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البند ١٠ من جدول األعمال املؤقت* 
  التعاون اإلقليمي 

موجز دراسة احلالة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب 
 لعام ٢٠٠٠ 

موجز 
تواصل خالل عام ٢٠٠٠ االنتعاش االقتصادي لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر 
الكارييب الذي بدأ يف الربع األخري من عـام ١٩٩٨. وبفضـل األداء االقتصـادي ألكـرب بلديـن 
يف املنطقة، بصفة خاصة، ارتفـع النـاتج احمللـي اإلمجـايل للمنطقـة مبعـدل سـنوي قـدره ٤,٠ يف 
املائة كمتوسط يف عام ٢٠٠٠، أي أكثر من معدل النمو الذي حتقـق يف عـام ١٩٩٨ وقـدره 
٢,٣ يف املائة و ٠,٣ يف املائة فحسب يف عام ١٩٩٩. وقد اختلفـت اجتاهـات النمـو يف عـام 
٢٠٠٠ عن النمط الذي لوحظ يف السنتني السابقتني، والذي متيز بتباين كبـري بـني البلـدان يف 
مشال املنطقة وجنوا. ففي الفترة ١٩٩٩/١٩٩٨ تأثرت بلدان أمريكا اجلنوبية إىل حـد كبـري 
باألزمة املالية الدولية يف الوقت الذي استفادت فيه املكسيك وأمريكا الوسطى والكارييب مـن 
النمو السريع لسوق الواليات املتحدة. ومن جهة أخرى، سجلت مجيع البلـدان معـدالت منـو 
إجيابيـــة بالنســـبة لعـــام ٢٠٠٠، باســـتثناء األرجنتـــني وأوروغـــواي. وســـجلت اجلمهوريــــة 

الدومينيكية واملكسيك وبليز وشيلي وكوبا أعلى املعدالت. 
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ومل تكن اجتاهات االقتصـاد الـدويل واضحـة املعـامل يف عـام ٢٠٠٠، بـالرغم مـن أـا 
تشكل دائما العامل الرئيسـي يف حتديـد أداء بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب. 
فقد شكلت معدالت النمو املرتفعة على الصعيد الدويل دفعة لصادرات املنطقة. وكـان هنـاك 
تفاوت يف اجتاهات أسعار السلع األساسـية حيـث شـهدت أسـعار النفـط ارتفاعـا شـديدا بلـغ 
٦٠ يف املائـة بينمـا ارتفعـت أسـعار املعـادن بنسـبة ٨ يف املائـة يف الوقـت الـذي اخنفضـــت فيــه 
أسعار بعض املنتجات الزراعية (وال سـيما الـنب). كمـا اتسـمت السـاحة املاليـة الدوليـة بقـدر 
من التعقيد. فقد كانت حالة السـيولة صعبـة وشـروط التمويـل صارمـة بالنسـبة للمنطقـة، مـع 
استثناء هام يتمثل يف االستثمار األجنيب املباشر. وعـالوة علـى ذلـك اتسـمت األسـواق املاليـة 
الدولية من حيث حجمها وأسعارها بقدر كبري من التقلب ومرد ذلـك جزئيـا هـو اسـتجابتها 

للتغريات احلادة يف مبادالت الواليات املتحدة. 
وارتفعت صادرات السلع واخلدمـات بنسـبة ١٩ يف املائـة مـن حيـث القيمـة يف حـني 
زادت الـواردات بنسـبة ١٧ يف املائـة. بيـد أن االجتاهـات يف فـــرتويال، أكــرب مصــدر نفــط يف 
املنطقة، تؤثر تأثريا كبريا على األرقام يف جمموع املنطقة. فعلى سبيل املثال تبني األرقـام، لـدى 
إدراج فـرتويال يف امـوع اخلـاص باملنطقـة، تقلصـا يف عجـز املـيزان التجـاري مـن ١٩ بليــون 
دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة يف عـام ١٩٩٩ إىل ١٣ بليـون دوالر يف عـام ٢٠٠٠، 
يف حـني أن هـذا العجـز سـريتفع مـــن ٢٦ بليــون دوالر إىل ٢٨ بليــون دوالر يف حالــة عــدم 
إدخال فرتويال يف احلساب. ويسري نفس النمط على احلساب اجلاري حيـث يتقلـص العجـز 
من ٥٣ بليون دوالر إىل ٤٨ بليون دوالر عنـد إدراج فـرتويال، ولكنـه يرتفـع مـن ٥٨ بليـون 

دوالر إىل ٦٢ بليون دوالر إذا مل حتتسب. 
ويقـدر إمجـــايل تدفقــات رؤوس األمــوال إىل املنطقــة حبــوايل ٥٢ بليــون دوالر (٥٩ 
بليون دوالر دون احتساب فرتويال) مقابل ٤٠ بليـون دوالر يف عـام ١٩٩٩. وتعكـس هـذه 
الزيـادة، علـى صعيـد املنطقـة، يف املقـام األول، املبــالغ الضخمــة مــن التدفقــات الرأمساليــة إىل 
الربازيل اليت عوضت بل جتاوزت اخنفاض التدفقـات حنـو األرجنتـني والتدفقـات مـن فـرتويال. 
وما فتئ االستثمار األجنيب املباشر يشكل املصدر األساسي للتدفقات الرأمساليـة حنـو الداخـل. 
فقد استخدمت كل السندات تقريبا إلعـادة متويـل الديـون الـيت وصـل موعـد اسـتحقاقها، يف 
حني سامهت القروض املصرفية واالستثمارات بالعمالت احمللية مسامهة قليلـة جـدا يف جممـوع 
التدفقات الرأمسالية حنو الداخل. واتسم إصدار السندات بـالتقلب إىل حـد مـا حيـث صـدرت 
معظـم السـندات خـالل الربـع األول مـن السـنة أو يف شـهر متـوز/يوليـــه. وقــد كــان متوســط 
معـدالت الفـائدة، البـالغ ١١,٥ يف املائـة، مرتفعـا شـيئا مــا خــالل األشــهر الثمانيــة األوىل مث 
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تصـاعد حيـث بلـغ يف ايـة السـنة ١٣ يف املائـة. بـل إن بعـــض البلــدان وال ســيما األرجنتــني 
سجلت معدالت فائدة أعلى. 

وقد تراخت سياسة االقتصـاد الكلـي شـيئا مـا مـع مـرور السـنة وال سـيما يف البلـدان 
اليت مسحت بتعومي عمالا. وبصفة عامة جنم هذا النهج اجلديد عن اتباع سياســة نقديـة أكـثر 
مرونة وليس عن سياسات جبائية أكثر تساهال. وكمثال على ذلك فإن العجـز املـايل للبلـدان 
اخنفض يف املتوسط مـن ٣,١ يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف عـام ١٩٩٩ إىل ٢,٤ يف 
املائـة يف عـام ٢٠٠٠ حيـث كـانت وتـرية منـو اإليـرادات أســرع منــها فيمــا خيــص اإلنفــاق. 
وانتعشـت الكتلـة النقديـة جزئيـا مـن االخنفـاض الـذي سـجلته يف عـــام ١٩٩٩ حيــث تدنــت 
معدالت الفائدة بشكل طفيف دون أن يترجم ذلك إىل معدل أعلـى يف انتعـاش االئتمـان ألن 
املصارف اختذت موقفا حذرا وألن الطلب احمللي مل يرتفع إىل ذلك احلـني. واخنفضـت القيمـة 
ـــة (١,٥ يف  الفعليـة لعمـالت معظـم البلـدان بـالرغم مـن أن االخنفـاض كـان طفيفـا بصفـة عام

املائة يف املتوسط). 
وحتسـنت األسـعار االسـتهالكية مقارنـة مـع النمـط اإلجيـايب أصـــال للســنوات األربــع 
املاضية، حيث بلغ متوسطها يف املنطقة ٨,٨ يف املائة خالل فترة ١٢ شهرا املنتهيـة يف كـانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٠. واألكثر مـن ذلـك أن معـدل التضخـم يف أكـثر مـن ٨٠ يف املائـة مـن 
البلدان اليت توجد عنها إحصاءات كان برقم واحد خالل تلك املـدة. وبـالرغم مـن أن بعـض 
البلدان سجلت زيادة بسيطة يف عوامل التضخم بسبب عوامل منها ارتفاع أسعار النفـط فـإن 
ذلك ال يعين فقدانا للسيطرة على التضخم. فال يزال التضخم يـتراجع يف فـرتويال يف حـني أن 
سياسـة ربـط العملـة بـالدوالر الـيت اعتمدـا إكـوادور بـدأت تقلــص معــدل التضخــم منذئــذ 

بالرغم من أن األسعار ارتفعت بوترية سريعة خالل هذه السنة. 
وال تزال سوق العمالة تنطـوي علـى أخطـر املشـاكل الـيت تواجهـها املنطقـة. فبـالرغم 
من أن زيادة منـو النـاتج املرحلـي اإلمجـايل يف عـام ٢٠٠٠ أدت إىل ارتفـاع طفيـف يف نسـب 
العمالة، فإن ذلك مل يكن كافيـا لتخفيـض معـدالت البطالـة الـيت ظلـت يف مسـتواها القياسـي 
بالنسبة للمنطقة (حوايل ٩ يف املائة). وقد يكون من أسباب ذلك استمرار اجلهود الـيت تبذهلـا 
دوائر األعمال لزيادة إنتاجيتها مما أدى إىل خلق فرص عمل أقل بـالرغم مـن اسـتئناف النمـو. 
وقد يكمن سبب آخر يف التشكيل القطاعي هلذا االجتاه. ففي عـدد مـن البلـدان الـيت شـهدت 
معدالت منو أعلى كثريا من السنة السابقة مل يقترن ذلـك بزيـادة يف نسـب العمالـة ألن النمـو 
تركز يف القطاعات اليت تستخدم رؤوس أموال كثيفة (قطاع الصـادرات عـادة). كمـا يرتبـط 
هذا الوضع ببطء وترية الطلب الداخلي ألن املؤسسات الصغرية واملتوسطة الـيت ختـدم السـوق 
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احملليـة هـي الـيت ختلـق فـرص العمـل أكـثر مـن غريهـــا. ويف ذات الوقــت ارتفعــت األجــور يف 
املتوسط بنسبة ١,٥ يف املائة يف البلدان العشرة اليت تتوافر عنها معلومات. 

من املتوقع أن يتواصل انتعاش اقتصادات بلـدان أمريكـا الالتينيـة يف عـام ٢٠٠١ وإن 
كـان بوتـرية أبطـأ إىل حـد مـا (حـوايل ٣,٣ يف املائـة) وذلـك ألن احنصـــار اقتصــاد الواليــات 
املتحدة والصعوبات اليت يواجهها االقتصاد اليابـاين جعـل التوقعـات بالنسـبة لالقتصـاد الـدويل 
ال تبدو جيدة كما كانت بالنسبة لعام ٢٠٠٠. واملكسيك هو البلد الوحيد، من بـني البلـدان 
الكبرية، الذي من احملتمل أن يتباطأ منوه مقارنة مع عام ٢٠٠٠، يف حني قـد تسـجل الـربازيل 
معدل منو أعلى بقليـل. ويتبـني مـن األرقـام العامـة أن الـدورة االقتصاديـة الـيت بـدأت سـتكون 
أضعف من سابقتيها يف التسعينات، وهو ما سيزج بالبلدان يف اجتاه إمنـائي علـى املـدى البعيـد 
تتراوح معدالتــه بـني ٣,٥ و ٤ يف املائـة. وكمـا وردت اإلشـارة سـابقا، فـإن معـدالت النمـو 
االقتصادي قد ال تكون مرتفعة مبا يكفي لتحسني أداء أسواق العمالة بشكل كبـري يف املنطقـة 
ومـن مث فـإن عـددا كبـريا مـن البلـــدان ســيحتاج إىل تنفيــذ سياســات خاصــة للتصــدي هلــذه 

املشكلة. 
 



