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اختالالت هيكلية:
ملاذا تراجعت قيمة العمالت يف دول امريكا الالتينية؟

اأواًل: خ�ضائ�ش اقت�ضادات دول اأمريكا الالتينية    
يعــد فهــم ديناميــات اقتصــادات دول أمريــكا الاتينيــة مهمــة معقــدة 
للغايــة، نظــراً لخصوصيــة البنيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة لبلــدان 
هــذه المنطقــة. فــا يمكــن ألي نمــوذج اقتصــادي تقليــدي أن ينجــح 
ــة  ــاد التاريخي ــل األبع ــا تجاه ــدول إذا م ــذه ال ــل ه ــم وتحلي ــي فه ف

والبيئــة االجتماعيــة لهــا.  

ــص  ــى خصائ ــارة أوالً إل ــن اإلش ــد م ــياق، الب ــذا الس ــي ه وف
اقتصــادات دول أمريــكا الاتينيــة، كمــا وصفهــا علمــاء االقتصــاد 
مثــل "راؤول بريبيــش")1(، و"سيلســو فيورتــادو")2( و"فرنانــدو 
فاهنزلبــر")3(، وذلــك مــن أجــل تقديــم إطــار تحليلي متكامــل لتركيبة 
النظــام االقتصــادي لــدول أمريــكا الاتينيــة ودينامياتــه. وتتمثــل هذه 

الخصائــص فــي التالــي: 

ــاع  ــف االقتصــادي، وباتس ــن التخل ــذه االقتصــادات م ــاة ه • معان
معــدالت عــدم المســاواة المجتمعيــة، وضعف كفــاءة توزيــع الدخل.

• االتجــاه المتأخــر نحــو التصنيــع، وبالتالــي فهــي لــم تمــر بــدورات 
التنميــة الصناعيــة والماليــة نفســها التــي ســارت عليهــا اقتصــادات 

الــدول المتقدمــة. 

• اعتمــاد دول أمريــكا الاتينيــة علــى تصديــر، إمــا منتجــات 

ــة،  ــة المضاف ــة الصناعي ــاض القيم ــم بانخف ــلع تتس ــة أو س زراعي
وهــو مــا يعــزز مــن اختــال الميــزان التجــاري، نظــراً النخفــاض 

ــلع. ــك الس ــر تل ــدات تصدي عائ

ــراً  ــة، نظ ــة المختلف ــم الدول ــن أقالي ــة بي ــة المتوازي ــاب التنمي • غي
ألنهــا اقتصــادات موجهــة نحــو التصديــر، وبالتالــي فــإن المناطــق 
ــاب  ــى حس ــك عل ــراً، وذل ــواً كبي ــهدت نم ــر ش ــة بالتصدي المرتبط
التكامــل  بــدوره عمليــة  أعــاق  المناطــق األخــرى، وهــو مــا 

االقتصــادي علــى المســتوى الوطنــي. 

ــدالً  ــا، ب ــة المهــارة والتكنولوجي ــى الصناعــات كثيف • االعتمــاد عل
مــن الصناعــات كثيفــة العمالــة، وذلــك علــى الرغــم مــن تمتــع دول 
ــاع حجــم  ــي ارتف ــا ســاهم ف ــو م ــة، وه ــن العمال ــض م ــارة بفائ الق
ــة  ــة واقتصادي ــات اجتماعي ــن تداعي ــا م ــب عليه ــا يترت ــة بم البطال

ســلبية. 

ــي  ــيات، والت ــددة الجنس ــركات متع ــن الش ــر م ــدد كبي ــار ع • انتش
تســعى إلــى تحقيــق أكبــر اســتغال ممكــن مــن األســواق الناشــئة، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالعمالــة الرخيصــة، أو انخفاض أســعار المواد 

الخــام، حتــى لــو كان ذلــك علــى حســاب المصلحــة الوطنيــة. 

