املاليــة 

 مع خمتلف الـدول ًا نسبيتتشابه عدة أسباب إىلللدولة املرصية ؛ يرجع ذلك 

  -:النامية، يمكن إمجاهلا كالتايل

 النمو املتواصل يف النفقات العامة خالل نـصف القـرن املـايض، فقـد كـان -

 أن أصـبح تريليـون إىلم ، ٧٠/١٩٧١ مليون جنيـه عـام ١٦٠٠حجم النفقات 

 .)٢(٢٠١٥/٢٠١٦ مليارات جنيه عام ١٠٦و

ونمـو النـاتج القـومي ) كميـة النقـود (  النقـدي صدار احلاد بني اإلاالختالل - 

 . احلقيقي

ــرادات قلــة - ــدم وجــود اإلي ــات لعامــة وع ــع ارتفــاع النفق ــة م  العامــة باملقارن

  .)٣( والتحوالت العامليةياالقتصادسياسات مالية قادرة عىل مسايرة التطور 

                                                           

 .٧١صاملرجع السابق ،:البنك املركزي املرصي ) ١(

 .مرجع سابق: موقع وزارة املالية املرصية) ٢(

 قـانون إصـدارات الـرضيبية مـن أمههـا صالحقامت الدولة املرصية بحزمة من اإل) ٣(

 .رضيبة القيمة املضافة



 

)٧١٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 العامـة االسـتخدامات  ٢٠١٨/٢٠١٩ موازنةوع قدرت وزارة املالية يف مرش

مليـار جنيـه يمثـل املـرصوفات ١.٤٢٤ مليار جنيه تتضمن ١.٧٢٥للدولة ب 

من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية وفوائـد ديـون داخليـة وخارجيـة، ودعـم 

ـــة ورشاء  ـــا اجتامعي ـــة أصـــولومـــنح ومزاي ـــري مالي ـــتثامرا( غ ، أي أن ) تاس

 بمـرشوع لالسـتخداماتمـن احلجـم العـام تقريبـا % ٨٢.٦املرصوفات متثل

 .)١(املوازنة

% ٣٤.٤ الضخم لفوائـد الـديون املحليـة واخلارجيـة، حيـث يبلـغ الرتفاعا -

ــةًمــن اإلنفــاق العــام وفقــا مل ــر مــن ثلــث ٢٠١٧/٢٠١٨ وازن  ، بمعنــى أن أكث

 تراكمـت عـىل التـياإلنفاق العام سيوجه نحو سداد الديون وخدمـة الـديون، و

 ماليــني جنيــه يف العــام ١٠٥ مليــار و٥٨ تريليــون و٣ مــؤخرا مــر عقــود لتبلــغ

ــط ٢٠١٦/٢٠١٧املــايل ــغ فق ــت تبل ــد أن كان ــار و٧٠٥، بع ــون ٤٧١ ملي  ملي

 .)٢(٢٠٠٨/٢٠٠٩ املايل هناية العام يفجنيه 

                                                           

 .٥، ص٢٠١٨/٢٠١٩مرشوع موازنة: وزارة املالية املرصية) ١(

 .مرجع سابق :وزارة املالية املرصية) ٢(



  

)٧١٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  املطلب الثالث

   جلوء مصر للتمويل غري التضخمي

  واحللقة املفرغةاملوازنةلعجز 

 املـرصي بـشكل سـلبي االقتـصاد العامة عىل املوازنة    تضغط  مشكلة عجز 

 بسبب ما نـتج عنهـا مـن تفـاقم ألعبـاء خدمـة الـدين العـام األخريةيف السنوات 

املحيل و أعباء الديون اخلارجيـة، وقـد جلـأت احلكومـات لـسد جانـب مـن 

ــضخمي ــل الت ــق التموي ــن طري ــز ع ــذا عج ــري )١(ه ــل غ ــق التموي ــن طري  ، أو ع

 . اخلارجيرتاضاالق، والتي منها )٢(التضخمي

 زيـادة العجـز إىل   هذا التفاقم الذي حدث يف هذين النوعني من الـديون أدى 

يف املوازنة نفـسها، حيـث أصـبحت املبـالغ املخصـصة للوفـاء بأعبـاء تلـك 

 العـتامداالديون من أهـم بنـود اإلنفـاق العـام املـسبب للعجـز، هـذا وقـد أدى 

 املوازنـةي يف مواجهة عجـز املتزايد عىل كل من التمويل املحيل واخلارج

                                                           

 زيادة عرض النقود من خالل طبع إىل تتمثل يف االلتجاء الوسائل التضخمية) ١(

ــام  ــاع الع ــة والقط ــرصيف للحكوم ــتامن امل ــادة االئ ــوت وزي ــن . البنكن ــد م ملزي

املاليــة العامــة املــرصية ، دار النهــضة :  الــسيد عبــد املــوىل- :التفاصــيل  انظــر

 .٨٢، ص١٩٩٣العريب، 

 ثــالث إىلء احلكومــة  العامــة جلــونــةاملوازالتمويـل غــري التــضخمي لعجــز ) ٢(

 اخلارجيـة االسـتثامرات الدولية واالحتياطيات السحب من -  هيأساسيةمصادر 

عجـز :  عبـد اهلـادي النجـار- :انظر.  اخلارجياالقرتاض -  الداخيل االقرتاض- 

،مكتبة اجلـالء اجلديـدة، املنـصورة، إسـالمي العامة وعالجه من منظور املوازنة

 .١٢، ص١٩٨٥



 

)٧١٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ــد املديونيــة إىل تفــاقم الــدين العــام الــداخيل، هــذا باإلضــافة إىلالعامــة   تزاي

  .)١(اخلارجية وإن كان بنسبة أقل من الدين الداخيل

 العامـة إال يف ضـوء العمـل عـىل املوازنـةيمكن تـصور عـالج عجـز     هلذا ال

 أصـبح األمـر يـشبه وإال، )٢(خفض مستويات الـدين العـام املحـيل واخلـارجي

، والتــي تفــرز املوازنــة ملواجهــة عجـز ةاالســتدانالـسري يف حلقــة مفرغــة مـن 

 إىل املبـارشة والغـري مبـارش اوتأثرياهتـبدورها عن طريق أعبـاء تلـك الـديون 

 .املوازنةأسباب تفاقم من عجز 

                                                           

  -:انظر) ١(

Charles w.Steadman: National debt conclusion-establishing the debt 

repayment plane,praeger, London ,1993,p38. 

ــد ) ٢( ــد املجي ــرمحن عب ــد ال ــاح عب ــد الفت ــة : عب ــة العامــة، املطبع ــصاديات املالي اقت

 .١٧٢، ص١٩٩٠الكاملية،



  

)٧١٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  املبحث الثاني

   املباشرة وغري املباشرة للديون اخلارجية اآلثار

 القومي ألي دولـة بأنـه اقتـصاد متـوازن، إذا كانـت مـسامهة القتصادا   يوصف 

النـــاتج املحـــيل اإلمجــــايل بالنــــصيب األكـــرب يف حجـــم اإلنفـــاق القـــومي 

 عــىل مــصادر العــتامدا، ممــا يعكــس انخفــاض )ياالســتثامري واالســتهالك(

ويف احلالـة املـرصية والتـي . التمويل اخلارجية يف إمجايل اإلنفـاق القـومي

 مـصادر التمويـل اخلارجيــة أصــبحتتلـف عـن كثـري مــن الـدول الناميـة خت ال

السيام القـروض صـاحبت النــصيب األكـرب يف سـد احلاجـة للتمويـل الـالزم 

 .ةياالقتصادلعملية التنمية 

  األولاملطلب 

   املباشرة للديون اخلارجيةاآلثار

 إىلرشة  الناجتة عن زيادة حجم الديون اخلارجيـة  بـشكل مبـااآلثار   تتسبب 

ــون  ــأن تك ــيام ب ــة ، الس ــصادية و مالي ــصعوبات اقت ــرصية ل ــة امل ــرض الدول تع

ــستطيع ياالقتــصاد غــري مالئمــة هليكلهــا االقــرتاضرشوط   واملــايل لكــي ت

 إىل يف أسـعار الفائـدة وقـرص فـرتة الـسداد، الرتفـاعاسداد تلك الـديون، مثـل 

ــود ــل وج ــورة يف ظ ــأثري خط ــزداد الت ــدين، وي ــة ال ــاء خدم ــب أعب  رشوط جان

وتوصــيات مــن اجلهــات املقرضــة هلــا تــأثريات اقتــصادية مــؤثرة، مثــل رفــع 

الــدعم عــن الطاقــة وحتريــر ســعر الــرصف تــنعكس بــشكل غــري مبــارش عــىل 

ــة  ــصاداحلال ــة و ةياالقت ــاول االجتامعي ــن تن ــار ، ويمك ــديون اآلث ــارشة لل  املب

 :اخلارجية عىل النحو التايل



 

)٧١٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

أو  :وا رن اا ا :  

ساهم تزايد أعباء خدمة الديون اخلارجية من فوائد وأقساط واجبـة الـسداد،    ي

يف زيادة الضغوط التضخمية  حيث تساهم يف اقتطاع جزء كبري مـن إمجـايل 

النـاتج املحلـي للوفــاء بالتزامــات املديونيـة اخلارجيـة، وبالتـايل انخفـاض 

 .  دات املرصي عىل متويل الواراالقتصادقدرة 

   ويؤكــد عــىل ذلــك البيانــات الــصادرة مــن وزارة املاليــة والبنــك املركــزي، 

ــح اجلــدول رقــم  املوازنــة عــىل أبــواب االســتخدامات توزيــع )  ١(ويوض

  خــالل فــرتة األعــوام املاليــة ةاألجنبيـاملـرصية و ســداد القــروض  املحليــة و

ــــــــى ٢٠١٤/٢٠١٥( ــــــــرشوع ) ٢٠١٨/٢٠١٩ حت ــــــــا مل ــــــــةًوفق  موازن

 . الصادر من وزارة املالية املرصية٢٠١٨/٢٠١٩

 ول ر )ـــع : )١ ـــتخداماتتوزي ـــرشوع االس ـــواب م ـــىل أب ـــة ع  موازن

ـــة و٢٠١٨/٢٠١٩ ـــ بيـــان ســـداد القـــروض املحلي  خـــالل األعـــوام ةاألجنبي

 .) ٢٠١٨/٢٠١٩ حتى ٢٠١٤/٢٠١٥(املالية

 .١٠ ، ص٢٠١٨/٢٠١٩ موازنةمرشوع : وزارة املالية : املصدر

ــم  ــدول رق ــح اجل ــام يوض ــة ) ٢(ك ــديون اخلارجي ــة ال ــامي خدم ــرصيةتن  امل

ــساطو ــة األق ــوام املالي ــرتة األع ــالل ف ــسددة خ ــد امل  ٢٠١٠/٢٠١١( والفوائ

 .ًا لتقديرات البنك املركزيوفق) ٢٠١٧/٢٠١٨حتى 

 ٢٠١٤/٢٠١٥ ٢٠١٥/٢٠١٦ ٢٠١٦/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٩ العام املايل

   سدداملبلغ امل

 )باملليون جنيه(
٢٣٦.٤٦٦ ٢٥٠.١٤٣ ٢٧٣.٧٦٣ ٢٦٥.٣٩١ ٢٧٦.٠٤٣ 



  

)٧١٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 ول رــة :  )٢( ا ــديون اخلارجي ــة ال ــامي خدم ــرصيةتن ــساطو امل  األق

 حتـــــــى ٢٠١٠/٢٠١١(والفوائـــــــد خـــــــالل فـــــــرتة األعـــــــوام املاليـــــــة 

 )تقديرات البنك املركزي)(٢٠١٧/٢٠١٨

 الفوائد ة املسدداألقساط خدمة الدين العام املايل

  مليار دوالر٠.٦٣٦٢ دوالر مليار ٢.١ مليار دوالر٢.٨ ٢٠١٠/٢٠١١

  مليار دوالر٠.٦٥٩  مليار دوالر٢.٢ مليار دوالر٢.٩ ٢٠١١/٢٠١٢

  مليار دوالر٠.٦٤٤٣  مليار دوالر٢.٤  مليار دوالر٣.١ ٢٠١٢/٢٠١٣

  مليار دوالر٠.٧١٦  مليار دوالر٢.٥  مليار دوالر٣.٢ ٢٠١٣/٢٠١٤

 ليار دوالر م٠.٧  مليار دوالر٤.٩  مليار دوالر٥.٦ ٢٠١٤/٢٠١٥

  مليار دوالر٠.٩  مليار دوالر٤.٣  مليار دوالر٥.٢ ٢٠١٥/٢٠١٦

  مليار دوالر١.٢  مليار دوالر٦.١  مليار دوالر٧.٣ ٢٠١٦/٢٠١٧

٢٠١٧/٢٠١٨ 

 األولخالل الربع 
  مليار دوالر٠.٦  مليار دوالر١.٢  مليار دوالر١.٨

  )١( البنك املركزي املرصي-:املصدر 

ـــي  ــساهم ذلــك ف ــسلع يـ حـــدوث انخفــاض يف حجــم العــرض الكــيل مــن ال

واخلدمات مع تزايد حجم الطلب الكيل األمر الـذي دفـع باألســعار املحليـة 

  .الرتفاعانحو 

 الفعلية من املوارد املاليـة يـؤدي لالحتياجات   كام أن التخطـيط غيـر السليم 

يـــادة  زإىل لالحتياجــات الزيـادة يف حجــم القــروض عــن احلجـم األمثــل إىل

                                                           

 ، مـن قتـصاديةاال ، قطـاع البحـوث االقتـصاديةاملجلة :البنك املركزي املرصي ) ١(

 .٢٠١٨ حتى ٢٠١٠، السنوات من ٥٨ حتى املجلد -٥٠املجلد 



 

)٧١٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 املـرصي عـىل اسـتيعاب االقتـصادالقروض اخلارجيـة بـصورة تفـوق مقـدرة 

 ســـوء اســـتخدامها وتوظيفهـــا لتمويـــل إىلتـــدفقات القـــروض، ممـــا يـــؤدي 

ــةاإلمــرشوعات منخفــضة  ــتهالك أو اســتخدامها لتمويــل اإلنفــاق نتاجي ي االس

ــاق  ــل االســتثامرعــىل حــساب اإلنف ــا جيع ــرصي عرضــة االقتــصادي مم  امل

ــشاكل ما ــة مل ــد املــرشوعات املمول ــاض عوائ ــة انخف ــصادية نتيج ــة واقتـ لي

ــاء ب ــن الوف ــا ع ــة وعجزه ــالقروض اخلارجي ــاتب ـــك االلتزام ـــن تل ــئة ع  الناش

 .القروض

ــــرصوفات يف  ــــال  تقــــدر امل ــــبيل املث ــــة   فعــــىل س  ٢٠١٧/٢٠١٨ موازن

مليار جنيه ، ولذلك تم تقـدير زيـادة ١.٢٠٧مليار جنيه ،  والبالغة ١.٤٢٤بنحو

ــرش ــةوع يف م ــدار ٢٠١٨/٢٠١٩ موازن ــادة ٢١٧ بمق ــدل زي ــه بمع ــار جني ملي

 ٢٠١٨/٢٠١٩ موازنـــة يف مــرشوع املــسددة األقـــساط، كــان نــصيب %١٨

 بزيـادة ٢٠١٧/٢٠١٨ موازنـة مليار جنيه عن ٢٦٥مليار جنيه مقابل ٢٧٦نحو

 )١( .مليار جنيه١١قدرها 

عـل هنـاك    سوف يتسبب ذلك يف تفـاقم العجـز يف املوازنـة العامـة، ممـا جي

 لتغطيـة هـذا العجـز والـذي الالزمـة التمويليـة االحتياجاتبالرضورة تزايد يف 

ــل  ــني املــرصوفات و( يمث ــرق ب ــراداتالف ــب إىل) اإلي ــساط جان ــالك أق  وإه

القــروض املطلــوب ســدادها، حيــث يقــدر حجــم مــصادر التمويــل بمــرشوع 

 موازنـة مليـار يف ٦٣٧ مليار مقابل ٧١٥ بنحو ٢٠١٨/٢٠١٩املوازنة العامة 

، كـام %١٢.٢مليار بمعدل زيادة قـدرها ٧٨ ، أي بزيادة قدرها ٢٠١٧/٢٠١٨

                                                           

 .٩، ص٢٠١٨/٢٠١٩ موازنةمرشوع : وزارة املالية ) ١(



  

)٧١٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
يف مـــرشوع )  االقـــرتاضصـــايف (أن القيـــاس احلقيقـــي لألثـــر عـــىل الـــدين 

ــه مقابــل ربــط بموازنــة ٤٣٩ يبلــغ ٢٠١٨/٢٠١٩املوازنــة العامــة  ــار جني  ملي

ــادة ٣٧١ قــدره ٢٠١٧/٢٠١٨ ــار جنيــه بزي ــه بمعــدل  زيــا٦٨ ملي دة مليــار جني

