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  .ونصائحه القيمة اليت أسداها يل

ألخ واألستاذ الفاضل حسين ولد لفقيه املستشار الثقايف ل ي موصولشكرو 

رية اإلسالمية املوريتانية يف اجلزائر على جهوده املخلصة وتعاونه بسفارة اجلمهو

  .الصادق معي ومع كافة الطالب املوريتانيني

كل من ساعدين يف إعداد هذا و  كافة الطلبة املوريتانيني يف اجلزائركما أشكر

  .البحث من قريب أومن بعيد

  

  
  گيموالي ولد أب ولد اگ
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  :مقدمة
نيا نفسها أمام التزامات م، وجدت موريتا1960-11- 28غداة حصولها على االستقالل في 

إمكانيات محدودة، فلم تكن وقتها موريتانيا تتوفر على أبسط مقومات انطالقة التنمية، كبيرة و

عدد قليل من السكان غالبيتهم بدو رحل ، ونتاجي متوفرال جهاز إو ،فال بنى تحتية قائمة

  .منتشرين على مساحة كبيرة أكثر من ثلثيها صحراء قاحلة

تتحمل مهام إذن كان على الدولة الموريتانية أن تنطلق من الصفر في كافة المجاالت و أن 

خدمات الالتنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل كامل، وتوفر الحد األدنى من السلع و

  .الضرورية

تطويره، و بذلك عرفت لتخطيط كوسيلة لتنمية االقتصاد وت السلطات نهج اوهكذا اتبع

تحقق في ) م1984-1963(االجتماعية خالل الفترة ا أربع خطط للتنمية االقتصادية وموريتاني

ية، و تم التحويلقامة العديد من البنى التحتية، والصناعات الخفيفة وظلها إنجازات كبيرة، مثل إ

الثروة المعدنية التي تتوفر  الطبيعية خاصة الثروة السمكية واستغالل أجزاء مهمة من الثروات

  .الرعوية إلى الموارد الزراعية والبالد على كميات هائلة منهما، باإلضافة

 إلى غاية 1975التي دخلتها موريتانيا من (حرب الصحراءإال أن ضربات الجفاف المتتالية و

ما ترتب عن ذلك من تدني لم في هذه الفترة، والكساد االقتصادي الذي اكتسح العاو، )م1978

  باإلضافة إلى قساوة شروط اإلقراض،)الحديد و السمك(الطلب على الصادرات الموريتانية 

 كل هذه العوامل كانت كفيلة بإدخال موريتانيا في دوامة من االختالالت االقتصادية .الدولية

كمتوسط سنوي ) %5.9-(     ت نمو سالبة للناتج المحلي اإلجمالي بلغت تمثلت في معدال

، من الناتج المحلي اإلجمالي% 8 و بلغ عجز الموازنة العامة ،)م1985-1976(للفترة 

من الناتج المحلي اإلجمالي % 26شكلت نسبة عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات و

بنسبة تزيد عن ) م1984-1979(ا ارتفعت خالل الفترة م، أما المديونية العامة فإنه1984سنة 

  .م1984من حصيلة الصادرات سنة % 36 و بلغت خدمة الدين ،100%

 الحكومة الموريتانية من حل سوى ، وتوفير التمويل الالزم لم تلقو لمعالجة هذه االختالالت

الديون الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تمخضت عن إعادة جدولة بعض 

الخارجية مقابل القيام بتطبيق برنامج لإلصالحات االقتصادية تحت اسم التقويم االقتصادي و 

   . اآلخر و حتى الساعةتوالي البرامج بعد ذلك واحدا تلوالمالي، لت
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و تتضمن هذه البرامج العديد من السياسات و اإلجراءات االقتصادية التي تعمل على معالجة 

، )موريتانيا بصفة خاصةو( دية التي تعاني منها الدول النامية بصفة عامة االختالالت االقتصا

  .البنك الدوليينوذلك حسب ما يراه الصندوق و

 العمل على إعادة التوازن لمختلف القطاعات االقتصادية التي تعرف استهدفت هذه السياسات

المحاور األساسية لبرامج عتبر أحد أهم ها قطاع التجارة الخارجية، الذي يمناالختالالت وهذه 

ل إلى تحرير التجارة قد سعت هذه السياسات في هذا المجاية، و االقتصاداتاإلصالح

، وتخفيض قيمة العملة الوطنية وذلك بهدف زيادة الصادرات التحول نحو التصديرالخارجية، و

 التي شكاليةمن هنا تبرز اإلة التنافسية للمنتجات المحلية و و زيادة القدر،تخفيض الوارداتو

  :هينتناولها بالبحث و
 

 ماهي انعكاسات السياسات االقتصادية التي تم إتباعها و اإلجراءات التي تم تنفيذها في ظل

   على قطاع التجارة الخارجية الموريتاني؟  االقتصادية األصولية اإلصالحاتبرامج

  

الية المتفرعة عن لت سنحاول اإلجابة على التساؤالت ا،لإلحاطة بمختلف جوانب الموضوعو

  :السؤال الجوهري

   ما فحوى برامج اإلصالحات االقتصادية األصولية؟-

   ما هي اآلثار السيئة لبرامج اإلصالحات االقتصادية األصولية؟-

 أم   لماذا لجأت موريتانيا إلى صندوق النقد الدولي؟ هل بغرض الحصول على التمويل؟-

  لمعالجة االختالالت االقتصادية؟

  أهداف البرامج االقتصادية التي طبقتها موريتانيا؟ هي طبيعة و ما-

   ما هي اإلصالحات االقتصادية التي تم تنفيذها على مستوى التجارة الخارجية؟-

 ما هي األهداف التي سعت مختلف البرامج االقتصادية لتحقيقها على مستوى التجارة -

  الخارجية؟

قتصادية في تحقيق األهداف المنشودة، سواء على  إلى أي مدى نجحت برامج اإلصالحات اال-

  مستوى التجارة الخارجية أو على مستوى االقتصاد الكلي؟

  :فرضيات البحث
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 تتمكن السياسات االقتصادية التي تم تبنيها في إطار برامج اإلصالحات االقتصادية من  لم- 1

  .معالجة االختالل الهيكلي في الميزان التجاري الموريتاني

يقوم على افتراض خاطئ بالنسبة لموريتانيا ) كحل(إجراء تخفيض قيمة العملة الوطنية إن  - 2

  ).إن كان صحيحا بالنسبة للدول المتقدمة و(بوصفها دولة نامية 

  . إن النمو في قيمة الصادرات الموريتانية ال يعدو كونه نموا كاذبا- 3

  :تحديد إطار البحث

اسة لحالة بلد معين و هو الجمهورية اإلسالمية نتيجة لعدة أمور فإننا نخصص هذه الدر

  .الموريتانية

أما اإلطار الزماني للدراسة فقد ارتأينا أن نبدأه من حيث بدأت اإلصالحات االقتصادية في 

  ).م2004(م و نختتمه عند السنة قبل الماضية 1985موريتانيا سنة 

  :مبررات اختيار الموضوع

األولوية تتجسد في معرفة مدى ار هذا الموضوع إال أن على الرغم من تداخل دوافعنا الختي

مة سياسات اإلصالح االقتصادي كمنهج للتغلب على اختالل الميزان التجاري من جهة، و مالء

من جهة ثانية رغبتنا في إضافة دراسة من هذا النوع، ذلك ألن الدراسات التي عالجت 

تجارة الخارجية في موريتانيا تعتبر موضوع انعكاسات اإلصالحات االقتصادية على قطاع ال

نادرة إن لم تكن منعدمة، و من جهة ثالثة محاولة اإلجابة على بعض األسئلة العالقة في ذهن 

 .الباحث و التي صغناها سابقا

  :أهمية الدراسة

إن أهمية هذه الدراسة تنبع من المكانة المتميزة التي يحتلها قطاع التجارة الخارجية ضمن 

قيق التنمية االقتصادية، وكون سياسات برامج اإلصالحات االقتصادية هي المرجع متطلبات تح

األساسي، إن لم تكن هي بذاتها، للسياسات االقتصادية التي تطبقها السلطات الموريتانية، مما 

يستدعي منا معرفة مدى تأثير تلك البرامج على تنمية و تطوير قطاع التجارة الخارجية من 

ادرات و الحد من الواردات وبالتالي القضاء على اختالل الميزان التجاري و خالل زيادة الص

  .من ثم المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية في موريتانيا

  :أهداف الدراسة
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تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة على مختلف التساؤالت المطروحة سابقا، إضافة إلى الخروج 

  .وير قطاع التجارة الخارجية الموريتانيبتوصيات و مقترحات قد تساهم في تط

  :المنهج و األدوات المستخدمة

 حيث ,لدراسة هذا الموضوع استخدمنا جملة من المناهج المعروفة في الدراسات االقتصادية

بدأنا بالمنهج التاريخي عند استعراضنا للمراحل المختلفة للمخططات االقتصادية المتبعة قبل 

و دية، واستخدمنا المنهج الوصفي حيث استعرضنا مكونات برامج اإلصالحات االقتصا

 كما استخدمنا . و الموارد الطبيعية للدولة،مضمون برامج اإلصالحات االقتصادية األصولية

المنهج التحليلي لشرح و تحليل اإلحصائيات واألرقام المتعلقة بالدراسة إضافة إلى المنهج 

  .تنباط أهم النتائجاالستنباطي الذي استعنا به الستخالص واس

 أما األدوات المستخدمة فتتمثل في الجداول اإلحصائية و الرسوم البيانية و األشكال، إضافة 

  .إلى القوانين و القرارات و المراسيم المتعلقة بموضوع الدراسة

  :صعوبات البحث

 أن تتحطم تلكأداء التي كاد صعوبات جمة أثناء إعدادنا لهذا البحث، لكن العقبة القد واجهتنا

عليها كل اآلمال تتمثل في مسألة الحصول على المعلومات من حث الكم ومن حيث النوعية، 

 في الوقت الذي تنعدم , و التناقضطابع القلة وعدم التفصيل) المعلومات( لب عليهاحيث كان يغ

ذي  و قد حاولت جاهدا التوفيق بين تلك المعطيات بالشكل ال,فيه مرجعية أساسية للمعلومات

  .يخدم الموضوع

  : الدراسات السابقة

حسب ما اطلعنا عليه من دراسات فإن برامج اإلصالحات االقتصادية في موريتانيا تم معالجتها 

على قطاع التجارة الخارجية ) البرامج(في بحوث سابقة من زوايا مختلفة إال أن انعكاساتها 

  .الموريتاني تمثل اإلضافة التي حاولنا إعطاؤها

  :بحثخطة ال

  :لقد تناولنا الموضوع في ثالثة فصول

الفصل األول هو فصل نظري تناولنا فيه برامج اإلصالحات االقتصادية األصولية و قسمناه 

  :إلى ثالثة مباحث

  ).المفهوم و المضمون(األصولية برامج اإلصالحات االقتصادية : المبحث األول
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  .اإلطار النظري لبرامج اإلصالح: المبحث الثاني

  .تكاليف برامج اإلصالح االقتصادية: مبحث الثالثال

تناولنا فيه برامج اإلصالح االقتصادي التي طبقتها موريتانيا و الدواعي التي : الفصل الثاني

  .رت موريتانيا على األخذ بتلك البرامج و قد قسمناه إلى خمسة مباحثبأج

  ل برامج اإلصالحاالقتصاد الموريتاني قب: المبحث األول

  )1988-1985(برنامج التقويم االقتصادي والمالي : حث الثانيالمب

  )1991-1989(برنامج الدعم والدفع : المبحث الثالث

  )1997-1992(برنامج التصحيح الهيكلي : المبحث الرابع

  )2004-1999( الوطنية لمكافحة الفقر راتيجيةاإلست: المبحث الخامس

على قطاع التجارة الخارجية و قد قسمناه إلى  تعرضنا فيه آلثار اإلصالحات :الفصل الثالث

  .ثالثة مباحث

  اإلصالحات االقتصادية المتعلقة بالتجارة الخارجية: المبحث األول

  نتائج اإلصالحات االقتصادية في مجال التجارة الخارجية: المبحث الثاني: المبحث الثاني

  تقييم نتائج اإلصالحات االقتصادية: المبحث الثالث

  .ناولنا في الخاتمة نتائج الدراسة و أهم التوصيات التي اقترحتاها في هذا المجالو أخيرا ت
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  برامج اإلصالحات االقتصادية األصولية: الفصل األول
   

  تمهيد

  

واجهت الدول النامية في منتصف القرن الماضي أزمات حادة ومتنوعة مثلت عوائق كبيرة 

وقد تنوعت أسباب المشاكل واالختالالت  .تنمية االقتصاديةحالت بين هذه الدول وتحقيق ال

االقتصادية التي اكتسحت هذه الدول، فمنها ما هو ناجم عن السياسات الداخلية التوسعية، ومنها 

ماهو ناتج عن الصدمات والتطورات الخارجية السلبية، كارتفاع أسعار الفائدة الدولية وتدهور 

  إلخ...شروط التبادل الدولي

  

في سبيلها للتغلب على هذه المشاكل لجأت اغلب الدول النامية إلى المؤسسات النقدية الدولية و

من أجل الحصول على تمويالت تقضي على مشكلة الالتوازن سواء على المستوى الخارجي 

وتتضمن هذه البرامج  .أو على المستوى الداخلي، مقابل القيام ببرامج إصالحات اقتصادية

 حسب رؤية صندوق النقد والبنك –ياسات االقتصادية التي من شانها أن تسهم العديد من الس

  . في معالجة االختالالت االقتصادية في هذه الدول-الدوليين 

  

وبناءا على ذلك سنتطرق إلى مفهوم اإلصالحات االقتصادية األصولية والعناصر التي تحويها 

سس النظرية التي قامت عليها هذه وإلى اإلطار واأل. هذه اإلصالحات في المبحث األول

البرامج في المبحث الثاني، وفي المبحث األخير سنتناول بالعرض التكاليف واآلثار السلبية 

  .جالناجمة عن تطبيق تلك البرام
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  )المفهوم والمضمون(اإلصالحات االقتصادية األصولية : المبحث األول
  

 في المطلب األول، وما االقتصادية األصوليةمفهوم اإلصالحات  في هذا المبحث سنتناول  

طلب متتضمنه هذه البرامج من سياسات مالية، ونقدية، وتجارية، وغيرها من السياسات في ال

  الثاني

  

  مفهوم اإلصالحات االقتصادية األصولية: المطلب األول
  

لهادفة إلى  والسياسات ا مجمل اإلجراءات, المفهوم التقليديييقصد باإلصالحات االقتصادية ق

تغيير الوضع االقتصادي من حال غير مرغوب فيه إلى حال أفضل، يتميز باألداء الجيد 

   1. في التسييرةوالفعالي

ويعبر عنها أيضا، بأنها حزمة من القواعد واإلجراءات والتدابير التي تتبعها الحكومة في بلد 

كون مهمة هذه الحزمة هي وت. معين يعاني من اختالل التوازن الداخلي والتوازن الخارجي

، يمكن إجمالها 2العمل على استقرار االقتصاد وإحداث تصحيحات هيكلية لتحقيق أهداف معينة

   3.في إعادة التوازن على مستوى االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي

، وقد  وتقوم على مقاربات من تبني الدولةهذه اإلصالحات قد تقوم بها الدولة من تلقاء نفسها

 الدولة مجبرة على القيام بها وفي هذه الحالة تنطلق هذه اإلصالحات من مقاربات مستمدة ونتك

يطلق عليها وعندها ، )الفكر النيوكالسيكي( لمؤسسات النقدية الدوليةمن الفكر المرجعي ل

إذن تعني اإلصالحات االقتصادية األصولية تلك السياسات . 4اإلصالحات االقتصادية األصولية

                                                   
أطروحة دكتوراه، غير  (،تجربة الجزائر: سياسات التعديل الهيكلي ومدى معالجتها لالختالل الخارجي محمد راتول -1

 .8:ص ،)2000منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر
 مجموعة النيل العربية،(، "تحليل كلي"السياسات االقتصادية على مستوى االقتصاد القومي   عبد المطلب عبد الحميد،-  2

 .211:، ص)2003القاهرة
أطروحة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية (  ،صندوق النقد الدولي وسياسات اإلصالح الهيكلي دحو سهيلة، -  3