ــو  ــدورات نم ــاً ب ــة دوم ــكا الاتيني ــاط اقتصــادات دول أمري • ارتب
ــى  ــم، فعل ــي العال ــة ف ــية المتقدم ــدول الرئيس ــاد اقتصــادات ال وكس

تشـــهد اقتصـــادات دول أمريـــكا الالتينيـــة انخفاضـــًا حـــادًا يف قيمـــة عملتهـــا، ويرجـــع ذلـــك إىل ارتفـــاع قيمـــة الـــدوالر 
األمريكـــي إىل أعلـــى قيمـــة لـــه منـــذ العـــام 2003. فعلـــى ســـبيل املثـــال، ظـــل ســـعر صـــرف الريـــال الربازيلـــي ملـــدة 
ـــوايل  ـــي اآلن ح ـــدوالر األمريك ـــة ال ـــت قيم ـــا وصل ـــي، بينم ـــدوالر األمريك ـــل ال ـــال مقاب ـــني 1.8 و2 ري ـــرتاوح ب ـــنوات ي ـــر س عش
ـــال. وكذلـــك األمـــر لبقيـــة العمـــالت الالتينيـــة، فقـــد بلـــغ الـــدوالر األمريكـــي حـــوايل 637 بيـــزو شـــيلي، وحـــوايل 2900  3.5 ري

بيـــزو كولومبـــي، وهـــو مـــا يعكـــس تراجعـــًا كبـــريًا يف قيمـــة هـــذه العمـــالت مقارنـــة بقيمتهـــا منـــذ عقـــود. 

ألسيديس إدواردو 

باحث يف قسم السياسات التكنولوجية 
والعملية، جامعة كامبيناس، سان باولو، 

الربازيل
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كيف يفكر العامل الثاين؟

ســبيل المثــال، انعكــس النمــو االقتصــادي، الــذي حققتــه الواليــات 
المتحــدة وأوروبــا فــي عقــدي الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن 
العشــرين علــى دول أمريــكا الاتينيــة، وقــد ظهــر ذلــك فــي 
ــن  ــل واألرجنتي ــي البرازي ــة ف ــع، خاص ــدالت التصني ــاع مع ارتف
والمكســيك، فــي حيــن أن أزمتــي ســوق النفــط فــي عامــي 1973 
و1979 واللتيــن أصابتــا االقتصــادات الكبــرى فــي العالــم بالكســاد 
ــة فيمــا يســمى بـــ  ــكا الاتيني ــا اقتصــادات أمري االقتصــادي، أدخلت

ــق فيهــا نمــواً. ــم تحق ــي ل ــود"، أي الســنوات الت ــد المفق "العق

هــذه  أســباب ضعــف  فهــم  علــى  الخصائــص  هــذه  وتســاعد 
االقتصــادات.

ثانيًا: االأ�ضباب اخلارجية لرتاجع قيمة العمالت الالتينية
إذا اعتبرنــا أن الــدورات االقتصاديــة العالميــة )مــن نمــو وكســاد( 
تشــكل بعــداً أساســياً لفهــم حالــة األســعار الداخليــة فــي اقتصــادات 
أمريــكا الاتينيــة، فــإن فــي وســعنا التأكيــد علــى أن اختــال أســعار 
العمــات ال ينبــع فقــط مــن أســباب داخليــة، بــل هــو أيضــاً انعــكاس 

ألزمــات أو تغيــرات اقتصاديــة خارجيــة.

1- تعافي االقتصاد األمريكي على حساب األسواق الناشئة: 

ــزان التجــاري  ــق المي ــرن الماضــي، حق ــن الق ــبعينيات م ــذ الس من
للواليــات المتحــدة عجــزاً مزمنــاً، وذلــك علــى الرغــم مــن اســتيراد 
الواليــات المتحــدة البضائــع الزراعيــة والمصنعة من آســيا وأوروبا 
لمنتجــات  األمريكــي  االقتصــاد  وتصديــر  الاتينيــة،  وأمريــكا 
ــزان  ــي المي ــز ف ــن العج ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــا المتقدم التكنولوجي
التجــاري، فــإن تدفقــات حســاب العمليــات الرأســمالية كانــت تــوازن 
ــي  ــة ف ــي حجــم االســتثمارات األجنبي ــد كان إجمال هــذا العجــز، فق
االقتصــاد األمريكــي تفــوق حجــم االســتثمارات الخارجــة منــه 