 .)١(%١٨.٣قدره 

ً املرصي عـىل القـروض اخلارجيـة سـببا االقتصاد   لذلك كان ارتفاع  اعتامد 

 االقتــصاديف تزايــد معــدالت التــضخم ، ممــا كــان لــه انعكاســات ســلبية عــىل 

 . املرصي

ًم : ا ا   ف وا   ا:   

 )٢(  ختفــيض ســعر رصفإىلارجيـة للدولــة     يـؤدي ارتفــاع نــسبة الــديون اخل

 إىلعملتهـــا  وحتـــدث هـــذه العالقـــة العكـــسية ألن الدولـــة املدينـــة تـــضطر 

ختفيض قيمة العملـة املحليـة هلـا للحـد مـن التـدهور يف احلـساب اجلـاري 

 عــن تــراكم املــدفوعات الــسنوية خلدمــة الــدين اخلــارجي وإال أهنــا الناشــئ

  .)٣( مصيدة الدينإىل  أن تصل إىلة سوف تستمر يف الرتاكم يف املديوني

  : اات- ١

ــة  ــراف الدائن ــضغوط األط ــتجابة ل ــرصية اس ــة امل ــة العمل ــيض قيم    أدى ختف

 تدهور القيم احلقيقية للمدخرات حيث انخفـضت إىل) ومنها البنك الدويل(

                                                           

 .١٣ ص-١٢املرجع السابق، ص) ١(

 الدوليـة، االقتـصادية الـدويل والـسياسات االقتـصاد: السيد أمحد عبـد اخلـالق .د) ٢(

 .١١١، ص١٩٩٧بدون دار نرش، 

ي والتحـديات التنميـة ، كليـة التجـارة، االقتـصاد صـالحاإل:  ناظم حنفي حممد. د) ٣(

 .٥٥، ص١٩٩٢جامعة طنطا، 



 

)٧٢٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ــه املــرصي ممــا يــضطر العديــد مــن األفــراد   إيــداع إىلالقــوة الــرشائية للجني

 إىلأحــد أهــم أســباب ظــاهرة هــروب رؤوس األمــوال (ارج أمــواهلم يف اخلــ

ــارج ــافة ) اخل ــة مــدخراهتم، باإلض ــل قيم ــن تآك ــا م ــعر إىلخوف ــاع س  أن ارتف

 يةالســـتريادا عـــن انخفـــاض يف القـــدرة أســـفر اجلنيـــه أمـــامرصف الـــدوالر 

 املرصي وما نتج وسوف ينتج عن ذلك من أثار وانعكاسـات سـلبية لالقتصاد

 . يف مرصةيداالقتصاعىل التنمية 

 اســتجابة لــضغوط األطــراف -   لــذلك  فــإن ختفــيض قيمــة العملــة املــرصية 

 تدهور القيم احلقيقية للمـدخرات ممـا يـضطر العديـد مـن إىل يؤدي -الدائنة

 . إيداع أمواهلم يف اخلارج  خوفا من تآكلهاإىلاألفراد 

٢-ر ا ا ع اار :  

 العملة املـرصية يف ارتفـاع يف الـرقم القيـايس ألسـعار    تسبب ختفيض قيمة

املــستهلكني، فقــد ارتفــع الــرقم القيــايس العــام ألســعار املــستهلكني بمعــدل 

ــع % ٥.٤ ــالل الرب ــة األولخ ــسنة املالي ــن ال ــل ارتفاعــه ٢٠١٧/٢٠١٨ م  مقاب

خــالل الربــع املنــاظر مــن الــسنة املاليــة الــسابقة ، وجــاء ذلــك % ٣.٩بمعــدل 

 التـي اتبعتهـا الدولـة ومـن أمههـا حتريـر ياالقتصاد صالح اإلاتإجراءنتيجة 

 أسـعار رفـع إىلباإلضافة % ١٤سعر الرصف ، رضيبة القيمة املضافة لتصبح 

  فعنـدما يتـدهور سـعر .)١( املنظومـة الـدعمإصـالح إطـارالوقود والكهرباء يف 

  ارتفـاع أسـعار الـواردات مقومـة بالنقـد املحـيلإىلالرصف فإن ذلك  يـؤدي 

                                                           

ـــرصي ) ١( ـــزي امل ـــك املرك ـــة :البن ـــصاديةاملجل ـــد االقت ـــدد ٥٨، املجل  األول الع

 .واإلحصاء اجلهاز املركزي للتعبئة حصاءاتًوذلك وفقا إل. ٧ ، ص٢٠١٧/٢٠١٨



  

)٧٢١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ية االسـتهالكًفتزيد نار التضخم اشتعاال ، حيث ترتفع أسـعار الـسلع الغذائيـة و

 يف اإلنتـاج لـدوران عجلـة الالزمـةاملستوردة وكذلك أسعار الـسلع الوسـيطة 

 التــي تلــزم  لتنفيــذ بــرامج نتاجيــةاإلخمتلــف القطاعــات وأيــضا أســعار الــسلع 

 .)١(االستثامر

 من املجتمـع ، وقـد األعظمة السواد    ويف هذه احلالة ينخفض مستوى معيش

 للحفـاظ عـىل تـدفق الالزمةتعجز قطاعات اإلنتاج املحيل عن تدبري املوارد 

ــةاإلالــسلع الوســيطة والــسلع  ــاج هبــوط مــستويات إىليــؤدي   ممــانتاجي  اإلنت

ــرامج  ــعف النمــو االســتثامروتــدهور ب ــصاد وض ــك أن إىل أضــف ،ياالقت  ذل

ــ  ارتفــاع عــبء خدمــة الــديون إىلؤدي تــدهور ســعر رصف العملــة الوطنيــة ي

 .  حمسوبة بالعملة املحليةاألقساطواخلارجية ممثلة يف الفوائد 

 أثار ختفـيض قيمـة العملـة كـذلك عـىل زيـادة أعبـاء خدمـة الـدين في  وال خي

ــىل  ــضغط ع ــادة ال ــى زي ــا يعن ــة وم ــة املحلي ــة بالعمل ــسنوية مقوم ــارجي ال اخل

 . العامة للدولةاملوازنة

ً: دراتا رة اا  :  

   تسبب تزايد معدالت التضخم الناجتة عـن ارتفـاع عـىل الـديون اخلارجيـة ، 

 جانــب قـــدرهتا إىليف زيــادة الـــضغوط عــىل القـــدرة التنافــسية لـــصادراهتا 

 إتبـاع سياسـة ختفـيض القيمـة إىلمما حدا باحلكومـة املـرصية . يةالستريادا

                                                           

سعر الرصف وتقييم العمالت ، اهليئة املرصية مشاكل حتديد : حممد ناظم حنفي) ١(

 .٥٥،ص١٩٩٩العامة للكتاب، القاهرة، 



 

)٧٢٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ــة ــة الوطني ــة للعمل ــة اخلارجي ــعر رصف العمل ــر س ــرار حتري ــذ ق ــث اخت ، حي

  .٢٠١٦أمام اجلنيه يف نوفمرب ) الدوالر (ةاألجنبي

 إعـادة تنمية الصادرات وختفيض حجم الواردات وإىل   هتدف تلك السياسة 

 النقديــة، و الــرغم مــن االحتياطيــات ميــزان املــدفوعات، وزيــادة إىلالتــوازن 

دفوعات املـرصية وانخفـاض ذلك فإن مـا حيـدث مـن تـدهور يف ميـزان املـ

معدالت الطلب عىل الصادرات املرصية جاء عىل عكس ما هو مطلـوب مـن 

 .سياسة ختفيض قيمة اجلنيه

   يتوقـف نجـاح سياســة ختفــيض قيمــة العملــة يف حتقيـق التـوازن يف ميــزان 

املدفوعات عىل درجـة مرونـة الطلـب اخلـارجي عـىل الـصادرات املحليـة، 

ًاملحيل عىل السلع املنتجة حمليـا، حيـث أن ارتفـاع وزيادة معدالت الطلب 

درجة مرونــة الطلــب اخلــارجي علــى املنتجـات املـرصية نتيجـة انخفـاض 

ــىل زيــادة  ــة يــساعد ع ــسة يف الــسوق الدولي ــة بالــسلع املناف ــعارها مقارن أس

 وذلـك مل يـتم حدوثـه األجنبـيالـصادرات وبالتايل زيادة احلصيلة مـن النقـد 

 .يةيف احلالة املرص

 مرونـة الطلـب اخلـارجي عـىل املنتجـات املـرصية تعكـس عــدم فانخفـاض 

ــك  ـــة املــرصية، وذل ــيض قيمــة العمل ــة سياســة ختف ــدرهتا النخفــاضفعالي  ق

التنافسية يف السوق الدولية عىل الـرغم مـن انخفـاض أسـعارها والـذي يـؤدي 

 .االقتصاد تفاقم الضغوط التضخمية يف إىلبـدوره 

يـتم جتاهلـه يف مـرص هـو أن بعـض التحـسن الـذي قــد    لكن هناك شئ مهـم 

حيـــدث فـــي مــوازين املــدفوعات عقــب ختفــيض الدولــة القيمــة اخلارجيــة 



  

)٧٢٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 سياسـة التخفيض ذاهتـا، بـل لعـدد مـن إىلًلعملتها الوطنية قد ال يكون راجعـا 

 حتقيـق إىلالعوامل التـي يـشرتط تواجـدها وتـسبق عمليـة التخفـيض وتـؤدي 

 :  املرصي وهى االقتصاديفتقده التحـسن  وهذا ما 

ــرصية يكــون  - ــارجي عــىل الــصادرات امل ــب اخل ــادة يف الطل أن الزي

ــــة يف املقـــام  ـــل األولألســـباب ال تـــرتبط بتخفـــيض قيمـــة العمل  ، ب

 . أساسها حدوث حتسن يف الفن اإلنتاجي يف الصناعات املرصية  

مـن أن ال تتسم الصادرات  بمحـدوديتها، وتركزهـا عىل عـدد حمـدود  -

 السلع واملنتجات 

 إجــراءاتعــدم قيــام الــصناعات املنافــسة يف الــدول األخــرى باختــاذ  -

ـــة  ـــة للعمل ــــة اخلارجي ــــيض القيم ــــة ختف ــــة سياس ـــضادة ملواجه م

  .)١(املرصية

 يف النخفــــاضأن العجـــز املؤقــــت يف امليــــزان التجـــاري نتيجــــة  -

ن يــة واملنتجـات الزراعيـة والغذائيـة يكـواألولت مـن املـواد اصادرال

  .)٢(بـسبب ظروف عرضية ومؤقتة 

                                                           

كام يتطلب نجاح سياسة التخفيض عـدم قيـام احلكومـات يف الـدول املــستوردة ) ١(

 فقـدان إىلبرفـع أسعار التعريفة اجلمركيـة عـىل الـصادرات الوطنيـة، ألن ذلـك يـؤدي 

النامجـة عـن سياسـة ختفـيض القيمـة اخلارجيـة الصادرات املحلية للميـزة التنافـسية 

 .   للعملة الوطنية 

مثل انتشار فـريوس أو بـاء أثـر يف الـصادرات املـرصية الفاكهـة و بعـض أصـناف ) ٢(

 .٢٠١٧-٢٠١٦ أعواماخلرضوات و األسامك خالل 



 

)٧٢٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ــادة حجــم صــادرات املــرشوعات  -  نتيجــة يةاالســتثامرأن ال تكــون زي

ــة  ـــة للعمل ــيض يف القيمـــة اخلارجي ــستثمرين حــدوث ختف توقــع امل

الوطنيـة، وبالتــايل رغبـتهم يف احلــصول عـىل أكــرب قـدر مــن األربــاح 

 . التي حتققها صادراهتم 

ــة بدرجــه كاف - ــتمكن متتــع الــصناعة املحلي ــة، بحيــث ت ــة مــن املرون ي

مؤسسات اإلنتاج املحيل مـن حتقيـق زيـادة يف حجـم إنتاجهـا لتلبيـة 

 املحـيل والوفــاء بالطلــب اخلــارجي املتزايـــد االسـتهالكمتطلبـات 

ــىل  ــة بمعنــى أال يكــون التــصدير للخــارج ع علـــى الــصادرات املحلي

 .  املحيل االستهالكحساب 

حمليا يف الـسوق املحليـة، ويف حالـة ثبات أسعار بيع السلع املنتجة  -

ــإن ذلــك  ـــة ف ــسوق املحلي ــعار يف الـ ــاعاارتفــاع األس ــب أن الرتف  جي

ــث أن  ــة، حي ــيض يف قيمــة العملــة الوطني ــسبة التخف ــن ن ــل م يكــون أق

ارتفاع أسعار بيـع املنتجات يف السوق املحلية بنـسبة أكـرب مـن نـسبة 

رجيـة فــي زيـادة التخفيض يلغي األثر الناجم عن ختفيض القيمة اخلا

 .حجم الصادرات 

  ثبات تكاليف اإلنتاج، حيث يؤدي ارتفاع تكـاليف اإلنتـاج ممثلـة يف  -

تكاليف املواد اخلـام أو أجــور العاملــة أو غريهـا مـن نفقـات اإلنتـاج 

 ارتفاع أسعار بيع املنتجات املحليـة، ويف ظـل رغبـة املنتجــون إىل

ل مــن القــدرة التنافــسية املحافظـــة علـــى مــستوى أربــاحهم، هــذا يقلــ

 .للصادرات الوطنية يف السوق الدولية 



  

)٧٢٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
    وبـصورة عامــة، فـإن التــأثري الـسلبي للــديون اخلارجيـة عــىل القـدرة املاليــة 

ــس ســلبا عــىل عمليــات يةالســترياداو ــة املــرصية، قــد انعك ــتثامرً للدول  االس

 هـذه املطلوبة لتحقيق أهداف النمـو املتـسارع الـذي تتطلـع إليـه اقتـصاديات

 .الدول

   ويتمثل هذا التأثري الـسلبي يف كـون أعبـاء الـديون اخلارجيـة، تـستحوذ عـىل 

نسب عالية من الناتج املحيل اإلمجايل وتشكل إنقاصا للموارد املالية التـي 

ــه  ــن أن تتج ــن املمك ــان م ــار إىلك ــع االدخ ــصاد والتوس ــب إىل، ياالقت  جان

كية غري رشـيدة، حيـث تعـاين اإلرساف يف اإلنفاق العام وشيوع أنامط استهال

ــات  ــاع النفق ــن ارتف ــة وم ــا احلكومي ــاع نفقاهت ــن ارتف ــة م ــدول النامي ــم ال معظ

 . املخصصة ألغراض الدفاع واألمن

ت: راان ا  وا ا:  

 ظهور العجز يف ميزان املدفوعات أو تفـاقم هـذا العجـز إىل   يؤدي التضخم 

 منـه، والـسبب يف ذلـك أنـه حيـنام يرتفـع املـستوى العـام ً كان يعاين أصالإذا

ـــه يقـــود  ـــة للقطاعـــات املـــشتغلة إىللألســـعار فإن ـــادة التكـــاليف املحلي  زي

بالتصدير، وبالتايل ترتفع األسعار النهائية ملنتجات تلك القطاعـات ومـن ثـم 

تتـــدهور قـــدرهتا التنافـــسية يف الـــسوق العـــاملي وبـــذلك تـــنخفض حـــصيلة 

 زيـادة الـواردات التـي يـصبح إىلالوقت نفسه يؤدي التـضخم الصادرات ويف 

ًسعرها منافسا لسعر املنتجات املحليـة املامثلـة وهكـذا تتـدهور الـصادرات 

يـنجم عـن ذلـك مـن  وتزيد الواردات ويتفاقم العجز بميزان املدفوعات مع ما

 .مشكالت تسوية هذا العجز



 

)٧٢٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ىل ميـزان املـدفوعات يف    ويالحظ أن األثر السلبي الذي يبارشه التـضخم عـ

 مـا قـورن بـذلك األثـر الـذي حيدثـه يف إذاالدول النامية يكـون أشـد و أوضـح 

موازين املدفوعات للدول املتقدمة، والسبب يف ذلك أن اقتـصاديات الـدول 

املتقدمــة هــي يف العــادة اقتــصاديات منفتحــة عــىل العــامل اخلــارجي، وذلــك 

دا يف اجارة اخلارجيـة تـصديرا واسـترينظرا لعظم الدور الذي يقوم به قطاع الت

 .)١(هذه الدول

  :ا ا  ان ات

تقــرتض الــدول لكــي تــسد العجــز يف ميــزان املــدفوعات ، ومــع ذلــك فانــه بعــد    

 مــستوى حــرج تــصبح أعبــاء خــدمتها ممثلــة ألحــد إىلوصــول الــديون اخلارجيــة 

 ،)األقـساط( والرأسـاملية ) الفوائـد(ة اجلوانب اهلامة يف بنود املـدفوعات اجلاريـ

ًومـن تـصبح عـامال هامـا مـن عوامــل اخـتالل ميـزان املـدفوعات حيـث  إىل تــؤدي ً

