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احمد حافظ حميد. برامج التشتت االقتصادي والتكيف الهيكمي وانعكاساتها االقتصادية في بمدان نامية مختارة. 
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في البدء ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لألساتذة األفاضل رئيس وأعضاء لجنة المناقشة  
لتفضميم بقبول مناقشة وتقييم وتقويم مضامين أطروحتي ىذه وسأكون ممتنًا إلجراء أي إضافة أو تصويب ترونو 

قصيرًا لمضامين أطروحتي الموسومة )برامج يغني البحث ويزيد من رصانتو العممية، اسمحوا لي ان أقدم ممخصًا 
 التثبيت االقتصادي والتكييف الييكمي وانعكاساتيا االقتصادية في بمدان نامية تجارب مختارة(

أن البحث في جميع جوانب سياسات برامج التثبيت االقتصادي والتكييف الييكمي يعد موضوعا واسعا في نطاقو   
 ومعقدا في مضامينو . اذ تشتمل تمك البرامج عمى جانيين أساسين : 

لفوائد المترتبة الجانب األول يتعمق بالطمب الكمي ابتداًء من طبيعة الصمة الرابطة بين تراكم حجم المديونية وا   
عمييا ومشكالتيا والتكييفات الضرورية الواجبة التنفيذ داخل االقتصاد الوطني لتصحيح االختالل في ميزان 

 المدفوعات من سياسات مالية ونقدية وسعرية تمك المرتبطة باالمد القصير . 
التدخمي المحدود لمدولة في تنفيذ  الجانب الثاني يتعمق بالعرض الكمي المرتبط بآليات السوق وطبيعة الدور   

التكييفات المطموبة في مجال السياسات الكمية في سبيل انجاز رفع كفاءة تخصيص الموارد وايجاد البنية التشريعية 
 المرتبطة باالمدين المتوسط والطويل . 

الييكمية وتزايد العجوزات  ومنذ عقد الثمانينيات عانت الكثير من االقتصادات النامية من تفاقم االختالالت       
في الموازنة ، وارتفاع معدالت التضخم والبطالة ، وتدني مستويات المعيشة فضال عن عدم قدرتيا عمى خدمة الدين 

 العام الخارجي نتيجة االفراط في حجم االستدانة وسوء استخدام تمك التدفقات المالية . 
المشكالت التي اصيبت بيا الكثير من اقتصادات الدول النامية  كما صار اختالل التوازن الخارجي من ابرز       

، والسيما عندما اتخذ االختالل ىذا صفة العجز المفرط في الحساب الجاري االمر الذي ادى الى عدم التمكن من 
ويل تمويل ىذا العجز بتدفقات راس المال التمقائية ، مما اجبر حكومات تمك الدول عمى االستعانة بمصادر التم

الخارجي ، والسيما القروض الخارجية المشروطة ، اال ان ذلك لم يسيم في حل تمك المشكمة وانما اسيم في زيادة 
تعقيدىا، إذ تعرضت اقتصادات تمك الدول الى المزيد من الصدمات الخارجية في اثناء عقدي السبعينيات 

 صالحيا.والثمانينيات، وتزامن ذلك مع بروز مستجدات دولية لم تكن في 
وبمرور الزمن تفاقمت تمك االختالالت وصارت ظاىرة مزمنة وعميقة بسبب اخفاق السياسات االقتصادية    

الحكومية التي تقدم االعتبارات االجتماعية عمى اعتبارات االنتاج والكفاءة ، وتقدم المعطى السياسي عمى المعطى 
الكفوء لمموارد االقتصادية ، كما اسيمت سياسات  االقتصادي ، اذ كانت تمك السياسات تدعم التخطيط غير

االستثمار غير الرشيدة وتزايد المدفوعات الخارجية غير التنموية في تعزيز تمك االختالالت أيضًا، وبذلك تعاضدت 
 العوامل الداخمية والخارجية في ادامة تفاقم العجز الخارجي وقصور الموارد المالية المتاحة لممدفوعات ، ومن ىنا