ــي أســواق دول أخــرى. ــتثمار ف لاس

وقــد اســتمر هــذا الوضــع قائمــاً، حتــى شــهدت الواليــات 
المتحــدة أزمــة الرهــن العقــاري فــي عــام 2008، وهــو مــا أحــدث 
اهتــزازاً كبيــراً فــي رؤوس األمــوال، وأحــدث عجــزاً فــي ميــزان 
المدفوعــات )والــذي يتكــون مــن قســمين رئيســيين همــا: الحســاب 
ــى  ــود إل ــا يع ــو م ــمالية(، وه ــات الرأس ــاب العملي ــاري، وحس الج
تراجــع القــدرة التصديريــة، بالتــوازي مــع هــروب رؤوس األمــوال 

ــاري مباشــرة. ــات المتحــدة بعــد أزمــة الرهــن العق خــارج الوالي

ونتيجــة لهــذا العجــز الكبيــر فــي ميــزان المدفوعــات، زاد 
ــتثمارات  ــت االس ــدة، وتراجع ــات المتح ــام للوالي ــن الع ــم الدي حج
ــة، ومــن أهمهــا  ــة، وتفاقمــت بعــض المشــكات االجتماعي األجنبي
البطالــة. وفــي محاولــة الحتــواء هــذه المشــكات، وتعزيــز النمــو 
ــن  ــلة م ــي" سلس ــة "االحتياطــي الفيدرال ــذت هيئ االقتصــادي، اتخ
اإلجــراءات، أدت، فــي جانــب منهــا، إلــى رفــع قيمــة الــدوالر 

ــي:  ــو التال ــى النح ــك عل ــي، وذل األمريك

ــز نمــو االســتثمارات  ــدة مــن أجــل تحفي • تخفيــض معــدالت الفائ
ــام 2008. ــي الع ــة ف األجنبي

• االســتمرار فــي خطــة اإلنعــاش االقتصــادي، والتــي بلغــت حوالي 
75 مليــار دوالر فــي ديســمبر 2013، وحوالــي 55 مليــار دوالر 

فــي مــارس 2014)4(.

• عــدم إصــدار ســندات جديــدة، ســواء كانــت ســندات الرهــن 
العقــاري، أو ســندات الخزانــة األميركيــة، والتــي كانــت مــن  
العوامــل األساســية التــي أدت إلــى خفــض قيمــة الــدوالر األمريكي.

• التفــاؤل الــذي يســود ارتباطــاً باالنتخابــات األمريكيــة، وسياســات 
اإلصــاح االقتصــادي، التــي ســتطبقها، والتــي تــؤدي إلــى زيــادة 

قيمــة الــدوالر)5(. 

وقــد ترتــب علــى هــذه اإلجــراءات، أن قــام المســتثمرون 
ورؤوس األمــوال بتحويــل وجهاتهــم عــن االقتصــادات الناشــئة إلــى 
الواليــات المتحــدة مــرة أخــرى)6(. وهــو مــا رفــع مــن قيمــة الدوالر 
األمريكــي، وقــد كان تأثيــر ذلــك علــى دول أمريــكا الاتينيــة أكثــر 
ســوءاً فــي ظــل أزمــة انهيــار أســعار الســلع، وتباطــؤ نمــو االقتصاد 
الصينــي، باإلضافــة إلــى النمــو االقتصــادي المتواضــع فــي عمــوم 
بلــدان العالــم خــال الســنوات الخمــس األخيــرة، وهــو مــا أثــر ســلباً 

علــى تدفقــات االســتثمارات األجنبيــة إلــى بلــدان القــارة.