 . خفض الفائض منهإىلزيادة العجز يف ميزان املدفوعات أو 

مليــار دوالر ١٣.٧ً   فقـد حقــق ميـزان املــدفوعات املـرصية فائــضا كليـا بلــغ 

مليـار دوالر خيـص الفـرتة  ١٢.٢ نحو منه(٢٠١٦/٢٠١٧خالل السنة املالية 

، وذلــك ) حتريــر ســعر الــرصفأعقبــت التــي ٢٠١٦/٢٠١٧يونيــو /نــوفمرب

ًمقابل عجزا كليا بلغ نحو   مليار دوالر خـالل الـسنة املاليـة الـسابقة، فقـد ٢.٨ً

حقق حساب املعامالت الرأساملية واملالية الـصافية تـدفق للـدخل بلـغ نحـو 

 جانـب تراجـع العجـز إىل)  مليـار دوالر٢١.٢مقابـل نحـو(مليار دوالر ٢٩.٠

مليـار ١٥.٦ليقترص عىل نحـو % ٢١.٥يف حساب املعامالت اجلارية بمعدل

                                                           

 .٢٢٠، ص١٩٨٢التوازن واالختالل يف ميزان املدفوعات ، بريوت،: هاشم حيدر ) ١(



  

)٧٢٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 وكـان مـن ). مليار دوالر خالل العام املـايل الـسابق١٩.٨مقابل نحو (دوالر 

أحد أسباب حتقيـق ذلـك الفـائض هـو حتقيـق القـروض والتـسهيالت طويلـة 

خـالل الـسنة املاليـة   مليـار دوالر٥.٦ بلـغ ومتوسطة األجـل صـايف اسـتخدام

 .)١()خالل العام املايل السابق مليار دوالر١.٣ مقابل نحو٢٠١٦/٢٠١٧

ــل  ــي  عــىل الــرغم مــن أن التموي ــة إســهاما  األجنب  يمكــن أن يــسهم يف البداي

مـن خـالل اإلسـهام  ًاجيابيا يف موازين مدفوعات الدول املتلقية هلذا التمويل

 نمـو النـاتج املحـيل اإلمجـايل، وذلـك طاملـا كـان حجـم يف زيادة معدالت

 األقـساطانسياب هذا التمويل اخلارجي للداخل يفوق حجم تصدير الفوائـد و

 أن إىلواألرباح للخارج ، إال أن تـراكم املديونيـة اخلارجيـة يمكـن أن يـؤدي 

حجـم مـا يتـدفق مـن اخلـارج يف  مـنيكـون حجـم التحـويالت للخـارج أكـرب 

 إلقــاءديــدة للـدول املثقلـة باملديونيــة، وهـو مـا يرتتــب عليـه صـورة مـوارد ج

 .)٢(عبء جديد يساعد عىل تزايد العجز يف موازين مدفوعات تلك الدول

ً: -ارد ل اما  ا  :  

ــة     ــل الــذي حــدث يف مــدفوعات خدمــة الــديون اخلارجي نتيجــة للنمــو اهلائ

 الـصايف للمـوارد املقرتضـة، وهـو مـا لاالنتقـااملستحقة عىل مرص انخفض 

يمثل الفرق بني القروض اجلديدة واملبالغ املدفوعة لتسوية أعبـاء الفوائـد و 

                                                           

، املجلد االقتصادية، قطاع البحوث االقتصاديةاملجلة : ملركزي املرصيالبنك ا) ١(

 .٦٠ ص-٥٩، ص٢٠١٦/٢٠١٧، ٥٧

 العامـة املوازنـة النامجـة عـن عجـز االقتصادية اآلثار: أمرية حممد عبد القادر طه  )٢( 

 .٤٤للدولة، مرجع سابق، ص



 

)٧٢٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ً سـالبا يف بعـض األحـوال أي االنتقـالأقساط استهالك الدين، بل وأصبح هـذا 

 للتنميـة سيـصبح الالزمـةًانه بدال مـن أن تقـرتض الدولـة لتقـوم باملـرشوعات 

يفـوق القـروض التـي حتـصل  لخارج مـن دخلهـا الـسنوي مـاعليها أن حتول ل

يمثل عبء عىل حصيلة صادرهتا وعىل األهداف التي تتـضمنها  عليها وهو ما

 .)١(خطط التنمية لدهيا

  املطلب الثاني

   واخلطط اإلمنائيةاالستثمارانعكاس الديون اخلارجية على 

 اإلنامئيـة واخلطـط راالستثام     تؤثر الديون اخلارجية بشكل غري مبارش عىل 

 املــرصي، االقتــصاد إليهــااملطلوبــة لتحقيــق األهــداف التنمويــة التــي يتطلــع 

 للدولـة ، يةالسـترياداوذلك من خالل تأثرياهتا املبارشة عىل القدرة املاليـة و

ويتمثل هذا التأثري السلبي يف استحواذ أعباء املديونيـة اخلارجيـة عـىل نـسب 

ًايل، والتي تشكل إنقاصا للموارد املاليـة التـي عالية من الناتج املحيل اإلمج

، كـام أن ارتفـاع ياالقتـصاد والتوسـع االدخـار إىلكان من املمكـن أن تتجـه 

 إىل،ممـا سيـضطر الدولـة )٢(ًخدمة الديون  يواكبه ضغطا عىل متويل الواردات

                                                           

املية  ، بـدون دار ، املطبعة العاالقتصاديةمشكالت متويل التنمية : محدية زهران ) ١(

 .٤٢٦ص النرش ،

 خالل الفرتة أمريكيمليار دوالر ٧.٣بلغت مدفوعات خدمة الدين اخلارجي نحو  )٢( 

مليـار دوالر ٦.١ املـسدد نحـو األقـساط ، حيث بلغت ٢٠١٦/٢٠١٧سبتمرب / يوليو

 الفوائد عىل الودائـع والـسندات خـالل متضمنة(مليار دور ١.٢والفوائد املدفوعة نحو

مليـار دوالر ١.٨، كام بلغـت مـدفوعات خدمـة الـدين اخلـارجي نحـو ) األخريةة الفرت

 املسدد نحو األقساط ،حيث بلغت ٢٠١٧/٢٠١٨سبتمرب / خالل الفرتة يوليوأمريكي



  

)٧٢٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 املزمـــع تنفيــذها ضـــمن يةاالســتثامرتأجيــل تنفيــذ العديـــد مــن املـــشاريع 

ــات التنم ــضا خمطط ــيؤدي أي ــام س ــة ، ك ــدالت إىلًي ــيض مع  االســتثامر ختف

كـام شـكلت . عـىل املجتمـعسـلبية  من انعكاسات إىلاملستهدفة مما يؤدي 

ــرا  ــرص، نظ ــستقبلية يف م ــة امل ــط التنمي ــا خلط ــضا معوق ــة أي ــديون اخلارجي ًال ً ً

 جلانب كبـري مـن حـصيلة الـصادرات مـن الـسلع واخلـدمات بالنقـد البتالعها

 . دمة الدين اخلارجي يوجه خلاألجنبي

     لذلك فإنه من الـرضوري عنـد وضـع اخلطـط والـربامج املواجهـة مـشاكل 

 اخلـارجي، الدراسـة االقـرتاضالـديون اخلارجيـة وعالقتهـا بالتنميـة وسياسـة 

 واخلطــط اإلنامئيــة، االســتثامروالبحــث يف تــأثريات الــديون اخلارجيــة عــىل 

 يف مــرص ةياالقتـصاد التنميــة  معوقـاتلـةاإزحتـى يمكـن التعــرف عـىل كيفيــة 

 . توقع األزمات الناجتة عن  الديون اخلارجية ، والعمل عىل تفادهياإمكانيةو

أو :  رن اس اراما:  

  عىل سداد أعباء الديون اخلارجيةيةاالستثامر  قدرة املشاريع -١

عمليـة التنميـة يف الـدول  التـي تتطلبهـا نتاجيـةاإل السـتثامراتا    يعترب متويل 

إال أن .  اخلـارجياالقـرتاضًاملدينة اهلـدف األسـايس واملفـرتض دائـام مـن 

ــسبة  ــا ن ــضت فيه ــديون، انخف ــة بال ــك املثقل ــة تل ــدول وبخاص ــذه ال ــم ه معظ

                                                                                                                                              

 الفوائد عىل الودائـع متضمنة(مليار دوالر ٠.٦مليار دوالر والفوائد املدفوعة نحو١.٢

 البنك املركزي املرصي -:ن التفاصيل انظرملزيد م) األخريةوالسندات خالل الفرتة 

ــد االقتــصاديةاملجلــة :  ، وكــذلك ، ٨٠ ،ص٢٠١٦/٢٠١٧ األول  العــدد٥٧، املجل

 .٦٩ ، ص٢٠١٧/٢٠١٨، األول  العدد٥٨املجلد 



 

)٧٣٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ً إمجايل الناتج املحيل بدال من أن ترتفع، و حتى مـع اسـتخدم إىل االستثامر

، فـإن ذلـك ال يــشكل نتاجيـةاإل السـتثامراتا اخلـارجي يف متويـل االقـرتاض

وذلــك ألن قــدرة املــشاريع . ًضــامنا لعــدم ظهــور مــصاعب يف خدمــة الــديون

 عىل سداد أعباء الديون اخلارجية تتوقف عـىل عـدد مـن العوامـل يةاالستثامر

 .األخرى

  : اح   ادود اب-

ًيام مـن الناحيـة ًي إنتاجيـا، غـري أنـه لـيس سـلاالسـتثامر    قد يكـون املـرشوع 

، فيعجز عن حتقيق معدل العائد الـرضوري والكـايف لـسداد أعبـاء ةياالقتصاد

ً جانب ذلك يمكن أن يكـون هنـاك مـردودا عكـسيا إىل .)١(الديون املرتتبة عليه ً

 العامــة للدولــة أعبــاء جديــدة أنيــة أو املوازنــةللمــرشوع إذا نــتج عنــه حتميــل 

ــة للبيئــة، ومــامــستقبلية مؤكــدة، مثــل املــرشوعات امل يرتتــب عليهــا مــن  لوث

ــي تلــوث البيئــة  نفقــات ملواجهــة املــشاكل الناجتــة عنهــا، مثــل املــصانع الت

، والتي تتغـاىض  فيهـا الدولـة عـن أثارهـا )مصانع االسمنت، البرتوكيامويات(

 جانـب النفقـات التـي إىلالبيئية التي تنعكس عىل الصحة، اسـتدامة املـوارد، 

                                                           

ــة التــي يــتم هبــا ختــصيص املــوارد املاليــة املتأتيــة عــن ) ١(  االقــرتاضإن الكيفي

 أي التـي تــستخدم يف متويـل مــشاريع .اخلارجي،السـيام الـديون اخلارجيــة املنتجـة

 القـومي لالقتـصاد اإلنتاجيـة حصول زيادة يف الطاقات إىلاستثامرية منتجة تؤدي فعال 

 .للدولة املدينة



  

)٧٣١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ـــا ـــة إلنفاقه ـــضطر الدول ـــك ست ـــار تل ـــتاليف آث ـــة ل ـــصحة والبيئ ـــال ال  يف جم

 .)١(املرشوعات

  :  اض-

رشوطـه ، فقـد ال يكـون  ً    تأيت أيضا مالئمة القرض من حيث نوع التمويل أو

 مـن االقـرتاض عـىل العـتامداًرشوطـه مالئـام، فتزايـد  كل من نوع التمويل أو

سـعار فائـدة متغـرية ًالبنوك التجارية يف شـكل قـروض قـصرية األجـل مـثال وبأ

ــشاريع  ــف امل ــأنه أن يكل ــن ش ــة، م ــةاإلوعالي ــؤثر يف نتاجي ــة ت ــاليف باهظ  تك

 الناجتـة عـن ثقـل الـديون اخلارجيـة اآلثـارسبق، متثـل  من خالل ما. ربحيتها

 .االستثامر عىل ًعبء ثقيال

  :ا راتا ا و ب -٢

 اخلارجيـة بـشكل سـلبي عـىل     ينعكس تأثري التضخم كأحد تـأثريات الـديون

 إذا بـداخلها خاصـة لالسـتثامر ةاألجنبيـقدرة الدولة اجلاذبة لـرؤوس األمـوال 

ً للدولة تعتمـد اعـتامدا كبـريا عـىل األمـوال ةياالقتصادكانت السياسة   ةاألجنبيـً

، فتلجـأ لتحقيـق االقتـصاديةكمحور أسايس يف توجيهها العام لعالج مشاكلها 

عديـد مـن املزايـا والـضامنات للمـستثمرين األجانـب  تقريـر إىلهذا اهلدف 

مثل اإلعفـاءات الـرضيبية وضـامن عـدم التـأميم أو املـصادرة وكفالـة حتويـل 

ــن  ــك م ــري ذل ــال وغ ــرتداد رأس امل ــة اس ــارج ورسع ــاح للخ ــراءاتاألرب  إج

                                                           

هناك حاالت متعـددة يف مـرص عـىل سـبيل املثـال مـصنع موبكـو لـصناعة اليوريـا ) ١(

 .مياط بمدينة رأس الرب بمحافظة د) ًاجريوم سابقا(واملنتجات املشتقة 



 

)٧٣٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 الســـتثامراتا، واحلقيقــة أن مــدى قــدرة الدولــة عــىل جــذب )١(وضــامنات

 ضوء الضامنات واملزايا التي تقررهـا التـرشيعات  لن تتحدد يفإليها ةاألجنبي

 معـدل الــربح الــذي ضــوءالتـي تــصدر يف هـذا اخلــصوص، وإنــام تتحـدد يف 

، فحيـنام توجـد احـتامالت للـربح حينئـذ األجنبـييمكـن أن يغلـه رأس املـال 

 .)٢(لالستثامر أن يفد األجنبييمكن لرأس املال 

 فقـط بـل يمتـد االستثامربارش عىل يقترص تأثري التضخم السلبي  غري امل    وال

 االدخـار اخلطط اإلنامئية من خالل آثـار املديونيـة اخلارجيـة عـىل إىلتأثريه 

 . ومعدالت التضخميةالستريادااملحيل والقدرة 

م :ا ا  رن اا أ:  

ــة   هــام  مــن املاملعيــشة وحتــسني مــستويات ةياالقتــصاد   يعــد حتقيــق التنمي

ًالصعبة التـي تواجـه الدولـة املـرصية، و تـشكل حتـديا مهـام خاصـة يف حالـة  ً

عدم وجود ضـامن لتـدفق رؤوس األمـوال مـن اخلـارج السـيام مـع جمموعـة 

 املـرصي بـشكل شـبه االقتـصاد التـي يعـاين منهـا لالسـتثامرالعوامل الطـاردة 

                                                           

 يف عـرص العوملـة، دراسـة مقارنـه األجنبـي االستثامرحمددات : رضا عبد السالم) ١(

 الالتينية مع التطبيق عىل مـرص، دار الـسالم وأمريكالتجارب رشق وجنوب رشق أسيا 

 .٨١، ص٢٠٠٢للطباعة،

 معدل الربح الذي يمكن أن يتحقق من األجنبيي للمستثمر االستثامرحيكم القرار ) ٢(

  انظر.  حتويل األرباح املتحققة للخارجإمكانية واالستثامر وراء

Vito tanzi: Fiscal policy in open developing countries, Washington, d.c, 

IMF, 1990. 