صارت تمك االختالالت المزمنة بمثابة أسباٍب تتذرع بيا حكومات الدول النامية لتبني المناىج المتاحة ومنيا ذلك 



الذي تتضمنو برامج التثبيت االقتصادي والتكييف الييكمي . وفي الواقع كانت تمك البرامج تتباين في مضمونيا 
 و في اغمب االحيان اقترنت عمميةومداىا من حيث طبيعة االجراءات ومدى شموليا. اال ان

االصالح لتمك البرامج والتي ينبغي عمى الدولة التي تتقدم بطمب االستدانة من موارد صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي االلتزام بتنفيذ الحزم االجرائية المعتمدة من قبل الصندوق والبنك الدوليين . ولقد صيغت تمك البرامج عمى 

نظرية رصينة عمميا وىي تتضمن حزمة من االجراءات تسعى عن طريقيا الى احداث تغير منتظم وفق انموذجات 
في مسار االقتصاد ييدف الى الحد من االختالالت الداخمية والخارجية ، عن طريق مجموعة متنوعة من التغيرات 

ثمة مواكبة المستجدات الدولية  في السياسات االقتصادية ، االمر الذي يجعل من االقتصاد قادرا عمى التكُيف ومن
 . 

وتكمن أىمية الموضوع في اشكالية التعارض بين االىداف التي تقتضييا اجراءات برامج التكييف الييكمي المتمثمة 
في استعادة التوازن الداخمي والخارجي في االمد البعيد والتي كثيرًا ما تكون مقترنة بانعكاسات سمبية عمى بعض 

دية واالجتماعية والناجمة عن اىداف تقتضييا برامج التثبيت االقتصادي عمى االمد القصير المؤشرات االقتصا
فضال عن التعارض بين اىداف استعادة التوازن الداخمي والخارجي نفسييما واىداف السياسة االقتصادية الحكومية 

 في انجاز االستخدام الكامل والنمو وعدالة توزيع الدخل .. الخ . 
طالما ان تقصي انعكاسات تطبيق برامج التثبيت االقتصادي والتكييف الييكمي في معالجة االختالالت و         

التي تعاني منيا اقتصادات الدول النامية يعد عمال واسعا ، ال يمكن لمثل ىذه الدارسة استيعابة بالكامل ، لذا تم 
االوسع لدراسة اسباب تبني البرامج وانعكاساتيا  التركيز عمى عينة مختارة من الدول النامية تغطي االطار العام

االقتصادية واالجتماعية ، ومن ثم اختير دليالن تجريبيان يغطيان اطار خاصا اضيق لدراسة اسباب تبني البرامج 
وانعكاساتيا االقتصادية واالجتماعية في منيج مقارنة ان اىمية البحث تنبثق من الوقوف عمى مديات التباين في 

اسات االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن تبني برامج التثبيت االقتصادي والتكييف االول: ان تبني برامج االنعك
التثبيت االقتصادي والتكييف الييكمي في الدول الييكمي وصوال الى تقويم موضوعي لمديات نجاح او فشل تمك 

 قبال.البرامج لتشكل بذلك تراكما معرفيا يمكن االفادة من معطياتو مست
 -" مشكمة البحث:

فشل سياسات التدخل الحكومي كانت عامال اساسيا في زيادة حدة االختالالت الييكمية في الدول النامية،         
مما استدعى تبني سياسات اصالح اقتصادي كان من بينيا برامج التثبيت االقتصادي والتكييف الييكمي لمعالجة 

 ىذه االختالالت.
 -ىدف البحث: 

 ييدف البحث الى تحميل وتقويم سياسات برامج التثبيت االقتصادي والتكييف الييكمي في الدول النامية.        
 -فرضية البحث:

 :اسست تحميالت البحث عمى فرضية بمحورين      
دية واالجتماعية عمى االمد لمحور النامية يؤدي الى انعكاسات سمبية عمى مسار بعض المؤشرات االقتصاا 

القصير، اال ان ذلك ال يمغي امكانية ورود انعكاسات ايجابية عمى المسار نفسو عمى االمد الطويل تزاحم سابقاتيا، 
 وقد تتباين او تتشابو تمك االنعكاسات بحسب ظروف كل دولة.