.                                                                                       65:، ص)2002وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
ديوان المطبوعات الجزائرية، ( ، دراسة تقييميه: المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية قدي عبد المجيد، -  4

  .271: ، ص)2005الجزائر
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 على الدول التي تلجأ إليه طالبة نيياءات التي يمليها كل من صندوق النقد والبنك الدولواإلجر

  .مد يد العون والمساعدة مقابل تسهيل عملية الحصول على التمويل وإعادة جدولة الديون

ابنا شرعيا لما يسمى في قاموس صندوق النقد الدولي والبنك ) أي اإلصالحات ( وبذلك تعتبر 

مشروطية، والتي تعني ربط المساعدات والتسهيالت المالية التي تقدمها هاتان الهيئتان الدولي بال

إلى البلدان األعضاء فيهما بتبنيهم لسياسات اقتصادية تضمن تحسين معدالت األداء االقتصادي 

وتعمل، بشكل أدق، على تحقيق وضع سليم لميزان المدفوعات على مدى فترة زمنية . 1الكلي

  .معقولة

 مارس 21ذا ما أوضحه مدير عام صندوق النقد الدولي في محاضرة له في سويسرا يوم وه

ً  ال يستطيع1984 أن يوفر عونا تنمويا وليس له مثل هذه ...، حين قال إن الصندوق

فالصندوق مؤسسة نقدية، يرتبط إقراضه بتنفيذ برنامج اقتصادي من قبل القطر . الصالحية

 وهذا هو ما يعنى ً. المدفوعات على المدى المتوسطالمقترض، مصمم لتصحيح ميزان

  2.بالمشروطية

      ويطلق على مجموعة السياسات االقتصادية واإلجراءات المالية والنقدية المصاحبة لعملية 

اإلصالح عدة تسميات، بحسب الهدف المراد تحقيقه أو النتيجة المتوقع الحصول عليها جراء 

  .تطبيق برنامج اإلصالح

عالج   بً برامج التقويم المالي عندما يكون اإلصالح المالي هو العنصر الرئيسي فيفتسمى

  .اختالل ميزان المدفوعات، وإعادة التوازن الداخلي والخارجي

كما تسمى بً برامج التثبيتً حين يكون الهدف هو تحقيق استقرار االقتصاد الكلي في األجل 

ة والنقدية وغيرهما ليلعبوا دورا جوهريا في عملية القصير، من خالل استخدام السياسة المالي

  .اإلصالح االقتصادي

                                                   
 اإلسكندرية زمرك(، دراسة تحليلية تقييمية: صندوق النقد الدولي وقضية اإلصالح االقتصادي والمالي سميرة إبراهيم أيوب، 1-

  .16:، ص)م2000ب، اإلسكندرية للكتا
نظام النقد الدولي والتجارة الخارجية للبلدان : واألزمة االقتصادية العالمية..العربعبد المنعم السيد علي وعبد الرحمن،  -2

 55:  ص-، ص)1985 للدراسات والنشر والتوزيع بيروت ة للنشر والترجمة والتوزيع و المؤسسة الجامعيةكاظم(، العربية

-56.  
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ً برامج التكيفً على أساس أن العناية بتصحيح ميزان المدفوعات تتم من  ويطلق عليها أيضا

خالل تصحيح اختالل مكوناته، وكذلك االهتمام بالتطور العام لمختلف المؤشرات االقتصادية 

  .بة للعرض الكلي، وذلك للتخصيص األمثل لموارد عناصر اإلنتاجوتعديل الطلب الكلي بالنس

وصفوة القول، انه مهما تعددت التسميات وتنوعت إجراءات تصميم السياسات فان عملية 

    1:اإلصالح المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتضمن شقين أساسيين

ختص به صندوق النقد الدولي، أما الشق الثاني الشق األول هو برنامج التثبيت االقتصادي وي

  .فيعرف ببرنامج التعديل الهيكلي وهو من اختصاص البنك الدولي

  

تُعنى برامج التثبيت بتصحيح االختالالت المالية سواء كانت منعكسة في التضخم الداخلي 

كثر  الحالة األي، أو في عجز القطاع الخارجي، أو فيهما معا وه)الظاهر أو المكبوت(

 األجل، ة عالج المشكالت االقتصادية القصيرىإل) التثبيتية  ( ج وتتصدى هذه البرام2.انتشارا

 النقدية، وكذلك هروب رأس المال الوطني إلى ت االحتياطيادمثل مشكلة التضخم، ورصي

 إضافة إلىً  الموازنة بين توفير حاجات البلد من التمويل 3.الخارج، وعجز الموازنة العامة

فمعدل . خارجي من جهة، ومقدرته على خدمة مديونيته الحالية والمستقبلية من جهة أخرىال

ويتم ذلك . االستدانة المتاح يحدد درجة التمويل الضرورية لتخفيف االختالالت في االقتصاد

بواسطة تصميم برنامج تثبيت يضم إجراءات تخفيف االختالالت، وتوسيع إنتاج السلع القابلة 

  4ً .التالي تقليل حدة قيد ميزان المدفوعاتلالتجار وب

  

ويشار . أما برامج التعديل الهيكلي فتسعى إلى رفع الطاقة اإلنتاجية، ودرجة مرونة االقتصاد

إلى سياسات التعديل الهيكلي بالسياسات االقتصادية الجزئية ألن هدفها األساسي هو تحسين 

                                                   
 213: عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص-1
، بحوث الندوة الفكرية التي  الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق في البلدان العربية تالتصحيحا، مصطفى العبد اهللا.-  2

،            )1999يةدراسات الوحدة العرب بيروت، مركز(المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، الجزائر،  نظمها

  .32:ص

 .14: سميرة إبراهيم أيوب، مرجع سبق ذكره، ص-3

المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ( ،31:، مجلة جسر التنمية، العدد، التثبيت والتصحيح الهيكلي العباسمبلقا س 4-

   .                                                            04:، ص)2004ايار/مايو
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 إضافة إلى 1.ي تعيق عمل األسواقكفاءة تخصيص الموارد بتقليص مختلف التشوهات الت

  .اهتمامها بالعوامل التي تؤثر على القرارات الخاصة باإلنتاج والتوزيع واالستهالك

 المتغيرات الكلية مثل ضوموازاة مع األثر الجزئي لهذه اإلصالحات فإنها تؤثر أيضا على بع

  .ازنة والميزان التجاريالمو زاألسعار، أسعار الفائدة، عج

إلشارة إلى أن التعديل الهيكلي ينطوي على إحداث تغيرات جذرية في السياسات وتجدر ا

لمعالجة اختالالت اقتصادية أكثر عمقا مما يتطلب فترة زمنية تتراوح في الغالب بين أربع 

  .سنوات إلى خمس سنوات

 يتضح لنا أن سياسات التعديل الهيكلي طويلة األجل تركز على جانب مومن خالل ما تقد

ويرى بعض . رض، بينما تركز سياسات التثبيت االقتصادي على سياسات جانب الطلبالع

  2. تتداخل وتكمل كل منهما األخرىياالقتصاديين أن سياسات التثبيت وسياسات التعديل الهيكل

  

  مضمون برامج اإلصالحات االقتصادية: المطلب الثاني
  

االقتصادية في الدول النامية بتعدد تتعدد أهداف السياسات التي ترسمها برامج اإلصالحات 

ومن بين ما تهدف إليه . االختالالت االقتصادية والهيكلية التي تسود اقتصاديات تلك الدول

برامج اإلصالحات معالجة مشكلة التضخم، وعجز الموازنة العامة، وعجز ميزان المدفوعات، 

إلى تحفيز الطاقة اإلنتاجية، باإلضافة إلى تقديرات سعر الصرف بالعمالت األجنبية، والسعي 

  .الخ...وتخصيص أحسن للموارد

 من ة      وفي سبيله لتحقيق تلك األهداف، يوصي صندوق النقد الدولي بإتباع تشكيل

السياسات تعمل في اتجاهين متضادين، األول منهما يسعى للتأثير على الطلب بهدف كبحه، أما 

لداخلي للسلع والخدمات، وتحسين مستوى أداء جهاز االتجاه الثاني فيهدف إلىً  زيادة العرض ا

  3.اإلنتاج، والحد من هدر الموارد المتاحة، ودعم القدرة التنافسية لإلنتاج

  : هذه التشكيلة نذكرهومن ابرز ما تحوي

                                                   
 .03:ص.  المرجع السابق-  1
 .33: مصطفى العبد اهللا، التصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق، مرجع سبق ذكره، ص-  2
 .36:  المرجع السابق، ص-  3
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  السياسة النقدية -1
 

ى قصد التأثير عل) عادة(     ويقصد بها مجموعة اإلجراءات التي يتخذها البنك المركزي 

  .حجم كمية النقود المتداولة، وعلى حجم االئتمان عن طريق استخدام أدواته التقليدية

ومن هذا المنطلق يوصي صندوق النقد الدولي في برامجه بإتباع سياسة نقدية انكماشية لضبط 

 وذلك بواسطةً  *.نمو عرض النقود، كوسيلة لتخفيض الطلب الكلي، ومن ثم تقليص التضخم

و عرض النقود بمعدل نمو الناتج القومي الحقيقي، وفي هذا الخصوص يرى ربط معدالت نم

 ضرورة ربط سعر الفائدة بظروف السوق، بحيث يحقق السيطرة على معدالت نمو نالنقدويو

  1ً .كمية النقود

ونشير إلى أن عرض النقود له ترابط قوي مع ميزان المدفوعات، فالفائض في ميزان 

  2.نقديا أوتوماتيكيا، والعجز يستلزم االنكماش النقديالمدفوعات يستلزم توسعا 

ويعد تحرير سعر الفائدة أمرا حيويا لعمليات التثبيت االقتصادي، وأداة مهمة لضمان كفاءة 

 إلصالح األنظمة المالية، حيث تزداد أهمية سعر الفائدة في اسات التعديل الهيكلي الالزمةسي

ة، وكذلك مستويات االدخار واالستثمار المحلي، تحديد مستوى الطلب على األصول المالي

باإلضافة إلى تعاظم أهميته في التأثير على كل من الميزان الجاري وحساب رأس المال 

ولغرض التأثير في العرض النقدي وأسعار الفائدة، تقوم السلطات النقدية . بميزان المدفوعات

  : وسائل غير مباشرة تتمثل أساسا فيجبانتها

  

                                                   
 .ألن الزيادة في عرض النقود تؤدي إلى ارتفاع األسعار وحدوث تضخم بمقدار الفائض في حجم الطلب الكلي *
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،     (ً ، الخوصصة والتصحيحات الهيكليةً  آراء واتجاهاتوسوي،  ضياء مجيد الم-  1

 .20:، ص)1995
دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، (  تومي صالح، مبادئ التحليل االقتصادي الكلي مع تمارين محلولة، -  2

 .312:، ص)2004الجزائر
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ت السوق المفتوحة عن طريق بيع سندات البنك المركزي، وأذون الخزينة في  سياسا-

 البنوك تاألسواق النقدية الرئيسية بشروط السوق وأسعاره بهدف التأثير على احتياطيا

  .التجارية
 
 1. تبني سياسة تحديد سقوف ائتمانية مرنة يتم مراجعتها من وقت ألخر-
 

بعد إجراء (شترط الصندوق أن يتم تمويل العجز المتبقي وفي سعيه للحد من اإلصدار النقدي ا

في الموازنة العامة من موارد حقيقية، وذلك عبر اقتراض ) تخفيض النفقات وزيادة اإليرادات

الدولة من السوق المالي والنقدي، شأنها في ذلك شأن القطاع الخاص، وعدم تمويل العجز من 

ل طبع البنكنوت، أو االقتراض من الجهاز من خال) التمويل التضخمي( مصادر تضخمية 

  2.المصرفي

  

   السياسة المالية-2

  

ينصح الصندوق بإتباع سياسة مالية انكماشية، وذلك بالعمل على تخفيض النفقات الحكومية، 

وزيادة اإليرادات بغرض تخفيض العجز في الموازنة العامة، عن طريق مجموعة من 

  .نفقاتاإلجراءات على جانبي اإليرادات وال

  :ومن بين اإلجراءات المتعلقة بجانب اإليرادات ما يلي

 إصالح الهيكل الضريبي ورفع كفاءة التحصيل، وذلك بتوسيع نطاق العبء الضريبي والحد -

من المبالغة في درجات التصعد الضريبي على نحو يسهم في تدعيم حوافز العمل واالدخار 

نتاجية ومن ثم رفع حدود الحصيلة الضريبية الفعلية مما يؤدي إلى رفع الطاقة اإل. رواالستثما

  . األجل الطويليف

إضافة إلى إعطاء وزن نسبي أكبر للضرائب غير المباشرة على مختلف السلع والخدمات بين 

ويؤكد خبراء صندوق النقد الدولي أن فرض ضريبة المبيعات . مكونات الهيكل الضريبي

بة على القيمة المضافة يجب أن يمثل عنصرا مهما في العامة ذات الوعاء المتسع، مثل الضري
                                                   

 .76-74: ص-سابق،    ص سميرة إبراهيم أيوب،  مرجع -1
 .168: ، ص)1996دار المستقبل العربي، القاهرة (، التضخم والتكيف الهيكلي في الدول النامية رمزي زكي، -  2
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حيث أن فرض مثل هذه الضريبة سوف يترتب . برامج اإلصالح الضريبي في الدول النامية

  .عنه إيرادات ضريبية كبيرة

 العمل على ترشيد عمليات االستيراد من خالل تعديل هيكل التعريفة الجمركية، وتعديل نظم -

لى تنشيط قطاع التصدير والعمل على زيادة الصادرات ودعم مركزها االستيراد، باإلضافة إ

 1.التنافسي في الخارج

  2. رفع أسعار السلع والخدمات العامة-

  :أما اإلجراءات المتعلقة بتخفيض نفقات الدولة فنذكر منها

 تخفيض النفقات ذات الطابع االجتماعي وخاصة تلك المتعلقة بدعم أسعار السلع الضرورية -

يث يتم إلغاء الدعم لتلك السلع إما دفعة واحدة أو تدريجيا إلى أن تتساوى أسعار هذه السلع بح

  . أو تعديل نظام الدعم وتوجيهه إلى الفئات المستحقة له بالفعل3.مع تكلفتها الحقيقية على األقل

في  تخفيض اإلنفاق االستثماري الحكومي، وفتح المجال للقطاع الخاص للقيام باالستثمار -

 .بعض الميادين

 تبني الدولة لسياسات جديدة تجاه األجور والتوظيف، وذلك من خالل تخليها عن توظيف -

    4.أقل من معدل التضخم) إن تقررت ( القوى العاملة وجعل الزيادة السنوية في األجر االسمي 

عن  خصخصة مؤسسات القطاع العام أو تصفيتها، مما يساعد في حل المشكالت الناتجة -

ويؤدي األخذ بسياسة الخوصصة إلى تحقيق جملة من المزايا . توسع الدولة في الملكية العامة

، وزيادة )رفع الكفاءة اإلنتاجية، رفع كفاءة توزيع الموارد(من أهمها تحقيق الكفاءة االقتصادية 

 أن حصيلة الدولة من بيع وحدات القطاع العام ومن ثم من زيادة اإليرادات، باإلضافة إلى

تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في التنمية االقتصادية يقلص من األعباء المالية الملقاة 

  5.على عاتق الدولة

  

                                                   
 .111- 109: ص- سميرة إبراهيم أيوب،  مرجع سابق،  ص-1
 .218: ، صبقاعبد المطلب عبد الحميد، مرجع س -2
 .167: صسابق،الدول النامية،  مرجع  رمزي زكي، التضخم والتكيف الهيكلي في -  3
 .10: محمد راتول سياسات ، مرجع سابق، ص-4
، عدار غريب للطباعة والنشر والتوزي(، دراسة تطبيقية:قضايا اقتصادية معاصرة صالح الدين حسن السيسي، -  5

 .143-142:ص-، ص)2002القاهرة
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   سياسة سعر الصرف والسياسة التجارية-3

  

 برنامج صندوق النقد الدولي لإلصالح تتعتبر سياسة سعر الصرف أحد أبرز سياسا

عد سعر الصرف عامال رئيسيا يؤثر في كافة المتغيرات االقتصادي في الدول النامية، حيث ي