01-340925

E/2001/15

احملتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األداء االقتصادي الداخلي  ١٦-٢٠أوال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سياسات االقتصاد الكلي ٢١١٢-٤٢ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القطاع اخلارجي ٤٣١٨-٧٢ثالثا -
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األداء االقتصادي الداخلي  أوال -
كان األداء االقتصادي للمنطقة بصفـة عامـة إجيابيـا خـالل عـام ٢٠٠٠ بعـد أن كـان  - ١
ضعيفا إىل حد مـا يف السـنة السـابقة. ففـي معظـم البلـدان ظـل التضخـم يف حـدود املسـتويات 
املنخفضة اليت بلغها خالل السنوات القليلة السابقة. وشهدت فـــرص العمـل ارتفاعـــــا طفيفـا 
مل يكن كافيا للحـد مـن البطالـة. ومـن املتوقـع أن تكـون معـدالت النمـو يف عـام ٢٠٠١ أقـل 

بقليل مما كانت عليه يف عام ٢٠٠٠ (انظر اجلدول ١). 
 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب: املؤشرات االقتصادية الرئيسية   اجلدول ١ -
  ٢٠٠٠(١) ١٩٩٩ ١٩٩٨

معدالت النمو السنوية النشاط االقتصادي واألسعار 
٤,٠ ٠,٣ ٢,٣ الناتج احمللي اإلمجايل 

٢,٤ -١,٣ ٠,٦ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 
٨,٨ ٩,٥ ١٠,٣ األسعار االستهالكية 

٣,٨ ٠,٤ -٥,٨ معدالت التبادل التجاري 
النسبة املئوية  

٨,٥ ٨,٧ ٨,١ البطالة املعلنة يف احلواضر 
-٢,٣ -٣,١ -٢,٥ امليزان املايل/الناتج احمللي اإلمجايل(ب) 

بباليني الدوالرات  
   القطاع اخلارجي 

٤٠٧ ٣٤٢ ٣٢٦ صادرات السلع واخلدمات 
٤٢١ ٣٦١ ٣٧٩ واردات السلع واخلدمات 

٤ -٤ -٣٣ الرصيد من السلع  
-١٧ -١٥ -١٩ الرصيد من اخلدمات 

-٥٥ -٥٣ -٥١ رصيد حساب اإليرادات 
-٤٨ -٥٣ -٨٧ رصيد احلساب اجلاري 

٥٢ ٤٠ ٧٠ رصيد حساب رؤوس األموال واحلساب املايل 
٤ -١٣ -١٧ الرصيد العام 

-٢ -٦ ٢٧ النقل الصايف للموارد 
 

املصدر: اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
التقديرات األولية.  (أ)
املتوسط البسيط.  (ب)
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ارتفاع معتدل يف الناتج احمللي اإلمجايل يف املنطقة 
يف عـام ٢٠٠٠ قـدرت الزيـادة يف النشـاط االقتصـادي بنســـبة ٤ يف املائــة يف أمريكــا  - ٢
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، مما جعل املنطقة ختتتم العقـد مبعـدل منـو سـنوي بلـغ متوسـطه 
٣,٣ يف املائـة (انظـــر اجلــدول ٢). ويتعــارض االنتعــاش املســجل يف عــام ٢٠٠٠ مــع النمــو 
القريب من الصفر الذي سجلته املنطقة يف عام ١٩٩٩ واالنتعاش االقتصـادي الضعيـف الـذي 
سجلته يف عام ١٩٩٨ هذا بالرغم من أن النتائـــج اليت حتققت يف تلك السنة أقل ممـا حتقـق يف 
عام ١٩٩٧ وهي أفضل سنة مــن حيـث النتـائج منـذ ٢٥ سـنة. فقـد ارتفـع نصيـب الفـرد مـن 
الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة قدرت بـ ٢,٤ يف املائة يف عام ٢٠٠٠ مما أدى إىل زيـادة تراكميـة 

تقارب ١٧ يف املائة بالنسبة للتسعينات. 
ـــالرغم مــن  وقـد كـانت الصـادرات هـي حمـرك النمـو يف املنطقـة خـالل عـام ٢٠٠٠ ب - ٣
اإلسهامات اإلجيابية لالستهالك واالستثمار. وقد انعكس جزء من الزيادة يف الطلـب اإلمجـايل 
على القطاع اخلارجي كما تثبت ذلك زيادة الواردات. لكن الظروف االقتصادية الصعبة الـيت 
عاشتها املنطقـــة منــــذ اية عام ١٩٩٧ مل تتبـدد كليـة ألن احلصـول علـى التمويـل اخلـارجي 
ال يزال صعبا بالنسبة ملعظم البلدان. وقد استفادت البلدان املصـدرة للنفـط مـن الزيـادة احلـادة 
يف أسعار احملروقات يف السوق الدولية؛ وهذا ما شـكّل دفعـا إضافيـا القتصـاد املكسـيك الـذي 
كان جيدا أصال واألهم من ذلك أنه خفف من حدة عوامل الركود اليت كانت تؤثــر بقـوة يف 
اآلونة األخرية يف اقتصادات إكوادور وفنـزويال وكولومبيا. وعلى العكـس مـن ذلـك شـهدت 

البلدان غري املصدرة للنفط تدهورا يف معدالت تبادهلا التجاري مما قوض انتعاشها. 
وساهم النمو املطرد للمكسيك والنمو األكثر اعتداال القتصاد الـربازيل إىل حـد كبـري  - ٤
يف االنتعـاش العـام باملنطقـة بفضـل حجـم اقتصـاد هذيـــن البلديــن حيــث إن البلــدان األخــرى 
جمتمعة مل تنم سوى بنسبة ٢,٢ يف املائة. وليست هنـاك سـوى فـوارق قليلـة جـدا مقارنـة مـع 
السنة السابقة بني االجتاهات الـيت لوحظـت يف بلـدان النصـف الشـمايل والنصـف اجلنـويب مـن 
املنطقـة بـالرغم مـن أن االقتصـادين األكـثر منـــوا ال يــزاالن يف اجلــزء الشــمايل. وقــد ســجلت 
اجلمهورية الدومينيكية أعلى معدل منـو (حـوايل ٨ يف املائـة) بـني مجيـع البلـدان وبذلـك ظلـت 
معدالت منوها تتجه حنـو االرتفـاع الـذي سـجلته طـوال التسـعينات. كمـا سـجلت املكسـيك 
ارتفاعا كبريا (٧ يف املائة) وبذلك وطدت معدل النمو الذي سجلته منـذ عـام ١٩٩٦ بفضـل 
صادراا إىل سوق أمريكا الشمالية. كما حققت نيكاراغوا نتائج جيـدة وختلصـت هنـدوراس 
من النقص احلاد يف مستوى أنشطتها االقتصاديـة بعـد إعصـار ميتـش. أمـا البلـدان األخـرى يف 

أمريكا الوسطى والبحر الكارييب فقد حققت مكاسب معتدلة. 
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ويف بلـدان أمريكـا اجلنوبيـة ارتفـع مسـتوى النشـاط االقتصـادي مـن املعـدل الضعيـــف  - ٥
الــذي ســجله يف عــام ١٩٩٠ وهــو ١ يف املائــة إىل ٣ يف املائــة يف عــــام ٢٠٠٠. وســـجلت 
الـربازيل زيـادة بنسـبة ٤,٢ يف املائـة حيـث متثـل أهـم تطـور يف هـذا الشـــأن يف تنشــيط قطــاع 
الصناعة التحويلية الذي تقـهقر خـالل السـنتني السـابقتني. ويف إكـوادور وفـرتويال وكولومبيـا 
انتعـش النـاتج احمللـي اإلمجـايل وحتـرر مـن الـتراجع الـذي سـجله يف عـام ١٩٩٩ دون أن يزيــد 
فوق ذلك يف حني كانت نتائج شيلي أكـثر أمهيـة. واسـتقر االقتصـاد األرجنتيـين ألن الـتراجع 
اإلضـايف يف االسـتثمار لغـى الزيـادة الصغـرية الـيت سـجلت يف حجـم االسـتهالك والصــادرات، 

بينما عاىن النشاط االقتصادي يف أوروغواي من تأثري ظروف خارجية سلبية. 
 

زيادات بسيطة يف املدخرات واالستثمار 
زاد االستثمار يف عام ٢٠٠٠ بعد أن سـجل اخنفاضـا حـادا يف عـام ١٩٩٩. وسـجل  - ٦
االستثمار اإلمجايل يف رؤوس األموال الثابتة معدل منو بلغ متوسطه ٤,٢ يف املائة، يف حـني أن 
املعدل املتوسط لالستثمارات العامة (االستثمار اإلمجايل الثـابت + التغيـريات يف األسـهم) بلـغ 
٥,٥ يف املائة، حيث قارب متوسط معــــــدل النمــو املسـجل خـالل التسـعينات ككـل والبـالغ 
٥ يف املائـة. بيـد أن إمجـايل تدفـق االسـتثمارات عـام ٢٠٠٠ ونسـبته ٢٢ يف املائـة مـــن النــاتج 
احمللي اإلمجايل كان أقل منه يف عام ١٩٩٨ (٢٤ يف املائـة). وارتفعـت املدخـرات احملليـة لكـن 

اخلارجية منها اخنفضت إىل ٢,٥ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للمنطقة. 
وحتجـب األرقـام اإلمجاليـة لالسـتثمار الفـوارق الـيت يتعـني مالحظتـــها بــني القطــاعني  - ٧

الداخلي واخلارجي للبلدان منفردة. وميكن تصنيف بلدان املنطقة إىل ثالث فئات: 
الـيت حققـت منـوا سـريعا يف إمجـايل االسـتثمارات (جتـــاوز متوســط املنطقــة):  (أ)
اجلمهوريـة الدومينيكيـة وكولومبيـا واملكسـيك وهنـدوراس. وقـد حققـت هـذه اموعـــة مــن 
البلدان معدالت منو اقتصادي جتاوزت يف املتوسط ٦ يف املائة خالل عام ٢٠٠٠، حيث تبـني 

أن توسعها االقتصادي استوجب زيادة يف االستثمارات؛ 
البلـدان الـيت حققـت منـوا معتـدال يف جمــال االســتثمار (بــني صفــر ومتوســط  (ب)
ـــا وبــريو والســلفادور وشــيلي وفنـــزويال وهــاييت. وقــد  املنطقـة): إكـوادور والـربازيل وبوليفي
اتسمت معدالت النمو االقتصادي هلذه اموعة خالل عـام ١٩٩٩ باالسـتقرار أو االخنفـاض 

ومن مث استطاعت أن تزيد من منوها عن طريق استخدام الطاقات غري املستغلة؛ 
البلـدان الـــيت حققــت معــدالت منــو ســلبية يف االســتثمار: وهــي األرجنتــني  (ج)
وأوروغواي وباراغواي وبنمـا وغواتيمـاال وكوسـتاريكا ونيكـاراغوا. وتنقسـم هـذه الفئـة إىل 
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جمموعتني فرعيتني مها: بلدان أمريكـا اجلنوبيـة الـيت تعرقـل أداؤهـا االقتصـادي وبلـدان أمريكـا 
الوسـطى الـيت كـان أداء اقتصاداـا عاديـا. وقـد اقـترنت املسـتويات املنخفضـة هلـذه البلــدان يف 
جمال االستثمار بظروف حمددة مثل املعدالت املرتفعة جدا من االستثمارات اليت كانت الزمـة 
خالل السنوات السابقة بسبب الكوارث الطبيعية (مثلما هو احلال بالنسـبة لغواتيمـاال) وتـدين 

االستثمار األجنيب املباشر (مثال كوستاريكا). 
 