  

)٧٣٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
اهج تنمويـة ، ويف ذلك السياق نذكر أن أغلـب الـدول الناميـة تبنـت منـ)١(مزمن

 العـاملي االقتـصاد يف االنـدماج وحماولـة االقتصاد تعتمد عىل حترير جديدة

 عـىل ذاهتـا يف واملنغلقـة الدولـةواستبعاد الـنهج التنمويـة اخلاضـعة لـسيطرة 

، وحتـاول الدولـة )٢(ممارساهتا والتعاون الكبري مع الرشكات متعديـة اجلنـسية

 االنـدماج وحماولـة االقتـصاديـر املرصية اعتامد هنج مشابه يعتمـد عـىل حتر

ــعة لــسيطرة االقتــصاديف  ــة اخلاض ــنهج التنموي ــاملي، واســتبعاد ال ــة الع  الدول

 . عىل ذاهتاواملنغلقة

 لسيطرة الدولة للـنهج التنمويـة اخلاضـعة هلـا يأخـذ اجتـاه االستبعادلكن هذا 

ــة تــتخىل عــن الكثــري مــن   خاصــة يف االتزاماهتــغــري اجتامعــي وجيعــل الدول

، و بشكل تتخىل فيه بشكل كبري عـن التزاماهتـا الـسابقة االجتامعيةت املجاال

ــصادً األكثــر فقــرا بــدعوي حتريــر االجتامعيــةجتــاه الــرشائح   املــرصي االقت

ه من التشوهات السعرية التي تسببت فيها سياسة الدعم، ويـتم تطبيـق إصالحو

لتعلــيم  معــه دور الدولــة يف جمــاالت ايفً تــدرجييا بــشكل يتجــااالجتــاههــذا 

 .والصحة واألمن الغذائي

                                                           

مثل عـدم وجـود احلـد األدنـى مـن محايـة حقـوق  وهي جمموعة العوائق القانونية) ١(

ت أو ضـامنات جـادة حتمـي رؤوس امللكية الفكرية، والسياسية مثل عدم وجـود ثوابـ

 عليهـا الـشكل القـانوين، وغـري ذلـك ممـا أضفىاألموال من املصادرة أو التأميم وإن  

 . املرصية بوجه عام جلذب املستثمريناالقتصاديةيتسبب يف عدم مالئمة البيئة 

 االقتصاديةقياس وحتليل اثر التدفقات املالية الدولية يف التنمية :  موسىإبراهيم.د) ٢(

 .٨يف بلدان نامية خمتارة، مرجع سابق، ص



 

)٧٣٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ــط  ــارشة عــىل اخلط ــة غــري املب ــة اخلارجي ــار املديوني ــشخيص آث ــن ت  ويمك

 يةالسـتريادا املحـيل والقـدرة االدخـاراإلنامئية من خالل حتليل آثارهـا عـىل 

 . ومعدالت التضخم

١  -  رن اا ت أمر إداا :  

ــار    يعتــرب  ــن ال)١(االدخ ــو  م ــة النم ــة يف عملي ــل املهم ــصادعوام ــد ياالقت ، وق

الحظــت العديــد مـــن الدراســات أن هنــاك انخفـــاض يف نــسبة املـــدخرات 

 التمويــــل اســــتخدام النــــاتج املحـــيل اإلمجــــايل يـــصاحب إىلاملحليـــة 

 الكثـري مـن البـاحثني يف هـذا بـاهتامماخلارجي، ولقد حظيت هذه املالحظـة 

 إىلحــيل يعنــي زيــادة احلاجـــة  املاالدخـــار انخفــاضاملجــال وذلــك ألن 

 املحــيل االدخـار عـىل التمويـل اخلــارجي لـسد الفجـوة بــني معـدل العـتامدا

 .)٢( املطلوباالستثامرومعدل 

                                                           

 تكـوين إىل وإنـام يوجـه االسـتهالك هو جزء مـن الـدخل القـومي ال ينفـق عـىل االدخار)  ١(

  يف صــورته املاليــة أو العينيــةاالدخــارســواء كــان  رأس املــال جديــد عــىل شــكل اســتثامر

رد احلقيقــي  انخفــاض مــستوى دخــل الفــإىل يف الــدول الناميــة االدخــارويعــزى انخفــاض 

 االقتـصاديةًكـام يتحـدد حجمـه وفقـا لعـدد مـن العوامـل . لالسـتهالكوارتفاع امليل احلدي 

، وتركيـب قطاعاتـه االقتـصادية والقانونية التي ختتلف حسب أوضاع املجتمـع االجتامعيةو

 والعوملـة، دار الكتـاب احلـديث، القـاهرة، االستثامر:  حسني عمر- :انظر. ونوعية املنشآت

ــد اهللا حــسني بركــات .١١ص، ٢٠٠٠ ــة : عب ــل التنمي ــة، مــصادر متوي ــل التنمي مــصادر متوي

 .٢٨٠ ، ص ١٩٨٥، مكتبة الكاتب العريب، دمشق، .ي. يف جاالجتامعية واالقتصادية

 الدوليـة، دار اجلامعـات املـرصية، االقتـصاديةالعالقـات : وجدي حممود حـسني) ٢(

 .٩٢، بدون سنة نرش ،صاإلسكندرية



  

)٧٣٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

   :ادر  م ل -أ 

 لــدى الــدول املدينــة بــشكل عــام ومــرص االدخــار    يتــسبب انخفــاض معــدل 

ــاص ،  ــةإىلبــشكل خ ــة نتيج ــوة املــوارد املحلي ــساع فج ــو  ات ــتهالك نم  االس

يعمـل رأس املـال )١( .املحيل بمعدالت تفوق معـدالت نمـو النـاتج املحـيل فيهـا

 مــن  عــىل اســتكامل الــنقص املوجــود يف املــوارد املحليــة املــرصية ،األجنبــي

ــة  ــةمــوارد مالي ــدل الالزم ــعف مع ــة، وض ــرشوعات التنمي ــل م ــار لتموي  االدخ

والقطـاع اخلـاص معـا مـن  عدم متكن القطاع العـام إىلاملحيل، الذي يؤدي 

بناء وتنفيذ املرشوعات التنموية اجلديدة، كـام يـسهم يف زيـادة تكـوين رأس 

 اإلمجـايل، ممـا يـساعد عـىل زيـادة القـدرة االسـتثامراملال وزيادة معـدالت 

 االدخـارلدى الدولـة عـىل تكـوين املـدخرات، وبالتـايل عـىل رفـع معـدالت 

ــة الال ــل التنمي ــامر مراح ــا يف غ ــةاملحــيل فيه ــا . حق ــذا مرهون ــن ه ــم إذاًلك  ت

 . بالشكل الصحيح هلذا التمويلاالستخدام

   :ادر  أ ا أء ان ار  -  ب 

   أكدت خمتلف الدراسـات التـي نـرشهتا األمـم املتحـدة ومنظامهتـا، والتـي 

ــىل  ــة ع ــديون اخلارجي ــاء ال ــد أعب ــر تزاي ــالج أث ــت أن تع ــارحاول ــىل االدخ  ع

 الـسلبي هلـذا األثـر عـىل التنميـة، ألن الـديون املـستحقة ومـا نجـم اساالنعكـ

ــرص،  ــة ومنهــا م ــاء متزايــدة مل تــرتك الفرصــة أمــام الــدول النامي عنهــا مــن أعب

وقـد أكـدت تلـك .  املحـيلاالدخـارلتخصيص جزء مـن دخلهـا لرفـع معـدل 

                                                           

 الدوليـة، دار اجلامعـات املـرصية، االقتـصاديةالعالقـات : د حـسنيوجدي حممو) ١(

 .٩٢، بدون سنة نرش، صاإلسكندرية



 

)٧٣٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

. )١( احلدي مل يـزداد يف غالبيـة الـدول الناميـةاالدخار أن معدل إىلالدراسات 

فثقل حجـم الـديون اخلارجيـة عـىل كاهـل الـدول املدينـة ومـا نـتج عنهـا مـن 

أعباء متزايدة ال يرتك الفرصة أمام هذه الدول لتخصيص نـسب مـن دخلهـا، أو 

 . القومي فيهااالدخارمن الزيادة التي حتدث يف هذا الدخل لرفع معدل 

٢-  ر ادال اورؤوس ا ا ا:  

ــ   أفــرزت العالقــة بــني رؤوس األمــوال   املحــيل طــرحني االدخــار وةاألجنبي

 :مها

ــأن رؤوس األمــوال : اول ــدا ةاألجنبي ً إذا مــا اســتغلت اســتغالال اقتــصاديا جي

 زيــادة النــاتج القــومي وارتفــاع مــستويات الــدخل، وبالتــايل ترتفــع إىلتــؤدي 

ــدالت  ــارمع ــوارد ااالدخ ــنقص يف امل ــسد ال ــة ل ــك نتيج ــة ، وذل ــةملالي  الالزم

 وهـو اهلــدف الــذي توختـه الــدول الناميــة مــن يةاالســتثامرلتمويـل املــشاريع 

 .وراء اقرتاضها اإلحالل بني الصنفني

مًأن هذه األموال ال تستغل استغالال أمثال، وغالبـا مـا تتجـه نحـو متويـل : ا ً

ــسبة قليلــة منهــا فقــط تتجــه االســتهالك  إىل خــصوصا للــسلع املــستوردة؛ ون

 يف مشاريع تتميـز بانخفـاض مردودهـا، ممـا يقلـل مـن فـرص خلـق ستثامراال

وهـو مـا يـؤثر سـلبا عـىل .  ونمـوهاالقتـصادفوائض ماليـة جديـدة ورفـع كفـاءة 

 .، ومعدالت التضخميةالستريادا املحيل وعىل الطاقة االدخار إمكانيات

                                                           

  -:انظر) ١(

United Nations: Implementation of the International Development 
Strategy, Papers for the first Over-all  Review an Appraisal of 
Progress during the second United Nations Development Decade, 
Volumes 1&2, New York,1973,pp.25-35 



  

)٧٣٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 -  رن اا ر أدا:  

ــأ ــىل    تناولــت كثــري مــن الدراســات ت ثري املديونيــة اخلارجيــة بــشكل عــام ع

فهنــاك التيــار .  متنوعــة وذات منــاهج متعــددة يف معاجلــة هــذا التــأثرياالدخــار

ـــأثري تـــدفق رأس املـــال األول ـــي يبحـــث يف ت  االدخـــار عـــىل معـــدل األجنب

، )١( املحـــيلاالدخـــاراحلكــومي ومـــدى انعكــاس هـــذا التــأثري عـــىل معــدل 

 األجنبـي فإنـه يـربط بـني انـسياب رأس املـال اإلمجايل وبالنسبة للتيار الثاين

 أما التيـار الثالـث فهـو الـذي يبحـث .)٢( املحيلاالستهالكوبني تطور مستوى 

 املحـيل االدخـار خـالل عمليـة التنميـة بمعـدل األجنبييف عالقة رأس املال 

 القـومي وذلـك االقتصادمن خالل املقارنة بني تكلفته وعائده الذي يعود عىل 

 .)٣(لسداد للقروضبعد فرتة ا

                                                           

  انظر) ١(

Weisskopf, Thomas E.: The Impact of Foreign Capital Inflow on 
Domestic Saving in Uderdeveloped Contries, Published in Journal of 

International Economics, February 1972. 

  رانظ) ٢(

voir, Harazi Bharat R, Foreign aid, Conspicuous Consumption and 
Doestic Savings, Some theoretical 
Observations, Published in The Journalof Development Studies, vol 

12,January 1976, N° 2,pp.197-207. 

  انظر) ٣(

El –Imam Mohamed Mahmoud  :Foreign Loans and Economic 
Development, Memo.N° 1156, published in the Institute of National 

Planning, Cairo, 1976. 



 

)٧٣٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

  ومن خالل التجارب التنمويـة ملعظـم الـدول الناميـة ومنهـا مـرص يالحـظ أن 

 عىل الـذات، ومل تـستطع تـرسيع العتامدا مرحلة إىلهذه الدول مل تصل بعد 

بل عىل العكس من ذلك، تفاقمت مـشاكل ديوهنـا . عمليات التنمية املنشودة

 التذليل عىل طريـق تنميـة هـذه اخلارجية، مع ما أسفرت عنه من عقبات صعبة

ــابقة ــة س ــات زمني ــالل حقب ــراط يف . الــدول خ ــبب اإلف ــتامدافقــد س ــىل الع  ع

 املحـيل مـن االدخـارالتمويـل اخلـارجي يف حـدوث تراخـي معتـرب يف تعبئـة 

 . الكاميلاالستهالكجهة، وتشجيع 

 : - ا  رن اا  سادا  ام  :  
  

  :ادا ا إمص - ١

 قـدرة الدولـة الناميـة عـىل إضـعاف إىل    يؤدي ارتفاع معـدالت خدمـة الـدين 

ً حيث تستهلك خدمة الديون جـزءا مرتفعـا مـن حـصيلة الـصادرات، الستريادا ً

ـــصدر  ـــرب امل ـــي تعت ـــة األولوالت ـــ للعمل ـــام ةاألجنبي ـــستخدم يف القي ـــي ت  الت

 تتوقـف يةالسـتريادارجي، وطاقـة الدولـة بمـدفوعات خدمـة الـدين العـام اخلـا

 وعـىل أسـعار الـواردات ، االقتـصاد يف األجنبيعىل الكمية املتاحة من النقد 

 الـالزم األجنبـيوالشك أن زيادة مدفوعات خدمة الدين حتد مـن تـوافر النقـد 

 .)١(السترياد وبالتايل حتد من قدرة الدولة عىل االستريادل

 يف مـرص عـىل نـسب عاليـة مـن النـاتج املحـيل     تستحوذ الـديون اخلارجيـة

ًاإلمجــايل، وتـــشكل إنقاصـــا للمــوارد املاليـــة التـــي كــان مـــن املمكـــن أن 

                                                           

ــة : كــاترين باتليــك، هيلــني بوارســون، لوقــاريكي) ١( ــدين اخلــارجي والنمــو، جمل ال

 .٣٨، ص ٢٠٠٢التمويل والتنمية، يونيو



  

)٧٣٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 وإذا اسـتطاعت الدولـة ياالقتـصاد ومـن ثـم التوسـع االدخـارختصص لزيادة 

 نتاجيــةاإل اآلالت واملعـدات السـتريادتـوفري القـدر الكـايف مـن املـال الـالزم 

نفيـذ خمططاهتـا اإلنامئيـة دون ضـغوط خارجيـة أو الرضورية تـستطيع مـرص ت

  .)١(حدوث اختناقات تعوق طموح وتنفيذ هذه املخططات

٢ - م طا ا  ا:  

 تنميـة املـوارد إمكانيـةً تؤثر األعباء الناجتة عن الديون اخلارجية سلبا عـىل    

ــة  ــة الذاتي ــلالقتــصاداملالي ــسبب اســتنزافها للجان ــن  املــرصي ب ــر م ب األوف

ــديون  ــاقم ال ــني تف ــة ب ــة وثيق ــاك عالق ــة، فهن ــة للدول ــصعبة املتاح ــالت ال العم

ـــدويل ـــاطي ال ـــستوى االحتي ـــني م ـــة وب ـــت قيمـــة . )٢(اخلارجي ـــام ارتفع فكل

                                                           

ــآخر يف املقــدرة ) ١( ــشكل أو ب ــؤثر ب ــاك عــدة عوامــل ت ــتريهن حجــم : ، منهــااديةاالس

ــديون  ــستوردة، وخــدمات ال ــسلع امل ــة ال ــدات املنتظــر منهــا، وتكلف الــصادرات وعائ

 . جدولة الديون اخلارجيةإعادةاخلارجية التي تدفعها الدول املدينة، و

  الدوليـة يف مـرص و انخفـاض قيمـة تغطيتهـا للـواردات ،االحتياطـاتمع انخفاض قيمـة ) ٢(

ومع إضـعاف قـدرة الدولـة عـىل .  يف مرص حتى الرضورية منها تقييد الوارداتإىلأدى ذلك 

ً، نظـرا الرتبـاط االسـتثامر واإلنتـاج واالستهالكً سيكون له أثر سلبيا عىل مستويات الستريادا

وبالتـايل يـنعكس ذلـك . السـترياد الكليـة الثالثـة بحـدود معينـة بااالقتـصاديةهذه املتغريات 

ً كبـريا، السـتريادلتنميـة، وخاصـة عنـدما يكـون امليـل ل القـومي وخطـط ااالقتصادًسلبيا عىل 

ًوكان هيكل الواردات يضم أنواعـا مـن الـسلع يـصعب االسـتغناء عنهـا، مثـل املـواد الغذائيـة 

ــار، واملعــدات  ــسلع الوســيطة وقطــع الغي ــةالرئيــسية الــرضورية، أو ال ــي تتطلبهــا اإلنتاجي  الت

 املحليـة بـسبب عـدم تـوفر اإلنتاجيـةت الصناعات املحلية  كام يعطل قدر كبـري مـن الطاقـا



 

)٧٤٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 إمجايل واردات الدولة تعززت قدرة الدولـة إىل الدولية ونسبتها االحتياطات

ويمكـن . العكـس صـحيحاملدينة عىل الوفاء بالتزاماهتا ومتويـل وارداهتـا، و

 يف ةاألجنبيـبكل وضوح معرفة حالة التناقص يف مقدار االحتياطي من العملـة 

 حتــى ٢٠١٠/٢٠١١البنــك املركــزي املــرصي بــشكل حــاد يف الفــرتة مــن 

١(٢٠١٧/ ٢٠١٦(. 