  1.االقتصادية الكلية والجزئية

إن صندوق النقد الدولي من خالل برامجه التعديلية يدفع البلد إلى تخفيض قيمة عملته في 

االتجاه الذي تتساوى فيه مع قيمتها الحقيقية، الشيء الذي يزيد من الصادرات ويخفض من 

  2.ور الصندوق، وهذا ما يؤدي إلى تقليص العجز في ميزان المدفوعاتالواردات حسب تص

والمنطق النظري وراء سياسة تخفيض سعر العملة الوطنية هو الوصول إلى زيادة العرض 

مع إمكانية زيادة الصادرات في ) كساد(حيث يفترض أن التصحيح يتم دون آثار انكماشية 

  .ة الكلية ويزيل التشوهات عن السوقاألجل المتوسط فيؤدي إلى زيادة اإلنتاجي

أما األدوات األخرى لسياسة التجارة الدولية فتتجه إلى تحرير التجارة الخارجية لتشجيع 

الصادرات وتقليص القيود عليها، مثل إلغاء نظام الحصص وغيره وتخفيض القيود الكمية على 

   3.ح التعريفة الجمركيةالواردات حيث يتم إزالة القيود والحواجز غير الجمركية، وإصال

 حكومية للتجارة وتحقيق تومن الضروري أن يصاحب هذه الجهود إزالة ما تبقى من احتكارا

الموائمة بين هياكلها المؤسسية والهياكل المؤسسية الموجودة في معظم بلدان االقتصاد السوقي 

  4.األخرى

  

   سياسة االستثمار-4

  

ن برامج اإلصالح االقتصادي، فنجدها فيما يتعلق تتجلى سياسة االستثمار في جنبات عدة م

بتشجيع االستثمار األجنبي المباشر وتحريره من القيود وخاصة االستثمار من اجل التصدير، 
                                                   

 .79: سميرة إبراهيم أيوب، مرجع سابق، ص-  1
 .126: مرجع سابق، ص محمد راتول،-  2
 .219:،  مرجع سابق، صعبد المطلب عبد الحميد -3
، 1996، التمويل والتنمية مارس النمو واالستقرار المالي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا سوزان فينيل وآخرون، -  4

 .26:واشنطن، ص
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كما نجدها أيضا في تطبيق سياسة الخوصصة، حيث يتم إعادة توزيع االستثمار بين القطاع 

وهكذا دعا . ل، من نصيب هذا األخيرالعام والقطاع الخاص وتكون حصة األسد، بطبيعة الحا

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى منح إغراءات، وإعطاء حوافز للقطاع الخاص 

  . من المشاركة في تنفيذ برامج التنمية االقتصاديةاوالمستثمرين األجانب حتى يتمكنو

الجمركية لواردات هذه الحوافز واإلجراءات تتمثل أساسا في اإلعفاءات الضريبية والتسهيالت 

السلع االستثمارية، باإلضافة إلى حماية الحقوق المكتسبة، وحرية تحويل رؤوس األموال 

   1.األجنبية في حالة تعطل النشاط أو التخلي عنه، وحرية التصدير وتحديد األسعار

  

   سياسات األسعار واألجور والدخول-5

ر السلع والخدمات وأسعار عوامل تسعى برامج اإلصالح االقتصادي إلى تحرير كافة أسعا

 أن -اقتصاديا-وينادي الصندوق بضرورة العمل باألسعار الحقيقية، والتي يجب . اإلنتاج

تغطي تكلفة اإلنتاج، والتخلي عن سياسة دعم أسعار السلع الغذائية والسلع الوسيطة، وإلغاء 

كونها تمثل عبئا ثقيال ) الخ...خدمات صحية، وتعليمية(دعم الخدمات التي تقدمها الحكومة 

 أغنياء أو اعلى موازنة الدولة في الوقت الذي يستفيد منها الجميع وبنفس الحظوظ سواء كانو

  2.فقراء

وكتعويض جزئي مقابل تصحيح األسعار يحبذ الصندوق زيادة األجور في نفس الوقت الذي 

كومي مقابل تدعو فيه برامج اإلصالح االقتصادي إلى تخفيض العمالة في القطاع الح

من خالل شبكة األمان ) الذي تمت خصخصته(تعويضهم، والعمالة الزائدة في القطاع العام 

 التي ابتدعت مؤخرا في شكل صندوق اجتماعي للتنمية يعمل على تخفيف آثار ياالجتماع

والجدول التالي يوضح مختلف السياسات االقتصادية المتبعة واألهداف  3.الفئات المتضررة

  .       ظل برنامج التثبيت االقتصادي والتصحيح الهيكلي والفوارق المعتبرة بينهماي منها فالمرجوة

   
                                                   

نيا في ظل التنافس الدولي على االستثمارات القدرة التنافسية للحوافز االستثمارية في موريتا الصوفي ولد الشيباني، -  1

، العدد )1999مركز الدراسات والبحوث القانونية واالقتصادية، نواكشوط، (، المجلة الموريتانية للقانون واالقتصاد، األجنبية

 .72:، ص14
 .124-122: ص- محمد راتول، مرجع سابق، ص-  2
 .220:، مرجع سابق، صعبد المطلب عبد الحميد -3
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  سياسات برامج اإلصالح االقتصادي): 1-1(  الجدول رقم 

  .15ص... بلقاسم بلعباس: المصدر

  

نود اإلشارة إلى أن هناك بعض القيود التي ترد على تنفيذ برامج اإلصالح  وفي األخير

لذلك . االقتصادي نظرا لطبيعة الدولة وقدرتها على تطبيق السياسات واإلجراءات المقررة

اهد تفاوتا في األخذ بمفردات البرنامج من دولة ألخرى من ناحية حجم ومقدار اإلجراءات، نش

 السابقة تبمعنى أن جرعة العالج قد تختلف لالعتبارا. وطريقة التعاطي مع مقررات البرنامج

  .لكن مكونات الوصفة تبقى محل اتفاق الجميع

  

  I  II 

 تبرنامج التثبي  

  )اقتصاديات الطلب(االقتصادي

اقتصاديات (برنامج التصحيح الهيكلي 

  )العرض

    1  2  3  

المؤسسات 

  الدولية

  البنك الدولي   صندوق النقد الدولي 

الفترة 

  الزمنية 

  طويلة المدى  متوسطة المدى  قصيرة المدى

السياسات 

االقتصادية 

  المتبعة

 تخفيض أسعار الصرف -

  .لتحقيق توازن خارجي

 زيادة الضرائب، ورفع الدعم -

 .توازن داخلي عن السلع لتحقيق

  . إنفاق حكومي كافي للتنمية-

تحرير أسعار -

  .ةالفائد

إلغاء القيود -

البنكية وفرض 

 .رسوم جمركية

تحرير 

التجارة 

  .الخارجية

توحيد -

الرسوم 

  .الجمركية

معايير لزيادة 

القدرة على 

المنافسة في 

  .أسواق السلع

األهداف 

  المرجوة

تخفيض االختالالت في الموازين 

) الميزانية العامة(الداخلية 

  ).ميزان المدفوعات(والخارجية 

اءة موارد اإلنتاج، تقوية القطاع رفع كف

  .الخاص، تقوية ميزان المدفوعات
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  قتصاديةاإلطار النظري لبرامج اإلصالحات اال: المبحث الثاني
  

     تختلف المذاهب وتتعدد المدارس االقتصادية التي تؤطر فكريا، أو يتأثر بنظرياتها واضعو 

ومع ذلك تبقى المدرسة . برامج اإلصالحات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

 التي تدعو إلى عدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي، وترك  neo-clqssiqueالنيوكالسيكية

الطريقة النقدية أو التفسير  (monetarism وانين السوق تعمل دون عوائق، والتيار النقدي ق

هما المرتكز األساسي الذي تقوم عليه هذه ) النقدي لميزان المدفوعات لميلتون فريدمان

 والتي تجلت في post-keynesien  باإلضافة إلى بعض األفكار للكينزيين الجدد . البرامج

والتي تدعمت robinson  يعتمد على أسلوب االمتصاص، وأفكار روبنسون التفسير الذي

  . وشكلت مرجعية مدخل المروناتر ليرن-بشرط مارشال

  

  مقاربة ميزان المدفوعات: المطلب األول
 

من أجل تصحيح االختالل الموجود في ميزان المدفوعات وضع صندوق النقد الدولي 

ختالل حسب تصوره لطبيعة العجز الحاصل في ميزان يمكن من خالله معالجة هذا اال∗نموذجا

المدفوعات، ويعتبر هذا األسلوب بأنً  اختالل ميزان المدفوعات هو نوع من االضطراب 

المرتبط باالختالل في العرض والطلب المرتبط بالكتلة النقدية، وعليه فان معالجة االختالل في 

  1."حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوقالميزان تتم من خالل العمل على زيادة أو إنقاص 

  :وتتكون عناصر هذا النموذج من

  

   متطابقة عرض النقود-1

     
                       ∆Ms = ∆NFA + ∆DC   ………….. (1)                  

 
                                                   

هذا النموذج وضعه بوالك جي جاك والذي كان يشغل مديرا لدائرة البحوث والدراسات في صندوق النقد الدولي من  - ∗

  . ويعرف هذا النموذج باسمه1979 إلى 1968
  .69: محمد راتول، مرجع سابق، ص-  1
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  الطلب على النقود -2

  
Md = F(y.r.p)             …………… (2)                                        

  

وعكسيا مع كل من معدل y) (إن دالة الطلب على النقود تتناسب طرديا مع الدخل القومي 

وينطلق النموذج من أن السوق النقدي تكون في حالة ، ) p(، ومستوى األسعار العام (r)الفائدة 

 :عليها أي عندما يكون1توازن إذا ما توازن عرض النقود والطلب
 
          ) 3.........(       ...Ms = Md  

  

  : ويمكن إبراز عالقة سوق النقد بوضع ميزان المدفوعات مما سبق كما يلي

                            ∆NFA = ∆Md -  ∆DC       ..……..(4)   
  

أن صافي األصول األجنبية يتأثر عكسيا بالتغيرات في صافي االئتمان ) 4(تبين المعادلة 

بمقدار أكبر من الزيادة في الطلب على ) C∆(الئتمان المحلي المحلي وتؤدي الزيادة في ا

إلى انخفاض صافي األصول األجنبية بنفس المقدار وعليه فان السياسة النقدية ) Md(النقود 

التي تنتهج التوسع في االئتمان المحلي بقدر أكبر من الزيادة في الطلب في النقود ستؤدي إلى 

 . تدهور ميزان المدفوعاتتدهور صافي األصول األجنبية، أي

 بشكل -من هنا يمكن فهم إصرار خبراء الصندوق على وضع سقوف عليا لالئتمان المحلي

  .  بما يتناسب مع الطلب على النقود-عام واالئتمان الحكومي بشكل خاص

ولتحديد حجم الميزان الكلي المستهدف لميزان المدفوعات انطالقا من مركباته األساسية 

اإلصالح االقتصادي على تحديد أهداف ميزان المدفوعات أوال والمتغيرات في تحرص برامج 

                                                   
لسلة بحوث ومناقشات حلقات  تحرير علي توفيق وآخرون، س،السياسات النقدية في الدول العربية صندوق النقد العربي، -  1

  .67: ، ص1996 أبو ظبي 02العمل، العدد
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االقتصاد القومي ثانيا، كالصادرات والواردات وصافي تدفق رأس المال ويتم بعد ذلك تحديد 

 1.حجم الواردات وحجم االئتمان المحلي

  

   تضمين الدخل واإلنفاق في النموذج-3

  
Y – A = CA = X – M…………….(5)    

  ".االستيعاب الداخلي" اإلنفاق المحلي  : A   حيث  

  . الحساب الجاريCA          و 

بدون زيادة الدخل بنسبة أكبر أو مساوية على " A "أن التوسع في اإلنفاق ) 5(تبين المعادلة 

األقل للتوسع ستؤدي إلى تدهور الحساب الجاري في ميزان المدفوعات و يمكن أن نجد 

  :في شكل توازنات للقطاع العام و الخاص و الخارجي كما يلي) 5(صياغة للمعادلة 

……..…….(6)) X - M( = )T - G( + )Sp – Ip(  

  . االستثمار الخاص) Ip(االدخار الخاص و) Sp(حيث  

أن العجز في الموازنة الحكومية يؤثر سلبا على الحساب الجاري في (6) و توضح المعادلة 

ر االهتمام بالقضاء أو بتقليص العجز الموازني في برامج ميزان المدفوعات وذلك مما يفس

  .التصحيح الهيكلي

 أو "KA"مضافا إليه العجز في ميزان رأس المال " CA"ذلك العجز في الحساب الجاري كو 

ما يعرف بالميزان الكلي لميزان المدفوعات و الذي يساوي التغير في صافي األصول األجنبية 

  ."DNFA"للجهاز البنكي 
CA+KA=DNFA……………(7) 

  

  :نجد ) 4(و بالرجوع إلى المعادلة 
CA + KA = DNFA = DF (Y.r.P) – DNC 

  
   CA + KA = DNFA = DMd – DNC      ………….. (8)                       ⇒  

                                                   
أطروحة ماجستير،غ م،كلية العلوم االقتصادية وعلوم  (اإلصالحات االقتصادية وأثرها على التجارة الخارجية جاري فاتح، -  1

  10: ، ص)2002التسيير،جامعة الجزائر 
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  :بقيمتها نجدCA و بالتعويض عن 

+ KA = DNFA = DMd - DNC……. (9)                                   )Y-A(  

  

أن ميزان المدفوعات يمكن تفسيره بالنظر إلى تطور اإلنفاق المحلي ) 9(و يتضح من المعادلة 

مقارنة بالدخل و تدفق رأس المال، إذ يؤدي اإلفراط في اإلنفاق المحلي إلى تدهور ميزان 

المدفوعات كما يمكن تفسير ميزان المدفوعات بالنظر إلى تطور األئتمان المحلي المقدم 

  ."DMd"اد مقارنة بالطلب على النقود لالقتص
 
   عالقات سلوكية لميزان المدفوعات-4

   

 : حسب العالقة التالية) M(تعطى دالة الوردات من السلع والخدمات 

  
  M = M(y, e, Pm , Pα)……………(10)  

  

  : حيث

 y : الدخل القومي  

e : سعر الصرف  

Pm :الواردات بالعملة األجنبية سعرمؤشر .  

Pα :سعر المحليمؤشر ال.  