بقاء التضخم يف مستوى منخفض 
يف عام ٢٠٠٠ قدر متوسط معدل التضخم يف املنطقــة حبـوايل ٩ يف املائـة وهـي نسـبة  - ٨
منخفضـة قليـال عمـا كـانت عليـه خـالل الســـنوات الثــالث الســابقة. واألكــثر مــن ذلــك أن 
التضخم يف ١٧ من ٢٢ بلدا املعنية مل يتجــاوز ٩ يف املائـة يف حـني أن معـدل التضخـم تقلـص 
يف معظمها أو ظل منخفضا. والبلد الوحيد الذي سجل فيه معدل تضخم أعلى هـو إكـوادور 
حيث ارتفعت نسبة التضخم املتنامي بسرعة يف بدايـة السـنة مـن ٦٠ يف املائـة يف عـام ١٩٩٩ 
إىل ٩٧ يف املائة يف عام ٢٠٠٠ ككل. وسجل عدد آخر من البلدان (أوروغـواي وبـاراغواي 
وبوليفيا والسلفادور وشيلي) ارتفاعا طفيفـا يف معـدالت تضخمـها املنخفضـة، وذلـك أساسـا 
بسبب الزيادة املهولة يف أسعار النفط. ومل حتدث التعديالت يف أسـعار الصـرف الـيت أدخلتـها 
ـــالرغم مــن أــا  خمتلـف بلـدان املنطقـة خـالل السـنتني املـاضيتني أي أثـر كبـري علـى التضخـم ب

نشطت اإلنتاج خالل عام ٢٠٠٠. 
ـــدا يف أســعار  وحققـت األرجنتـني وهـي أفضـل الـدول أداء مـرة أخـرى اخنفاضـا جدي - ٩
االستهالك تليها بربادوس وبنما اللتني تعودتا علـى حتقيـق معـدالت تضخـم منخفضـة تـتراوح 
ــــاغو  بــني ١ و ٢ يف املائــة. كمــا ســجلت ٦ بلــدان أخــرى (بوليفيــا وبــريو وترينيــداد وتوب
والسلفادور وشيلي وغواتيماال) معدالت أقـل مـن ٥ يف املائـة. وبـالرغم مـن ارتفـاع التضخـم 
يف عام ٢٠٠٠ يف مجيع هذه البلدان تقريبا، إال أا جنحت علـى مـا يبـدو يف ترسـيخ عمليـات 

حتقيق االستقرار االقتصادي اليت قطعت أشواطا كبرية يف السنوات األخرية. 
وحقق عدد من البلدان إجنازات مذهلة يف هذا اال. فـأوروغواي الـيت كـانت تعـاين  - ١٠
إىل زمـن قريـب مـن معـدالت تضخـم مرتفعـة، سـجلت معـــدال أقــل مــن ٤ يف املائــة يف عــام 
١٩٩٩، ومل تؤثر الزيادة الطفيفة املسجلة يف عام ٢٠٠٠ على النجاحات اليت حققتـها عمليـة 
حتقيـق االسـتقرار االقتصـادي. وسـجلت كولومبيـا يف عـام ٢٠٠٠ أدىن معـدل هلـا خــالل ٣٠ 
سـنة (وهـو ٨,٨ يف املائـة). كمـا أحـرز املكسـيك تقدمــا يف هــذا اــال حيــث كــان معــدل 
تضخمـه برقـم واحـد ألول مـرة منـذ مخـس سـنوات. وكـان معـــدل الزيــادات يف األســعار يف 
الربازيل منخفضا يف عام ٢٠٠٠ بالرغم من التخفيض الكبري يف قيمـة عملتـها يف عـام ١٩٩٩ 
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ومـا نتـج عـن ذلـك مـن تنشـيط يف اقتصادهـا. وقلصـت فنــزويال معـدل تضخمـها مــن ٢٠ يف 
املائة إىل ١٤ يف املائة بالرغم من أن هـذا الرقـم ال يـزال عاليـا مقارنـة مـع املعـدالت احلاليـة يف 

املنطقة. 
أما احلالة يف إكوادور فهي معقدة إىل حد ما. فاألزمة االقتصاديـة واملاليـة احلـادة الـيت  - ١١
يعرفها هذا البلد أدت إىل ارتفاع التضخم يف الربع األول من السنة ولكن القرار بربـط العملـة 

بالدوالر أدى منذئذ إىل اخنفاض حمسوس يف معدل االخنفاض الشهري. 
 

الزيادة يف النمو مل تعط دفعا لسوق العمالة 
إن االنتعـاش االقتصـادي للمنطقـة مل يفـض إىل أي حتسـن رئيسـي يف ســـوق العمالــة.  - ١٢
فقد ارتفعت نسبة البطالة قليـال (مـن ٥٢,٧ يف املائـة إىل ٥٣,٢ يف املائـة) يف جمموعـة تتكـون 
مـن ١٠ بلـدان وبـالرغم مـن ذلـك بلغـت نسـبة البطالـة أدىن ثـاين مســـتوى هلــا خــالل العشــر 
سـنوات املاضيـة (حيـث كـــانت نســبة البطالــة خــالل الســنة الســابقة أدىن النســب إطالقــا). 
واألكثر من ذلك أنه منذ إعادة التنشيط مقترنا بزيادة يف عـرض فـرص العمـل، مل تـزد البطالـة 
تقريبا وإمنا اسـتقرت يف نسـبة قـدرت بــ ٨,٥ للسـنة ككـل مقارنـة مـع ٨,٧ يف املائـة يف عـام 
١٩٩٩ ومها أعلى نسـبتان علـى اإلطـالق. بيـد أن عـدم تأثـري النمـو االقتصـادي تأثـريا إجيابيـا 

كبريا على البطالة يف عام ٢٠٠٠ ليس ظاهرة جديدة. 
ومتشيا مع بطء وتيـــــرة خلـــــق فرص العمل يف املنطقـة فـإن متوسـط األجـور الفعلـي  - ١٣
مل يشهد أي حتسن ملحوظ يف معظم البلــدان بـالرغم مـن أن اخنفـاض التضخـم واملكاسـب يف 
اإلنتاجية قد عومت مستويات األجور يف بعض احلاالت. ونتيجـة لذلـك فـإن مسـتوى األجـر 
املتوسط يف عشر بلدان اليت توجد بشـأا معلومـات عـن األجـور احلقيقيـة يف القطـاع الرمسـي 

ارتفع بنسبة ١,٤ يف املائة. 
وقد كان أداء املنطقة الضعيف يف جمال العمالة واألجور نتيجة صرفة للطائفة الواسـعة  - ١٤
من االجتاهات يف خمتلف االقتصادات. وميكن تقسيم البلدان إىل ثالث جمموعات علـى أسـاس 
هذا املعيار. تتكون اموعة األوىل من البلدان اليت أثَّرت فيها معدالت النمو املرتفعـة إىل حـد 
ما تأثريا إجيابيا جدا على مؤشـرات العمالـة. ففـي املكسـيك واصـل العمـل االجتـاه التصـاعدي 
الذي بدأه بعد االنتعاش من أزمة ١٩٩٤-١٩٩٥. ونتيجة لذلـك اسـتمرت البطالـة املعلنـة يف 
االخنفاض بالرغم من الزيادة يف اليد العاملة. ويعزى جزء كبري من هـذا التحسـن إىل زيـادة يف 
العمالـة املـأجورة نســبة إىل العمالــة اإلمجاليــة، وال ســيما يف الشــركات املتوســطة والكــربى. 
ـــة يف  وجتسـد الطلـب الشـديد علـى اليـد العاملـة واخنفـاض التضخـم يف زيـادة قدرهـا ٦ يف املائ
األجور الفعلية للقطاع الرمسي (وهو أكرب مكسب منذ األزمة) بالرغم مـن أن األجـور الفعليـة 
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الدنيا مل تشهد أي تغيري. وال يزال متوسط األجور الفعلي يف حـدود ١٥ يف املائـة مقارنـة مـع 
مستواه يف عام ١٩٩٤. 

ـــه بــالرغم مــن  وسـجلت الـربازيل أول زيـادة هلـا يف العمالـة منـذ عـام ١٩٩٥. بيـد أن - ١٥
ارتفاع معدل املشاركة فإن أثره على مستويات البطالة كــان حمـدودا خـالل اجلـزء األكـرب مـن 
السنة. ومل تسجل البطالة اخنفاضا حمسوسا سوى يف األشهر األخرية. وتركز االرتفـاع الكبـري 
يف العمالـة (٤,٣ يف املائـــة فيمــا بــني آب/أغســطس ١٩٩٩ وآب/أغســطس ٢٠٠٠) داخــل 
املناطق احلضرية الكـربى السـت بـالبلد يف وظـائف ال تشـملها القوانـني االجتماعيـة أو قوانـني 
ـــا حيــث زاد معــدل العمالــة يف قطــاع  العمـل. كمـا سـجلت العمالـة الرمسيـة املـأجورة ارتفاع
الصناعـة التحويليـــة النظــامي بنســبة ٣,٩ يف املائــة فيمــا بــني كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩ 
وكانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ بعد أن سجل اخنفاضـا شـديدا يقـارب ٢٥ يف املائـة فيمـا بـني 
١٩٩٠ و ١٩٩٩. وشــهد متوســط األجــور الفعلــي اخنفاضــا طفيفــا بالنســبة للســنة ككـــل 
(بالرغم من أن هذا االخنفاض كان أقل يف السنة املاضية) لكن األجـور الدنيـا الفعليـة سـجلت 

زيادة إمسية نسبتها ١١ يف املائة ابتداء من شهر نيسان/أبريل. 
ومنا اقتصاد نيكاراغوا بسرعة وإن كان بوترية أقل من السـنة السـابقة ممـا سـاعد علـى  - ١٦
ـــو النــاتج احمللــي اإلمجــايل  ختفيـض البطالـة ورفـع األجـور. ويف اجلمهوريـة الدومينيكيـة أدى من
مبعدل مرتفع – والذي يعزى جزئيا إىل دينامية األنشـطة الـيت تسـتخدم يـدا عاملـة كثيفـة مثـل 
الصناعة التحويلية والسـياحة واإلنشـاءات – إىل ارتفـاع معـدل العمالـة ارتفاعـا شـديدا ولكنـه 
فشل يف احلد من األعداد الكبرية للعـاطلني ألن االنتعـاش االقتصـادي بـالبلد شـجع مزيـدا مـن 

الناس على دخول سوق العمالة. 
واموعة الثانية من البلدان هي اليت حققت أداء يف جمال االقتصـاد الكلـي أفضـل مـن  - ١٧
ـــام ١٩٩٩ دون أن تســجل أي حتســن ملحــوظ يف مســتويات العمالــة أو  الـذي حققتـه يف ع
البطالة. وظــل الطلـب علـى اليـد العاملـة ضعيفـا يف تلـك البلـدان بسـبب تشـكيلة مـن العوامـل 
هــي: تركُّــز النمــو االقتصــادي يف األنشــطة الــيت ال تســتخدم يــدا عاملــة كثيفــة، وضعــــف 
القطاعات اليت توفر يف العادة عددا كبريا مـن الوظـائف (مثـل اإلنشـاءات واألعمـال التجاريـة 
الصغرية)، والفجوة يف توفري فرص العمل، اليت تتسم ـا عـادة ايـة األزمـات االقتصاديـة ورد 
فعـل عـدد كبـري مـن الشـركات علـى الظـروف التنافسـية السـلبية، والـيت تطلبـت بـــذل جــهود 

خاصة من أجل رفع اإلنتاجية بوسائل منها ختفيض عدد املوظفني. 
ونتيجة لذلك اخنفضت مستويات العمالـة يف عـدد مـن البلـدان منـها شـيلي وفنــزويال  - ١٨
بالرغم من أا حققـت منـوا اقتصاديـا مبعـدالت أعلـى مـن عـام ١٩٩٩. ففـي البلديـن كليـهما 
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اخنفض املتوسط السنوي ملعدالت البطالـة اخنفاضـا طفيفـا ولكـن انسـحاب السـكان النشـطني 
اقتصاديا من سوق العمالة حد من معدالت املشاركة.  

