دروس من االزمت االقتصاديت االرجنتينيت
المقذمت :
باج مىظىع المذَىنُث الخاسخُث من اهم المععالج الدٍ خىاخه الدصاداج دول امُشكا الالخُنُث  ،ار وصلتح وىادلذ هلزل اللذَى
وٍ بعط ختك الذول الً نغةث كةُشت من الناخح المىمٍ االخمالٍ لها  ،االمش الزٌ اصةر َهذد بدذَث بشامح الدنمُث وٍ ختك الةتذا
 ،ندُدث لدىخُه مىاسد المددمع لدغذَـذ الغاغ ووىادذ الذَى دو خىخُهها لدطىَش بشامح الدنمُث .
هزا الىظع اوشص العذَذ من المشاكل االخشي المدعتمث بسُات مىاغنٍ ختك الةتذا من اهمها الةطالث والدعخم  ،واالسخندُن وازذت
مللن هللزل الةتللذا الدللٍ خخطللح دَىنهللا زللاخض الللـ  ) 011متُللاس دوالس  ،ىتللً الللشام مللن انهللا خعدةللش مللن الللذول النامُللث ال نُللث
والمدطىست  ،ومذ خعشض هزا الةتذ الً اصمث دعدىسَث خانمث ادج الً خذهىس الىظع الغُاعلٍ اللذاختٍ ا لش خلىالٍ خمغلث س علا
ىتً الغلتطث االملش اللزٌ للم خشلهذل االسخندلُن ولٍ خاسَخهلا  .وكلا وسا هلزا الدلذهىس ال ةُلش ولٍ الىظلع الغُاعلٍ هلى خلذهىس
الدصادٌ خطُلش بغلةا الشكلىد االلدصلادٌ اللزٌ اصلاص االلدصلاد االسخندُنلٍ خلشا خلشاكم ملذَىنُدها العلخمث الدلٍ للذسج بلـ
 ) 021متُاس دوالس .
الغايت :
خغتُػ العى ىتً االصملث الغُاعلُث ـ االلدصلادَث ولٍ االسخندلُن  ،ومعشولث االعلةاص السمُمُلث لدتلك االصملث  ،ملع خمُلُم لتةلشامح
االلدصادَث الدٍ غشزها الشدُظ االسخندُنٍ الخامظ .
نبذة تاريخيت :
االسخندُن هٍ ازذي دول امشَ ا الالخُنُث  ،خةتغ مغازدها 7س ) 1متُى كُتى مدش مشبع وهلٍ بلزلك لانٍ اكةلش دوللث ملن زُل
المغازث وٍ امُشكا الالخُنُث بعذ الةشاصَل  ،اما ىذد ع انها وُةتغ  ) 23متُى نغمث وهٍ بزلك سابع اكةلش دوللث ملن زُل ىلذد
الغ ا وٍ ختك الماست بعذ الةشاصَل والم غُك وكىلىمةُا  ،وهٍ صازةث ال اكةش الدصاد بعذ الةشاصَل وكىلىمةُا .
َعدةش االلدصاد االسخندُنٍ الدصاد صساىٍ من الطشاص االول ار خش ل المندداج الضساىُث نغةث  ) %01ملن زدلم الصلادساج
االسخندُنُث وَعدةش الهنىد االمُشكُُن اولً الغ ا الزَن لطنىا االسخندُن  ،وبعذ االخدُاذ االعةانٍ اللزٌ بلذع ىلا  0103ملاج
ااتا الغ ا االصتُُن بغةا الفمش واالمشاض  ،واصةسىا الُى الَش تى عىي  %2من ع ا االسخندُن الزَن َنسلذسو ملن
اصىل اوسوبُث .
خشلدهش االسخندلُن بدصلذَش السةلىص  ،ودشل ل صساىلث السنطلث عللةع االساظلٍ االسخندُنُلث الصلالسث لتضساىلث  ،وُملا خلاخٍ الللزست
بالمشخةث الثانُث م المطن بالمشخةث الثالثث .
وخندح االسخندُن المتُل من النفػ  ،وبعط المعاد مثل الضنك والةشلُى والمن نُض  ،والسذَذ .
اما وٍ مدلال الصلناىث ودعدةلش االسخندلُن ملن بتلذا امُشكلا الالخُنُلث الشادلذت ولٍ هلزا المدلال  ،وهلٍ خدمدلع باالكدفلا اللزاخٍ ملن
المنددللاج ال زادُللث  ،واصللةسح خسدللل م انلله مدمذمللث وللٍ مدللال الصللناىاج الثمُتللث  ،كصللناىث المشكةللاج ال ةُللشت  ،اظللاوث الللً
الصللناىاج الةدشوكُمُاوَللث والةالعللدُ ُث والفللاَةش كللالط  .وخمللى االسخندللُن بدصللذَش مندداخهللا الضساىُللث الللً كللل مللن الىالَللاج
المدسذت االمُشكُث  ،سوعُا  ،اوسوبا الششلُث  ،هىلنذا  ،الةشاصَل  ،المانُا  ،الصُن واَطالُا .