و بالتعامل مع دالة الواردات يزيد األمر تعقيدا في تقدير حجم االئتمان كما يتبين من الخطوات 

 :التالية لوضع برنامج استقراري

  ).DNFA(* تحديد هدف للميزان الكلي -

، ويالحظ أن )KA(و صافي تدفق رأس المال ) X(الصادرات :  تقدير قيم للمتغيرات التالية-

تدفق رأس المال يتضمن قروضا األمر الذي يثير مسألة المديونية الخارجية وقدرة االقتصاد 

على تحمل أعبائها، وفي ضوء الخطوتين السابقتين يتم تقدير الواردات المستهدفة من المعادلة 

)7 .(  
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)11...........(( ) NFAKAXM ∆−+=* 
 

  . على أنه مقدرKAْ وXفوق المتغيرين ) ــ(ويشير الخط 

  

  .تقدير أو وضع هدف للدخل ولألسعار المحلية واألسعار األخرى

  ).10( في ضوء تقديرات الدخل واألسعار، يتم تقدير حجم الواردات على أساس المعادلة -

بقيمة الواردات المقدرة في المعادلة ) 10( تتم مقارنة قيمة الواردات المقدرة في المعادلة -

)7.(  

اذا كانت متساويتين يتم تقدير االئتمان المحلي من العالقة بين التغير في صافي األصول 

  األجنبية والطلب على النقود واالئتمان المحلي

  

Md – ∆DC        = *)∆NFA(  

 بد من مراجعة االفتراضات وبالتالي إعادة تقدير أما إذا كانت القيمتان غير متساويتين فال

حتى تتساويا وعندها يمكن اشتقاق سقف االئتمان ) 7(والمعادلة ) 10(الواردات في الدالة 

  1.المحلي متسقا مع الميزان الكلي المستهدف

  

   تضمين السياسة المالية ببرامج االستقرار-5

  

ئتمان للحكومة مضافا إليه االئتمان للقطاعات نذكر في البداية أن االئتمان المحلي يساوي اال

 .األخرى
∆DC = ∆NDCg +  ∆DCp…………(12)             

  

  وكذلك فان صافي تدفق رأس المال يتكون من جزء حكومي وآخر للقطاع الخاص 
KA = KAg + KAp………..……(13)            

  
                                                   

  .74:  العربية، مرجع سابق، صصندوق النقد العربي، السياسات النقدية في الدول 1
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 في موازنة الحكومة، فإذا ويعتبر االئتمان المحلي وصافي رأس المال مصدرين لتمويل العجز

 :أضفنا مصدر التمويل المحلي غير المصرفي تتحقق المتطابقة التالية

  
 G – T = ∆NDCg+ ∆DCp + Bgp………(14)  

  

  االقتراض الحكومي غير المصرفي:  Bgp: حيث

  : على النحو التالي(4)، يمكن إعادة المعادلة )14(و) 13'و) 12(ومن خالل المعادالت 

  
∆NFA = ∆Md - ∆NDCg - ∆DCp                                                                  

  
 

∆NFA = ∆Md - ∆DCp-((G-T)-KAg - ∆DCp)………(15)            
  

يؤدي إلى زيادة )  T-G(أن الزيادة في عجز الموازنة الحكومية ) 15(وتبين العالقة 

كومة محليا فان ذلك يؤدي إلى تقليص االئتمان احتياجات التمويل، وما دام توفير التمويل للح

المقدم للقطاع الخاص، ولهذا فان برامج االستقرار االقتصادي التي تستهدف حجما معينا من 

عجز الميزان الكلي تضع سقوفا لالئتمان المقدم للحكومة على ضوء الموارد المتاحة لها من 

  .الخارج

  

   ائتمان السلطة النقدية-6

  

  : أي أن) األصول(تساوي الموجودات ) االلتزامات( البنك المركزي بأن المطلوبات تقيد ميزانية
 

∆(H)= ∆NFAcb + ∆NDCcb………(16)                    
  

 : حيث

H :وتعرف بالقاعدة النقدية،النقود االحتياطية . 

NFAcb :صافي األصول األجنبية لدى البنك المركزي.  
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NDCcb :ك نأو صافي األصول المحلية للب(بنك المركزي صافي االئتمان المقدم من ال

  ).المركزي

 المصارف التجارية، ويرتبط ت من العملة المتداولة، واحتياطيا(H)وتتكون النقود االحتياطية 

  : بالنقود االحتياطية بصالت تأخذ الصيغة التالية) Ms(عرض النقود 

  
Ms = m (H)………….(17)                  

  : حيث

m : النقديالمضاعف.  

  

ره فان السلطة النقدية تستطيع أن تقدم االئتمان الذي ي مستقرا ويمكن تقدmفإذا كان المضاعف 

  .يتفق مع هدف ميزان المدفوعات

ضوء في  تحدد السلطة النقدية عرض النقود كمتغير، كما أنه mوفي ضوء تقدير المضاعف 

 يقدر االئتمان *Ms، وعرض النقود المقدر )DNFA(*استهداف حجم معين للميزان الكلي

  1.المحلي المتفق مع األهداف والفرضيات

  

  مقاربة االمتصاص: المطلب الثاني
  

مقاربة االمتصاص أو منهج االستيعاب، أو طريقة الطلب الكلي مصطلحات عدة تحمل نفس 

ه قصد معالجة االختالل  أسلوبا معينا يتم إتباعهالمعنى ونفس الداللة، وتعني من ضمن ما تعني

الموجود في ميزان المدفوعات، ويركز هذا المنهج أساسا على دور السياسة المالية انطالقا من 

 حيث يسعى إلى خفض اإلنفاق، أي العمل على تقليص ما يتم إنفاقه من قبل 2.التحليل الكينزي

  .المقيمين في الدولة على السلع والخدمات المحلية واألجنبية

                                                   
، )1985-1995(آثار برامج التصحيح الهيكلي على تطور ميزان المدفوعات الموريتاني خالل الفترة محمد ولد محمود،  1

  .33: ، ص)1999أطروحة ما جستير غير منشورة جامعة الجزائر (
 .66: محمد راتول، مرجع سابق، ص-  2
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هذه الطريقة جذورها من أفكار كينز التي ترجع التضخم إلى وجود فائض طلب في وتستمد 

ويرى فريق من خبراء . االقتصاد الوطني يفوق المقدرة الحقيقية للعرض الكلي في الداخل

الصندوق أن هذا اإلفراط في الطلب الكلي بالنسبة للعرض الكلي ناجم عن طموحات إنمائية 

إضافة إلى أخطاء السياسة االقتصادية وسوء استخدام الموارد . بلدواستهالكية تفوق موارد ال

 بينما يرجع آخرون فائض الطلب هذا إلى الزيادة الكبيرة في مقادير الدخول 1.االقتصادية

  .الموزعة

 الدخل ىكما تفسر هذه الطريقة عجز ميزان المدفوعات على انه زيادة عامل االمتصاص عل

   2.القومي

لق منها مهندسو سياسات اإلصالح األصولية مفادها ثبات الطاقة اإلنتاجية، وهناك فرضية ينط

 من افي األجل القصير، للدول النامية على الرغم أنها غير مستغلة استغالال كامال، وانطالق

ذلك سيكون التغير المتوقع في الناتج ومن ثم الدخل محدودا، مما يجعل الحل الوحيد المتاح في 

  .هو إدارة صارمة للطلب الكلي) ت العرض الكليثبا(هذه الحالة 

هذه اإلدارة الصارمة تتجلى في تطبيق منهج االمتصاص الذي يعمل على معالجة عجز ميزان 

المدفوعات وذلك من خالل العمل على توازن الميزان التجاري وفق قدرة البلد على امتصاص 

  .الدخل القوميالسلع والخدمات مع ما تنتجه الدولة فعال أي ) استيعاب(

  :وانطالقا من مبدأ التوازن الكلي بين الدخل واإلنفاق القوميين يعبر عن المنهج كما يلي
 

Y = Cp + Cg +I +X – M  ................... (1)           
  

 و االستهالك الحكومي،: Cg   االستهالك الخاص،  و  Cp:  الدخل القومي ،   و   Y: حيث

I  :  االستثمار،  و X  :   الصادرات ،  وM :الواردات.            
                                            

  :مكونات الطلب الكلي التي يمكن تقسيمها إلى قسمين) 1(وتبين المتطابقة

                                                   
دار المدى (، للدولة في ضوء المنهج االنكماشي والمنهج التنمويةعجز الموازنة العامعالج :  رمزي زكي، انفجار العجز-  1

 .159:، ص)2000للثقافة والنشر
، )1993دار طالس، دمشق(، ترجمة هشام متولي، الصندوق النقدي الدولي وبلدان العالم الثالث ماري فرانس لبيرتو، -  2

 .155:ص
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 ويمثل مجموع اإلنفاق الموجه لكل من االستهالك (Cp +Cg +I):  قسم داخلي وهو-

، أي كل ما تم استيعابه أو امتصاصه من طرف االقتصاد واالستثمار واإلنفاق الحكومي

  .الوطني الداخلي

 (X-M) قسم خارجي وهو رصيد المعاملة التجارية مع الخارج -

  

 :على الشكل التالي) 1( تصبح المتطابقة A:  والداخلي بBC: وإذا رمزنا للقسم الخارجي ب
Y  -  A    =    BC  ................... (2)                 

  

الفرق بين الناتج الداخلي اإلجمالي واالستيعاب الداخلي ) 2(تبين الجهة اليسرى من المتطابقة 

فجوة التجارة (، بينما تبين الجهة األخرى رصيد الميزان التجاري )فجوة الموارد المحلية(

  1).الخارجية

م ثالث احتماالت أكثرها  الناتج الداخلي اإلجمالي باالمتصاص الداخلي سنكون أمااوعند مقارنتن

مما يعني أن . (A)على االستيعاب (Y) انتشارا وتداوال بالنسبة للدول النامية هو زيادة الدخل  

 كافة متطلبات االقتصاد الوطني وبالتالي يصبح من الضروري للبلد يالدخل الوطني ال يغط

 في حدوث عجز  الشيء الذي يتسبب(A) و(Y)التوجه نحو الخارج الستكمال الفارق بين 

  . الميزان التجاري

، أي أن النموذج يشدد ةوهذا يبن انعكاس فجوة الموارد الداخلية على فجوة التجارة الخارجي

على أن االختالل في الميزان التجاري ينشأ بسبب االختالل بين الدخل الوطني واالستيعاب 

إما تخفيض الطاقة : ليالكلي وألجل استعادة التوازن بين هذين األخيرين فإنه يتم ما ي

االستيعابية مقارنة باإلنتاج، أو زيادة اإلنتاج مقارنة بالطاقة االستيعابية كما يمكن استعمال 

  .الطريقتين في آن واحد

إال انه حسب الفرضية التي ينطلق منها خبراء صندوق النقد الدولي والقائلة بثبات الطاقة 

 فإنه يصبح من الصعوبة بمكان اللجوء إلى محاولة اإلنتاجية في األمد القصير للدول النامية،

زيادة اإلنتاج كحل للمشكلة، مما يعني بالضرورة األخذ بسياسة تخفيض اإلنفاق الكلي 

                                                   
 .07:  جاري فاتح، مرجع سابق، ص-1
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الذي يفرض إتباع سياسة اقتصادية انكماشية سيكون لها األثر المباشر على ) االمتصاص(

  1.ع نسبة البطالةالفقراء والفئات الضعيفة في شكل تضاؤل فرص العمل وارتفا

  

  

  مقاربة مدخل المرونات: المطلب الثالث
  

يعتمد أسلوب المرونات على طريقة تحويل اإلنفاق بواسطة تغيرات سعر الصرف إما من 

السلع المحلية إلى اإلنفاق على السلع األجنبية من طرف المقيمين وبالتالي زيادة الواردات، أو 

إلنفاق على السلع المحلية من طرف غير المقيمين وبالتالي من اإلنفاق على السلع األجنبية إلى ا

   2.زيادة الصادرات

 وإظهار مرونة كل من Marshal lernerيركز هذا األسلوب على صياغة مارشال ليرنر 

ولذلك فإنه يتم . الصادرات والواردات بالنسبة للسعر الصرف في توجيه ميزان المدفوعات

  :اض ما يليانطالقا من ميزان متوازن وبافتر

  

X :قيمة الصادرات بالعملة الوطنية.  

M :قيمة الواردات بالعملة األجنبية.  

P :سعر الصرف.  

B :الميزان التجاري وهو عبارة عن الفرق بين الصادرات والواردات بالعملة الوطنية.  

ex : مرونة الصادرات بالنسبة لسعر الصرف وتعطى كما يلي :  

  

   
 

  حيث ∆x: .التغير في الصادرات

                                                   
 .41: مصطفى العبد اهللا، التصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد السوق، مرجع سبق ذكره، ص -  1
، )1983، القاهرة ة، الجزء الثاني ، دار المعرفة اللبناني2ط(التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم سالم عفيفي حاتم، -  2
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      p∆ :التغير في سعر الصرف.  

        ex : قيمة التغيير الذي يحصل في قيمة الصادرات عندما يتغير سعر الصرف بوحدة

واحدة وكلما كانت هذه القيمة كبيرة كلما دل ذلك على أن الصادرات ذات درجة عالية من 

  .ر الصرف والعكس صحيحالمرونة بالنسبة لسع

  :فإذا اعتبرنا الصادرات في شكل دالة فان مرونتها بالنسبة لسعر الصرف تكتب كما يلي

  

              ( )2........................
x
p

p
xex ∆

∆
=  

Em :مرونة الواردات بالنسبة لسعر الصرف وتعطى كما يلي :  

  

          ( )3........................
M
p

p
Mem ∆

∆
=  

  

  :حيث

∆M :التغيير في الواردات.  

∆p :التغيير في سعر الصرف.  

em : قيمة التغيير الحاصل في الواردات عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة، وكلما كانت

  .هذه القيمة كبيرة دل ذلك  على أن الواردات ذات درجة عالية من المرونة والعكس صحيح

  : تب كما يليوإذا اعتبرنا الواردات في شكل دالة فان مرونتها بالنسبة لسعر الصرف تك

  

                 ( )4........................
x
p

p
Mem ∆

∆
=  

 بالعملة الوطنية نقوم بضربها بسعر الصرف وبالتالي فرصيد الميزان التجاري Mلتقييم 

  : بالعملة الوطنية يكتب كما يلي

  
                ( )5....................MPXB −=  
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 بالنسبة لسعر Bاري يتم اشتقاق  على الميزان التجPوإليضاح أثر التغيير في سعر الصرف 

  : الصرف كما يلي

  

               ( )6.................⎟⎟
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  :  عامل مشترك نجدMبإخراج 
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) 7( فانه مكن إعادة كتابة المعادلة  X = MP:  وبما أنه تم االنطالق من ميزان متوازن أي

  :كما يلي 

  

                    ( )8..........................1 ⎟⎟
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  :مع مراعاة أن مرونة الواردات سالبة نجد) 8(،)4(،)3(بتعويض المعادلتين 

  

                   ( )( ) ( ) ( )9..................11 −+=−−= mxmx eeMeeM
dP
dB  

  

: لميزان التجاري يتغير بالمقداروهذا يعني أنه عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة فان ا

M(ex + em-1).  

 وهذا هو ex + em > 1: ويعني أنه لكي تحصل زيادة في الميزان التجاري ينبغي أن يكون

  .شرط ماريشال ليرنر
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 فان التغير الذي يحصل في الميزان التجاري نتيجة تغير سعر ex + em=1 أما إذا كان 

  .الصرف يكون معدوما

  .  فان التغيير في سعر الصرف يؤدي إلى تدهور الميزان التجاريex + em<1وفي حالة  

وعليه فالصيغة الوحيدة التي تؤدي إلى تحسن الميزان التجاري هي الصيغة األولى، أي أن 

يكون مجموع المرونتين أكبر من الواحد الصحيح وهو الشرط األساسي لمارشال ليرنر، فعند 

الدولة أن تعمل على تخفيض قيمة عملتها، وعند حدوث عجز في الميزان التجاري على 

  . حدوث فائض عليها أن ترفع من قيمة عملتها

ويعتمد األثر الصافي لتخفيض قيمة العملة على الميزان التجاري على مرونة الطلب العالمي، 

وصادرات الدولة ومرونة الطلب الوطني على الواردات، فإذا كان مجموع المرونتين أكبر من 

 فان تخفيض قيمة العملة سوف يؤدي إلى تالشي العجز في الميزان التجاري كما أن الواحد

  .رفع قيمة العملة سوف يؤدي إلى تالشي الفائض
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 يةتكاليف برامج اإلصالحات االقتصادية األصول: المبحث الثالث
  

لمدعومة من قبل خلفت اإلجراءات والتدابير التي اتخذت في مجال السياسة االقتصادية وا

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي آثارا سلبية كان لها األثر البالغ في المجالين االقتصادي 

واالجتماعي، كما حملت هذه السياسات معها أساليب جديدة غيرت من حياة وثقافات شعوب 

ة للبرامج باإلضافة إلى ذلك فقد شهدت الدول المطبق. البلدان التي طبقت فيها هذه السياسات

  .    في الحكم مثلت جزءا من تكلفة عملية اإلصالحتاألصولية عدة اضطرابات وقالقل وانقالبا

  

  التكاليف االقتصادية: المطلب األول
  

 أن المدخل – حسب خبراء الصدوق – تبين 1995في دراسة لصندوق النقد الدولي عام

 أغلب البلدان التزمت بشكل جيد الفكري لتصميم برامج اإلصالح االقتصادي كان سليما، وان

ببرامجها، كما أن جل جوانب األداء لالقتصاد الكلي قد تحسنت، وكانت ابرز المكاسب في 

الحسابات الخارجية، أما التقدم في األهداف الداخلية األساسية وهي التضخم، واالستثمار، 