2- تراجع األسعار الدولية للسلع 

ــت  ــة حقق ــكا الاتيني ــن أن بعــض اقتصــادات أمري ــى الرغــم م عل
ــنوياً،  ــي 3.3% س ــغ حوال ــام 2004، بل ــذ ع ــاً من ــواً متواضع نم
فإنهــا حققــت بعــض النجاحــات، إذ اســتطاعت زيــادة الصــادرات، 
خاصــة مــن الســلع الزراعيــة والمعدنيــة، إلــى الصيــن والواليــات 
المتحــدة وأوروبــا. غيــر أن هــذا النمــو قــد تأثــر ســلباً أثنــاء األزمــة 
الماليــة العالميــة فــي 2008، إذ انتكــس متوســط معــدالت النمــو في 

دول أمريــكا الاتينيــة إلــى 2% ســنوياً.

ويرجــع ذلــك بصــورة أساســية إلــى تراجــع حجــم الصــادرات، 
وهــو مــا يعــود بدرجــة كبيــرة إلــى انخفــاض أســعار الســلع األوليــة 
كالمنتجــات الزراعيــة والمــواد الخــام بــدءاً مــن عــام 2010، وفــي 
هــذا الســياق، فــإن اقتصــادات كل مــن البرازيــل، والمكســيك، 
ــاط  ــراً الرتب ــراً نظ ــر تأث ــدان األكث ــي البل ــيلي، ه ــا وتش وكولومبي

تعتمــد علــى تصديــر  الخارجيــة، حيــث  بالســوق  اقتصاداتهــا 
ــة.  ــة والســلع المعدني المنتجــات الزراعي

3- تباطؤ نمو االقتصاد الصيني

وتزامــن انخفــاض حجــم صــادرات دول المنطقــة مــع تباطــؤ نمــو 
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ملاذا تراجعت قيمة العمالت يف دول امريكا الالتينية؟

االقتصــاد الصينــي، فقــد كانــت الصيــن أكبــر مســتورد للمــواد الخام 
ــكا الاتينيــة خــال الخمــس عشــرة ســنة األخيــرة.  مــن دول أمري
ــو  ــة غيتولي ــع لمؤسس ــي لاقتصــاد التاب ــد البرازيل ــب المعه فبحس
فارغــاس)7(، فــإن هنــاك ميــاً منــذ العــام 2010 إلــى خفــض 
ــي  ــن، بســبب تراجــع معــدالت النمــو مــن 10% ف واردات الصي
عــام 2010 إلــى حوالــي 7% خــال العــام 2015، وذلــك وفقــاً 

لتوقعــات رئيــس الــوزراء الصينــي لــي كــه تشــيانغ)8(.

وممــا ســبق يمكننــا القــول إن انخفــاض حجــم الصــادرات 
ــم تراجــع  ــة، وتراجــع أســعار الســلع المصــدرة، ومــن ث مــن ناحي
إيــرادات الصــادرات، أثــرت ســلباً علــى تدفــق الــدوالر األميركــي 
إلــى االقتصــادات الوطنيــة، وهــو مــا شــكل بــدوره ضغطــاً علــى 
االحتياطيــات األجنبيــة، وأدى إلــى تراجــع قيمــة العملــة المحليــة. 

ــى معــدالت النمــو االقتصــادي. وهــو مــا أثــر ســلباً عل

ثالثًا: االأ�ضباب الداخلية لرتاجع قيمة العمالت
إلــى جانــب العوامــل الخارجيــة التــي أثــرت علــى قيمــة العمــات 
المحليــة، هنــاك أيضــاً بعــض المشــكات الداخليــة التــي أثرت ســلباً 
ــا  ــا فيم ــل أهمه ــي يتمث ــة بصــورة مباشــرة، والت ــة العمل ــى قيم عل

يلــي:

1- اإلجــراءات التــي تتخذهــا الحكومــة مــن أجــل دفــع الديــن العــام، 
ــى  ــلباً عل ــر س ــا يؤث ــو م ــب، وه ــادة الضرائ ــا زي ــن بينه ــي م والت

نشــاط التصديــر، ويقلــل مــن تنافســية الســلع المصــدرة.