ويف مقابل ذلك ارتفعت مستويات العمالة يف كولومبيا بالرغم من بطء الطلـب علـى  - ١٩
اليـــد العاملــــة وتركــــُّز فـــرص العمل اجلديدة يف القطاع غـري النظـامي. وعـالوة علـى ذلـك، 
مل يالحــظ أي حتســــن يف معـــدالت البطالـــة بســـبب منـــو العـــرض يف جمـــال اليـــد العاملـــة. 
واإلحصاءات املتوافرة عن بـريو قليلـة جـدا ولكـن البيانـات توحـي بـأن خلـق فـرص العمـل يف 
احلواضر كان بطيئا جدا يف هذا البلد أيضا بـالرغم مـن ارتفـاع النمـو. وكـان هلـذا بـدوره أثـر 
على مستويات البطالة اليت ارتفعت ارتفاعا طفيفا وركـود األجـور الفعليـة. وتنتمـي إكـوادور 
أيضـا إىل هـذه اموعـة إذ بـالرغم مـن التحسـن الطفيـف يف مسـتويات العمالـة والبطالـة، فــإن 
االنتعاش االقتصادي املعتدل للبلد مل يكن قويا مبا يكفي إلعطاء دفع للطلب على اليـد العاملـة 
ومن مث تركزت الوظائف اجلديدة يف القطاع غري النظامي بينما اخنفضت األجـور الفعليـة مـرة 

أخرى. 
وتتكون اموعة الثالثة مـن البلـدان الـيت جتسـد فيـها بـطء النمـو االقتصـادي يف تـدين  - ٢٠
نسب العمالة وارتفاع معدالت البطالة إىل جانب استقرار األجور. والبلـدان املنتميـة إىل هـذه 
اموعة هي األرجنتني وأوروغواي إضافة إىل بوليفيا وباراغواي (وهـي البلـدان الـيت ال متلـك 
ســوى معلومــات قليلــة عــن اجتاهــات ســوق العمــل يف عــام ٢٠٠٠) وكوســتاريكا. ففــــي 
األرجنتني اخنفضت العمالـة يف القطـاع النظـامي حـىت الربـع الثـالث مـن السـنة – وال سـيما يف 
جمال اإلنشاءات والتجارة والزراعة وبعض فروع قطاع الصناعة التحويليـة – ولكنـها ارتفعـت 
إىل حد ما يف القطاع املايل وصناعة البناء. ويف كوستاريكا انعكس اخنفاض النمو االقتصـادي 
ـــة النظاميــة. ونتيجــة لذلــك يعــزى  احلـاد يف اخنفـاض نسـب العمالـة وحتديـدا يف ركـود العمال

االنكماش يف البطالة املعلنة بشكل كامل إىل تدين معدل مشاركة القوى العاملة. 

سياسات االقتصاد الكلي  ثانيا -
انتعشـت سياسـات االقتصـاد الكلـي باملنطقـة مـــن األزمــة الــيت دامــت ســنتني حيــث  - ٢١
اكتسبت مسات خمتلفة من الناحية النوعية. ويصـح هـذا بصفـة خاصـة يف البلـدان الـيت مسحـت 
بتعومي عمالا ألن نظام معدل أسعار الصرف هذا يتيح هلا االستجابة بقدر أكـرب مـن الواقعيـة 
لألحداث حسب وقوعها. وأسـباب هـذه التغيـريات تكمـن يف اخنفـاض معـدالت التضخـم يف 
جمموع املنطقة واملصداقية اليت اكتسبها مقررو سياسـات االقتصـاد الكلـي يف تعزيـز االسـتقرار 

الداخلي (السيطرة على التضخم والعجز املايل). 
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عمدت معظم البلدان اليت شهدت اخنفاضا حـادا يف أنشـطتها االقتصاديـة خـالل عـام  - ٢٢
١٩٩٩ إىل وضـع سياسـات لالقتصـاد الكلـــي يف عــام ٢٠٠٠ باالســتناد إىل عوامــل رئيســية 

ثالثة: 
الرغبة يف اختاذ اإلجراءات الالزمة للحد من العجز املايل اهلائل املـوروث عـن  (أ)

السنة السابقة؛ 
الرغبة، إذا ما مسح بذلك نظام معدالت أسعار الصرف، يف إضفاء قدر أكـرب  (ب)
مـن املرونـة علـى السياسـات النقديـة حبيـث تدعـم تنشـيط االقتصـــاد دون التضحيــة باســتقرار 

األسعار؛ 
احلاجة إىل مسايرة تقلبات األسواق املالية الدوليـة. وممـا زاد مـن تعقيـد إطـار  (ج)
السياسات هذا، وهو املعقد أصال حبكم طبيعته، الزيادات الكبرية يف أسعار الوقود وما هلا مـن 

أثر على التضخم. 
 

تقلص العجز املايل 
إن حتسن البيئة االقتصادية وزيـادة التقشـف يف السياسـات املاليـة سـاعدا املنطقـة علـى  - ٢٣
تقليص متوسط عجزها املايل ليصل إىل ٢,٣ يف املائة من الناتج احمللـي اإلمجـايل بعـد أن جتـاوز 
٣ يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف عـام ١٩٩٩ وهـي أعلـى نسـبة بلغـها طـــوال العقــد. 
وهناك عوامل خارجية مثـل ارتفـاع أسـعار النفـط فضـال عـن العنـاصر الدوريـة مثـل االنتعـاش 
االقتصادي ساعدت يف تعزيز أثر سياسات التكييف الرامية إىل سد الفجوة املالية. وقد ارتبـط 
عدد من سياسات التكييف هذه باالتفاقات اليت مت التوصل إليها مع صنـدوق النقـد الـدويل أو 

بقوانني املساءلة املالية اليت سنت خالل السنتني املاضيتني. 
بيد أن هذا التحسن مل يكن شـامال. والواقـع أن أكـثر مـن نصـف عـدد البلـدان عـاىن  - ٢٤
من زيادة العجز. والسببان الرئيسيان وراء هذه النتيجـة السـلبية مهـا تكلفـة السياسـات الراميـة 
حتديدا إىل إعادة تنشيط االقتصاد وحتسني اخلدمات االجتماعية العامـة وتـدين املداخيـل نتيجـة 
لتقلص النشاط االقتصادي يف بعـض البلـدان. وكـان متوسـط الزيـادة يف العجـز ٠,٥ يف املائـة 
من الناتج احمللي اإلمجايل يف البلدان اليت ارتفع فيها، يف حـني أن احلكومـات الـيت حسـنت مـن 
حساباا (وال سيما إكوادور والربازيل وفــرتويال وكولومبيـا) فقـد حققـت نسـبة تعـادل ٢ يف 

املائة من الناتج احمللي اإلمجايل مما زاد من متوسط املنطقة. 
واالنتعاش الذي سجلته العـائدات العامـة كـان قويـا بصفـة خاصـة يف البلـدان الكبـرية  - ٢٥
املصدرة للنفط (إكوادور وفرتويال وكولومبيا واملكسـيك) بفضـل ارتفـاع أسـعار النفـط اخلـام 
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على الصعيد الدويل. أما يف البلدان املستوردة للنفط فــإن زيـادة األسـعار أدت إىل آثـار متباينـة 
علـى إيـرادات القطـاع العـام. ويف معظـم هـذه احلـاالت كـانت اآلثـار إجيابيـة ومتخضـــت عــن 
فوائض بالنسبة لشـركات تصفيـة وتوزيـع النفـط التابعـة للدولـة. ويف احلـاالت الـيت مل تسـتطع 
فيها التعريفات تعويض الزيادة يف أسعار النفط اخلام ومن مث التخفيف من آثار هـذه الزيـادات 
على األسعار احمللية، فإن اإليرادات املالية كانت أقل بسبب االخنفـاض يف اإليـرادات التعريفيـة 

(مثال اجلمهورية الدومينيكية وهندوراس). 
وأعطت سرعة وترية النشاط االقتصادي وال سيما ارتفاع مستويات االستهالك دفعـا  - ٢٦
ـــا كــان لالنتعــاش االقتصــادي أثــر إجيــايب علــى اإليــرادات مــن  للعـائدات غـري املباشـرة. كم
الضرائب املباشرة، مما أجنح جهود السـلطات الضريبيـة الراميـة إىل احلـد مـن التـهرب مـن دفـع 
الضرائـب. وهـذا االجتـاه التصـاعدي علـى صعيـد املنطقـة يعـــوض التدهــور يف العــائدات الــيت 

سجلتها بعض البلدان (أوروغواي وغواتيماال ونيكاراغوا إضافة إىل بلدان أخرى). 
ويعزى جزئيا تباطؤ النفقات احلكومية إىل القيود الصرحية علـى اإلنفـاق الـيت فرضـت  - ٢٧
من خالل قانون املساءلة الضريبية، واجلداول الزمنية خلفض العجز أو اتفاقـات صنـدوق النقـد 

الدويل. 
واحلكومات اليت جنحت يف خفض اإلنفاق مل تفعل ذلك يف معظـم احلـاالت إال علـى  - ٢٨
حسـاب اسـتثمار رأس املـال. ومـن عنـاصر اإلنفـــاق احلاليــة اخنفــاض أســعار الصــرف احملليــة 
واالستقرار النسيب لعمالت املنطقة مما ساعد على ختفيـف عـبء خدمـة الديـن. وكـان مصـدر 
الضغط التصاعدي على اإلنفاق من القطاعات االجتماعية أساسـا (ال سـيما الرعايـة الصحيـة، 
والضمان االجتماعي والتعليم) وذلك بسبب االرتفـاع الكبـري يف األجـور أو مشـاريع اهليـاكل 
األساسية واخلدمات. ونفذ عدد من البلدان (مبا فيها بوليفيا) محالت إعـادة تنشـيط يف حماولـة 

للخروج باقتصاداا من حالة الركود اليت شهدا يف عام ١٩٩٩. 
 

تكييف أسواق النقد األجنيب يتواصل ولكن ضمن بيئة أهدأ من ذي قبل 
وكـانت أسـواق النقـد األجنـيب يف املنطقـــة أقــل تقلبــا يف عــام ٢٠٠٠ متــأثرة أحيانــا  - ٢٩
بـالتعديالت العنيفـة الـيت تدخـل علـى بعـض العمـــالت ونظــم أســعار الصــرف لعــام ١٩٩٩. 
وال يـزال االجتـاه املـهيمن يف أمريكـا الالتينيـة هـو خفـض القيمـــة احلقيقيــة للعمــالت (إذ بلــغ 
ـــة)  املتوسـط القطـري ١,٥ يف املائـة غـري أنـه أكـثر تدرجـا ممـا كـان يف عـام ١٩٩٩ (٤ يف املائ
خاصــة وأن تعديــل أســعار الصــرف بــدأ يفقــد مــن قوتــه يف الربــع األول مــن عـــام ٢٠٠٠ 
كما اخنفض معدل االستهالك باطراد إىل أن اختفى متاما يف اية العام. بيد أنه أتيحت خـالل 
السنة فرص اعترى فيها العمالء االقتصاديون حالة عصبية وكان سبب ذلـك أساسـا الزيـادات 
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املتواليـة يف أسـعار الصـــرف الدوليــة والشــعور الكبــري بــاخلطر فيمــا يتعلــق بــالدين األجنــيب. 
واقترنت هذه الظروف يف بعض البلدان بعوامل حملية (ال اقتصادية يف معظمها). 