  1.والتنمية فكان أقل وضوحا

ن من خارج الصندوق إلى القول بان الدول التي وعلى العكس من ذلك يذهب اقتصاديون آخرو

ومن ابرز . طبقت هذه البرامج قد واجهت صعوبات وآثارا سلبية على عدة متغيرات اقتصادية

اآلثار االقتصادية للبرامج المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي التضخم حيث تساهم هذه 

  .ركود االقتصاديالبرامج في نشأته وتغذيته، كما أنها تفرض حالة من ال

  

 التضخم
 

إن غالبية اإلجراءات التي يدعو الصندوق البلدان النامية القيام بها تقترن بالضبط بالمساهمة 

  في رفع مباشر وغير مباشر ألسعار العديد من السلع والخدمات، ويظهر هذا االرتفاع على انه 

                                                   
، 1996 التمويل والتنمية، يونيولتي يساندها صندوق النقد الدولي؟إلى أي مدى نجحت برامج التصحيح ا سوزان شادلر، -  1

 .14:واشنطن، ص
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  .تكاليف سياسات اإلصالح

 األساسية وزيادة األسعار لدى المنشآت العامة، وكذلك فإلغاء الدعم أو تخفيضه على المنتجات

تخفيض سعر صرف العملة الوطنية، وإطالق العنان لقوى السوق في تحديد األسعار كلها أمور 

وهنا نلمس التناقض الواضح في البرامج المالية للصندوق والمتعلقة . تؤدي إلى تفاقم التضخم

هتماماته وشددت دراساته التحليلية على ذكر اآلثار بمعالجة التضخم الذي شغل حيزا هاما من ا

   1. الوطنيةتالسلبية للخلل الذي يؤدي إليه التضخم في االقتصاديا

 إلى يمن خالل فحص ودراسة نتائج البرامج المالية لصندوق يتبن أنها بشكل عام ال تؤد

 األهداف المسطرة في إذا استثنينا بعض الحاالت المحدودة مع أنها ال تبلغإال تقليص التضخم، 

 فقد بينت إحدى دراسات الصندوق أن من بين برامجه اإلصالحية في إفريقيا 2.هذه البرامج

منها يؤدي إلى تفاقم معدل ) 16 مقابل 17( كان أكثر من النصف 1981-1980خالل الفترة 

  . التضخم عوضا عن تقليصه

 للبلدان اآلخذة بالبرامج وعلى ، فان مقارنة متوسط معدالت التضخم1987-1983أما الفترة 

مدى ثالث سنوات قبل وبعد سنة البدء بالبرنامج تبين أن متوسط مستوى التضخم قد ازداد 

، المستوى ذاته المقدر لمجموع بلدان العالم الثالث 1986بدرجة كبيرة، وبلغ باستثناء سنة 

  )2 -1الجدول رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
 .215: ماري فرانس لبيرتو، مرجع سابق، ص-  1
 .216: المرجع نفسه، ص-  2
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  لتضخم لمجموع البلدان اآلخذة لبرامج التصحيح اتمقارنة معدال ): 1-2(الجدول رقم  

  1987 1986 1985  1984  1983  )ن( السنوات  

  19  26  33  53  42  عدد البلدان المدروسة اآلخذة بالبرامج

  08  14  23  33  18  عدد البلدان التي يتناقص فيها التضخم

  11  12  09  20  24  عدد البلدان التي يزداد فيها التضخم

  27.9  33.9  38.9  29.8  25.5  ٌ قبٌل)، ن1- ، ن2-ن(متوسط 

  52.6  28.7  32.9  33.9  33.8  ٌ بعد)2+، ن1+ن، ن(متوسط 

  32.5  32.3  36.6  34.9  32.6  )قبل(متوسط بالنسبة لمجموع البلدان المتخلفة

  50.1  40  32.5  32.3  36.6  )بعد(متوسط بالنسبة لمجموع البلدان المتخلفة

دار طالس، دمشق، (و، الصندوق النقدي الدولي وبلدان العالم الثالث، ترجمة هشام متولي ماري فرانس لبيرت :المصدر

  .216:، ص)1993

 هذه الحسابات وضعتها المؤلفة باالعتماد على نشرة الصندوق اإلحصائية، وجدول :مالحظة

شراء العمالت وحقوق السحب الخاصة لدى الصندوق والتقارير السنوية للصندوق بالنسبة 

  لدان اآلخذة بالبرامجللب

  

إن اإلجراءات والتدابير التي تتخذ في مجال السياسة االقتصادية تساهم بحد ذاتها في رفع 

وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن المركز الحقيقي الذي يحتله التضخم ضمن اهتمامات . األسعار

ق بعض أهداف الصندوق خاصة إذا علمنا أن تحرك األسعار نحو األعلى يشكل وسيلة لتحقي

وبذلك يتحول التضخم من هدف . برامج التصحيح التي يمليها الصندوق على البلدان النامية

  .يراد تحقيقه إلى وسيلة لبلوغ هدف أو أهداف أخرى

أما إذا كان األمر يتعلق بالبلدان الصناعية فإننا نجد الصندوق قد أعطى األولوية لثبات األسعار 

، رغم )الصندوق(وهكذا نجده .  التنمية، أو حتى ميزان المدفوعاتوذلك قبل االستخدام، ومعدل

 بشكل عام تفاقم عجز الموازنة وعجز الحسابات لالتحفظات من حيث المبدأ، قد قبل أو تقب

الجارية في الواليات المتحدة األمريكية رغم ما لذلك من آثار سيئة على معدالت الفائدة 

  .ميةوموازين المدفوعات في البلدان النا
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وبهذه المعاملة المزدوجة تتالشى صفة الحيادية التي يدعيها الصندوق، وتتضح بجالء سياسة 

  .الكيل بمكيالين التي تنتهجها هذه الهيئة

  

   الركود االقتصادي -2

  

إن غالبية برامج اإلصالح االقتصادي التي ُأخذ بها في الثمانينات هي برامج ذات طابع 

بة النموذج النظري المتبنى في سياسات اإلصالح، والى أدوات ركودي، ويرجع ذلك إلى تركي

وما دام االختالل ينسب إلى إفراط الطلب . السياسة االقتصادية التي يدعو الصندوق إلى إتباعها

اإلجمالي، واألدوات المستخدمة إلعادة التوازن هي أساسا سياسة مالية انكماشية، وسياسة نقدية 

عدل صرف العملة الوطنية، فالنتيجة المحالة ستكون حصول انكماشية، وسياسة تخفيض م

  .ركود اقتصادي

انخفاض الطلب : إن كل هذه العوامل تساهم في تشكيل ظاهرة انكماش الفعالية االقتصادية أي

العام، تقييد االئتمان، ارتفاع األسعار بسبب التخفيض المشار إليه، وبالتالي هبوط القوة الشرائية 

يتضح من ذلك عمليا أن ظاهرة الركود االقتصادي هي الوسيلة الوحيدة للتوصل و. لدى األفراد

  . إلى تحسين الحسابات الخارجية فيما لو تم استبعاد إمكانية اللجوء إلى مراقبة االستيراد

وحسب االتجاهات الناقدة لسياسات الصندوق، فان هذه األخيرة تعتبر مسؤولة عن دورات 

 وذلك أساسا بسبب رفض قبول إمكانية إتباع سياسة انكماشية انتقائية الركود االقتصادي المفرط

  .للمستوردات

أما الصندوق فيرى أن تحرير المبادالت ليس المسؤول عن تالزم ظاهرة الركود مع برامج 

اإلصالح، ولكن السبب يرجع إلى عدم قدرة البلد المعني، أو رفضه اقتناص الفرص 

وتضيف وجهة نظر الصندوق أنه عندما تكون . اع الخارجيواإلمكانيات التي يوفرها القط

اقتصاديات البلدان النامية غير مسلحة بشكل جيد من اجل تنشيط الصادرات وإحالل المنتجات 

المحلية محل الواردات فان برامج اإلصالح تتضمن بالضرورة اتجاها نحو الركود االقتصادي، 

ها ومالزمة لكل برامج اإلصالح التي يدعمها وأن دورة الركود هذه تشكل مسألة المناص من

    1.الصندوق
                                                   

 .220: المرجع نفسه، ص-  1
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 اعتباره تكلفة بويدافع الصندوق عن وجهة نظره بالقول إن تخفيض االمتصاص ال يج

وهبوط معدل النمو يعتبر مسألة . للبرامج، الن االمتصاص إنما يتوقف على الموارد المتاحة

الكامنة في االقتصاد، إذ يرمي التكيف ضرورية عند التكيف للقضاء على اختالالت التوازن 

إلى توجيه االقتصاد نحو مسار نمو أكثر ثباتا وقدرة على االستمرار بدال من مسار أعلى لكنه 

   1.غير قادر على االستمرار

     ومن التكاليف االقتصادية لبرامج اإلصالحات االقتصادية أيضا، زيادة عبئ المديونية 

تخفيض قيمة عملته الوطنية، سواء كان التسديد يتم بالعملة المحلية المستحقة على البلد نتيجة 

أو بالعمالت األجنبية أويتم دفعه عن طريق التصدير، ومن المعلوم أن هذا العبء يتحمله 

  . االقتصاد القومي

  

  التكاليف االجتماعية والسياسية والثقافية: المطلب الثاني

  
ية آثار سلبية كثيرة مست جوانب عدة غير الجانب نجم عن تطبيق برامج اإلصالحات االقتصاد

التي يعتبرها البعض بمثابة تكاليف يجب على الدول - االقتصادي، ومن أبرز تلك اآلثار السيئة 

  :  مايلي-النامية دفعها كضريبة لتحقيق التنمية

  

   التكاليف االجتماعية-1

لبلدان على إصالح وتعزيز إن الهدف األساسي للبرامج التي يدعمها الصندوق هو مساعدة ا

استمرارية توازن ميزان المدفوعات، وتحقيق هذا الهدف يفرض في األمد القصير تكاليف 

 أن يخفض من نسق هذا – بعد أن عاش فترة فوق إمكانياته–وأعباء على البلد الذي عليه 

تلف فئات ومن أكثر اآلثار انتشارا تلك المتعلقة بتوزيع الدخل بين مخ. الطراز من المعيشة

المجتمع، وتلك المتعلقة بارتفاع معدالت البطالة، إضافة إلى تدهور أحوال الفقراء وذوي الدخل 

  .المحدود

  توزيع الدخل-1-1
                                                   

، التمويل والتنمية، ؟برامج التكيف الهيكلي التي يدعمها الصندوق، هل تعوق النمونايت، .د.خان و ما لكولم . س.  محسن-  1

 .30:، ص1986مارس 
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إن سياسات اإلصالح االقتصادي تؤدي بدون شك إلى تغيير تركيب توزيع الدخول، وتنعكس 

وهنا البد من التمييز بين . خولآثار هذا التغير بصورة متباينة على مختلف فئات أصحاب الد

دور الصندوق ودور حكومات البلدان النامية فيما يتعلق بسير عملية اإلصالح، فالتوصيات 

التي تتضمنها البرامج المقترحة من قبل الصندوق والمتعلقة بالسياسة االقتصادية تتناول أساسا 

لهامش المتوقع للتوسع في  الموازنة، أو ازمقادير ومجاميع ذات صفات كلية مثل مقدار عج

  .الخ...االئتمان

ويمكن توزيع عبئ عملية اإلصالح على مختلف الفئات االجتماعية، ومختلف بنود اإلنفاق العام 

والحكومة هي التي تنتقي البنود التي يراد ) نفقات مخصصة للتسلح، أو برامج اجتماعية مثال(

  .تقليصها

جمالي الذي يمكن بلوغه خالل فترة تنفيذ البرنامج تؤثر المقادير السابقة في حجم الدخل اإل

 المباشر ر أي مؤشر حول كيفية توزيعه، وبشكل أدق، يمكن القول بان األثيولكنها ال تعط

لمعايير األداء واألهداف الكمية فيما يتعلق بتوزيع الدخل يتمثل في تغيير تلك األجزاء من 

 مسبقا دلقطاع الخاص، ولكن هذا الوضع ال يحدالدخل اإلجمالي التي يمتصها القطاع العام وا

بالضرورة أي تغيير في تسلسل مستويات الدخول، ويمكن أن يترك للحكومة المعنية اختيار هذا 

وذلك ألنها تملك من حيث المبدأ الحرية في أن تضحي إما . البند أو ذاك من اإلنفاق العام

نفاق العسكري، أو الضغط على كتلة األجور باإلنفاق االجتماعي أو التكاليف المظهرية، أو اإل

  . تركز هذا الضغط على األجور العليا أو األجور الدنياثحي، العامة

وهكذا يتضح أن اآلثار االجتماعية السلبية لتقليص وضغط اإلنفاق العام تتولد عمليا بدرجة اقل 

  1. الحكوماتمن اإلرشادات التي يقدمها الصندوق وبدرجة اكبر من طرق تطبيقها من قبل

  

على أن هذا التفسير يتغير إذا ما نظرنا إلى األمر من زاوية أخرى، أي عندما يؤخذ بعين 

 وأثره الملزم على توزيع ياالعتبار المنطق الذاتي لسياسة التثبيت على صعيد االقتصاد الكل

  .الدخل

                                                   
 .225- 224: ص-  ماري فرانس لبيرتو، مرجع سابق، ص-  1
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زن الخارجي إن فرط الطلب على االستهالك يعتبر المسؤول الرئيسي عن استمرار عدم التوا

وإنه من اجل تقليص ضغط الطلب وزيادة . إذا ما نظرنا إلى العالقة بين األجور واألرباح

معدل االدخار في االقتصاد يجب إذن ، بحسب وجهة نظر الصندوق، الحد من مقدار األجور 

ا وان تدابير السياسة االقتصادية المذكورة في خطاب النواي. وتشجيع السعي نحو تحقيق األرباح

الحد من : المقدمة للصندوق للحصول على موافقته عليها البد لها من احترام هذا المنطق

األجور لدى القطاع العام، مراقبة تحرك األجور لدى القطاع الخاص، وأيضا اللجوء إلى 

خفض قيمة العملة الوطنية، زيادة الرسوم والتعريفات العامة، إلغاء الدعم والرقابة على 

  .من شأنها الحد من األجور الفعلية أكثر من إصالح الدورات المالية واالقتصاديةاألسعار التي 

ويختلف هذا التصور عندما ينظر إلى برامج الصندوق من زاوية التحليل االقتصادي الجزئي، 

أفضلية العقالنية الفردية على : ذلك أن اإلصالح ذو الطابع البنيوي يسعى لبلوغ هدفين اثنين

ولهذين العاملين . ع العام، واالنفتاح االقتصادي الشديد على المبادالت الخارجيةعقالنية القطا

. أثرهما على التوزيع الوظيفي للدخل، أي الجزء الذي يذهب إلى مختلف الفئات االجتماعية

وتتعلق المسالة المطروحة بصدد هذا التحليل بوجود هذا النوع من التأثيرات بما تتضمنه من 

 العدالة االجتماعية، أي من حيث نتائجها على مختلف الفئات االجتماعية عالقة مع مفهوم

فدعم التحليل القائم على عقالنية المبادرة الفردية يقضي بتحديد . المميزة تبعا لمستوى دخولها

ويقضي أيضا بإلغاء أو التخفيف من التدابير . األجور بهدف تحقيق عائدية أفضل للمنشآت

صوص األسواق، وكذلك التدابير المستخدمة لدعم االستهالك والرقابة واإلجراءات العامة بخ

 أفراد ىوواضح ما لهذا النوع من التدابير من آثار على القوة الشرائية لد. على األسعار

  .الشعب

وفيما يتعلق بالهدف الثاني لسياسات اإلصالح البنيوي، أي انفتاح االقتصاد على المبادالت 

 يعلن بوضوح ضرورة حصول إعادة توزيع للدخل لصالح القطاعات الخارجية، فان الصندوق

ولكنه يشير إلى أن إعادة التوزيع هذه ليست دوما سلبية على الصعيد االجتماعي . التصديرية

  .وخصوصا تلك المتعلقة بتخفيض قيمة العمالت

  

ثار في بصفة عامة يتبين أن لوصفات الصندوق آثارا مباشرة على توزيع الدخل، وأن هذه اآل

وإذا كانت برامج الصندوق تترك للحكومات هامش . مجملها هي اقرب ما تكون إلى السلبية
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خيار التخاذ تدابير ضريبية تخفيضيه بالنسبة لبعض الفئات االجتماعية، وهي تدابير مطلوبة 