٣ - ا  ارداتا  ام:  

 مـن   عملت الدولـة املـرصية عـىل ختفـيض وارداهتـا وشـمل ذلـك وارداهتـا

الكامليــات التــي هلــا بــديل حمــيل، إال أن ذلــك التخفــيض شــمل الكثــري مــن 

، وبالرغم من أمهية ختفـيض الـواردات لتقلـيص نتاجيةاإلاآلالت واملعدات 

 يف الـواردات الـرضورية للـصناعة كـان النخفاضا ، إال أن هذا املوازنةعجز 

 .له انعكاسات سلبية

  يف هبـوط النـاتج نتاجيةاإلملعدات    فقد أسهم ختفيض الواردات اآلالت وا

فعنـد .  من جهـة ثانيـةنتاجيةاإلاملحيل من جهة، ويف انخفاض مستوى الطاقة 

ً  سـوف  يـؤثر ذلـك سـلبيا نتاجيـةاإلختفيض الواردات من اآلالت واملعـدات 

ي، ممــا يـنعكس بــشكل سـلبي عمليــة التنميـة يف مــرص االسـتثامرعـىل األداء 

 .بشكل عام يف األجل الطويل

  
                                                                                                                                              

، أو االســتثامرالــسلع الوســيطة ومــستلزمات اإلنتــاج املــستوردة، وإيقــاف تنفيــذ بــرامج 

 . هلاالالزمة واملعدات اإلنتاجية استرياد السلع إمكانيةختفيضها لعدم 

 ٢٠١١ البنك املركزي املرصي األعوام منإحصاءاتانظر : ملزيد من التفاصيل ) ١(

  .٢٠١٧حتى 



  

)٧٤١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 ٤ -درات ا رة اا  رن اا  سام :   

    تشكل هـذه الـديون مـن ضـغوط عـىل القـدرة التنافـسية حيـث يـؤدي ارتفـاع 

ً التـأثري سـلبا عـىل ميـزان إىل املرصي االقتصادمعدالت التضخم السنوية يف 

سلع املنتجـة حمليـا،  ارتفاع أسعار الإىلاملـدفوعات، حيـث يؤدي التضخم 

ـــي  ـــة ف ــدرة التنافــسية للمنتجــات املحلي ــن الق ــل م ــذي يقل ــواقاألمــر ال  األس

 انخفاض يف حجم صـادراهتا، لـيس هـذا فحـسب بـل إىلالدولية، مما يؤدي 

 زيادة الطلـب إىلإن زيادة أسعار السلع املنتجـة حمليا نتيجة التضخم، يؤدي 

ــستوردة وذلــك  ــاضعــىل الــسلع امل ــسلع  أســعارالنخف ــة بأســعار الـ ها مقارن

ًاملامثلة هلا املنتجة حمليا، بحيث ينجم عن الزيـادة يف حجـم الـواردات مـع 

 حتقيـــق عجــز يف امليــزان التجــاري، يــؤدي إىلانخفــاض حجــم الــصادرات 

 .  تفاقم العجز يف ميزان املدفوعاتإىلبدوره 

 جـراءاتإل  ويزداد تأثر ميزان املدفوعات عند قيام احلكومة بوضع عدد مـن ا

التي حتاول منـع تـرسب املزيـد مـن القـوة الـرشائية وذلـك مـن خـالل وضــع 

ــىل ا ــادة ع ــن الزي ــد م ــوابط حت ــتريادض ــدورة الس ــؤدي ب ــذي ي ــاقم إىل وال  تف

الضغوط التـضخمية، وحـدوث ارتفاعـات متوالية يف مستويات أسـعار الـسلع 

 .)١(املحلية، يف ظل حمدودية الكميات املعروضة منه

ات املتواليــة يف مــستويات األســعار املحليــة الرتفاعــاملعــروف أن    فمــن ا

 الدوليـة، قاألسـوا إضعاف القدرة التنافسية للصادرات املحلية فـي إىليؤدي 

                                                           

ـــائي) ١( ـــد البه ـــصادرات : امح ـــة وال ـــديون اخلارجي ـــني ال ـــضخمية ب ـــضغوط الت ال

٤/٤/٢٠١٧  

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=553882&r=0&cid=0&u=&i=0&q 



 

)٧٤٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 االقتـصاد العـتامد تكاليف إنتاجها بفعل تأثري التضخم، ونتيجة الرتفاعوذلك 

، يـؤدي املرصي علـى اسـترياد جزء كبـري مـن مـدخالت اإلنتـاج مـن اخلـارج

ــل انخفــاض إىل ــسية، ففــي ظ ــعاف قــدرهتا التناف ــعار بيعهــا، وإض  ارتفــاع أس

الطلــب العــاملي عــىل الــسلع املــرصية، وعــدم متتـــع الـــصادرات املــرصية 

ــل .  الدوليــةاألســواقبــصفة الطلبيــة املفــضلة يف  جيعــل مــن الــصعوبة حتوي

ــر ا ــدويل، األم ــستهلك ال ـــاتق امل ـــى ع ــا عل ــاليف إنتاجه ــادة يف تك ــذي الزي ل

ًيفقدها جانبا من قدرهتا التنافسية يف مقابل نظرياهتـا مـن الـسلع املـشاهبة يف 

 . الدوليةاألسواق

 النخفـاض انخفاض احلافز لدى مصدري تلك الـسلع، إىل األمر الذي يؤدي 

 .العوائد التي حتققها تلـك الصادرات يف ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها

ًرا:-لوب رأس ا :  

رص مثـل العديـد مـن دول العـامل املثقلـة باملديونيـة اخلارجيـة مـن    تعاين م

 إىلحدوث التدفق العكيس لرأس املال فبينام يتدفق القرض العام اخلـارجي 

ـــستثمرون  ـــوم امل ـــث يق ـــال اخلـــاص للخـــارج حي ـــق رأس امل ـــداخل يتف ال

 املحلية ويف نفـس الوقـت صول حمل األةاألجنبي صولاملحليون بإحالل األ

ملستثمر أو املقرض املحيل عـن متويـل الـدين العـام الـداخيل حيجم هذا ا

  .)١(يف هذه الدولة

                                                           

  انظر) ١(

Mohsin s khan and naddeen ul haque :Foreign borrowing and 
capital flight- a formal 
analysis,staff,papers,IMF,washinghton,vol.32,no.4.december 

1985,p628. 



  

)٧٤٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  املبحث الثالث

  مواجهة مشكلة الديون اخلارجية

 االقـرتاض مـستويات معقولـة مـن إىل    حتتاج مرص مثل معظم الدول الناميـة 

 ضـخمة يف مجيـع السـتثامرات و حاجاهتـا ياالقتـصادلرفع معدالت نموها 

مـع شـح رأس املـال الـالزم هلـا يف مراحـل التنميـة املبكـرة، مـع املجاالت 

ً هبـا ذات معـدالت عائـد أعـىل كثـريا لالسـتثامرتزايد احتامالت وجود فرص 

عام يتوافر يف الدول املتقدمة، طاملا أهنـا تـستخدم تلـك األمـوال املقرتضـة 

ـــةيف اســـتثامرات  ـــستوى إنتاجي ـــىل امل ـــتقرار ع ـــن عـــدم االس ـــاين م  وال تع

 والــسيايس، فـإن النمــو البـد وأن يــزداد ويـسمح بــسداد الــديون يف يصاداالقتـ

لكــن مــا حيــدث يف الواقــع العمــيل هــو أن املديونيــة اخلارجيــة . مواعيــدها

تــرتاكم بمعــدالت رسيعــة عــىل مــرص ممــا يــصعب عليهــا خــدمتها، وبالتــايل 

 جدولـة الـدين وغريهــا مـن صــور عــادةحتـدث متـأخرات وطلبــات متكـررة إل

 . ملايلاإلعسار ا

   يأيت تفسري هذه الظاهرة يف نظريات عبء الديون املفرطة، والتي تقـول أنـه 

إذا كان هناك بعض االحـتامل بـأن يكـون الـدين اخلـارجي يف املـستقبل أكـرب 

من قدرة الدولـة عـىل الـسداد فـإن التكـاليف املتوقعـة خلدمـة الـدين سـتحبط 

، ويرجـع ذلـك يالقتـصادا ومن ثـم تـرض بـالنمو األجنبي املحيل واالستثامر



 

)٧٤٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 أن العبء الكبري للدين العام سوف ينتقص من حوافز التكييف ألن معظـم إىل

 .)١(املنافع من زيادة الناتج ستذهب للدائن

  إن احلد من الديون اخلارجية للدولـة املـرصية مـسألة متـشعبة وذات جـذور 

ــد ــا وع ــك جتاهله ــي ذل ــسهولة و ال يعن ــا ب ــتخلص منه ــن ال ــة ، ال يمك م عميق

البحث عن احللول التي عىل أقل تقدير يمكـن أن ختفـف مـن وطأهتـا وحتـد 

 .من آثارها السلبية 

  األولاملطلب 

  مقدرة الدول على خدمة ديونها اخلارجية

 االقتـصاد   يقصد بمقدرة الدولة عىل خدمة ديوهنا اخلارجية هو مـدى مقـدرة 

ــوفري العملــة الــصعبة   الــديون املتفــق  لتــسديد أقــساطالالزمــةالقــومي عــىل ت

ــا اخلارجيــة، دون التــأثري يف القطاعــات  ــا، واملتمثلــة يف أعبــاء ديوهن عليه

 يف األجلـــني االســـتثامر أو اإلنتـــاج أو االســـتهالكاملختلفـــة واملتمثلـــة يف 

 .القصري والطويل

أو :ا ا  را مد   ورة ا:  

وهنـا اخلارجيـة يف اآلجـل القـصري بمـشكلة    ترتبط طاقة الدول عىل خدمة دي

 الدوليـة االحتياطياتالسيولة الدولية، أي بمدى مالءمة وكفاية وسائل الدفع و

وبــصفة عامـة، يمكــن .   اخلارجيــة يف اآلجـل القـصريااللتزامـاتيف مواجهـة 

                                                           

الدين اخلارجي والنمو ،مرجع سابق، : كاترين باتليك، هيلني بوارسون، لوقاريكي ) ١(

 .٣٣ص



  

)٧٤٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
تقسيم ودراسة العوامـل املحـددة للـسيولة الدوليـة، لدولـة مـا، ومـن ثـم قـدرة 

 :إىل خدمة ديونه اخلارجية يف األجل القصري هذه الدولة عىل

  : ا ذات ط -أ 

    أهــم هـــذه العوامـــل حـــصيلة الـــصادرات ألهنـــا تتعـــرض دائـــام للتقلبـــات 

ــواردات ــة يف ال ــادة الطارئ ــرض . املختلفــة وكــذلك الزي ــن أمثلــة ذلــك تع وم

 .اإلنتاج الزراعي لنقص حمسوس نتيجة حلدوث كوارث طبيعية

  : ذات ط  ا-ب

 لالقتـصاد التـي يمكـن األجنبـي   يقصد هبذه العوامل تلك املصادر من النقـد 

 يف األجــل القــصري لــدعم قدرتــه عــىل الوفــاء بالتزاماتــه إليهــاالقــومي اللجــوء 

اخلارجية، حينام حيدث عجز طارئ يف حصيلة الدولـة مـن العملـة الـصعبة، 

ــ ــه م ــصلت علي ــا ح ــة م ــرد الدول ــرشط أن ت ــالت وب ــن العم ــك ةاألجنبي ــن تل  م

 هـذه املـصادر، إىلاملصادر حاملا تنتهي الظـروف الطارئـة املـسببة للجـوء 

كام تشمل أيـضا اسـتخدام الدولـة حلقـوق الـسحب املختلفـة مـن الـصندوق 

 .النقد الدويل

  : ا ذات ط ة-ج

ن    تتمثل هـذه العوامـل يف جمموعـة مـن البنـود يف احلـساب اجلـاري مليـزا

املدفوعات للدولـة وهـي عبـارة عـن الـواردات الـرضورية غـري قابلـة للـضغط 

ــومــدفوعات خدمــة عوائــد رؤوس األمــوال  ــاةاألجنبي .  عــىل اخــتالف أنواعه

الــواردات الــسلعية : ويمكــن معرفــة هــذا النــوع مــن الــواردات بدراســة هيكــل 

 : القومي، وأمهها لالقتصاد

 .ةية الغذائية الرضورياالستهالكاملواد -١



 

)٧٤٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 نتاجيـــةاإل لعمليــات اإلحــالل والتجديـــد للطاقــات الالزمـــةقطــع الغيــار -٢

 .القائمة

 لتـشغيل قطاعـات الالزمة السلع الوسيطية، مثل مواد الطاقة واملواد اخلام -٣

 .اإلنتاج

 .االستثامر لتنفيذ برامج الالزمة نتاجيةاإل املعدات -٤

يوهنـا اخلارجيـة يف تلك هي العوامل التـي حتكـم طاقـة الدولـة عـىل خدمـة د

 .األجل القصري

م :ا ا  را مد   ورة ا:  

ــل  ــة يف األج ــا اخلارجي ــا والتزاماهت ــة ديوهن ــىل خدم ــة ع ــدرة الدول ــرتبط ق   ت

 االدخـارالطويل بمدى نجاحها يف عملية التنمية، بحيث تتمكن مـن رفـع نمـو 

 الــصادرات الــالزم لتـوفري ذلــك القــدر مــن  اســتثامراهتا ومعــدل نمـوإنتاجيـةو

 ملواجهـة أعباءهـا والتزاماهتـا اخلارجيـة واملحافظـة الالزمـةاملوارد املالية 

عىل مستوى اجلـدارة االئتامنيـة، لكـي حتـافظ الدولـة عـىل مـستوى اجلـدارة 

ــة يف األجــل  ــاء ديوهنــا اخلارجي االئتامنيــة وقــدرهتا عــىل مواصــلة ســداد أعب

حد أدنـى مـن مـستوى رأس املـال يطلـق عليـه املـستوى الطويل جيب توافر 

ــه مــا انخفــض رصــيد رأس املــال . احلــرج لرصــيد رأس املــال بحيــث إذا أن

احلقيقي عن هذا املستوى تفقد الدولة جـدارهتا االئتامنيـة وتفـشل يف سـداد 

ــة ــا اخلارجي ــاء ديوهن ــيد رأس . أعب ــرج لرص ــستوى احل ــق امل ــف حتقي ويتوق

 يمكنهــا مــن خدمــة الــديون االســتثامرعــني مــن املــال عــىل حتقيــق مــستوى م

 .اخلارجية



  

)٧٤٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  كام تتوقف قـدرة الدولـة املدينـة عـىل الوفـاء باملـدفوعات الدوريـة خلدمـة 

 املـدين هـذه االقتـصادديونه اخلارجية أساسا عىل الكيفية التـي يـستخدم هبـا 

املــوارد اخلارجيــة، ومــدي تــأثري الــسياسة التــي تطبقهــا الدولــة يف اســتعانتها 

. التمويل اخلارجي يف خلق موارد إضـافية ذاتيـة خلدمـة أعبـاء هـذا التمويـلب

 القومي، ودرجة النمـو الـذي االقتصادوتتمثل هذه الصورة يف تركيب أو بنيان 

ينعكس يف التغريات اهليكلية ويظهر بصفة واضـحة يف هيكـل تركيـب ميـزان 

 انعكـاس أي أن ميـزان املـدفوعات هـو. املدفوعات خالل كل مراحل النمـو

ــشاشة  ــة االقتــصادهل ــود املختلف ــصورة يف البن ــذه ال ــر ه ــام تظه ــومي، ك  الق

وتتغري هذه البنود وفقا للتغريات التـي تطـرأ يف . واملركبة مليزان املدفوعات

. ياالقتــصاد القــومي، وأيـضا تتــأثر بدرجــة النمــو لالقتــصاداجلهـاز اإلنتــاجي 

جية للدولة تتأثر هبـذا التغـري فحسب هذا املفهوم يتبني لنا أن املديونية اخلار

امللحوظ يف ميـزان العمليـات الرأسـاملية، وأن التـصور يكمـن يف أنـه توجـد 

 .)١(عالقة تربط بني املديونية اخلارجية للدولة، وبني درجة نمو اقتصادها

ــل تتوقــف عــىل  ــديون يف األجــل الطوي ــم فهــذه القــدرة عــىل خدمــة ال ومــن ث

 التـي تـؤثر يف مـدى االجتامعيـة وةيصاداالقتـالرشوط واألوضاع والـسياسات 

نجـاح أو تعثــر عمليــة التنميـة التــي يعتمــد متويلهــا يف جـزء منــه عــىل وســائل 

 .التمويل اخلارجية

                                                           

عـة الثانيـة، مكتبـة هنـضة الطب. ية الدوليـةاالقتـصادالعالقات : حممد لبيب شقري. د) ١(

  .١٣٣ص-١٢٥، ص١٩٥٨مرص،القاهرة ، 



 

)٧٤٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

  املطلب الثاني

 توصيف احلالة املصرية
  

أو    :ا ما:  
، فبقـسمة ديــون )١(   يمكـن توصـيف مديونيــة مـرص بأهنــا ذات مديونيـة مرتفعــة

 ، والتـي )٢( اخلارجية حسب البيان الصادر من البنك املركـزي املـرصيمرص

 مليــار ٢٢ مليــار دوالر عــىل الــصادرات املــرصية واملقــدرة ٦٧,٣قــدرت ب 

أي توصـف مديونيـة % ٣٠٥ تكون املحصلة تساوي ١٠٠دوالر مرضوب يف 

 مليـار ٤٢ لذلك جيب أن يكون حجـم الـصادرات يفـوق .)٣(مرص بأهنا مرتفعة

 رصـــيد فارتفـــاعحتـــى توصـــف املديونيـــة اخلارجيـــة بأهنـــا معتدلـــة، دوالر 

                                                           

 الصادرات من املؤرشات اهلامة إىليعترب مؤرش نسبة رصيد املديونية اخلارجية ) ١(

 الـوطني ومـدى مـسامهته يف تغذيـة االقتـصاديف قياس تأثري املديونية اخلارجية عىل 

فحصيلة الـصادرات متثـل الضغوط التضخمية ، ويف معرفة حجم الفجوة التضخمية ، 

 .املصدر الرئييس لتمويل الواردات وسداد أقساط القروض وفوائدها

  . ٢٠١٥تقرير البنك املركزي املرصي  ) ٢(

 إىلتوصـف مديونيـة الدولـة بأهنــا معتدلـة إذا كانـت نــسبة رصـيد املديونيــة اخلارجيـــة ) ٣(