بيــد أن هــذه املعــدالت املتوســطة اإلقليميــة تغطــي الفــروق الرئيســية. وعلــى وجـــه  - ٣٠
اخلصوص، شهدت بعض بلدان منطقة البحر الكارييب (ال سيما هاييت) حاالت ختفيـض حـادة 
ـــاع قيمــة العملــة الــذي دام  نسـبية يف قيمـة عمالـا، أمـا يف جامايكـا فقـد انعكـس اجتـاه ارتف
سنوات عديدة. وخضعت عملتـا أكـرب اقتصـادين يف املنطقـة – الـربازيل واملكسـيك إىل إعـادة 
تقييم إمسية انعكست يف ارتفاع حقيقي يف قيمتـهما بنسـبة تنـاهز ٧ يف املائـة. وأدت التقلبـات 
احلادة يف أسعار صرف عمالت البلدان مقـابل العمـالت الدوليـة الرئيسـية (الـدوالر واألورو) 
أو سائر العمالت يف املنطقة إىل ضعف القدرة التنافسية لبلدان مثل األرجنتني وأوروغواي ممـا 

أضر بنشاطهما التجاري خارج املنطقة وداخلها. 
ويف حني ازدادت نظم أسعار الصرف املرنة قوة – فقـد ختلـت أربعـة بلـدان يف الواقـع  - ٣١
على نطاقات عمالا ومسحت بتعومي عمالا – وذلـك خـالل عـام ١٩٩٩، كمـا قـرر بلـدان 
ربط عملتيهما بالدوالر يف عـام ٢٠٠٠. وقـرر إكـوادور الـذي مل يتمكـن مـن إعـادة الثقـة يف 
عملته على إثر عمليات ختفيض قيمـة العملـة يف عـام ١٩٩٩، قـرر التحـول إىل ربـط اقتصـاده 
رمسيا بالدوالر يف بداية عــام ٢٠٠٠. واختـذ السـلفادور أيضـا خطـوات يف هـذا االجتـاه عندمـا 
أضفى، يف اية العام الطابع القانوين على استخدام دوالر الواليات املتحدة يف اقتصـاده احمللـي 
بسعر ثابت مع الكولون (وهو نظام سعر صرف ثابت حبكـم الواقـع مطبـق يف هـذا البلـد منـذ 

عام ١٩٩٣). 
 

سياسات نقدية أكثر حتررا 
أتـاحت البدايـات املؤذنـة بـالعودة إىل حالـة طبيعيـة أكـــثر يف األســواق املاليــة الدوليــة  - ٣٢
كانت ظهرت أوال يف اية عام ١٩٩٩، أتاحت للسلطات إمكانية اختاذ موقـف سياسـي أقـل 
صرامة نوعا مـا يف البلـدان الـيت شـهدت حالـة مـن الركـود يف السـنة السـابقة والـيت رغبـت يف 
إعـادة تنشـيط اقتصاداـا برفـع حجـم سـيولتها إىل مسـتوى مرضـي. وظـهرت هـــذه احلالــة يف 
بلدان عديدة، مبا فيها الـربازيل حيـث ارتبطـت الزيـادة يف معـدل منـو السـيولة احلقيقـة والبالغـة 
سبعة نقاط ارتباطا وثيقا باالنتعاش االقتصادي وازديــاد الطلـب احمللـي (يف كـل مـن االسـتثمار 

واالستهالك). 
واستعاد معدل النمو السنوي احلقيقي حلجم النقود، الذي كان اخنفـض، يف املتوسـط  - ٣٣
خالل ركود عام ١٩٩٩، استعاد شيئا مـن مكانتـه الـيت فقدهـا. وكـان ذلـك يعـزى كليـة إىل 
ازدياد سرعة منو حجم النقود للعديـد مـن البلـدان الـيت كـانت اقتصاداـا منـت ببـطء أكـرب يف 
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ــــدان إىل  عــام ١٩٩٩ نظــرا ألن معــدل الزيــادة احلقيقــي يف حجــم النقــود اجتــه يف بقيــة البل
االخنفاض.  

وال تزال إمكانية اختاذ موقــف أكـثر مرونـة فيمـا يتعلـق حبجـم النقـود حتكمـه إىل حـد  - ٣٤
كبري السيولة اخلارجية. ففي فـرتويال، أصـح مـن الضـروري بـالفعل بسـبب الزيـادة الكبـرية يف 
االحتياطات اختاذ خطوات للحد من الزيادة السريعة يف حجم السيولة. واملكسيك مثـال حـي 
آخـر علـى ذلـك إذ كـان يتعـني تقييـد السياسـة النقديـة ـدف منـع حـدوث فـورة يف النشـــاط 

االقتصادي.  
وعلى العكس من ذلك، مل تتمكن البلدان اليت ظلت خاضعـة لقيـود خارجيـة صارمـة  - ٣٥
من حترير سياساا النقدية. وانطبق ذلك بوجه خاص على األرجنتني بسبب طبيعة نظام سـعر 
ـــه. ويف عــدد مــن البلــدان األخــرى، (مثــل بوليفيــا وبــريو) الــيت لعبــت  الصـرف الـذي تطبق
الصـادرات دورا رئيسـيا يف إنعـاش اقتصاداـا يف حـني ظـل الطلـب احمللـــي بطيئــا، فــإن اجلــزء 
األكـرب مـن حجـم النقـود األويل مل يـؤد إىل زيـــادة موازيــة يف حجــم الســيولة بســبب ركــود 

اإلقراض احمللي أو تقلصه بالفعل. 
وأعاقت أيضا بعض التغيريات يف البيئة اخلارجية (االرتفاع الشـديد يف أسـعار النفـط،  - ٣٦
والزيادات املتوالية يف أسعار الصرف يف الواليات املتحدة) إدارة السياسات االقتصاديـة الكليـة 
وأجربت املصارف املركزية يف هذه البلدان على توخي سياسـات أكـثر حـذرا مـن السياسـات 
املخططة يف البداية ، (واجلمهوريـة الدومينيكيـة وشـيلي). وترتبـت آثـار مماثلـة علـى الزيـادات 
ـــن بلــدان أمريكــا  احلـادة بصـورة غـري عاديـة يف العجـز الضريـيب أو شـبه الضريـيب يف العديـد م

الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. 
 

ركود العرض االئتماين بالرغم من اخنفاض أسعار الفائدة 
أدت التغريات يف السياسة النقدية إىل اخنفـاض أسـعار الفـائدة يف العديـد مـن البلـدان،  - ٣٧
وبالتايل إىل تعزيز اجتاه كان ظـهر يف النصـف الثـاين مـن عـام ١٩٩٩. وبلـغ معـدل االخنفـاض 
املتوسط لكل من الودائع والقروض أقل قليال من نقطتني مئويتني مما جعل نطاق سـعر الفـائدة 
الذي اتسع كثريا يف عامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ يظل ثابتا. وكـانت الـربازيل وكولومبيـا البلديـن 
اللذيـن اخنفضـت فيـهما أسـعار الفـائدة إىل أدىن املسـتويات (٩ و ٧ نقـاط مئويـة علـى التــوايل 
بالنسبة للودائع، واخنفـاض أكـرب يف معـدالت اإلقـراض يف الـربازيل). وسـاعدت السـلطات يف 
عدد من البلدان على زيادة خفض تكلفة االئتمان عن طريق خفض االحتياطي القانوين (بـريو 

وكوستاريكا). 
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ومتثل إكوادور حالة خاصة نظرا ألن ربط عملتـه بـالدوالر أدى إىل اخنفـاض حـاد يف  - ٣٨
ـــن أنــه كــان آخــذا يف  أسـعار الفـائدة بينمـا ظـل التضخـم معـدل مرتفعـا جـدا (علـى الرغـم م
االخنفاض)، مما دفع أسعار الفائدة احلقيقية إىل أسفل اال السليب. بيـد أن هـذا كـان لـه تأثـري 
طفيف للغاية نظرا الخنفاض مستوى النشاط املايل يف هذا االقتصاد الـذي خـرج مؤخـرا فقـط 

من أزمة حادة. وتقلص إقراض القطاع اخلاص بنسبة ٢ يف املائة. 
ومل يتأثر االستثمار واالستهالك باخنفاض أسعار الفـائدة احلقيقيـة يف البلـدان األخـرى  - ٣٩
ــيت  كذلـك. وميكـن عـزو اهلبـوط يف حجـم االئتمـان يف القطـاع اخلـاص جزئيـا إىل التوقعـات ال
ـــع ذلــك تعتــرب احلالــة  تتسـم باالكتئـاب (والـيت غالبـا مـا تعـزى إىل عوامـل غـري اقتصاديـة) وم
الصحية للنظام املصريف الـيت ال تـزال هشـة يف العديـد مـن بلـدان املنطقـة عـامال آخـر. ونتيجـة 
بوجه خاص للزيادة يف النسبة املئوية للقروض اليت مل حتقق نتائج بعد سنتني مـن تبـاطؤ النمـو، 
توخـت املصـارف سياسـات إقـراض حـذرة للغايـة. وتـأثر كذلـك النـهج احلـذر الـــذي توخــاه 
القطاع املايل فيما يتعلق باإلقراض وتفضيله للنوعيـة بالرقابـة املصرفيـة األكـثر صرامـة يف مجيـع 

بلدان املنطقة تقريبا. 
 

مواصلة اجلهود من أجل تنفيذ اإلصالحات االقتصادية 
أدى انطالق النشاط االقتصادي إىل بدء اسـتعادة برامـج حتويـل املمتلكـات العامـة إىل  - ٤٠
القطـاع اخلـاص زمخـها الـذي حققتـه قبـل األزمـة. وبلـغ حجـم العوائـــد مــن عمليــات حتويــل 
املمتلكات العامة إىل القطاع اخلاص يف املنطقة ١٥ مليار دوالر أي مبا يزيـد علـى حجمـها يف 
السنة املاضية بثالثة مليارات من الدوالرات تقريبا. بيـد أن احلالـة اختلفـت كثـريا مـن بلـد إىل 
آخر حيث أن ٨٠ يف املائة من ذلك تنطبق على الربازيل وحدها. وقامت الشـركات املتعـددة 
اجلنسيات األوروبية – وال سيما االسبانية بدور رئيسي مـن جديـد يف هـذا اـال. واعتمـدت 
البلدان اليت ظلت فيها عملية حتويل املمتلكـات العامـة إىل القطـاع اخلـاص متوقفـة علـى مـدى 
عـدد مـن السـنوات (إكـوادور وبـاراغواي)، اعتمـدت قوانـني يف عـــام ٢٠٠٠ للســماح هلــذه 
العملية بالتقدم سريعا يف املستقبل. ونظرا ألن قائمة األصول التابعة للدولة الـيت ميكـن حتويلـها 
إىل القطاع اخلاص ال تزال تتضاءل، متنح البلدان االمتيازات كوسيلة لتلبية احتياجـات املنطقـة 