في البرنامج في حال إتباع سياسة تثبيت على الصعيد االقتصادي الكلي، فان حيادية الصندوق 

عندئذ . ختفي عندما يتعلق األمر بالبرامج المرتبطة بسياسة اإلصالح على الصعيد الجزئيت

يتعلق األمر، وعلى العكس، باستخدام مباشر آلثار إعادة التوزيع للدخول بغية تحقيق أهداف 

    1.اقتصادية

     

  زيادة معدل البطالة-1-2

  

بطالة وإهدار قوة العمل البشري وقد تساهم برامج الصندوق بدرجة كبيرة في تزايد معدالت ال

تجسد ذلك في تخلي الدولة نهائيا عن االلتزام بتوظيف الخريجين وتجميد التوظيف الحكومي 

 .حتى يتم التحكم في بنود األجور والمرتبات في الموازنة العامة

الئتمان كما أن للسياسات النقدية االنكماشية دورا هاما في زيادة معدالت البطالة، فوضع سقف ل

من شأنه أن يحد من قدرة القطاعات في تمويل المصروفات الجارية وبالتالي تخفيض اإلنتاج 

كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى التحول عن . ومن ثم التأثير سلبا على طلب العمالة

هذا باإلضافة إلى دور الخوصصة السلبي على . االستثمار وبالتالي خفض الطلب على العمالة

العمل والمتمثل في التخلي عن آالف العمال في المشاريع والمؤسسات المخصخصة مما يزيد 

  .من معدالت البطالة

  

  تدهور أحوال الفقراء وذوي الدخل المحدود-1-3

  

إن سياسات زيادة أسعار السلع والخدمات، وكذا سياسة إلغاء وتخفيض الدعم الحكومي للسلع 

د منها الفقراء بالدرجة األولى، باإلضافة إلى السياسات والخدمات الضرورية والتي يستفي

 خاصة خالل -المتعلقة بزيادة الضرائب غير المباشرة، كل هذه السياسات من شانها أن تؤدي 

 إلى ارتفاع معدالت التضخم وبالتالي انخفاض الدخول -المراحل األولى لتطبيق البرامج

لدخل المحدود وكذا انخفاض مقدرتهم على توفير الحقيقية لألفراد خاصة الفقراء منهم وذوي ا
                                                   

 .232:  المرجع السابق، ص-  1
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 من التكاليف روتتحمل هذه الفئة الجزء األكب. احتياجاتهم المعيشية بسبب ارتفاع تكاليفها

  . عن تطبيق السياسات التي تتضمنها برامج اإلصالحات االقتصاديةةواآلثار السلبية الناجم

لذي تتسم به برامج التثبيت والتصحيح وإجماال، فانه في ضوء الطابع االنكماشي الصارم ا

الهيكلي، تؤدي هذه البرامج إلى انخفاض معدالت النمو االقتصادي، وارتفاع معدالت البطالة، 

وخفض األجور الحقيقية، ومن إعادة توزيع جذرية للدخل يترتب عليها تفاوت رهيب بين 

ة العظمى من الموطنين وذلك الفقراء واألغنياء وتردي درجة إشباع الحاجات األساسية للغالبي

   1.نظرا الرتفاع األسعار وانخفاض اإلنفاق االجتماعي

ويذهب بعض المتشددين إلى حد القول بان منطق الصندوق النقدي الدولي هو منطق مالي 

وتقني اليهمه الجانب االجتماعي وال الجانب التنموي، الن االقتصاد في منظوره هو عبارة عن 

فت بعض العطل أو االختالل يجب العمل على معالجتها والرجوع إلى نقطة ً مكانيك ً  إذا عر

  2).توازن الموازنة العامة، توازن ميزان المدفوعات( أي التوازنات األساسية . البداية

وفي األخير نشير إلى أن الصندوق احدث تغييرا في مضمون البرامج المدعومة من طرفه في 

هذا التغير في إنشائه تسهيل تخفيض أعداد الفقراء وتحقيق البلدان منخفضة الدخول، ويتمثل 

  3.النمو وبذلك يؤكد الصندوق على السياسات المناصرة للفقراء والمناصرة للنمو

  

   التكاليف السياسية-2

  

نتيجة لتعارض المصالح بين األغنياء والفقراء تتضاعف الصعوبة السياسية في االضطالع 

إذا تم تصميم هذه البرامج دون مراعاة آثاره على الفقراء فان بعملية اإلصالح االقتصادي، ف

افتقاره إلى الحساسية نحوهم سيصبح موضعا لالحتجاجات وقد يصبح من غير المحتمل الظفر 

وهو تأييد ) سواء داخل البلد، أو فيما بين الدائنين والمتبرعين المحتملين(بالتأييد العريض 

ومن ناحية أخرى فان استهداف الفقراء بهدف حمايتهم . ضروري لتحقيق نجاح حقيقي ومستدام

                                                   
 .190: رمزي زكي، التضخم والتكيف الهيكلي، مرجع سابق، ص-  1
   .33:، ص)1986دار النشر المغربية، الدار البيضاء (، االقتصاد واألزمة الحبيب المالكي، -  2

،                      2002 التمويل والتنمية، يونيو هل يحقق تسهيل أعداد الفقراء وتحقيق النمو التوقعات؟ سانجيف جوبتا، وآخرون،-3

      .   17: ص
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قد يفرض في األجل القصير تكاليف ضخمة على فئات أخرى أيسر حاال من الناحية 

االقتصادية ولها قوة سياسية اكبر، ومن شان تجاهل احتياجاتها أن يقوض برنامج اإلصالح 

  1.االقتصادي تماما مثل تجاهل احتياجات الفقراء

األحيان يستلزم تنفيذ برامج صندوق النقد الدولي وجود سلطة منحازة بشكل واضح وفي اغلب 

إلى الطبقة الغنية في المجتمع والى رأس المال المحلي واألجنبي ودائما ما تواجه الدول التي 

التضحية بالديمقراطية من اجل االستمرار : تطبق برامج الصندوق بإخالص وتفان احد أمرين

برنامج، أو حدوث انقالبات على الحكومة بعد ما تتضح العواقب الوخيمة لتنفيذ في تنفيذ هذه ال

   2.وهذه التكلفة السياسية ينبغي عدم تجاهلها عند تقييم برامج اإلصالح. البرنامج

مثل ما حدث في (وقد شهدت غالبية الدول المطبقة لهذه البرامج اضطرابات ومظاهرات شعبية 

، في كل من 1985، و1984ة من االضطرابات الحادة سنة  ومرورا بسلسل1977مصر سنة 

تونس، والمغرب، وبوليفيا، وجمهورية الدومينيكان، وهاييتي والسودان، وزامبيا، ونيجيريا، 

  3).الخ ...1988وفنزويال سنة 

  

   التكاليف الثقافية-3

  

لنمو تعمل برامج اإلصالح االقتصادي على نشر وتعميم الخصوصية الحضارية للغرب في ا

وقد اعتمدت هذه . والتطور وما يترتب عن ذلك من أنماط حياة وسلوك اجتماعي وقيم ثقافية

البرامج ومنفذوها على وسيلة التليين الفكري والترويض الثقافي مع الفئات الرافضة للثقافات 

وفي بعض األحيان تعتمد التهميش واإلقصاء والتشويه، وكل ذلك من اجل تسهيل . الوافدة

وكانت أهم قنوات .  الهيكلة التي تستدعيها الخصوصية الحضارية الغربية وتوطيدهاإعادة

  :ممارسة ذلك التأثير ما يلي

  .اإلعالم الذي مهد ورافق سير البرامج* 

                                                   
بر ، التمويل والتنمية،سبتمصندوق النقد الدولي والفقراء: التصحيح من اجل التنمية بيرنشتين، س جيمس بوتون و بور ي-1

      .   43:، ص1994
   .43: مصطفى العبد اهللا، مرجع سابق، ص-   2
  .215:، مرجع سابق، صس ماري افران-  3
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السلع والخدمات المستوردة التي أغرقت األسواق أثناء تطبيق البرامج وبعدها، لما تحمله من * 

 من إعادة تشكيل االستهالك وربطه بمخرجات الجهاز اإلنتاجي قيم وأنماط حياة وما تؤدي إليه

  .في الدول المتقدمة

  .وكاالت السياحة والنقل واالتصال، لمالها من دور في زرع النمط الغربي* 

  

  خالصة الفصل

  

إن برامج اإلصالح االقتصادي التي لجأت إليها الدول النامية مكرهة تحت ضغط مجموعة من 

عجز الموازنة العامة، عجز ميزان المدفوعات، ارتفاع معدالت (االقتصادية األزمات المالية و

يتم إتباعها بغية .. تضم مجموعة من السياسات النقدية والمالية والتجارية ) الخ...التضخم

  .التغلب على مجموعة االختالالت الداخلية والخارجية

ض بنود ميزان المدفوعات وهناك مجموعة أخرى من اإلجراءات تتخذ بهدف التأثير على بع

من اجل إعادة التوازن، وتختلف هذه اإلجراءات حسب المقاربة التي تعالج هذا االختالل، 

فالمقاربة النقدية تحلل رصيد ميزان المدفوعات باعتباره الفرق بين عرض النقود والطلب 

 وتنظر إليه عليها، بينما تعتبره مقاربة االمتصاص على أنه الفرق بين الدخل واالستيعاب،

  .مقاربة مدخل المرونات من زاوية مرونات الطلب التي توجه معدالت الصرف

وغالبا ما تصاحب برامج اإلصالح التي يدعمها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

آثارا اقتصادية واجتماعية، وسياسية، وثقافية سلبية ينبغي مراعاتها، أو على األقل الحد منها، 

  .أريد لجهود اإلصالح أن تنجح أو حتى يكون لها معنىإذا ما 
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  برامج اإلصالح االقتصادي ودواعي انتهاجها في موريتانيا: الفصل الثاني
  

  تمهيد

  

خامات الحديد، الثروة المعدنية، (  تعتبر موريتانيا دولة غنية من حيث الموارد الطبيعية 

اإلطار البشري الكفء والتسيير الحسن لهذه الموارد، ، إال أن افتقارها إلى )والثروة الحيوانية 

وكونها دولة ناشئة، كل هذه األمور وغيرها جعلت  موريتانيا تقف عاجزة عن مواصلة المسير 

  .في سبيل تحقيق التنمية االقتصادية

وهكذا انصاعت موريتانيا إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولي بغية الحصول على المساعدة، 

القيام بتطبيق برامج إصالحات اقتصادية يحدد محاورها ) مقابل ذلك ( استلزم منها وهو ما 

  . حتى الساعةةاألساسية صندوق النقد والبنك الدوليين ومازالت فعالياتها متواصل
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  االقتصاد الموريتاني قبيل برامج اإلصالح: المبحث األول
   

 كلم أكثر من ثلثيها صحاري، وتمتد على ساحل 1030.000تغطي موريتانيا مساحة قدرها 

 نسمة غداة 942.000 كلم على المحيط األطلسي وعدد سكانها كان اليتجاوز 600يبلغ طوله 

 %15 بدو رحل و%78م، يتوزعون على النحو التالي 1960حصولها على  االستقالل سنة 

ملة فإنها كانت تقدر ب أما فيما يتعلق بالقوى العا.  يمثلون سكان الحضر%7سكان قرى، و

 في الصناعة،  %3يعملون في التنمية الحيوانية والزراعية، و% 91 نسمة، منها 299.000

  .في قطاع الخدمات% 6و

% 55 منها حوالي 1960 مليون أوقية سنة 3850وبخصوص الدخل الوطني فكان يقدر ب 

من النقل والمواصالت % 6من البناء والتشييد، و% 19من التنمية الحيوانية والزراعية، و

 أوقية أي حوالي 400من التجارة والخدمات في حين أن دخل الفرد لم يتجاوز % 12وحوالي 

 مليون أوقية، حيث تشكل الحيوانات الحية 700أما الصادرات فقد كانت تقدر ب .  دوالر85

من % 52(ج  مليون أوقية تتم تغطية أغلبيتها من الخار1900منها، والواردات تقدر ب % 80

   1).تحويالت خارجية أخرى ك %6والخزينة الفرنسية 

ونظرا للجهود التي تتطلبها عملية التنمية، خاصة من دولة ناشئة لم يكن أمام الدولة الموريتانية 

 هذه الموارد تتشكل أساسا من موارد ,إال أن تعتمد على نفسها وتتجه إلى مواردها الذاتية

 أسلوب التخطيط الذي رأته مناسبا لتحقيق التنمية االقتصادية وقد اعتمدت الدولة على. زراعية

 1985إلى 1963واالجتماعية، ومن هذا المنطلق عرفت موريتانيا أربع خطط تنموية من سنة 

سنعرض لهم بالتفصيل خالل هذا المبحث، وبعد ذلك سنعرج على االختالالت االقتصادية التي 

جوء إلى صندوق النقد الدولي وإتباع برامج اقتصادية عرفتها موريتانيا والتي كانت مبررا لل

  .من تصميمه

  

  

  
                                                   

دار القافلة للطباعة (، النتائج واآلفاق: االقتصاد الموريتاني ثالثون سنة من الجهود التنموية محمدن ولد أحمد سالم، -  1

 .26 -25: ص-، ص)1992والنشر، انواكشوط 
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  الموارد الطبيعية للدولة: المطلب األول
  

تتوفر موريتانيا على مجموعة كبيرة من الموارد الطبيعية أهمها الموارد الزراعية والرعوية 

  .والموارد المعدنية والثروة السمكية

  

   الموارد الرعوية-1

لسكان في موريتانيا على الزراعة والتنمية الحيوانية نتيجة لطابع البداوة التي تعتمد غالبية ا

كانت تسود المجتمع، ورغم تراجع نسبتيهما في الناتج اإلجمالي وعدد المشتغلين بهما بعد 

  . حلول الجفاف إال أنهما ظال يمثالن ركيزة أساسية من ركائز االقتصاد الوطني

 الثالثة على مستوى إفريقيا الغربية من حيث حجم الثروة الحيوانية وتأتي موريتانيا في المرتبة

رأس من ) 141.000 – 75.000( إلى وجود حوالي 2001وتشير إحصاءات . التي تمتلكها

 ) 6.835.000 – 5.300.000(و ,رأس من األبقار ) 1.303.300 – 1.236.000( و,اإلبل

الماشية خالل فترة الجفاف بير في أعداد  وكان قد حدث تدهور ك1.رأس من األغنام والماعز

ولم يكن القطاع الزراعي بمنئى .  التي عرفتها البالد في سنوات السبعينات والثمانيناتالحادة

م من األراضي الزراعية التي  %80عن ضربات الجفاف التي أدت إلى تصحر أكثر من 

 فقط، مما أدى إلى  مليون هكتار3 مليون هكتار وتراجعت حتى وصلت 15كانت تصل إلى 

في بداية الستينات إلى % 65تراجع نسبة القطاع الريفي عموما في الناتج المحلي اإلجمالي من 

  .1973فقط سنة % 18.8

وتتميز الزراعة في موريتانيا بكونها معاشيه وتعتمد على الوسائل البدائية حيث يسود استخدام 

ورغم االهتمام الذي حظي به . قطات األمطارالمجهود العضلي المباشر لإلنسان واالرتباط بتسا

إال أنه ما يزال بعيدا عن تمثيل دوره الطبيعي والمناسب  . هذا القطاع من منتصف الثمانينات

  . في هيكل االقتصاد الموريتاني

  :ومن أهم أنواع الزراعة في موريتانيا ما يلي

                                                   
1- R.I.M.MAED.ONS.Annuaire statistique 2001. Nouakchotte.p:55  1  
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 بشكل مكثف ف الخريتعتمد أساسا على األمطار المتساقطة في فصل: الزراعة المطرية

وخاصة في المناطق الجنوبية من الوطن، ذلك أن هذه األمطار تؤدي إلى حدوث فيضانات في 

  .نهر السنغال تسفر عن ري مساحات كبيرة

ومن أهم . ويمتاز إنتاج هذا النوع من الزراعة بالتذبذب نتيجة اعتمادها الكلي على األمطار