 بأهنـا مرتفعـة إذا كـان يف حـني توصـف مديونيـة الدولـة% ٢٠٠ الصادرات أقل مـن إمجايل

 الـصادرات، غـري أن إمجـايلمـن %٣٥٠%-  ٢٠٠رصيد مديونيته اخلارجيـة تـشكل مـا بـني 

يصف مديونيـة الدولـة بأهنـا متفاقمـة كـام يف  % ٣٥٠ارتفاع رصيد املديونية اخلارجيـة عـن 

ــة  ــندوق النقــد الــدويل و املتبقيــة ب إمتــامحال مليــاردوالر، ١٠ تنفيــذ اتفاقيــة قــرض ص

  . مليار دوالر٨ برنامج طرح السندات الدولية املقدر ب إىل افةباإلض

ــضا، انظــر ٢٠١٥/٢٠١٦ تقريــر وزارة املاليــة املــرصية - : ملزيــد مــن التفاصــيل انظــر : أي

  - :أيضا ، وانظر ٢٠١٥تقرير البنك املركزي املرصي  
 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=553882&r=0&cid=0&u=&i=0&q 

 ٢/١/٢٠١٩بتاريخ 



  

)٧٤٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
يعتــرب ) فوائــد وأقــساط القــروض(املديونيــة اخلارجيــة وتزايــد أعبــاء خدمتــه 

عنـرص هــام يف زيــادة الــضغوط التــضخمية يف مــرص، ممــا يــساهم يف اقتطــاع 

جـــزء كبـــري مـــن إمجـــايل النــــاتج املحلــــي للوفــــاء بالتزامــــات املديونيـــة 

 القـومي عـىل متويـل الـواردات، االقتـصاد وبالتايل انخفاض قدرة اخلارجية،

ــسلع  ــن ال ــيل م ــرض الك ــم الع ـــدوث انخفــاض يف حج ـــي ح ــساهم ف ممــا يـ

ـــدفع باألســـعار  ـــذي ي ــب الكــيل، األمــر ال ــد حجــم الطل واخلــدمات مــع تزاي

  .الرتفاعااملحلية نحو 

رار تفـاقم    رغم اجلهود املـرصية إال أن هنـاك مـؤرشات سـلبية بـسبب اسـتم

 هـذا تفـاقم مـن خـالل إىل) ٣(الديون اخلارجية وفوائدها ويشري اجلدول رقم

ــدين العــام اخلــارجي يف اجلديــدةات الرتفاعــا ــد ال  للفوائــد اخلارجيــة وفوائ

 .٢٠١٨/٢٠١٩ املوازنةمرشوع 

ـــــم ـــــدول رق ـــــد لل):٣(اجل ـــــةالفوائ ـــــام موازن ـــــن الع ـــــة م ـــــة للدول  العام

 .)ليون جنيهبامل(٢٠١٨/٢٠١٩ حتى ٢٠١٤/٢٠١٥املايل

 ٢٠١٤/٢٠١٥ ٢٠١٥/٢٠١٦ ٢٠١٦/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٩ 

فوائد 

 خارجية
٤.٧٠٠ ٥.٠٦٦ ٩.٥٩٩ ٢٥.٥٥١ ٣١.٤٣٥ 

فوائد الدين 

العام 

 اخلارجي

٤.٦٥٤ ٥.٠٠٨ ٩.٤٢٦ ٢٥.٢٥٤ ٣١.١٠٠ 

 .)١(٢٠١٨/٢٠١٩ موازنةمرشوع : رة املالية اوز: املصدر
  

                                                           

 املرصوفات البـاب ٩ ، جدول رقم ٢٠١٨/٢٠١٩ موازنةمرشوع :  املالية وزارة) ١(

  ٢٠١٨/٢٠١٩  الـسنة املاليـةموازنـةمـرشوع )  العامة للدولةللموازنةالفوائد ( الثالث 

 مقدرة باملليون جنيه



 

)٧٥٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ًم :   ل ا إ  :  

      يـصعب قيــاس مـدى تــأثري تفــاقم الـديون اخلارجيــة عـىل التــضخم بــشكل 

دقيق، ولكن من املؤكد أن هناك عالقة قوية وطردية بني ارتفاع حجـم الـديون 

اخلارجية وتفاقم أعبائها من جهة وارتفاع نسب التضخم يف مـرص وذلـك مـن 

 -:خالل

 املـرصي االقتـصادنقـود يف  انسياب القروض اخلارجية وزيـادة عـرض ال-١

 التــي تتـسم بطــول نتاجيـةاإللتمويـل مـرشوعات البنيــة التحتيـة واملــرشوعات 

ًفرتة اإلنشاء ، أي التي ال تعطي ناجتا رسيعا، الذي سـيولد نوعـا مـن الـضغوط  ً ً

ــا نحــو  ــاعاعــىل األســعار وجيره ــري الرتف ــود بقــدر غ ــة النق ــادة كتل  بــسبب زي

 . واخلدماتمتناسب مقابل املعروض من السلع

 ختصيص مبالغ كبرية مـن إىل تزايد أعباء الديون اخلارجية القائمة يؤدي - ٢

فـإذا كانـت .  املتحصل عليه من الصادرات لسداد أعبـاء الـديوناألجنبيالنقد 

ً مــن النــوع الـذي يــستهلك حمليــا، فـإن تزايــد أعبــاء املدينـةصـادرات الدولــة 

 انخفــاض إىل، وهـذا مــا يــؤدي الـديون قــد جيــرب الدولـة عــىل زيــادة التــصدير

تـم  ذلـك مـا. املعروض مـن هـذه الـسلع املحليـة، وبالتـايل ارتفـاع أسـعارها

فعــال يف مـــرص حيـــال تـــصدير املـــواد الغذائيــة مـــن زيـــادة املتحـــصل مـــن 

 . ٢٠١٦  ، واألرز وذلك منذ منتصف عاماألسامكالصادرات  مثل السكر، 

؛ السـتريادعاف القـدرة عـىل ا إضـإىل تزايد أعباء الديون اخلارجيـة يـؤدي -٣

األمر الذي من املنطقـي أن يـنجم عنـه اختناقـات كثـرية يف العديـد مـن الـسلع 

 ارتفــاع أســعارها بــسبب إىل؛ ممــا يــؤدي نتاجيــةاإلية والوســيطة واالســتهالك



  

)٧٥١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ًتم فعال حيث يتعرض الـسوق املـرصي  النقص احلاصل يف عرضها، ذلك ما

دة ، والتـــي يعــاين املـــستهلك لــنقص يف العديــد مـــن املنتجــات املــستور

 بديل حميل هلا ، وبشكل خـاص يف املنتجـات الدوائيـة، إجياداملرصي يف 

 .والسلع املعمرة

ــن أكثــر القــروض -٤ ــوردين م ــسهيالت امل ــصادرات أو ت ــرب قــروض ال  تعت

ــداخل،  ــضخم يف ال ــدالت الت ــاع مع ــأثريا يف ارتف ــا ت ــة وأكثره ــة كلف اخلارجي

 فـرض أسـعار احتكاريـة للـسلع املـوردة بسبب مغاالة اجلهات املقرضـة يف

ًاملتعلقة بالقرض، وقد ثبت أن هذا الـسعر كثـريا مـا يزيـد عـن متوسـط الـسعر 

  %.  ٢٠العاملي بحوايل 

 سـعر الفائـدة إىلوإذا أخذنا بعني االعتبار مجيع التكـاليف الزائـدة، باإلضـافة 

 نجـد أن هـذه املرتفع  عىل هذا النوع من القروض، فإنه يصبح من الطبيعي أن

التكاليف املتزايدة تـؤثر يف ارتفـاع األسـعار املحليـة للـسلع التـي اسـتوردت 

 .عن طريق هذه القروض

ً أحيانا تتـدخل الـدول املدينـة التـي تواجـه ارتفـاع أسـعار الـسلع املحليـة - ٥

بزيادة دعمها هلذه السلع كـي حتـافظ عـىل أسـعارها نوعـا مـا ثابتـة، وبخاصـة 

ك لتخفيف املعاناة عىل أصـحاب الـدخول املحـدودة، السلع الرضورية وذل

ًعىل العكس من ذلك تتجـه الدولـة املـرصية حاليـا نحـو الـتخلص التـدرجيي 

ــدعم . للــدعم الــسلعي، ودعــم  الطاقــة واملحروقــات ــالطبع فــإن سياســة ال وب

السلعي الذي تتحملـه احلكومـات املدينـة يمـول عـادة عـن طريـق العجـز يف 



 

)٧٥٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 خلق النقود أو زيادة الدين الداخيل، وهذا ما يزيد مـن امليزانية؛ أي عن طريق

 .ارتفاع نسب التضخم من جديد

    لذلك يعترب التضخم يف كثري من األحيان ظـاهرة ماليـة حتـدث عنـدما تلجـأ 

 االقتــصاد خلــق النقــود بمعــدل أكــرب ممــا تتطلبــه احتياجــات إىلاحلكومــات 

وذلـك كـسبيل وحيـد متـاح  النقـود؛ إصـدارالقومي، أي يكون هناك إفـراط يف 

 .هلا لتمويل العجز

 زيـادة املـرصوفات مـن دون أن حتـدث أي إىلً إذا فارتفاع األسـعار سـيؤدي 

 سياســة التمويــل إىل، وعنــدما تلجــأ احلكومــات اإليــراداتزيــادة مماثلــة يف 

 . بالعجز عن طريق خلق مزيد من النقود فإن التضخم سيزداد من جديد

 ياالقتــصادا أتــيح هلــا أن تعمــل عملهــا يف النظــام  مــإذاإن القــوى التــضخمية 

 تتخذ السلطات املعنية ما يكـبح مفعوهلـا فـإن التـضخم مـا يلبـث أن أنودون 

 Hyper Inflation تـضخم جـامح إىليتعـاظم بـصورة رسيعـة وربـام يتحـول 

ــرارات  ــة التــي حتــدد ق ــضخم مــن العوامــل اهلام ــة يــصبح الت ويف هــذه احلال

 يأخـذ أنًل احلكم ويندر أن يتخذ الفرد قـرارا مـا دون املنتجني والعامل ورجا

 .)١( تدهور قيمة النقوداالعتباريف عني 

                                                           

  :انظر) ١(

Mohanty,m.s and m.kalw:''what determines inflation in emerging 
market countries?'',bis papers no,8:modeling  aspects of inflation 
process and the monetary transmission mechanism in emergin 

market countries,2001. 



  

)٧٥٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
يـدع   تثـري بـام الاآلثـار   هذه هي بعض أرضار التضخم عىل التنمية فكل هـذه 

ــإن االعتبــاراتولكــل هــذه .  أن التــضخم يعرقــل التنميــةإىلجمــال للــشك   ف

 ، ةياالقتـصادكأداة لتمويـل التنميـة مجهرة الكتاب جيمعون عىل نبذ التضخم 

يؤيـده إال قلــة حييطونـه بــرشوط  ونحـن نتفـق مــع هـؤالء الكتــاب، يف حـني ال

ًيكاد يكون توافرها أمرا مستحيال يف حالة الدول النامية، هـذا باإلضـافة   أن إىلً

ًجـــوهر التمويـــل التـــضخمي ينطـــوي أساســـا عـــىل األخـــذ بقواعـــد العدالـــة 

يتمخض عنه مـن ضـغط شـديد عـىل أصـحاب الـدخول ً، نظرا ملا االجتامعية

 .)١(ً أصالانخفاضهاالثابتة واملنخفضة عىل الرغم من 

   عىل الرغم من ذلك يرى البنك املركزي املرصي أنه عىل الرغم من زيـادة 

ــبتمرب  ــارجي يف هنايــة س ــدين اخل ــستوى ال ــم مؤرشاتــه ٢٠١٧م  إال أن معظ

ندوق النقد والبنك الدوليني، حيـث  ملعايري ص وفقااآلمنةيف احلدود مازالت 

يف هنايـة % ٣٦.١بلغت نسبة الدين اخلارجي للناتج املحيل اإلمجايل نحـو 

 .)٢(٢٠١٦ يف هناية سبتمرب ٢٥.٦ مقابل ٢٠١٧سبتمرب 

                                                           

 يف التحليــل االقتــصاديةوبعــض املتغــريات النقــود والبنــوك : عبــد اهللا الــصعيدي ) ١(

 .٢٢٧، ص٢٠٠٥الكيل، دار النهضة العربية، القاهرة،

ـــرصي ) ٢( ـــزي امل ـــك املرك ـــة :البن ـــصاديةاملجل ـــد االقت ـــدد٥٨، املجل  ألول  الع

 .٧٠، ص٢٠١٧/٢٠١٨



 

)٧٥٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

  املطلب الثالث

  الديون اخلارجيةإدارة

ــوفري  ــستلزم لت ــارجيإدارة   ي ــدين اخل ــدة لل ــادئ )١( جي ــن املب ــدد م ــود ع  وج

ــية  ــةاألساس ــستوى الالزم ــىل م ــائف ع ــد الوظ ــداف وحتدي ــد األه ــا حتدي  منه

 العليا أو رسم الـسياسات واألهـداف مـن حيـث وضـع االسـرتاتيجيات دارةاإل

ويمكـن . دارةاإلومن حيث التنظيم وتـوفر املـوارد للقيـام باملهـام املنوطـة بـ

ً تركيزا ووضوحا عىل النحو التايلأكثرتناوهلا بشكل  ً. 

أو :ا درا داو :  

ـــرارات  ـــصاد   تعتمـــد الق ـــة ةياالقت ـــات الدقيق ـــسليمة و ترتكـــز عـــىل البيان  ال

.  التــي تتعامــل معهــاةياالقتــصادواملعلومــات الــصحيحة وعــىل معرفــة البيئــة 

 االقتـصاد الفعالة ترتكـز عـىل معرفـة وضـع ةياالقتصادوكذلك فإن السياسات 

فمتابعــة تطــور املتغـــريات . سةاملعنــى واألدوات املتاحــة لواضــعي الـــسيا

 الكليـة مثـل ميـزان املـدفوعات وامليزانيـة العامـة والنمـو والبطالـة ةياالقتصاد

 النـاتج املحـيل إىلوالتضخم هلا أمهيـة كبـرية يف حتديـد نـسبة الـدين العـام 

 . اإلمجايل

 الــصادرات التــي إىلفعــىل ســبيل املثــال فــإن مــؤرش نــسبة الــدين اخلــارجي 

                                                           

 جممـوع الـسلوكيات التـي يقـوم هبـا املقـرتض، " الديون اخلارجية إدارةيقصد ب) ١(

فحسب منظمة األمم املتحدة للتجارة . سنة للمدين لدى الدائننيوالتي تعطي صورة ح

 اجليدة والفعالة للديون اخلارجية يمكن أن يكـون وسـيلة لتخطـي اإلدارة "والتنمية أن

العقبات وتفادي مثيالهتا يف املستقبل، والتخفيض قدر املستطاع من تكلفـة القـرض 

 ."وحتقيق استعامل أمثل للموارد الداخلية واخلارجية



  

)٧٥٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ئــدة عــىل الــدين اخلــارجي ومعــدل نمــو الــصادرات وفجــوة تتحـدد بــسعر الفا

 منهـا يف مراقبــة تطــور املديونيـة اخلارجيــة ومــدى االســتفادةاملـوارد يمكــن 

 . عىل حتملهااالقتصادقدرة 

ًم :ريان اا  ا  ن اا  ا:  

نــوع هــذا التمويــل،  متويــل مهــام يكــن أي   إن وفــاء الدولــة بالتزاماهتــا جتــاه 

 يف وقتهــا املحــدد، األقــساطفالوفــاء بأقــساط الــديون والفوائــد وخدمــة هــذه 

يتطلب وجود فـائض يف امليـزان التجـاري للدولـة املعنيـة ، وهلـذا جيـب أن 

ــن األجنبــي االقــرتاضتلعــب سياســة  ً دورا هامــا يف حتقيــق هــذا الفــائض، ع ً

 . الوارداتطريق مسامهتها يف نمو وزيادة الصادرات وختفيض 

   ومــن ثــم جيـــب التفرقــة بـــني القــروض اخلارجيـــة املنتجــة، والقـــروض 

 يف رشاء وبنـــاء وســـائل األوىلاخلارجيـــة غـــري املنتجـــة، بحيـــث تـــستخدم 

اإلنتاج، وهذا النوع من القروض اخلارجية يمكن أن يساهم يف خلق الفـائض 

 .يف امليزان التجاري

 فهـي تلـك القـروض التـي تـستخدم   أما النوع الثاين من القـروض اخلارجيـة،

ـــسلع  ـــل رشاء ال ـــستخدم لتموي ـــي ت ـــروض الت ـــل الق ـــرى مث يف أغـــراض أخ

 .ية أو للحصول عىل املعدات العسكرية واألسلحة وغريهااالستهالك

ً :رن ا ا ا:  

   جيب عىل املقرتض أن حيدد طبيعـة اهليكـل الرتكيبـي للـديون اخلارجيـة، 

ــة للمديونيــة ، أي توزيــع هــذه القــروض فــيام بــني إدارةمــن أجــل وذلــك   فعال