اما واسداخها الشدُغُث وداخٍ من الىالَاج المدسذت االمشَ ُث  ،المانُا  ،بشَطانُا  ،ونضوَال والةشاصَل  ،وا واسداخها الشدُغُث ملن
ختك الةتذا خد ى من السذَذ  ،الىلىد  ،الىسق  ،الغدُل وال ُمُاوَاج .
اما الذعدىس االسخندُنٍ ومذ عُلش وٍ ىا  0512ولذ خم خعذَته لعذت مشاج ولذ خا وٍ الذعلدىس ا االسخندلُن خمهىسَلث وُذسالُلث
مع عتطاج لعا دُث وخنفُزَث وخششَعُث منفصتث ولذ دىا دعدىس االسخندُن الً ا الغلتطث الدنفُزَلث َمىدهلا اللشدُظ اللزٌ َُندخلا
مةاششت من لةل الشعا لمذت اسبعث عنىاج  ،وا الشدُظ ونادةه َدا ا َ ىنا من الشوما ال ا ىلُك  ،وىمشهما اكثش من 21
) عنث  ،وا الشدُظ َ ى اَعا المادذ العا لتمىاج المغتسث .
عما ال ىن شط االسخندُنٍ وُد ى من مدتغٍ الشُىش والنىاص  ،ومدتظ الشُىش َد ى ىتلً االللل ملن نلادةُن ملن كلل مساو لث
َندخةا لمذت خغعث عنىاج  .اما مدتظ النىاص وُندخةى اىعا ل من لةل الشعا بصىست مةاششت لمذت اسبعث عنىاج .
بذايت االزمت االرجنتينيت :
خشللُش ازصللادُاج المن مللاج الذولُللث والةُانللاج الصللادست ىللن الس ىمللث االسخندُنُللث  ،ا دَللى االسخندللُن بت للح  ) 021متُللاس
دوالس امُشكٍ ىا  ، 1110وا هزل الذَى اصةسح الش ل الشاال لىاظعٍ الغُاعلاج االلدصلادَث وُهلا  ،لدغلةا هلزل اللذَى
المدشاكمث ووىادذها وٍ اصمث الدصادَث خانمث  ،اظاوث الً ا شهلا ىتلً االعلدمشاس الغُاعلٍ  ،وبمىخلا الملا شاج المدازلث َم لن
المىل ا اصمث الذَى وٍ اوادل الثمانُناج مهذج الً ادخال اصالزاج واععث المذي وٍ االلدصاد االسخندُنٍ اُلشج ىتلً نسلى
زاعم النمىرج الدنمىٌ الدمتُذٌ الزٌ َعدمذ ىتً " اصالذ الىاسداج " و ا لضاما ىتً بشامح الدصلسُر ولٍ الثمانُنلاج  ،الدلٍ
خم خعمُمها وٍ امشت اشدذاد االصمث االلدصلادَث الدلٍ كانلح خملش بهلا اللةالد زُننلز  ،ا خدلذ علةال علشَعث لخفلط ىدلض السغلاص
الداسٌ مع المُا وٍ الىلح راخه بالامث اعاط لتنمى المغلدمةتٍ  ،وفلٍ الملذي المصلُش كلا ملن العلشوسٌ زدلً َدسملك خخفلُط

العدض " الزٌ َغاوٌ الفشق بُن المصشوواج المستُث والذخل المىمٍ " ا خشكض الغُاعث االلدصادَث ىتً خخفُط النفماج اكثلش
من خشكُضها ىتً سوع الناخح  ،ار ا عُاعاج سوع الناخح شذَذت الةطً وٍ خسمُك الندادح المشخىت  ،للزلك ولا بلشامح الدصلسُر
عُطشج ىتُها م ىناج خسمُك االعدمشاس وٍ بعذل الغُاعٍ .
ولللذ شللمتح هللزل الةللشامح خخفُعللاج هادتللث وللٍ ىدللض المطللاع العللا واخةللاع اخللشا اج نمذَللث خغللدهذ خسمُللك انخفللاض وللٍ عللعش
الصش السمُمٍ مع خدنا خصاىذ الدعخم بمعذل عشَع باالظاوث الً بُع الماعغاج العامث الخاعشت الً المطاع الخاص .
وبمدشد خخطٍ اعىع مشازل االصمث اخدهح االسخندلُن اللً الةلذ ولٍ خطةُلك عُاعلاج الدصلادَث اكثلش ىمملا واخلشا اصلالزاج
ماعغُث م متث لغُاعاج خسمُك االعدمشاس  ،ورلك الَداد ال شو المادَث لدسمُك النمى المابل لالعدمشاس والسذ من الفمش .
وٍ هزل اال نا  ،زاول صنذوق النمذ الذولٍ الدختٍ ىن االسخندُن ومع م دول امُشكا الالخُنُث  ،وللا بمساوللث ولشض عُاعلاج
الدصادَث خاصث به لدطةُمها وٍ ختك الذول وعال وتن خسصل ىتً مغاىذاج مالُث .