  . أنواعها والفاصوليامحاصيل هذا النمط الزراعي الذرة بجميع

 ألف هكتار، غير أن 150تقدر المساحات القابلة للري بمياه نهر السنغال ب : الزراعة المروية

وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة ممثلة % 25النسبة المستغلة منها ال تتجاوز 

طبيق السياسة الزراعية والتي في الشركة الوطنية للتنمية الريفية التي تسند إليها الدولة مهمة ت

شرعت في التفكير إليجاد صيغ أكثر استمرارية، وعلى هذا األساس جاء مشروع المزرعة 

 وذاك في إطار اتفاق بين 1)مزرعة امبورية(النموذجية في روصو كتجربة لزراعة األرز 

 4000موريتانيا وجمهورية الصين الشعبية تقوم بموجبه هذه األخيرة باستصالح وزراعة 

  :هكتار من األرز، هذا باإلضافة إلى مجموعة أخرى من المزارع نذكر منها

 المزرعة النموذجية في كوركول بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية وبرنامج األمم -

  .PNUDالمتحدة للتنمية 

، PNUD المزرعة النموذجية في بوكى بتمويل مشترك بين برنامج األمم المتحدة للتنمية -

 .منظمة استثمار نهر السنغال التي تضم إلى جانب موريتانيا كل من مالي والسنغالو

 . المزرعة التجريبية في كيهيدي بتمويل وطني-

مستغلة من طرف القطاع الخاص ) وخاصة المحاذية للنهر(كما أن هناك مناطق أخرى 

روات أهم ويعتبر األرز والخض. الموريتاني وبعض الجمعيات والتعاونيات الزراعية

  .المحاصيل الزراعية لهذا النمط من الزراعة

تتركز أساسا في الواحات والوديان ذات المياه الجوفية القريبة من السطح، : الزراعة الموسمية

ويوجد هذا النوع من الزراعة . ويتم هذا النوع من الزراعة في فصل الشتاء بصفة خاصة

اجعا  الحرارة، وقد عرف هذا النشاط ترأساسا في شمال ووسط البالد حيث ترتفع درجات

تطلب تدخل الدولة وذلك من خالل إنشاء مشروع الواحات الذي كبيرا في سنوات الجفاف مما 

                                                   
اطرحة دكتوراه  في الجغرافيا، منشورة، ( ، الثنائي الحرج: الهجرات الداخلية في موريتانيا  سيد عبد اهللا ولد المحبوبي، -  1

 .202: ، ص)1997جامعة تونس 
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. يهدف إلى تقديم المساعدات الفنية والمالية إلى أصحاب الواحات من اجل الرفع من إنتاجهم

  .ومن أبرز المحاصيل الزراعية لهذا النوع التمور والخضروات

 وبشكل عام تعتبر الذرة البيضاء، والدخن، واألزر، والتمور، والخضروات، والفواكه من أهم 

 ةجنتمكميات الالوتبقى موريتانيا تعاني من فجوة كبيرة بين . المحاصيل الزراعية في البالد

 1981واالحتياجات من السلع الزراعية، وقد وصل حجم هذه الفجوة في مجموعة الحبوب سنة 

مع العلم أن نسبة االكتفاء الذاتي . 1982 ألف طن سنة 159.53 كما بلغ , ألف طن165.8إلى 

 بين السنتين اآلنفتين الذكر بسبب تراجع إنتاج البالد من %26.8 إلى %34.2قد تراجعت من 

 سنة %69.8 تمثل ت، بينما كانت نسبة االكتفاء الذاتي من الخضروا1982الحبوب في عام 

الكبيرة فكانت في مادة القمح الذي لم تتجاوز نسبة االكتفاء الذاتي منه أما الفجوة . 1982

ورغم ذلك فقد قدر عدد العاملين في .  على التوالي1982و 1981 في سنة %5.62 و 5.8%

 من مجموع العاملين في %33 ألف عامل أي نسبة 135 ب 1980القطاع الزراعي سنة 

 1.472همته في الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  وبلغت مسا,تلفةخمالقطاعات االقتصادية ال

 تلك النسبة تبلغ  من الناتج في حين%3.9 وقد شكلت هذه القيمة نسبة 1982مليار أوقية سنة 

  .1983 سنة 2.3%

 ألف عامل 145.2حوالي 1970أما بالنسبة للقطاع الرعوي فقد بلغ عدد العاملين فيه سنة 

ملين في األنشطة االقتصادية المختلفة، وكانت  من مجموع العا%35مشكال نسبة قدرها 

 مليون أوقية أي نسبة 15292.6 تبلغ 1982مساهمته في الناتج الداخلي اإلجمالي سنة 

 من هذا الناتج، وبذلك تصل نسبة مساهمة القطاع الريفي بشقيه الزراعي والرعوي 28.8%

  .1982  في سنة %32.7من الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

ى القطاع الزراعي من الجفاف الذي ضرب البالد عند نهاية الستينات، إضافة إلى وقد عان

ضعف االهتمام الموجه إليه والذي يتضح من خالل حصته من االستثمارات في الخطط 

 ال تتناسب مع اإلمكانيات هالتنموية مما خلف آثار سلبية على هذا القطاع، وجعل مردود يت

  .لبالدالزراعية التي تتوفر عليها ا
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   الثروة المعدنية-2

تمتلك موريتانيا ثروة معدنية كبيرة، أبرزها خامات الحديد والنحاس اللذين مثال موردا هاما في 

  .البالد منذ االستقالل رغم تفاوت أهميتيهما

    الحديد2-1

" كدية الجل" المعادن المستخرجة في موريتانيا، ويتركز أساسا في منطقة ميعتبر الحديد من أه

والمناطق المحاذية لها في الشمال الغربي للبالد، وتنقسم هذه الثروة الحديدية إلى ثالث 

  :مجموعات

 90وتشتمل ثالثة أنواع توجد في الشرق من تازيازت ويبلغ االحتياطي فيها : المجموعة األولى

 مليون طن، وفي 37مليون طن، وفي الغرب من منطقة أفديرك ويقدر االحتياطي فيها ب 

 مليون طن من أجود أنواع الحديد، 125لوسط من منطقة ارويصات ويبلغ االحتياطي فيها ا

  .%64.5حيث يبلغ نسبة المعدن من الخام 

تتمثل في بليون طن من معدن لكوارتز الذي يحتوي على نسبة من الحديد : المجموعة الثانية

  .%50  إلى %25تتراوح مابين 

  ."امهودات"طي ال بأس به في منطقة تتمثل في احتيا: المجموعة الثالثة

 مليون أوقية أي 750 وذاك بكمية وصلت قيمتها 1963 وقد بدأ تصدير موريتانيا للحديد سنة 

للدولة في تلك السنة، وكان ذلك في عهد ة  من قيمة الصادرات األساسي%93ما يمثل نسبة 

  .∗شركة ميفرما

، وهي مؤسسة ذات  SNIM والمناجم  تم إنشاء الشركة الوطنية للصناعة1972.07.28وفي 

طابع صناعي وتجاري وكانت مهمتها في البداية هي التنقيب عن الموارد المعدنية واستغاللها 

واستمرت في هذه المهمة إلى أن أسندت إليها مهام ميفرما بعد تأميمها والمتمثلة في التنقيب 

  .عن المعادن وإنتاج وتسويق خامات الحديد

  في بداياتها صعوبات جمة أهمها انخفاض الطلب العالمي على الحديد  SNIM وقد واجهت 

 طن 7437 إلى 1979 طن سنة 11.600الموريتاني، مما أدى إلى انخفاض في إنتاجها من 

                                                   
، وكانت تتولى مهمة التنقيب عن الحديد 1952م إنشائها سنة  من رأس مالها، وقد ت%5 شركة أجنبية تمتلك موريتانيا - ∗

 . من طرف الحكومة الموريتانية28/11/1974واستغالله إلى أن تم تأميمها في 
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، وهذا ما أثر سلبا على صادرات الدولة التي تعتمد بشكل أساسي على خامات 1978سنة 

  . والمستخدم الثاني للعمالة بعد الدولة  أهم مؤسسة في البالد SNIMالحديد وتعتبر 

  

   النحاس2-2

 مليون طن من األنواع العالية الجودة 9 على وجود 1952أكدت الدراسات االستكشافية سنة 

 غرام من الذهب لكل طن من الخام، إضافة إلى تكوينات أخرى 3من النحاس وتحتوي على 

 غرام لكل طن من 0.052فيها على  مليون طن ال تزيد نسبة الذهب 18أكثر عمقا تقدر ب 

الواقعة على بعد ثالثة أميال من مدينة اكجوجت، كما توجد "  أم اغرين"الخام وذلك بمنطقة 

  .بعض المؤشرات على وجود النحاس في مناطق أخرى متفرقة من البالد

 كأول خطوة لتعدين النحاس إال أن نشاطها 1953  سنة  MIGAMA      تم إنشاء شركة  

قتصرا على نشاط البحوث والمعامل إلى أن توقفت نتيجة خالف مع الحكومة ظل م

  يرأس مال معظمه أجنبي وبدأت   SOMIA تم إنشاء شركة 1966الموريتانية، وفي سنة 

 مليون طن من الخام، ثم 340 بكمية قدرها 1971هذه الشركة بتصدير النحاس ألول مرة سنة 

  .1978 لتتوقف عن اإلنتاج 1973 سنة  ألف طن21.8ارتفع إنتاجها حتى وصل 

 توقف نشاط تعدين النحاس في موريتانيا واختفت صادراته من قائمة 1978وبعد سنة 

الصادرات الوطنية مما كان له آثار واضحة على نسبة مساهمة قطاع المناجم في الناتج المحلي 

عا فإن جزءا طب (1979  فقط سنة %11 إلى 1975  سنة %39اإلجمالي التي انخفضت من 

  ).من ذلك االنخفاض راجع إلى تقلص الطلب العالمي على الحديد

- 1973 في الفترة SNIMوفي األخير نشير إلى أنه تم استخراج الجبس من طرف شركة 

 1994إبتداءا من و , مليون طن من الخام12-10 بمعدل إنتاج سنوي يتراوح مابين 1978

  . كلم من نواكشوط45 ت ساميا باستغالله من منجم على بعداشرب

 يمكن القول بأن القطاع المعدني قد شهد تذبذبا في اإلنتاج نتيجة لعدة ,        وبصفة عامة

ومنها ما هو داخلي حيث أن ) تراجع الطلب العالمي على الحديد(أمور منها ما هو خارجي 

  .اهتمام الدولة بهذا القطاع قد نقص بصورة عامة لصالح قطاع الصيد الحديث
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   الثروة السمكية-3

 كلم ويعتبر من أغنى الشواطئ العالمية باألسماك 600   يبلغ طول الساحل الموريتاني حوالي 

وخاصة األنواع الجيدة منها، حيث تقدر طاقة االصطياد في المياه اإلقليمية الموريتانية بما 

التزايد ألف طن من األسماك دون أن يؤثر ذلك على معدل ) 800 – 500(يتراوح بين 

، وقد مر استغالل هذه الثروة بمراحل اتسمت بالنهب والفوضوية  )2- 3الجدول رقم (الطبيعي 

 وذلك عند تأسيس الشركة 1923والهشاشة حيث تعرضت لنهب استعماري منذ سنة 

، والشركة الموريتانية للصيد 1949الموريتانية للصيد الكبير، والمؤسسة العامة األطلسية 

، وعند االستقالل بدأت محاوالت تنشيط هذا القطاع وذلك بالرفع من مستوى 1957االقتصادي 

االستثمار فيه وزيادة عدد األساطيل العربية المرخص لها بالصيد في المياه اإلقليمية، حيث 

  ).   1970-1960( مليون أوقية في الفترة 811وصلت االستثمارات إلى حوالي 

 بعقد اتفاقيات مع بعض الدول مكانت البداية بالقياعدة مراحل، و وقد مرت سياسة الصيد ب

وأساطيل الصيد األجنبية، حيث تقوم هذه األخيرة باالصطياد في المياه اإلقليمية الموريتانية 

ولكن هذه .  دوالر أمريكي10 إلى 9وتعوض عن كل طن من األسماك اصطادته مابين 

 مثلت آلية لنهب الثروة السمكية في ظل السياسة لم تلبث طويال حيث منيت بالفشل، وذلك ألنها

.  المتدنية التي تجنيها الدولةةضعف ومحدودية وسائل الرقابة البحرية، إضافة إلى المر دودي

بعد ذلك تبنت الدولة سياسة رخص الصيد، وفحوى هذه السياسة يتمثل في منح رخصة من 

 في المياه اإلقليمية مقابل دفع طرف الدولة الموريتانية للسفن األجنبية الراغبة في االصطياد

 ألف دوالر أمريكي عن كل سفينة وفي ظل 300 إلى 200إتاوات مالية سنوية تتراوح مابين 

 سفينة 600هذه السياسة ازداد عدد السفن األجنبية المتواجدة على الساحل الموريتاني حتى بلغ 

، والثلث اآلخر لصيد أسماك ثلثها لصيد أسماك األعماق ذات الجودة العالية والسعر المرتفع

  .السطح

  )باأللف طن(الطاقة السنوية للمصائد البحرية الموريتانية ): 2-3(الجدول رقم 

  المجموع  الكبيرة   الصغيرة  األسماك النازلة  أسماك العمق   اسماك السطح  النوعية

  510  20-10  20-10  13  43  424  الطاقة

 أطروحة ماجستير في الجغرافيا، معهد البحوث والدراسات في موريتانياالتخطيط اإلقليمي : المصدر عبدوتي ولد عالي

  .20: ، ص19 97العربية، القاهرة 
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  ) 1985-1963(الخطط التنموية في موريتانيا : المطلب الثاني
  

وجدت الدولة الموريتانية نفسها غداة االستقالل أمام مسؤوليات جسام، خاصة فيما يتعلق 

دمات األساسية للمواطنين، في الوقت الذي ال تملك فيه اإلمكانيات بضرورة توفير السلع والخ

  . على أبسط مقومات البنية التحتيةرالمادية والتقنية الستغالل مواردها، وال تتوف

فقط من  وانطالقا من تلك الحقائق اتبعت موريتانيا أسلوب التخطيط المتوسط األجل بعد عامين

) 1985-1963(ذلك عرفت البالد أربع خطط في الفترة حصولها على االستقالل السياسي، وب

  .سنتعرض للمحاور األساسية لها

  

 ) 1966-1963( الخطة األولى للتنمية االقتصادية -1

  

تعتبر هذه أول خطة وطنية عرفتها البالد بعد االستقالل وقد حددت هذه الخطة هدفين رئيسيين 

  : هما

 االقتصادي والمالي وتوفير األطر الوطنية واليد  تجسيد استقالل البالد، بضمان استقاللها-

  .العاملة المؤهلة

  1. إقامة البني التحتية الالزمة لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية-

 وقد اعترفت الخطة بعد تحديد هذين الهدفين بأنهما متناقضين، حيث أن الحاجة في مجال 

ن الموارد المالية والبشرية محدودة للغاية، البني التحتية ستكون غالية التكلفة، في حين أ

 .2وبالتالي فإن حل هذا التناقض سيتم بإتباع سياسة تقشف صارمة في الموازنة

وقد انصب اهتمام هذه الخطة على القطاع المنجمي، حيث نصت على أنه في دولة تكون 

 وقلة المياه فإن الموارد الزراعية محدودة وتعاني الثروة الحيوانية من سوء وضعية المراعي

  .التنمية االقتصادية قد تجد دعامتها في الموارد المعدنية

وتتجلى أهمية القطاع المعدني في هذه الخطة من خالل ارتفاع نسبة االستثمارات المخططة، 

 من مجمل استثمارات الخطة، بينما تجاوزت نسبة االستثمارات الفعلية فيه %33.8والتي بلغت 
                                                   

  .18:   الصوفي ولد الشيباني، سياسات لالصالح االقتصادي، مرجع سابق،ص-  1
  .218:  سيد عبد اهللا ولد المحبوبي، مرجع سابق، ص- 2
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 من مجمل االستثمارات، وفي المرتبة الثانية من حيث حجم %34.1ذلك لتصل إلى 

 %17أي ما يمثل نسبة ( مليار أوقية 1.15االستثمارات الفعلية جاء قطاع الصيد بقيمة بلغت 