ســواء مــن احلكومــات أومــن اهليئــات الدوليــة ( القــروض الرســمية امليــرسة 

ــراف ــددة األط ــات خاصــة ) املتع ــع جه وبــني القــروض الــصعبة املربمــة م



 

)٧٥٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

مثـل الـديون القـصرية األجـل، ) التسهيالت املرصفية وتـسهيالت املـوردين(

ومـن املفـروض . جد فرتة سامح هبـا، وسـعر فائـدهتا يكـون مرتفعـاالتي ال تو

 .أن يتحكم املسري الفعال يف هيكلة مناسبة للديون اخلارجية

ًرا :ن ى أ :  

ــة  ــر فاعلي ــديون اخلارجيــة إدارة   تظه ــىص لل ــستوى أق ــديون يف حتديــد م  ال

يـق بـني األهــداف ومراعـاة رشوط القـروض املتحـصل عليهـا وحماولـة التوف

 للتنمية والعجز املايل وحتديـد خـط أمحـر ال يمكـن جتـاوزه يف ةياالقتصاد

 . اخلارجياالقرتاض

 اخلارجي جيب أن يبقي يف حـدود قـدرة الدولـة االقرتاض عىل العتامدا   إن 

ــديون والفوائــد  ــسديد أصــل ال ــىل ت ــديون(ع ــة ال ــب مــن ). خدم وهــذا يتطل

 اسـتدانة مدروســة ومفــصلة إســرتاتيجية  الـديون، وضــعإدارةاملـسؤولني عــن 

فــيام خيــص حتديــد مــستوى الــدين القــائم، وتركيــب اســتحقاقاته، وتسلــسل 

 .املدفوعات اخلارجية

 عــىل الــذات، مــع حتــسني القــدرة العــتامدا واالســتدانة   إن عــدم اإلفــراط يف 

، يمكـن أن تكـون الـسبيل الـصحيح نحـو نتاجيـةاإلعىل صناعة وتطوير السلع 

كام أن تفاقم أعباء الـديون مـن شـأنه أن يزيـد مـن .  احلقيقيةةياالقتصادالتنمية 

الضغوط التضخمية عـىل أسـعار الـسلع املـستوردة، وبالتـايل تـزداد تكـاليف 

 ارتفـاع أسـعار الـسلع املـصنعة، ممـا يـنعكس بـدوره سـلبا إىلاإلنتـاج مؤديـة 

 وهكـذا .عىل ميزان املدفوعات مسببا عجزا يف ميزان حركـة رؤوس األمـوال



  

)٧٥٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  .)١( من العامل اخلارجياالقرتاض إىلتزداد حاجة الدولة 

ً :نا و  ا:  

 جدولـة الـديون وجعـل خدمـة الـدين العـام إعـادة تسهيل وختفيف عمليات -

 .ًيف حدود معقولة نسبيا 

ــدول - ــام صــادرات ال ــتح املجــال أم ــة وف  حتــسني رشوط التجــارة اخلارجي

 .  الدول الدائنة املدينة يف أسواق

ًد :ا ا:  

 جيب عىل مرص بجانب البحث عن حلول مـسألة الـدين العـام مـن اخلـارج -

ًأن تبدأ ذاتيـا يف وضـع نمـوذج للـتخلص مـن هـذه الـديون يكفـل هلـا احلفـاظ 

 .ًعىل مصاحلها وتطلعاهتا بعيدا عن التبعية والتدخل اخلارجي

ل العمل عـىل تـشجيع التبـادل التجـاري  من خالياالقتصاد تشجيع التعاون -

ية وتبادل التكنولوجيا واملعـارف واخلـربات العلميـة األولودعم إنتاج املواد 

 . هلذه الدول وتشجيع الصناعة املحلية ومحايتها 

 احلــد مــن هتريــب رؤوس األمــوال للخــارج للتخفيــف مــن تأثريهــا الــسلبي -

ــزان املــدفوعات للــدول التــي خرجــت منهــا هــ  إجيــادذه األمــوال ، وعــىل مي

 حلول للتخفيف من هذه الظاهرة 

 احلد من مسألة التهرب الرضيبي ، وهو أمر شـائع يف مـرص ولـه العديـد مـن -

                                                           

 لبنـان، –ديون العـامل الثالـث ،منـشورات عويـدات ، بـريوت : جان  كلود بتتيليمي) ١(

 . م١٩٩٦



 

)٧٥٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 العجـز إىل العامـة للدولـة ممـا يـؤدي اإليـرادات الـسلبية ، مثـل تقلـيص اآلثار

 . النقديصدار أو اإلاالقرتاضوبالتايل متويل هذا العجز عن طريق 

ً :قما :  

 احلكــومي اإلنفـاق   البـد أن تتجـه الدولـة املـرصية لرتشــيد اإلنفـاق، السـيام 

لرشاء السلع واخلدمات التي يمكن اختـاذ سياسـات تقـشفية جتاههـا، يتـضح 

 حتــى ٢٠١٤/٢٠١٥ العامــة املــرصية خــالل الــسنوات املاليــة املوازنــةمــن 

 يف اإلنفـاق عـىل فإرسا  وجـود ٢١٠٨/٢١٠٩مرشوع موازنة العام املـايل 

أوجه كثرية من اخلدمات والسلع املفـرتض التقـشف احلكـومي قبلهـا ، فعـل 

املـرصوفات البـاب الثـاين رشاء الـسلع ) ٤(سبيل املثال يوضح جدول رقم 

ــــدول ( واخلــــدمات  ــــن ج ــــع م ــــرشوع ٨مقط ــــة بم ــــايل موازن ــــام امل  الع

 هـذا  ودعايـة واسـتقبال تـصاعد يف النفقـاتوإعـالنبند نرش ) ٢١٠٨/٢١٠٩

 ، وذلـك ٢٠١٨/٢٠١٩ حتـى٢٠١٤/٢٠١٥البند خالل السنوات املالية من 

 ًخالفــا لــسياسة دولــة يف احلــد مــن نفقاهتــا، والــذي كــان مــن أهــم خطواهتــا

 . لتوصيات البنك الدويلتقليص الدعم املقدم للطاقة وفقا

 واحلفـــالت والدعايـــة واإلعـــالنتـــصاعد نفقـــات النـــرش ): ٤(جـــدول رقـــم 

 حتـى مـرشوع موازنـة العـام ٢٠١٤/٢٠١٥ املاليـةاألعـوام واالستقبال خالل

 )باملليون جنيه (٢١٠٨/٢١٠٩املايل 

 



  

)٧٥٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 ٢٠١٤/٢٠١٥ ٢٠١٥/٢٠١٦ ٢٠١٦/٢٠١٧ ٢٠١٧/٢٠١٨ ٢٠١٨/٢٠١٩ البيان

 وإعالننفقات نرش 

 إمجاالودعاية واستقبال 
١٥٦ ٢٣٣ ٦٧٧ ١.٠٢٨ ١١.٦ 

 ٤٣ ٤٣ ٦٣ ٥٤ ٩٢ وإعالننفقات نرش 

 ٧٤ ١٤٤ ٥٥٢ ٩٢٢ ٩٢٥ نفقات دعاية

 ١٠ ١٢ ١٤ ١٦ ٢٥ نفقات حفالت واستقبال

نفقات زيارات دولية 

واشرتاك مؤمترات 

 دولية

٢٢ ٢٨ ٤٠ ٢٦ ٤٨ 

 ١ ٠ ١ ١ ٤ نفقات مؤمترات حملية

 ٧ ٦ ٧ ٩ ١٤ نفقات شئون وعالقات عامة

 ٠ ١ ٠ ٠ ٧ أخرى

 ٢١٠٨/٢١٠٩ العـام املـايل موازنـة بمـرشوع ٨وزارة املالية مقطـع مـن جـدول :  املصدر

  .)١(الباب الثاين رشاء السلع واخلدمات

 والعـالوات األجـور ترشيد اإلنفاق العـسكري ومـا يـرتبط هبـا مـن زيـادة يف -

والبدالت ، فالدول النامية بوجه عـام ومـرص بوجـه خـاص تعتمـد يف املجـال 

ــا  ــة هل ــدول الدائن ــن ال ــلحة م ــذه األس ــترياد ه ــسليح عــىل اس . العــسكري والت

 ذات مبـالغ ضـخمة األسـلحة جمموعـة مـن صـفقات ألخـريةاوشهدت الفرتة 

  .)٢(ًمتثل ضغطا عىل املوازنة العامة للدولة

                                                           

 املـرصوفات البـاب الثــاين رشاء ٨  جـدول رقــم ٢٠١٨/٢٠١٩ موازنـةمـرشوع ) ١(

 .٣٨،ص٢٠١٨/٢٠١٩ حتى٢٠١٤/٢٠١٥ للدولة العامة موازنةالسلع واخلدمات لل

ق العسكري للدولة املرصية فهي بيانات تتسم توجد بيانات توضح مقدار اإلنفا ال) ٢(

ًبالرسية وفقا للقانون حيث توضع كرقم جممل باملوازنة العامـة دون تفريـد أو تفـصيل 

 .اإليراداتألوجه النفقات و



 

)٧٦٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

   أمــا يف جمــال األجــور والبــدالت فعــىل ســبيل املثــال تــصاعدت البــدالت 

ــام  ــدرت الع ــد ق ــدالت فق ــا مــن الب ــة بغريه ــصاعدي مقارن ــشكل ت العــسكرية ب

ـــصبح يف١١٥  ب ٢٠١٤/٢٠١٥املـــايل  ـــه، لت ـــون جني  العـــام املـــايل  ملي

ــه، ويف العــام املــايل١١٦ تقــدر ب٢٠١٥/٢٠١٦  ٢١٦/٢٠١٧ مليــون جني

 ١٤٢  مقــدرة ب ٢٠١٧/٢٠١٨مليــون جنيــه لتــصبح يف عــام ١٤٠قــدرت ب

 .)١(مليون جنيه١٥٦ بمبلغ ٢٠١٨/٢٠١٩مليون جنيه ويف مرشوع موازنة

 واحلراسـة األمـنكـذلك يالحـظ تـصاعد نفقـات :  نفقات األمن واحلراسـة -

   حتـى مـرشوع ٢٠١٤/٢٠١٥ املاليـة مـن العـام املـايل األعـوام نفس خالل

، فقد قـدرت نفقـات األمـن واحلراسـة يف ٢٠١٨/٢٠١٩موازنة العام املايل 

 مليــون جنيــه لتــصبح يف العــام املــايل ٥٧  ب ٢٠١٤/٢٠١٥العــام املــايل 

 قــدرت ٢١٦/٢٠١٧ مليـون ويف العــام املـايل١٨٢ تقـدر ب٢٠١٥/٢٠١٦

 مليـون ٢٩٧  مقـدرة ب ٢٠١٧/٢٠١٨ويف العام املـايل مليون جنيه ٢٥٣ب

 .)٢(مليون جنيه٣٨٧ بمبلغ ٢٠١٨/٢٠١٩جنيه ويف مرشوع موازنة

                                                           

 لألجـور األول املـرصوفات البـاب ٧  جدول رقـم ٢٠١٨/٢٠١٩ موازنةمرشوع ) ١(

ــــــة لل ــــــةلل العامــــــة موازنــــــةوتعويــــــضات العــــــاملني بالدول  ٢٠١٤/٢٠١٥ دول

 .٣٤، ص٢٠١٨/٢٠١٩حتى

 املــرصوفات البـاب الثــاين رشاء ٨  جــدول رقـم ٢٠١٨/٢٠١٩ موازنـةمـرشوع ) ٢(

 .٤٠ص ،٢٠١٨/٢٠١٩ حتى٢٠١٤/٢٠١٥ للدولة العامة موازنةالسلع واخلدمات لل



  

)٧٦١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  املطلب الثالث

  لالقرتاضاألمثل  احلد

 هو قـدرة الدولـة املـرصية عـىل لالقرتاض   إن املعيار األسايس للحد األمثل 

تأتيـة مـن القـروض خدمة ديوهنا اخلارجية، وأن ختصص املوارد املاليـة امل

ــشاريع  ــل امل ــة لتموي ــصاداخلارجي ــا ةياالقت ــون إنتاجيته ــث تك ــة بحي  املنتج

و توجيـه .  اخلـارجيلالقـرتاضاحلدية متـساوية عـىل األقـل للتكلفـة احلديـة 

 املخصـصة للتـصدير، ممـا يمكـن نتاجيـةاإلالديون اخلارجية نحو املشاريع 

الـصعبة؛ وبالتـايل يكـون الدولة  من احلصول عىل عائد الصادرات بالعمالت 

 .ًإسهام الديون اجيابيا عىل املستوى القومي

 املـستهدفة وآليـات حتقيقهـا ةياالقتـصادً   جيـب أيـضا مراعـاة طبيعـة التنميـة 

ــىل  ــزة ع ــة مرتك ــذه التنمي ــون ه ــب أن تك ــث جي ــا، حي ــع ثامره ــامط توزي وأن

 ةياداالقتــص األمثـل للمـوارد االسـتخدامالقـدرات الذاتيـة يف مـرص مـن خــالل 

وحتديث وتطوير املؤسسات املالية املحلية من أجل ضامن تـوفري التمويـل 

الـــذايت للتنميـــة وجلـــب رؤوس األمـــوال اهلاربـــة وحماولـــة دعـــم التكامـــل 

 ديمقراطيـةوكـذلك التأسـيس لقواعـد .  بني مـرص والـدول العربيـةياالقتصاد

يم آليـات ترتكز عىل املـشاركة الـشعبية الفاعلـة يف القـرارات التنمويـة وتـدع

 .الرقابة ومكافحة الرشوة والفساد داخل القطاعات املختلفة

 اخلــارجي تتــأثر بمجــال االقــرتاض املرتتبــة عــىل عمليــة اآلثــاريف النهايـة إن 

 هذه القروض وكفاءة هـذا االسـتخدام بـام يكفـل القـدرة عـىل توليـد استخدام

 دخــول تكفــي خلدمــة هــذه الــديون يف املــستقبل وحتقيــق فــائض يــسهم يف



 

)٧٦٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 واخلروج من حلقة التبعية للخارج، والتـي قـد يكـون ةياالقتصادعملية التنمية 

 . يف الدوران يف حلقة املديونية اخلارجية إحدى صورهااالستمرار

 



  

)٧٦٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  اخلامتة

ــات  ــدول الناميــة ال ترجــع ةياالقتــصاد    إن األزم ــة التــي تواجههــا ال  واملالي

 طريقـــة الـــدول إىلد  القـــروض اخلارجيـــة وإنـــام مردهـــا يعـــوإىلبالكامـــل 

 األمـــوال املقرتضـــة بـــشكل خـــاص وعمليـــات التنميـــة إدارةاملقرتضـــة يف 

فقد أثبـت العديـد مـن الدراسـات والبحـوث أن الـدول .  بشكل عامةياالقتصاد

التــي تعرضــت ألزمــات مديونيــة حــادة قــد اجتهــت األمــوال املقرتضــة فيهــا 

 . الغري منتجةالستثامراتا واالستهالكلتمويل 

 مـن العـرض العـام للمديونيـة اخلارجيـة لعـدد مـن الـدول املدينـة أن    يتـضح

 بمعــدالت مرتفعــة األخــريةأعبــاء خدمــة هــذه الــديون قــد نمــت يف الــسنوات 

وأصــبح مــأزق الــديون اخلارجيــة للــدول الناميــة ومنهــا . وبلغــت حــدا حرجــا

مرص، بـصورة عامـة يـستدعي حـال عـاجال قبـل بلـوغ مـستويات يـصعب معهـا 

 . يف حتقيق معدالت نمو اقتصاديةحتى التفكري

وإذا كان البعض يرى عدم اإلفـراط يف هتويـل حـدة الـديون اخلارجيـة للـدول 

التقليـل مـن  النامية املقرتضة إال أن ذلك ال يستوجب بالـرضورة حتجيمهـا أو

 باعتبارها حتـد ال بـد مـن تشخيـصه ومواجهـة إليهاحدهتا وإنام رضورة النظر 

 .من أمهها التضخمآثاره املحتملة والتي 

 اقتــصادي قاسـية انعكــس سـلبيا عــىل إصـالح  إن تبنـي الدولــة املـرص بــرامج 

 ظهـور العديـد مـن إىل والـسياسية ، قـد أدى االجتامعية وةياالقتصاداألوضاع 

 . االجتامعية االضطرابات



 

)٧٦٤(  رن ار اأوام ا  داول اا     

ــنظامت املاليــة  ــدول الدائنــة وامل ــا ال ــادرات التــي اقرتحته ــع املب    إن مجي

 املديونيـة اخلارجيـة، انطلقـت يف حتليلهـا باعتبـار أن أزمـةة الدولية ملعاجلـ

أي عــدم كفايـة ومالئمـة وســائل .  نقـص سـيولةأزمـة الـديون هـي جمــرد أزمـة

ــةالالزمــة الدوليــة االحتياطــاتالــدفع و ــاء املديونيــة اخلارجي .  ملواجهــة أعب