الكبرية من االستثمار يف اهلياكل األساسية.  
ويف النشاط التجاري، خف قليـال اسـتخدام التدابـري احلمائيـة وأحـرز تقـدم يف عمليـة  - ٤١
خفض التعريفات إىل مستواها السابق املنصوص عليها يف االتفاقات دون اإلقليميـة. وشـرعت 
السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب (مركوسور) يف تنفيذ عملية دف إىل دعم التنسـيق 
االقتصـادي الكلـي لتعزيـز التكـــامل اإلقليمــي واحلــد مــن تعــرض البلــدان األعضــاء فيــها إىل 
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التقلبـات يف السـوق الدوليـــة. وأصبــح اســتخدام االتفاقــات الثنائيــة أكــثر انتشــارا، وكــانت 
املكسيك نشطة بوجه خـاص يف هـذا الصـدد. ووقـع حـدث هـام آخـر خـالل السـنة أال وهـو 
االجتمـاع الـذي عقـده رؤسـاء أمريكـا اجلنوبيـة، والـــذي قــررت فيــه الــدول املشــتركة إــاء 
املفاوضـات بـني مركسـور ومجاعـة األنديـز فيمـا يتعلـق بإنشـاء منطقـة جتـارة حـــرة يف أمريكــا 

اجلنوبية يف عام ٢٠٠١. 
وواصل عدد مـن البلـدان العمـل مـن أجـل تعزيـز نظمـها املاليـة (إكـوادور وكولومبيـا  - ٤٢
واملكسيك) غري أنه كانت بعض الـدول ال تـزال ختنقـها األزمـات املاليـة يف ايـة السـنة (بـريو 
ـــها تطبيــق  ونيكـاراغوا). واختـذت شـيلي خطـوة أخـرى يف اجتـاه حتريـر سـوق رأس املـال بوقف
شرط وقف التنفيذ لفـترة أدناهـا سـنة واحـدة فيمـا يتعلـق باالسـتثمار األجنـيب وإزالـة الضريبـة 
على املكاسب الرأمسالية اليت تطبق على غري املقيمني. وسـنت كوسـتاريكا ونيكـاراغوا قوانـني 
ـدف إىل حتديـث نظـم املعاشـات وتقويـة املركـز املـايل لصنـدوق املعاشـات فيـهما. واختـــذت 
األرجنتني وإكوادور يف الوقت نفسه تدابري دف إىل ترشيد أسواق العمـل وخفـض تكـاليف 

العمالة فيهما. 
 

القطاع اخلارجي  ثالثا -
حققت التجارة اإلقليمية قفزة كبرية يف عام ٢٠٠٠. وانتعشت الصـادرات أكـثر مـن  - ٤٣
الواردات وتقلص كثريا عجـز املنطقـة يف جتـارة السـلع واخلدمـات يف احلسـاب اجلـاري نتيجـة 
لذلك. ويف الواقع، اخنفض عجز احلساب اجلاري من ٣,١ يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل 
يف عــام ١٩٩٩ إىل ٢,٥ يف املائــة يف عــام ٢٠٠٠. بيــد أن هــذه األرقــام الكليــة ال تعكـــس 

األمناط الشاملة املالحظة يف فرادى البلدان. 
وأثر االرتفاع الشديد يف أسعار النفط بقوة يف هذا االجتاه. ويف الواقـع، فـإذا مل تـراع  - ٤٤
– مصدرا النفط الرئيسـيان يف املنطقـة – يف هـذه احلسـابات، فـإن  إكوادور، وال سيما فرتويال 
الفـروق املالحظـة فيمـا يتعلـق بعـام ١٩٩٩ قـد انعكـس اجتاهـها بـالفعل. لذلـك ولـــوال هــذان 
ـــإن عجــز احلســاب  البلـدان (البلـدان الوحيـدان اللـذان سـجال فائضـا يف احلسـاب اجلـاري)، ف

اجلاري للمنطقة يكون قد ازداد كما هو الشأن يف العديد من فرادى البلدان. 
وكــانت أيضــا االجتاهــات الــيت ســادت ســوق اهليدروكربونــات عــــامال حامســـا يف  - ٤٥
التغيريات املالحظة يف املعدالت احلقيقية للتجـارة. وحققـت البلـدان املصـدرة للنفـط السـتة يف 

املنطقة حتسنا بينما تدهور هذا املعدل يف مجيع البلدان املستوردة الصافية باستثناء شيلي. 
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واتسـعت فجـوة العجـز يف حسـاب عوامـل اإلنتـاج اإلقليميـة، ولـو بـــاعتدال، بســبب  - ٤٦
ارتفـاع مدفوعـات الفـائدة الناشـئ عـن ارتفـاع أسـعار الفـــائدة الدوليــة. وظلــت التحويــالت 
احلالية إىل بلدان أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب، ال سيما يف شكل حـواالت لألسـر، 

ظلت آخذة يف التصاعد الذي سجلته يف معظم فترة التسعينات. 
وجتـاوزت قيمـة مدفوعـــات عوامــل اإلنتــاج التدفقــات الرأمساليــة، وبالتــايل ســجلت  - ٤٧
املنطقة حتويال سالبا للموارد للسنة الثانية على التـوايل. وجنحـت مـع ذلـك إىل حـد مـا يف بنـاء 
ـــربازيل، الــذي ســدد  احتياطاـا الدوليـة (مبـا ينـاهز ٤,٥ مليـارات مـن الـدوالرات). وكـان ال
ديونه املستحقة لصندوق النقد الدويل يف نيسان/أبريل، أحد البلدان اليت اخنفضــت احتياطاـا؛ 

أما األرجنتني فقد سجلت اخنفاضا صغريا. 
 

انتعاش أسواق املنتجات اخلارجية 
قفزت قيمة صادرات املنطقة بنسـبة ٢٠ يف املائـة (١٧ يف املائـة إذا اسـتثنينا مـن ذلـك  - ٤٨
فـرتويال)، وهـو أعلـى معـدل منـو حتقـــق يف الســنوات اخلمــس األخــرية. وباســتثناء بــاراغواي 
وكوستاريكا وهاييت سجلت مجيع البلـدان زيـادات. وكـانت االرتفاعـات يف معظـم احلـاالت 
ضمن نطاق نسبة ذات رقم مزدوج. وسجلت فرتويال أحسن النتائج إذ حققـت زيـادة تفـوق 
٦٠ يف املائة مث املكسيك بزيادة تفوق ٢٠ يف املائة. وحتققت هذه التحسينات بـاقتران عـاملي 
ارتفـاع األحجـام (١١ يف املائـة بالنسـبة للمنطقـة ككـل) وارتفـاع األسـعار (بـأكثر مـــن ٨ يف 

املائة)، على الرغم من وجود فروق بني البلدان. 
وتعكــس هــذه الفــروق العوامــل املختلفــة الــيت تؤثــر يف فــرادى البلــدان. وباســتثناء  - ٤٩
األوضاع اخلاصة بكل بلد يف املنطقة (مثل إصـالح أراضـي احملـاصيل املتضـررة بإعصـار ميتـش 

يف أمريكا الوسطى) كانت أكرب القوى تأثري االجتاهات السائدة يف الطلب اخلارجي. 
وقبل كل شيء، كانت احلالة يف أسواق املنتجات اخلارجية، على الرغم مـن تفاوـا،  - ٥٠
مواتية عموما. وظل االقتصـاد العـاملي حمافظـا علـى اجتاهـه التصـاعدي، وجتـاوز املعـدل العـاملي 
لنمو الناتج احمللي اإلمجايل معدل الزيادة يف املنطقة بنسبة معقولـة. وحققـت الواليـات املتحـدة 
مرة أخرى نتـائج أفضـل مـن أوروبـا ممـا أعطـى دفعـة جديـدة لشـريكها، املكسـيك، يف اتفـاق 
أمريكا الشمالية للتجارة احلرة، وكذلك لبلدان احلوض الكارييب. واقترن النجاح الكبري الـذي 
حققتــه الصناعــة التحويليــة ”مــاكيال“، ومنــاطق التجــارة احلــرة بــالنمو القــوي يف اقتصـــاد 
الواليـات املتحـدة، وهـذا مـــا شــكل عــامال رئيســيا يف زيــادة حجــم شــحنات البضــائع مــن 
املكســيك وبلــدان أمريكــا الوســــطى ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب (مبـــا يف ذلـــك اجلمهوريـــة 

الدومينيكية، اليت ازدادت إمكانية تسويقها ملنتجاا من املنسوجات). 
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وثانيا اجتهت قيم وحدات الصادرات إىل االرتفاع علـى الرغـم مـن أنـه كـانت هنـاك  - ٥١
اسـتثناءات عديـدة هلـذا النمـــط اإلمجــايل الــذي جســد اجتاهــات األســعار املتفاوتــة ملنتجــات 

صادرات فرادى البلدان. 
ــيت  وخـالل فـترة األحـد عشـر شـهرا األوىل مـن السـنة أدى ارتفـاع الطلـب والقيـود ال - ٥٢
فرضتها منظمة البلدان املصدرة للنفط على اإلنتاج إىل ارتفاع السعر املتوسط لصـادرات هـذه 
البلدان من النفط اخلام إىل أكثر من ٦٠ يف املائة من السـعر املتوسـط لعـام ١٩٩٩. وسـجلت 
مجيع البلدان املصدرة للنفط يف املنطقة قيم وحدات أعلـى لصادراـا، وكـانت هـذه الزيـادات 

ذات رقم مزدوج يف حاالت كل من إكوادور وفرتويال وكولومبيا. 
وارتفـع مؤشـر األسـعار الكلـي بالنســـبة لبقيــة املعــادن والفلــزات بنســبة ٨ يف املائــة،  - ٥٣
ـــادة األخــرية  وسـجل النيكـل والنحـاس أكـرب ارتفـاع. وأدى االجتـاه السـائد يف أسـعار هـذه امل
باإلضافة إىل ارتفاع أسعار اخلشب، إىل قفزة يف قيمة الوحدة لصادرات شـيلي قدرهـا ١٣ يف 

املائة. 
ـــا والســكر. ومــن جهــة  ويف القطـاع الزراعـي، ارتفعـت أسـعار كـل مـن فـول الصوي - ٥٤
أخرى ظلت أسعار منتجات أمريكا الالتينية من القمـح وحلـوم البقـر يف مسـتويات منخفضـة. 
واخنفضـت أسـعار الـنب للسـنة الثانيـة علـى التـويل بنســـبة تزيــد علــى ٤ يف املائــة مــن ســعرها 
املتوسط يف عام ١٩٩٩. ونتيجة لذلـك، سـجلت قيـم الوحـدات اخنفاضـا يف عـدد مـن بلـدان 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب املصدرة للنب، باإلضافة إىل أوروغواي. 
وثالثـا أدى تنشـــيط اقتصــادات أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب إىل حفــز  - ٥٥
التجارة داخل املنطقة اليت استردت بذلك حالة االنتعاش اليت فقدا خالل السنتني السـابقتني. 
ويف نصف السنة األول زاد حجـم التجـارة داخـل املنطقـة بنسـبة ١٩ يف املائـة، وذلـك بفضـل 
الزيادات اليت بلغت ٢٨ يف املائة يف مجاعة األنديز و ١٨ يف املائــة يف مركوسـور و ٥ يف املائـة 

يف السوق املشتركة ألمريكا الوسطى. 
 