2- األزمــات السياســية الداخليــة التــي تهــدد فاعليــة خطــط التعافــي 
ــى عــزوف المســتثمرين  ــع إل ــي تدف ــة، والت ــن ناحي االقتصــادي م
ــة  ــة مــن الناحي ــكا الاتيني األجانــب عــن االســتثمار فــي دول أمري

ــرى)10(.  األخ

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن الــدول قــد تلجــأ في أوقــات أزمات 
االقتصاديــة إلــى تخفيــض قيمــة العملــة، بهــدف تحفيــز الصــادرات 
ــادة  ــن زي ــن م ــن المصدري ــا يمك ــو م ــواردات. وه ــن ال ــد م والح
ــاض  ــادة تنافســية ســلعهم بســبب انخف ــك نظــراً لزي ــم، وذل أرباحه

ســعرها فــي األســواق الدوليــة، وهــو مــا يحفــز قطــاع التصديــر. 
وعليــه، وفــي ســياق أزمــة اقتصــادات دول أمريــكا الاتينيــة والتــي 
تعتمــد فــي جانــب كبيــر منهــا علــى نشــاط التصديــر، نجــد أنــه مــن 
الطبيعــي أن تختــار بلــدان أمريــكا الاتينيــة اإلبقــاء علــى انخفــاض 

قيمــة عماتهــا)9(.

ــز  ــة يحف ــة العمل ــض قيم ــار خف ــون خي ــن ك ــم م ــى الرغ وعل
ــا  ــاه له ــة يجــب االنتب ــاراً جانبي ــار أث ــذا الخي ــإن له الصــادرات، ف
ــاع التضخــم)11(، إذ  ــار ارتف ــك اآلث ــم تل ــن أه ــن بي ــا. وم ومعالجته
ــذ منتصــف  ــال، من ــى ســبيل المث ــي، عل ــي االقتصــاد البرازيل يعان
2014، مــن ارتفــاع معــدالت التضخــم، والتــي وصلــت إلــى 
6.5%، وهــو مــا تســبب فــي ارتفــاع األســعار، ومــا يترتــب علــى 

ــة.  ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــن تداعي ــك م ذل

ومــن الناحيــة األخــرى، فــإن اســتمرار تراجــع ســعر الصــرف 
لعمــات دول أمريــكا الاتينيــة، يمكــن أن يــؤدي إلــى رفــع مســتوى 
لتقريــر مؤسســة موديــز للتصنيــف  مخاطــر االئتمــان، فوفقــاً 
االئتمانــي، فــإن "انخفــاض ســعر صــرف العملــة يؤثــر ســلباً علــى 
الشــركات والحكومــات فــي أمريــكا الاتينيــة، التــي يجــب عليهــا 
تســديد ديونهــا بالــدوالر األمريكــي")12(، وبالتالــي فــإن خفــض 
قيمــة عملتهــا أمــام الــدوالر، ســوف تترتــب عليهــا أعبــاء إضافيــة 
عنــد تســديد ديونهــا، وفــي اآلونــة األخيــرة، وبســبب عوامــل 
عــدة، خفضــت "مؤسســة موديــز" تصنيــف البرازيــل االئتمانــي، 
وهــو األمــر الــذي أدى إلــى مزيــد مــن تعقيــد الوضــع االقتصــادي 

ــاد)13(. للب

خاصــة القــول، إنــه مــن الواضــح أن البنيــة االقتصاديــة لهــذه 
ــاد  ــو والكس ــدورات النم ــر ب ــة للتأث ــر عرض ــا أكث ــدان تجعله البل
العالمــي، ومــن المتوقــع أن يســتمر تراجــع النمــو االقتصــادي 
خــال عــام 2016، بــل وربمــا تصبــح أســوأ، حيــث ال توجــد أيــة 
ــن  ــة م ــراءات اقتصادي ــاذ إج ــة التخ ــد أو ني ــن أي بل ــرات م مؤش
شــأنها مواجهــة أزمــة انخفــاض أســعار العمــات، وتراجــع النمــو 
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