لكن عندما أصبحت هـذه األعبـاء ضـخمة وجتـاوزت طاقـة هـذه الـدول عـىل 

توقف العديد منها عن السداد؛ تعامل كل من صندوق النقـد الـدويل السداد، و

ــذه األ ــع ه ــدويل م ــك ال ــةوالبن ــا زم ــىل أهن ــة ع ــالسأزم ــدأت .  إف ــايل ب وبالت

 تتملكهـا أو إنتاجيـة أصـول إىلاملبادرات التي تروج لتحويل جزء من الديون 

 ونعتقــد أن هــذا احلــل يعتــرب مــن أســوأ. تــشارك يف ملكيتهــا اجلهــات الدائنــة

 املديونيـة اخلارجيـة للـدول أزمـةوأخطر أنواع احللـول املقرتحـة ملعاجلـة 

 .النامية بام فيها مرص

  كام أن تراكم الدين العـام اخلـارجي وتـراكم أعبـاء خدمتـه يمكـن أن جيعـل 

الدولة املدينة عرضة للتدخل يف شئوهنا من قبل الدائنني وبـصفة خاصـة مـن 

 تنفيــذ إىليــضطرها  دويل وهــو مــاجانــب صــندوق النقــد الــدويل والبنــك الــ

ــه الــصندوق والبنــك والتــي قــد ال ــع  الــسياسات التــي يفرضــها علي تتناســب م

ظروف هذه الدول، وذلك كرشط كي يقرضـها أو لكـي تـرىض عنهـا اجلهـات 

 )١( جدولة ديوهناإعادةالدائنة األخرى وتقبل ب

                                                           

 تنمية أم تبعية اقتصادية وثقافية، اهليئة املرصية العامة للكتاب،: جالل أمني  ) ١(

 .٢٠، ص١٩٩٥



  

)٧٦٥(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
والدولـة    حيث توضع الـرشوط مـن خـالل طبيعـة العالقـة بـني الدولـة الدائنـة 

 والـسياسية بيـنهام ، حيـث ةياالقتـصاداملدينة ، ومـن خـالل طبيعـة املـصالح 

تدور الرشوط يف الغالب حول سـعر الفائـدة وفـرتات الـسامح وآجـال الـسداد 

والضامنات وقد متتد لتشمل ربـط القـروض باسـترياد مـواد معينـة مـن الدولـة 

  .)١(الدائنة

لــدول الناميــة والتخفيــف مــن لــذلك  أصــبح حــل مــشكلة الــديون اخلارجيــة ل

وطأهتا خللق نوع من التوازن ، لذلك أصبح مـن الـرضوري صـياغة سياسـات 

 الـسلبية هلـذه لالنعكاسـاتجديدة تؤسس املناخ املالئم يف مـرص للتـصدي 

 . التحوالت من فقر وهتميش وتبعية وارهتان للمؤسسات املالية الدولية

                                                           

من أمثلة هذه الرشوط ذلك الرشط الذي وضعه البنك الدويل عندما طلبـت األردن ) ١(

ًقرضا لبناء سد عىل هنر األردن فقد اشرتط هذا البنك موافقة إرسائيـل عـىل بنـاء الـسد 

وتعهدها بعدم تدمريه وهو بالطبع األمر الـذي منـع إمتـام هـذا القـرض ، وحـدث نفـس 

ة عندما طلبت مـرص متويـل بنـاء األمريكيلواليات املتحدة األمر عندما اشرتط موافقة ا

 .السد العايل يف الستينات من البنك الدويل وهذا الرشط مل يتوفر بالطبع 



 

)٧٦٦(  رن ار اأوام ا  داول اا     

  النتائج

  اليـة التـي تواجههـا  مـرص و الـدول  واملةياالقتـصادال ترجع األزمـات

ــل  ــة بالكام ــو إىلالنامي ــا يف الواقــع ه ــة وإنــام مرده  األمــوال اخلارجي

 تلـــك األمـــوال بـــشكل خـــاص وعمليـــات التنميـــة إدارةطريقتهـــا يف 

 . بشكل عامةياالقتصاد

  ـــة عـــىل هـــذا االقـــرتاض إىليتوقـــف اللجـــوء ـــائج املرتتب  عـــىل النت

ط واســتخدامات األمــوال  وحتديــد طبيعــة ومــصادر ورشواالقــرتاض

 .ياالقتصاد، و مستوى تأثريها يف النمو ةاألجنبي

  شـلل جهـود إىل خدمة الدين والتزاماتيؤدى تفاقم الديون اخلارجية 

التنمية وما يرتتب عليه مـن انعكاسـات اجتامعيـة وسياسـية يف الـدول 

 .النامية املدينة

 جيـة وتفـاقم هناك عالقة قوية وطردية بـني ارتفـاع حجـم الـديون اخلار

 .أعبائها من جهة وارتفاع نسب التضخم يف مرص

  تضخم جامحإىلخطورة حتول التضخم يف مرص . 

  ًا يف مرص سلبيةالسترياداتأثري تفاقم الديون اخلارجية عىل الطاقة. 

  ــة ــستوي الرفاهي ــديد يف م ــاض ش ــأثري بانخف ــك الت ــاس ذل ــذر انعك ين

 . األساسية للمواطننيلالحتياجاتوتعدى ذلك 

 ــر ــة ف ــات الدائن ــل اجله ــن قب ــصادية م ــرامج اقت ــدويل(ض ب ــك ال ) البن

 عىل الدول الناميـة املدينـة ياالقتصاد واالجتامعي مع الواقع يفتتجا



  

)٧٦٧(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 االجتامعيـة وةياالقتـصادستسفر عن انعكاسات سلبية عىل اجلوانـب 

 . ومنها مرصاملدينةللدول 

  جيب عـىل مـرص بجانـب البحـث عـن حلـول مـسألة الـدين العـام مـن

ًخلارج أن تبدأ ذاتيا يف وضع نموذج للتخلص من هذه الـديون يكفـل ا

ًهلــا احلفــاظ عــىل مــصاحلها وتطلعاهتــا بعيــدا عــن التبعيــة والتــدخل 

 .اخلارجي

 

 



 

)٧٦٨(  رن ار اأوام ا  داول اا     

  قائمة املراجع
أو :ا :  

  

ا:  

ــــى - ــــدين موس ــــال ال ــــد مج ــــات : أمح ــــات يف العالق ــــصاددراس  ةياالقت

 .دون سنة نرشالدولية،املكتبة العاملية، ب

 ديـون العـامل الثالـث ،منـشورات عويـدات ، بـريوت : جان  كلود بتتيليمي -

 .١٩٩٦لبنان، 

ــني   - ــالل أم ــة :  ج ــرصية العام ــة امل ــة، اهليئ ــصادية وثقافي ــة اقت ــة أم تبعي تنمي

 .١٩٩٥للكتاب،

، ٢٠٠٠ والعوملـة، دار الكتـاب احلـديث، القـاهرة، االستثامر: حسني عمر -

مصادر متويل التنمية، مصادر متويـل التنميـة :  حسني بركاتعبد اهللا. ١١ص

  .١٩٨٥، مكتبة الكاتب العريب، دمشق، .ي. يف جاالجتامعية وةياالقتصاد

، املطبعـة العامليـة ، ةياالقتـصادمـشكالت متويـل التنميـة : محدية زهـران  -

 .بدون دار النرش

عوملـة، دراسـة  يف عـرص الاألجنبـي االسـتثامرحمـددات : رضا عبد السالم -

 الالتينيـة مـع التطبيـق عـىل وأمريكـامقارنه لتجارب رشق وجنوب رشق أسيا 

 .٢٠٠٢مرص، دار السالم للطباعة،

الــديون والتنميــة ، القــروض اخلارجيــة وأثارهــا عــىل الــدول : رمــزي زكــي -

 .١٩٨٥ أغسطس، ١العربية،ط



  

)٧٦٩(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ات التمويـل الـدويل ، مـدخل يف اهلياكـل والعمليـ: رسمد كوكـب مجيـل  -

 .٢٠٠٢واألدوات، جامعة املوصل ، 

ــالق  - ــد عبــد اخل ــسيد أمح ــسياسات االقتــصاد: ال  ةياالقتــصاد الــدويل وال

 .١٩٩٧الدولية، بدون دار نرش، 

 .١٩٩٣املالية العامة املرصية ، دار النهضة العريب، : السيد عبد املوىل -

ــدويل،  - ــد ال ــندوق النق ــم إدارةص ــة رق ــارجي، الوثيق ــدين اخل  /٦/١١ ال

INST /91 –XIII ،١٩٩١، واشنطن. 

اقتصاديات املاليـة العامـة، املطبعـة : عبد الفتاح عبد الرمحن عبد املجيد  -

 .١٩٩٠الكاملية،

 يف ةياالقتــصادالنقــود والبنــوك وبعــض املتغــريات : عبــد اهللا الــصعيدي  -

 .٢٠٠٥التحليل الكيل، دار النهضة العربية، القاهرة،

 العامــــة وعالجـــه مــــن منظــــور املوازنــــةعجـــز : عبـــد اهلــــادي النجــــار -

 .١٩٨٥،مكتبة اجلالء اجلديدة، املنصورة، إسالمي

ــائي - ــالح الط ــازي ص ــرش ، االقتــصاد: غ ــة والن ــب للطباع ــدويل ،دار الكت  ال

 .١٩٩٩املوصل 

 الـدويل ، مطبعـة التعلـيم العـايل ، بغـداد االقتصاد: كريم مهدي احلسناوي -

١٩٨٧. 

 الـــديون أزمـــة الدوليـــة ملواجهـــة اتاالجتاهـــ: جمـــدي حممـــود شـــهاب  -

 .١٩٨٨،اإلسكندريةاخلارجية، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، 



 

)٧٧٠(  رن ار اأوام ا  داول اا     

مـذكرات يف التنميـة والتخطـيط ، الـدار :  صـبحي قريـضه -حممد عجميـة  -

 .١٩٨٧، اإلسكندريةاجلامعية ، 

 .١٩٨٣ مقدمة يف التنمية والتخطيط ، دار النهضة العربية ، بريوت، -

الطبعــة الثانيــة، مكتبــة . ية الدوليــةاالقتــصادالعالقــات :  حممــد لبيــب شــقري -

  .١٩٥٨هنضة مرص،القاهرة ، 

ــد نــاظم حنفــي  -  والتحــديات التنميــة ، كليــة ياالقتــصاد صــالحاإل: حمم

 .١٩٩٢التجارة، جامعة طنطا، 

 مــشاكل حتديــد ســعر الــرصف وتقيــيم العمــالت ، اهليئــة املــرصية العامــة -

 .١٩٩٩للكتاب، القاهرة، 

 .١٩٨٢التوازن واالختالل يف ميزان املدفوعات ، بريوت،: هاشم حيدر  -

ــسني - ــدي حممــود ح  الدوليــة، دار اجلامعــات ةياالقتــصادالعالقــات : وج

 .، بدون سنة نرشاإلسكندريةاملرصية، 

  :اث

قيــاس وحتليــل أثــر التــدفقات املاليــة الدوليــة يف التنميــة :  موســىإبــراهيم -

، جملــة كليــة بغــداد ١٩٩٠ان ناميــة خمتــارة خــالل املــدة  يف بلــدةياالقتــصاد

 .٢٠٠٩، بغداد،١٩ اجلامعة، العددةياالقتصادللعلوم 

 املوازنـة النامجـة عـن عجـز ةياالقتـصاد اآلثار: أمرية حممد عبد القادر طه  -

 واملاليـة العامـة، كليـة احلقـوق، االقتصادالعامة للدولة،بحث غ منشور، قسم 

 .ون تاريخ نرشجامعة املنصورة، بد



  

)٧٧١(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ـــة األســـواقظـــاهرة انـــدماج : عـــامد حممـــد عـــيل العـــاين  -  املاليـــة الدولي

 ، بغـداد ، االقتـصاد ودارةاإل،رسـالة دكتـوراه ،كليـة ) اتاالنعكاسواألسباب (

٢٠٠٢. 

 للــدول الناميــة، ةياالقتــصادالبنــك الــدويل والتنميــة : صــفوت عبــد الــسالم  -

 .١٩٩٢يو  ما٥١، العدد ياالقتصاد األهرامكتاب 

 الـدين العـام إدارةسياسـة و:  نبيل عبـد الوهـاب لطيفـةعىل توفيق الصادق  -

 ، ةياالقتــصاديف البلــدان العربيــة ، صــندوق النقــد العــريب ، معهــد الــسياسات 

ــسلة  ــوث والسل ــشاتبح ــن املناق ــع م ــدد الراب ــل الع ــات العم  ٣١-٢٨  حلق

 .١٩٩٨مارس 

ــاريك - ــون، لوق ــني بوارس ــك، هيل ــو، : يكــاترين باتلي ــارجي والنم ــدين اخل ال

 .٢٠٠٢جملة التمويل والتنمية، يونيو

، املظـاهر القطبيـة والتعددية مريكياأل األوريبالرصاع : مهام الشامع  - 

 .٢٠٠٢واألبعاد ، ندوة بغداد ، بيت احلكمة ، بغداد ، 

ــسني - ــود ح ــدي حمم ــات : وج ــصادالعالق ــات ةياالقت ــة ، دار اجلامع  الدولي

 .، بدون سنه نرشيةاإلسكندراملرصية، 

  : ار–ارات 

  .٢٠١٧ حتى ٢٠١١ البنك املركزي املرصي األعوام منإحصاءات -

 ، املجلـد اخلـامس والثامنـون ، ةياالقتـصاداملجلـة : البنك املركزي  - 

 .٢٠١٧/٢٠١٨ ، األولالعدد 



 

)٧٧٢(  رن ار اأوام ا  داول اا     

 ةياالقتـصاد ، قطـاع البحـوث ةياالقتصاداملجلة :البنك املركزي املرصي  -

 .٢٠١٨ حتى ٢٠١٠، السنوات من ٥٨ حتى املجلد -٥٠ن املجلد ، م

ـــان  - ـــايلالبي ـــسنة املاليـــة امل ـــة لل ـــة العامـــة للدول ـــرشوع املوازن  عـــن م

٢٠١٤/٢٠١٥.   

 ٢٠١٨/٢٠١٩مرشوع موازنة: وزارة املالية املرصية -

 ٢٠١٧ إحصاءات  املرصي املركزيوزارة املالية و البنك  -

ًم  :  ااا:  
  

- Arthur Lewise :The Theory of economic growth.ltioi Richard, 
Lrwin, Inc, 1965. 
- Charles w.Steadman: National debt conclusion-establishing 
the debt repayment plane,praeger, London ,1993 
DEMBINSKI. M. Pawel, International Debt, OECD, Paris, 
1988. 
- El –Imam Mohamed Mahmoud , Foreign Loans and 
Economic Development, Memo.N° 1156, published in the 
Institute of National Planning, Cairo, 1976. 
- Hollis b.Shenery and Alan Souol, Foregn Assislance and 
Economic Development 'The American economic review 
(septemper) 1966. 
- Mohanty,m.s and m.kalw:''what determines inflation in 
emerging market countries?'',bis papers no,8:modeling  aspects 
of inflation process and the monetary transmission mechanism 
in emergin market countries,2001. 
- Mohsin s khan and naddeen ul haque :Foreign borrowing and 
capital flight- a formal 
analysis,staff,papers,IMF,washinghton,vol.32,no.4.december 
1985. 
- Nadeem ah hague ,manmohan s Kumar,nelson mark,and 
danald  j .mathison:The economic content of developing 
country credit worthiness, imf, staff paper,vol,43 
no,4,December 1996. 



  

)٧٧٣(  موا ا ن� اد ان اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
Observations, Published in The Journalof Development 
Studies, vol 12,January 1976, N° 2,pp.197-207. 
- Rudiger dornbusch and stanely fischer: Macroeconomics   
,fifth edition McGraw-hill publishing company,newyourk,1990. 
United Nations, Implementation of the International 
Development Strategy, Papers for the first Over-all  Review an 
Appraisal of Progress during the second United Nations 
Development Decade, Volumes 1&2, New York,1973,pp.25-35 
- Vito tanzi: Fiscal policy in open developing countries, 
Washington, d.c, IMF, 1990. 
- voir, Harazi Bharat R, Foreign aid, Conspicuous 
Consumption and Doestic Savings, Some theoretical 
Weisskopf, Thomas E. The Impact of Foreign Capital Inflow on 
Domestic Saving in Uderdeveloped Contries, Published in 
Journal of International Economics, February 1972. 

  

 : -وما ا :  

 :وزارة املالية املرصية -

http://www.mof.gov.eg/Arabic/%D8%B9%D9%86%D8%A7%
D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%B1%D8%A6%D9%8A

%D8%B3%D9%8A%D9%87/PE/Pages/budget17-18.aspx 

ــصادرات : امحــد البهــائي - الــضغوط التــضخمية بــني الــديون اخلارجيــة وال

٤/٤/٢٠١٧ 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=553882&r=0&cid=0&
u=&i=0&q 