التكييف الييكمي جاءت بسبب تقديم اعتبارات الكفاءة المحور الثاني: ان كمف سياسات برامج التثبيت االقتصادي و  
 االقتصادية عمى االعتبارات السياسية واالجتماعية، وىي تُفِضل سياسات التدخل الشمولي المعتمدة سابقا.

الفصل الثالث تناول برامج التثبيت االقتصادي والتكييف الييكمي وانعكاساتيا عمى بعض المؤشرات االقتصادية 
 ة في مصر، و تضمن الفصل ثالثة مباحث.واالجتماعي

الفصل الرابع تناول برامج التثبيت االقتصادي والتكييف الييكمي وانعكاساتيا عمى بعض المؤشرات االقتصادية 
 واالجتماعية في المكسيك.

 وتوصمت االطروحة الى جممة من االستنتاجات
ادي والتكييف الييكمي، إلى أن الدراسة توصمت إلى عمى الرغم من االنتقادات الموجية لبرامج التثبيت االقتص -1

استنتاج ىو أن االنتقادات الموجية إلى ىذه البرامج تفتقد إلى الحيادية، إذ أن أسباب عدم نجاح تطبيق ىذه البرامج 
يذه ال تعود إلى آلية عمل ىذه البرامج، وأنما تعود إلى طبيعة السياسات االقتصادية في الدول النامية المطبقة ل

البرامج، والتي أدت إلى تشويو بنيتي اإلنتاج وقوة العمل، األمر الذي أدى إلى انعكاسات اجتماعية سمبية والسيما 
انتشار البطالة والبطالة المقنعة عمى وجو الخصوص، فضاًل عن انعكاسات اقتصادية سمبية أخرى متمثمة في 

نجم عن ذلك كمو وسواء من انعكاسات سمبية تمثمت في ارتفاع معدالت التضخم وانخفاض القدرة الشرائية، وما 
 اتساع الفجوة بين االغنياء والفقراء.

 حدوث تحسن في اغمب المؤشرات االقتصادية واالجتماعية في دول العينة ودولتي الدليمين التجريبيين. -2
 اما ابرز التوصيات التي توصل الييا االطروحة فيي اآلتي:

سة االقتصادية والسيما في الدول النامية يتطمب التركيز عمى المعطيات النظرية ان اعادة صياغة السيا -1
االقتصادية ومستجدات الظرف الدولي، بدال مما ىو سائد في اغمب الدول النامية التي ترتكز سياستيا االقتصادية 

 عمى المعطيات السياسية.
مب خمق بنيتين رصينتين األولى : بنية فوقية تقوم أن نجاح برامج التثبيت االقتصادي، والتكييف الييكمي، يتط -

عمى تبني فمسفة مبادئ السوق الحر مع التركيز عمى المنيج االقتصادي لمتطور كشرط ضروري مقترن ذلك بفمسفة 
 الحكم الديمقراطي اي التركيز عمى المنيج السياسي كشرط كاٍف.

نجاز االىداف المتوخاة بكفاءة عن طريق بناء السياسة أما الثاني : فيتمثل بقيام بنية تحتية رصينة تسيم في ا
المالية والنقدية والتجارية التي توصي بيا برامج التثبيت االقتصادي والتكييف الييكمي، من دون اغفال الدور الحاسم 

ولة لمقطاع الخاص في ادارة وتخصيص الموارد االقتصادية في اطار فمسفة اقتصاد السوق الحر. مع تقوية دور الد
في مجاالت البنى التحتية والتشريعات الضرورية لمرحمة التحول ومعالجة اخفاقات السوق فضال عن وظائفيا 

 التقميدية االخرى.
 