تنشيط االقتصادات حمفز للواردات 
زاد حجم الواردات يف مجيع البلدان تقريبا. وبلـغ معـدل النمـو يف املنطقـة ككـل ١٧  - ٥٦
يف املائة بفضل الزيادة يف حجم الواردات البالغة ١٢ يف املائة والزيادة يف األســعار بنسـبة ٤,٥ 

يف املائة. 
وتعكس أحجام الواردات يف فرادى البلدان االجتاهات السائدة يف مستويات نشـاطها  - ٥٧
االقتصادي، ويف بعض احلاالت، قـوة الصناعـات التحويليـة ”مـاكيال“ الـيت تسـتورد كميـات 
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كبرية من العناصر. وبناء علـى ذلـك، حتققـت أكـرب املكاسـب يف مجهوريـة دومينيكـا (١٤ يف 
ـــل مــن  املائـة)، واملكسـيك (١٩ يف املائـة) وفـرتويال (٣٤ يف املائـة). وبلـغ حجـم الـواردات أق
ذلك يف كل من األرجنتني وأوروغواي وباراغواي وكوستاريكا ونيكاراغوا. وسجلت مجيـع 

البلدان األخرى زيادات دون العشرة يف املائة. 
وأدى ارتفاع أسعار النفـط إىل ازديـاد غـالء املشـتريات يف البلـدان املصـدرة الصافيـة،  - ٥٨
اليت تشكل غالبية بلدان املنطقة. ومن جهة أخرى، فإن ارتفاع قيمـة دوالر الواليـات املتحـدة 
أدى إىل اخنفاض قيمة منتجات بقية البلدان الصناعية بالدوالر بنسبة قدرهـا ٥ يف املائـة. ومـع 
ذلك، ارتفعت قيمـة الوحـدة مـن الـواردات بالنسـبة جلميـع البلـدان، ويعـزى ذلـك أساسـا إىل 
االعتماد على النفط املستورد. وسجلت أكرب زيـادات يف شـيلي (١١ يف املائـة) والـربازيل (٩ 

يف املائة) وسجلت أقلها يف األرجنتني وبوليفيا وفرتويال، كولومبيا. 
وترتب على اقتران هذه العوامل غري املرتبطة ببعضـها جمموعـة كبـرية مـن اآلثـار فيمـا  - ٥٩
يتعلـق بقيـم الـواردات. وباسـتثناء نيكـاراغوا وبـــاراغواي، ارتفعــت قيمــة الــواردات يف مجيــع 
البلدان بنسبة تبلغ ٢٠ يف املائـة أو أكـثر يف حـاالت اجلمهوريـة الدومينيكيـة وشـيلي وفـرتويال 

واملكسيك. 
ومع ذلك اخنفض حجم الواردات من السلع الرأمسالية يف عدد قليـل مـن البلـدان الـيت  - ٦٠
شهدت اخنفاضا أو زيادة صغـرية نسـبيا يف االسـتثمار احمللـي. وكـانت معظـم هـذه البلـدان يف 
أمريكا اجلنوبية (مبا فيها األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وبـاراغواي وبوليفيـا وبـريو) وعـدد 

أقل من ذلك يف أمريكا الوسطى (بنما ونيكاراغوا). 
 

التدفقات الرأمسالية تظل يف مستويات معتدلة 
على إثر األزمة اليت بدأت يف آسيا يف عام ١٩٩٧ وقـرار تـأجيل سـداد الديـون الـذي  - ٦١
اختـذه االحتـاد الروســي يف آب/أغســطس ١٩٩٨، وجــدت أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكــارييب نفســها يف دورة انكمــاش التمويــل اخلــارجي وظلــت تعيــش فــترات مــن التقلــــب 
وارتبطت هذه السلسلة من األحــداث ارتباطـا وثيقـا بوقـائع حدثـت يف أسـواق املـال الدوليـة، 
ال سيما يف الواليات املتحدة، وكانت هذه الظاهرة واضحة بوجه خاص يف سوق السـندات. 
وختللـت الفـترة قيـد االسـتعراض دورتـان كاملتـان، امتـدت األوىل مـن كـانون األول/ديســمرب 
١٩٩٩ إىل أيــار/مــايو ٢٠٠٠ وبلغــت أوجــها يف آذار/مــارس يف حــني بــدأت الثانيــــة مـــن 

حزيران/يونيه إىل كانون األول/ ديسمرب ٢٠٠٠ وبلغت ذروا يف متوز/يوليه. 
وكمـا كـانت احلالـة يف الفـترة ١٩٩٨ - ١٩٩٩، اعتـربت االســـتثمارات يف أمريكــا  - ٦٢
الالتينية مشاريع تنطوي على خماطر كبرية ال سيما ابتـداء مـن منتصـف تشـرين األول/أكتوبـر 
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فمـا بعـد. وخـالل ذلـك الشـهر نفسـه، أدت احلـال بـاألرجنتني إىل الشـروع يف التفـاوض مـــع 
صندوق النقد الدويل بشأن اتفاق مساعدة مالية دولية . 

وخـالل سـنة اتسـمت فيـها السـيولة بـالندرة يف األسـواق املاليـة، بلـغ حجـم تدفقـــات  - ٦٣
رأس املال يف املنطقة ٥٢ مليار دوالر. وعلى الرغم من أنه واضح أن هذا املبلغ يفـوق الــ ٤٠ 
مليار دوالر اليت حصلتـها املنطقـة يف عـام ١٩٩٩ فإنـه كـان مـع ذلـك أقـل مـن الــ ٧٠ مليـار 
دوالر الـيت سـجلتها املنطقـة يف عـام ١٩٩٨ والــ ٨٥ مليـار دوالر الـيت تدفقـت إىل املنطقــة يف 
عام ١٩٩٧. وكانت الفئة األكثر دينامية هذه املرة أيضــا فئـة االسـتثمار األجنـيب املباشـر. ويف 

الواقع فإن تدفقات رأس املال الصافية األخرى كانت عموما سالبة. 
وللسنة اخلامسة على التوايل، وفرت التدفقات الصافية من االسـتثمار األجنـيب املباشـر  - ٦٤
إىل املنطقـة جانبـا كبـريا مـن التمويـل الضـروري لتغطيـة العجـز يف احلسـاب اجلـاري يف مـــيزان 
املدفوعات. وعلى الرغم من أن مبلغ الـ ٥٧ مليار دوالر الـيت دخلـت املنطقـة يف عـام ٢٠٠٠ 
كان أكثر بكثري مـن الرقـم املرتفـع بصـورة غـري عاديـة الـذي سـجلته املنطقـة يف عـام ١٩٩٩، 
فإنه كان مماثال ملتوسط التدفقات يف الفترة ١٩٩٦ – ١٩٩٩. وتولد جزء من هذه التدفقـات 
من العمليات اليت نفذا املصـارف الدوليـة املسـتثمرة يف املصـارف احملليـة يف أمريكـا الالتينيـة. 
وكـانت أكـرب عمليـة مـن هـذا النـوع يف عـــام ٢٠٠٠ عمليــة االقتنــاء الــيت قــام ــا املصــرف 
األسـباين سـانتندر املركـزي االســـباين التــابع ملصــرف واليــة ســان بــاولو (بانيســيا) وكــانت 
ـــتثمار األجنــيب املباشــر إىل الــربازيل واملكســيك وإىل بعــض االقتصــادات  التدفقـات مـن االس
األصغر األخرى مثل إكوادور وبوليفيا واجلمهورية الدومينيكية تدفقات وافـرة بوجـه خـاص. 
وعلى النقيض من ذلك كانت التدفقات الصافية إىل كل من األرجنتـني وبـريو أقـل بكثـري مـن 

ذلك، وسجلت شيلي تدفقا خارجيا صاف. 
وخالل عام ٢٠٠٠ ناهزت قيمة اإلصدارات اجلديدة من السـندات ٣٧ مليـار دوالر  - ٦٥
نتيجة الزدياد دينامية سوق األورو. بيـد أن هـذه الفئـات مـن راس املـال ظلـت تتسـم بدرجـة 
عاليـة مـن التقلـب نظـرا لتركـيز االسـتثمارات خـالل فـترة الثالثـة أشـهر األوىل مـن الســنة ويف 
شـهر متـوز/يوليـه. ونفـذت هـذا النـوع مـن العمليـات يف األرجنتـني (أكـرب منتـج للســندات يف 
املنطقـة للسـنة الثالثـة علـى التـوايل) والـربازيل ، وكولومبيـا، واملكسـيك، وقـامت ســـبع بلــدان 
أخرى من بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب بتعـومي إصـدارات أصغـر. واسـتمر 
اسـتخدام معظـم حصـائل السـندات يف سـداد التزامـات الديـون املسـتحقة أو ملقايضـة ســندات 
برادي. وكما كانت احلالة منذ األزمة الدوليـة الـيت بـدأت يف آسـيا يف منتصـف عـام ١٩٩٧، 
فإن احلكومات املركزية واملؤسسات العامة هي اليت قامت مبعظم اإلصدارات. ومشــل مصـدرو 
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السندات من اخلواص عددا مـن املصـارف الربازيليـة، وشـركة األمسنـت املكسـيكية سـيميكس 
(٤٠٠ مليون دوالر) والشركة االسبانية للطاقة انديزا (٤٠٠ مليون أورو). 

ـــة خــالل فــترة  ونـاهزت تكلفـة التمويـل اخلـارجي معـدال سـنويا قـدره ١١,٥ يف املائ - ٦٦
الثمانية أشهر األوىل من عام ٢٠٠٠. بيد أنه بدأت احلالة تتدهور يف أيلـول/سـبتمرب ونـاهزت 
تكلفة التمويل يف اية تشرين الثاين/نوفمرب نسبة ١٣ يف املائـة قبـل أن تسـتقر يف ١٢ يف املائـة 
ـــة  يف كـانون األول/ديسـمرب. وميكـن عـزو ذلـك إىل ازديـاد الشـعور خبطـر االسـتثمار يف املنطق
نظـرا لالخنفـاض الطفيـف يف عـائدات سـندات خزانـة الواليـات املتحـدة خـالل تلـــك الفــترة. 
وتقلصت آجال استحقاق السندات املوظفة ، واليت حققت انتعاشا كبـريا يف الربـع األول مـن 

السنة، تقلصت إىل مخس سنوات يف اية العام. 
ويف النصف األول من عــام ٢٠٠٠، مل يسـترد االئتمـان املصـريف التجـاري يف املنطقـة  - ٦٧
كثـريا ممـا فقـده عندمـا أدى االضطـراب الـدويل الـذي دفـع باالحتـــاد الروســي إىل اختــاذ قــرار 
التـأجيل يف آب/أغسـطس ١٩٩٨ إىل تدفقـات وافـرة. وكـان ذلـك يعـــزى جزئيــا إىل كســاد 

الطلب على االئتمان القصري األجل . 
وخفـت وتـرية االنتعـاش يف تدفقـات اسـتثمارات أسـهم رأس املـال خـالل فـترة الســتة  - ٦٨
أشهر األوىل من السنة. وكانت أيضا هذه التدفقـات متقلبـة جـدا. وهبطـت مؤشـرات أسـعار 
األسهم (بالدوالر) يف أسواق الصرف الرئيسية (باسـتثناء فـرتويال) بعـد انتعاشـة عـام ١٩٩٩. 
وظل مؤشر املنطقة يف اية عام ٢٠٠٠ يبلغ ٢٥ يف املائة أقل ممـا كـان عليـه يف منتصـف عـام 

   .١٩٧٧
 

التقلص الطفيف يف حجم الديون اخلارجية 
زاد جمموع ما سددته أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب من ديون خارجية قليـال  - ٦٩
على ٧٥٠ مليار دوالر، وهو ما ميثل اخنفاضا رمزيـا ألول مـرة منـذ عـام ١٩٨٨. ويف معظـم 
البلـدان مل ختتلـف مسـتويات الديـــن اخلــارجي اختالفــا كبــريا. ومــن البلــدان الــيت اخنفضــت 
مدفوعـات ديوـا اخلارجيـة الـربازيل الـذي سـدد مبلغـا غـري مقـرر لصنـدوق النقـــد الــدويل يف 
نيسان/أبريل، واملكسيك الذي ظل يطبق سياسة نشطة دف حتسني حالـة ديونـه، وإكـوادور 

وهندوراس اللذان أعادا هيكلة ديوما. 
ونتيجة هلذا االجتاه ارتفاع حجـم الصـادرات ، وحتقـق حتسـن شـامل يف نسـب الديـن  - ٧٠
إىل الصـادرات يف عـام ٢٠٠٠ واخنفـض املعـامل اإلقليمـي مـن ٢١٧ يف املائـة يف عـــام ١٩٩٩ 
إىل ١٨٠ يف املائـة يف عـام ٢٠٠٠. بيـد أنـه ال تـزال مسـتويات املديونيـة مرتفعـة يف عـدد مـــن 

البلدان. واخنفضت النسبة بني مدفوعات الفائدة والصادرات إىل ١٤,٥ يف املائة. 
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وبوليفيـا الـيت كـانت تـأهلت ملبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون يف عـــام ١٩٩٨،  - ٧١
شرعت يف تقدمي طلب للمرحلة الثانية من هذه اخلطـة يف بدايـة عـام ٢٠٠٠. وإذا مـا جنحـت 
يف ذلك فإا رمبـا تضمـن ختفيـف عـبء ديوـا مبـا قـدره ٦٥٠ مليـون دوالر تقريبـا. وأوفـت 
كذلك هندوراس بشروط األهلية لالسـتفادة مـن مبـادرة البلـدان الفقـرية املثقلـة بـالديون كمـا 
أا صارت مؤهلة للحصول على ختفيـض يعـادل حنـو ١٥٠ مليـون دوالر. ويف كلتـا احلـالتني 
فإن اجلانب األكرب من التمويل سيأيت من الوكاالت املتعـددة األطـراف بينمـا توفـر حكومـات 

البلدان الصناعية الرصيد املتبقي. 
ويف إكوادور، اليت علقـت خدمـة ديوـا اخلارجيـة يف تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩،  - ٧٢
وقعت احلكومة اتفاقا مـع ٩٨ يف املائـة مـن دائنيـها. وسـتخفض ديوـا البالغـة ٦,٤ مليـارات 
من الدوالرات واليت تشمل سـندات بـرادي والسـندات األوروبيـة بنسـبة تنـاهز ٤٠ يف املائـة. 
ويف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ أبـرم إكـوادور اتفاقـا أوليـا مـع نـادي بـاريس إلعـادة هيكلـة ديونـه 

الثنائية البالغة ٨٨٠ مليون دوالر. 
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أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب: جمموع الناتج احمللي اإلمجايل  اجلدول ٢ -
(النسب املئوية حمسوبة استنادا إىل القيم بأسعار عام ١٩٩٥) 

 
املتوسط السنوي معدالت النمو السنوي  

٢٠٠٠(أ) ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١  
-١٩٨١

١٩٩٠(ب) 
-١٩٩١
 ٢٠٠٠

أمريكـــا الالتينيــــة ومنطقــــة 
٣,٣ ١,٢ ٤,٠ ٠,٥ ٢,٣ ٥,٢ ٣,٦ ١,١ ٥,٢ ٣,٨ ٣,٣ ٣,٨ البحر الكارييب 

امـــوع الفرعـــي، أمريكــــا 
٣,٣ ١,٢ ٤,٠ ٠,٤ ٢,٣ ٥,٢ ٣,٦ ١,١ ٥,٣ ٣,٩ ٣,٣ ٣,٨ الالتينية(ج) 

ـــــة  امـــوع الفرعـــي، منطق
٢,٣ ٠,١ ٣,١ ٤,٢ ٢,٩ ١,٨ ٢,٨ ٢,٨ ٣,١ ٠,٥ ٠,٧ ١,٦ البحر الكارييب 

٤,١ -٠,٧ -٠,٥ -٣,٤ ٣,٨ ٨,٠ ٥,٥ -٢,٩ ٥,٨ ٥,٩ ٩,٦ ١٠,٦ األرجنتني 
١,٧ ١,٧ ٢,٤ -٩,٥ ١,٠ ٣,٩ ٢,٣ ٣,٠ ٤,٤ ٢,٢ ٣,٠ ٥,٠ إكوادور 

٣,٣ ٦,١ ٣,٤ ٤,٥ ٣,٩ ٥,٥ ٦,٠ -٤,٨ ٦,٢ ٥,٠ ٠,٩ ٢,٧ أنتيغوا وبربودا 
٢,٩ ٠,٠ -١,١ -٣,٨ ٤,٣ ٥,٠ ٥,٠ -٢,٣ ٧,٠ ٣,٥ ٨,٣ ٣,٧ أوروغواي 
١,٨ ٣,٠ ٠,٠ -٠,١ -٠,٦ ٢,٤ ١,١ ٤,٥ ٣,٠ ٤,٠ ١,٧ ٢,٥ باراغواي 
٢,٦ ١,٦ ٤,٢ ١,١ ٠,١ ٣,١ ٢,٥ ٤,٢ ٦,٢ ٤,٥ -٠.٣ ١,٠ الربازيل 

١,٤ ١,١ ٢,٩ ٢,٥ ٤,٣ ٢,٤ ٤,٠ ٢,٦ ٣,٥ ١,٠ -٥,٥ -٣,٦ بربادوس 
٤,٥ ١,٤ ٢,٧ ٣,٢ ٤,٦ ٤,٧ ٢,٧ ١,٩ ٣,١ ٥,٣ ٨,٢ ٩,٠ بنما 

٣,٨ ٠,٢ ٢,٢ ٠,٨ ٥,٤ ٤,٩ ٤,٥ ٤,٧ ٤,٨ ٤,٣ ١,٧ ٥,٤ بوليفيا 
٤,١ -١,٢ ٣,٦ ١.٤ -٠,٤ ٦,٨ ٢,٥ ٨,٦ ١٢,٧ ٤,٨ -٠,٤ ٢,٧ بريو 
٤,٠ ٤,٥ ٥,٩ ٥,٧ ١,٥ ٤,١ ١,٣ ٣,٧ ١,٦ ٤,٣ ٩,٠ ٣,٠ بليز 

٣,٦ -٢,٦ ٥,٠ ٧,٨ ٥,٣ ٤,٠ ٤,٤ ٤,٢ ٤,٢ -١,٢ -١,٠ ٣,٥ ترينيداد وتوباغو 
٠,٦ ٢,٢ ٠,٥ ٠,٧ -١,٠ -٢,٢ -٠,٣ ١,٨ ١,٩ ١,٨ ٢,٥ ٠,٣ جامايكا 

٥,٩ ٢,٤ ٧,٨ ٧,٩ ٧,٩ ٨,٣ ٦,٧ ٤,٦ ٣,٥ ٣,٣ ٨,٣ ١,٠ اجلمهورية الدومينيكية 
٢,٠(د) ٤,٤ ٠٠ ٠,٧ ٢,٨ ٢,٢ ٢,٩ ١,٢ ١,٩ ١,٩ ٢,٣ ٢,١ دومينيكا 

ســــانت فنســــــنت وجـــــزر 
٣,٤(د) ٦,٥ ٠٠ ٤,٠ ٥,٨ ٣,٥ ١,٢ ٧,٨ -٢,٣ ٢,٠ ٦,٩ ١,٧ غرينادين 

٣,٧(د) ٥,٨ ٠٠ ٢,٢ ٠,٩ ٦,٩ ٥,٧ ١,٨ ٥,٥ ٤,٦ ٣,٢ ٢,٦ سانت كيتس ونيفس 
٢,١(د) ٦,٨ ٠٠ ٣,٥ ٢,٦ -٠,٣ ٠,٨ ٢,١ ٤,٦ -١,٣ ٧,٥ -٠,٤ سانت لوسيا 

٤,٣ -٠,٤ ٢,٠ ٣,٤ ٣,٥ ٤,٢ ١,٨ ٦,٢ ٦,٠ ٦,٤ ٧,٣ ٢,٨ السلفادور 
٢,١(د) ٠,٥ ٠٠ ٢,٣ ١٢,٥ ٥,٣ ٧,٦ ٣,٧ -٠,٨ -١١,٨ -١,٨ ٣,٩ سورينام 

٦,١ ٣,٠ ٥,٤ -٠,١ ٣,٦ ٦,٨ ٦,٩ ٩,٠ ٥,١ ٦,٦ ١٠,٩ ٧,٣ شيلي 
٣,٦(د) ٤.٩ ٠٠ ٧,٧ ٧,٦ ٤,٣ ٣,٠ ٣,١ ٣,٤ -١,١ ١,٠ ٣,٧ غرينادا 

٤,١ ٠,٩ ٣,٣ ٣,٦ ٥,١ ٤,٤ ٣,٠ ٥,٠ ٤,١ ٤,٠ ٤,٩ ٣,٧ غواتيماال 
٦,٢ -٢,٩ ٢,٩ ٣,٩ -٢,٢ ٦,٧ ٨,٦ ٣,٨ ٩,٤ ١١,٥ ٩,١ ٨,٩ غيانا 

٢,٣ -٠,٧ ٣,٢ -٥,٨ ٠,٧ ٧,٤ -٠,٤ ٥,٩ -٣,٧ -٠,٤ ٧,٠ ١٠,٥ فرتويال 
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املتوسط السنوي معدالت النمو السنوي  

٢٠٠٠(أ) ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١  
-١٩٨١

١٩٩٠(ب) 
-١٩٩١
 ٢٠٠٠

-١,٤ ٣,٧ ٥,٥ ٦,٢ ١,٢ ٢,٥ ٧,٨ ٢,٤ ٠,٦ -١٤,٧ -١١,٢ -١٠,٩ كوبا 
٤,٧ ٢,٢ ١,٤ ٧,٦ ٧,٧ ٥,٦ ٠,٦ ٣,٩ ٤,٨ ٥,٩ ٨,٦ ١,٣ كوستاريكا 

٢,٥ ٣,٧ ٣,٠ -٣,٩ ٠,٧ ٣,٣ ١,٩ ٤,٩ ٥,٩ ٤,٤ ٣,٦ ١,٨ كولومبيا 
٣,٥ ١,٩ ٦,٩ ٣,٧ ٥,١ ٦,٨ ٥,٤ -٦,١ ٤,٤ ١,٨ ٣,٧ ٤,٢ املكسيك 
٣,٥ -١,٥ ٥,٣ ٦,٩ ٤,١ ٥,٤ ٥,١ ٤,٤ ٤,٠ -٠,٤ ٠,٨ -٠,٤ نيكاراغوا 

-١,٠ -٠,٥ ١,٢ ٢,٤ ٣,٢ ١,٥ ٢,٨ ٥,٠ -٨,٣ -٢,٢ -١٣,٨ ٠,١ هاييت 
٣,٢ ٢,٤ ٤,٨ -٢,٠ ٣,٣ ٥,٠ ٣,٧ ٣,٧ -١,٩ ٧,١ ٥,٨ ٢,٧ هندوراس 

  
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، على أساس األرقام الرمسية حمولة إىل الدوالر باألسعار الثابتة  املصدر:

لعام ١٩٩٥. 
ااميع وااميع الفرعية ال تشمل البلدان اليت مل تتوفر بشأا معلومات.  مالحظة:

تقدير أويل.  (أ)
استنادا إىل أسعار عام ١٩٩٠ الثابتة.  (ب)

١٩ بلدا؛ ال تشمل كوبا.  (ج)
الفترة ١٩٩١-١٩٩٩.  (د)

 