 مليون أوقية أي 382، في حين كانت االستثمارات المخططة حوالي )من إجمالي االستمارات

ي المرتبة الموالية يأتي قطاع التعمير والماء  من إجمالي استثمارات الخطة، وف%6.9نسبة 

 من %13.7 ثم قطاع النقل والمواصالت بنسبة %15.1والكهرباء والشؤون البلدية بنسبة 

  . مليون أوقية5550مجمل االستثمارات المخططة والبالغة إجماال 

ة تخفي ، وان كانت هذه النسب%122 وبذلك تكون نسبة االنجاز في المخطط الرباعي قد بلغت 

وراءها التباين الواضح من قطاع آلخر، ففي حين بلغت نسبة االنجاز في قطاع الصيد مثال 

 %41، لم تصل هذه النسبة في قطاع التعمير والكهرباء والشؤون البلدية سوى نسبة 301%

  .وهي أقل نسبة انجاز مسجلة في هذا المخطط

مصادر أجنبية، وخاصة فرنسا والبنك  من االستثمارات المنفذة من %90 وقد تم تغطية نسبة 

  .1األوروبي للتنمية

  .ويوضح الجدول التالي التوزيع القطاعي الستثمارات الخطة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 .43: د أحمد سالم، مرجع سابق،ص محمدن ول-  1
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  ) 1966-1963" (المخطط الرباعي"التوزيع القطاعي الستثمارات ):2-4(الجدول رقم 

  مليون أوقية: الوحدة

         البيان

  القطاع 

االستثمارات 

  ططة المخ

االستثمارات 

  الفعلية

النسبة  النسبة المخططة 

  الفعلية

  نسبة اإلنجاز

  123.2  34.1  33.8  2311  1876  اإلنتاج المنجمي

التنقيب 

  والدراسات

316  173  0.7  2.5  54.7  

النقل 

  والمواصالت

762  973  13.7  14.4  127.7  

  71.7  5.5  8.6  373  480  اإلنتاج الريفي 

  301  17.0  6.9  1150  382  الصيد البحري

التجارة 

  والخدمات

130  256  2.3  8.3  197  

التعليم وتكوين 

  األطر

184  174  3.3  2.6  94.7  

  120.7  3.7  2.8  186  154  الصحة العامة

 ءالتعمير والما

والكهرباء 

   البلديةنوالشؤو

837  843  15.1  12.4  41  

اإلدارة والسيادة 

  الوطنية

427  328  7.7  4.8  77.1  

  122  100  100  6767  5550  المجموع 

رسالة لنيل درجة الدبلوم العالي  (دور البنك الدولي في تمويل عمليات التنمية في موريتانيامحمد ولد موالي أحمد، : المصدر

  .43:ص) 1993في االقتصاد، معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة 
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 ) 1973-1970( الخطة الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية -2

  

لقد جاءت الخطة الرباعية الثانية متأخرة عن وقتها حيث كان من المتوقع أن تغطي الفترة 

إال أنها مع ذلك القت قبوال نتيجة مشاركة ممثلي المواطنين في صياغة ) 1971- 1967(

 في 1969وتحديد األولويات وذلك من خالل أيام العمل المنظمة في النصف األول من سنة 

  .يات اإلدارية في البالد من طرف وزارة التخطيطمختلف عواصم الوال

 في %8.6عمدت هذه الخطة إلى زيادة االهتمام بالقطاع الريفي الذي ارتفعت نسبته من 

 في المخطط الثاني، وكانت الرتبة األولى من نصيب قطاع %13.9المخطط األول إلى 

 من %34.4ثل نسبة  مليون أوقية وهو ما يم3246الصناعة والمعادن بغالف مالي قدره 

 مليون أوقية 2454مجمل استثمارات الخطة، وحصل قطاع النقل والتخزين والمواصالت على 

  . من استثمارات الخطة محتال بذلك المرتبة الثانية%26بنسبة 

 مليون أوقية، إال أن مجمل 9427   وقد بلغ مجموع استثمارات هذه الخطة حوالي 

 وذلك بسبب %58.6 مليون أوقية بنسبة انجاز قدرها 5520االستثمارات المنفذة لم يتجاوز 

 كما أن هذه 1.%75صعوبة الحصول على التمويل الخارجي الذي اعتمدت الخطة عليه بنسبة 

الخطة جاءت مواكبة لضربات الجفاف الشيء الذي غير من مسارها لتمول برنامج التدخل 

اريع ذات األبعاد التنموية في المناطق السريع وبذلك ابتعدت األنظار عن الطموح وتنفيذ المش

   2.إلى مجرد المحافظة على البقاء

  ) 1973-1970(والجدول التالي يوضح التوزيع القطاعي الستثمارات هذه الخطة الرباعية 
 
 
 
 
 
  

                                                   
  .20:  الصوفي ولد الشيباني، سياسات لالصالح االقتصادي، مرجع سابق،ص-  1
  .224:   سيد عبد اهللا ولد المحبوبي، مرجع سابق، ص-  2
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  )1973-1970(التوزيع القطاعي الستثمارات المخطط الرباعي ): 2-5(الجدول رقم 

  الوحدة مليون أوقية

          البيان          

  القطاع

االستثمارات 

  المخططة

االستثمارات   %النسبة 

  الفعلية

نسبة  %النسبة 

  %االنجاز 

الزراعة والثروة 

  الحيوانية

1312  13.9  503.7  9.2  38.4  

  88.3  51.9  2865.4  34.4  3245  الصناعة والتعدين

  6.1  0  1.4  0.2   23   واإلسكانءالتشييد والبنا

  48.6  5.5  300.9  6.6  619  غاز الكهرباء والماء وال

النقل والتخزين 

  والمواصالت 

2454  26  1682.2  30.4  68.5  

التجارة والتمويل 

  والخدمات 

  م.غ  م .غ  غير موجود  1.5  141

  19  2.9  160.8  9.0  847  الصحة والتعليم 

  0.8  0.1  6.2  8.4  786  القطاعات األخرى 

  58.6  100  5520.3  100  9427  المجموع 

  .21:الصوفي ولد الشيباني، مرجع سابق، ص: المصدر
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 )1980-1976( خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة -3

  

 العامة  وتركز إستراتيجيتها,تعتبر هذه أول خطة خماسية، نظرا أن سابقتيها كانتا رباعيتين

  :  على توجهين أساسين هماالتي انطلقت منها

  موريتاني البحث عن رفاهية الفرد ال-

 .البحث عن االستقالل االقتصادي-

وقد دعت الخطة إلى تحقيق النمو المتوازن للقطاعات كإستراتيجية عامة في التنمية عن طريق 

ة تهدف إلى تحقيق االكتفاء يتطوير النشاطات الزراعية والرعوية، وإقامة مشروعات زراع

  .اع الصناعي في نفس الوقت تنمية القطيالذاتي من المواد الغذائية، واالستمرار ف

 مليون أوقية، وبلغت 41783وقد بلغ إجمالي االستثمارات المخططة في هذه الخطة 

 .%78.1 مليون أوقية، وكانت نسبة االنجاز العام فيها 32616االستثمارات المنفذة فعال 

نعكس في ورغم أن هذه الخطة قد دعت إلى اعتماد إستراتيجية النمو المتوازن إال أن ذلك لم ي

توزيع االستثمارات بين القطاعات االقتصادية، ففي حين حصل قطاع الصناعة والمعادن على 

 من مجمل استثمارات الخطة، %32.8 مليون أوقية من االستثمارات المخططة بنسبة 13658

 من مجموع %14.3 مليون أوقية بنسبة 5982ولم يتجاوز نصيب الزراعة والثروة الحيوانية 

أما على صعيد التنفيذ فقد كان قطاع النقل والتخزين والمواصالت هو . ة الخطاستثمارات

القطاع الوحيد الذي تجاوزت فيه االستثمارات المنفذة االستثمارات المخططة له حيث بلغت 

من حجم االستثمارات المنفذة، كما % 45.5 مليون أوقية بنسبة 14823قيمة تلك االستثمارات 

من االستثمارات % 23.6التعدين بنسبة و، تاله قطاع الصناعة %121ه بلغت نسبة االنجاز في

 ، ثم تاله قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بنسبة %56.2المنفذة بلغت نسبة االنجاز قيمة 

 من االستثمارات المخططة %54 من االستثمارات المنفذة بنسبة انجاز تقدر بحوالي 9.9%

  : كما يوضح الجدول التالي
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  )1980-1976(التوزيع القطاعي الستثمارات الخطة الثالثة ): 2-6(جدول رقم ال

  مليون أوقية: الوحدة

                        البيان

  القطاع

 تاالستثمارا

  المخططة 

االستثمارات   %النسبة 

  الفعلية 

النسبة 

%  

نسبة 

% االنجاز

  54.2  9.9  3242  14.3  5983   الحيوانية ةالزراعة والثرو

  56.2  23.6  7672  32.7  13658  صناعة والتعدين ال

  98.9  6.2  2026  4.9  2048  التشييد والبناء واإلسكان

  94.9  4.9  1531  3.9  1614  الكهرباء والماء والغاز

  121.6  45.5  14823  29.2  12189 النقل والتخزين والمواصالت 

  23.2  0.2  63  0.4  190  التجارة والخدمات

  55.1  6.9  2257  9.8  4099  الصحة والتعليم 

  49.9  3.1  998  4.8  2002  القطاعات األخرى

  78.1  100  36612  100  41783  المجموع 

  .23:مرجع سابق، ص. الصوفي ولد الشيباني: المصدر

  

  ) 1985-1981( خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة -4

  

 وقد نصت هذه الخطة على أنها ,إن الخطة الرابعة للتنمية هي ثاني خطة خماسية تعرفها البالد

 وإيجاد ,ستكون اللبنة األولى إلعادة تنظيم االقتصاد الوطني وفق إستراتيجية بعيدة المدى

 وبذلك ,تصور لحركة تنموية تمكن الدولة من المراقبة الفعلية لمواردها وإدارتها بالشكل األمثل

 ط الذي ظل هدفا طوال الخط مستقليمكن تحقيق االنتقال من االقتصاد التبعي إلى اقتصاد

  :ويتم تحقيق هذه اإلستراتيجية على مرحلتين .السابقة

وتعتبر مرحلة انتقالية يتم ) 1985-1981(متوسطة المدى وهي التي تغطيها الخطة: األولى

العمل خاللها على تحقيق التوازنات المالية، وتهيئة البنية األساسية الالزمة لعملية االنطالق، 

 %.4.8سسات العمومية، وتحقيق معدل سنوي لنمو الناتج المحلي ال يقل عن وتنظيم المؤ

ويتم من خاللها تعظيم الناتج المحلي والعمل على حل ) 2000-1986(بعيدة المدى من : الثانية
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من عائدات الصادرات، وقد حددت % 20مشكلة البطالة وإبقاء خدمة الدين العام في حدود 

  1:هداف الفرعية والمتوسطة المدى نوردها فيما يليالخطة لنفسها مجموعة من األ

، والوصول إلى 1990سنة % 60، وإلى 1985مع نهاية % 35 رفع نسبة التمدرس إلى -

  .2000تمدرس كامل بحلول عام 

 .2000 تحقيق الرفاه االجتماعي للمواطنين وبلوغ هدف الصحة للجميع عام -

 . ل على تحسين الوسط الطبيعي تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء و العم-

 االستمرار في المشروعات القائمة وفتح المجال أمام المستثمرين األجانب الستغالل مناجم -

 .الحديد والنحاس

، خصص منها لقطاع  مليون أوقية89205بلغ مجموع االستمارات المستهدفة في هذه الخطة 

، ثم تاله قطاع البنى التحتية التي %34.7صناعة والمعادن والطاقة وهو ما يمثل نسبة قدرهاال

من مجمل االستثمارات، وجاء القطاع الريفي في المرتبة الثالثة % 22.3حصلت على نسبة 

وقد اعتمدت هذه الخطة . من إجمالي االستثمارات المستهدفة%  21.7حيث حصل على نسبة 

نجاز بشكل عام ، وبلغت نسبة اال%88.2على المصادر الخارجية في تمويلها بنسبة بلغت 

 ونشير إلى أن المرحلة الثانية لم يكتب لها التنفيذ بسبب تغيير النظام السياسي في البالد .42%

  .1984في أواخر 

  ) 1985-1981(التوزيع القطاعي الستثمارات الخطة الرابعة): 2-7(الجدول رقم             

  %النسبة  االستثمارات المخططة  القطاعات

  21.7  19345  التنمية الريفية

  38.7  341.4  الصناعة والمعادن والطاقة

  22.3  19899  البنى األساسية

  6.4  5669  الصيد

  11.3  )9520(  الصحة والتعليم

  100  89205  المجموع

  .45: مرجع سابق، ص. الصوفي ولد الشيباني: المصدر       

  

                                                   
  44:   محمدن ولد أحمد سالم، مرجع سابق،ص-  1
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  االختالالت االقتصادية قبل فترة اإلصالح: المطلب الثالث

  

موريتانيا في بداية السبعينيات من القرن الماضي قرارات اقتصادية مهمة تجلت عرفت   

 إضافة . وإنشاء بنك مركزي وعملة وطنية∗في االنسحاب من منظمة الفرنك غرب اإلفريقي،

، إال أن "سوميا" ، وشراء شركة تعدين النحاس الموريتاني )ميفرما(الحديد  إلى تأميم شركة

انيا، حيث ضربتها أزمات متتالية من الجفاف جاءت على األخضر الظروف بخلت على موريت

واليابس، ودخلت في حرب الصحراء، مما أثر على إنتاج البالد من خامات الحديد التي توجد 

هذا إضافة إلى الركود االقتصادي الذي اكتسح .  في شمال البالد حيث تكثر العمليات القتالية

الحديد (نه من تدني الطلب على الصادرات الموريتانية العالم في تلك الفترة وما ترتب ع

  .، وتزايد قساوة شروط االقتراض الدولية)والسمك

ونتيجة لهذه الظروف ولعوامل أخرى، دخلت موريتانيا في دوامة من االختالالت   

االقتصادية الكبرى لم تلقى من حل لها سوى الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي 

أي عملية إعادة جدولة الديون حسب رأي ( ول على التمويل و تأجيل يوم الحساب بغية الحص

  ).شراؤول بريب

وهكذا شهدت معدالت الناتج المحلي اإلجمالي تراجعا كبيرا، وذلك نتيجة انخفاض مساهمة 

في % 20في أواسط الستينات إلى أقل من % 40القطاع الريفي في الناتج المحلي اإلجمالي من 

خالل % 14إلى % 30لثمانينات، أما قطاع المعادن فقد تقلصت مساهمته في الناتج من بداية ا

  .1984 إلى 1981الفترة من 

و % 5,66 حوالي 1975 إلى 1964وقد كان متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفترة من 

بة بلغت  بلغ معدل  نمو الناتج المحلي  اإلجمالي معدالت  سال1985 إلى 1976في الفترة من 

سنويا خالل % 2,2و كان الناتج قد انخفض بنسبة . كمتوسط سنوي لهذه الفترة%) 5,9-(

خالل نفس الفترة ، % 67 ، و هبط اإلنتاج الزراعي بنسبة 1984 إلى 1982الفترة من 

سنويا  بالقيم الحقيقية بين % 0,6وتراجع نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 

  .1984 و 1980عامي 
                                                   

 صدر 1973 يوليو 18لمركزي الموريتاني، وفي  تم إنشاء البنك ا1973 مارس 30، وفي 1971 نوفمبر 20 تم ذلك في - ∗

  )األوقية( المنشئ للعملة الوطنية 135/75القانون رقم 
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أما الموازنة العامة فقد شهدت تزايد كبيرا في النفقات العمومية في هذه الفترة نتيجة   

األعباء التي تتحملها الدولة سواء كانت عسكرية أو اجتماعية أو استثمارية، مما أدى إلى تزايد 

% 8يعادل ، وهو ما 1984 مليار أوقية سنة 3,6العجز في الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 

  .من الناتج المحلي اإلجمالي

 توازنا نسبيا نتيجة 1981 إلى 1979أما بالنسبة لميزان المدفوعات فقد شهد خالل الفترة من 

عدة أمور من بينها الصرامة التي اتبعتها الحكومة الموريتانية من أجل ضغط عنصر 

ناقص صادرات الحديد  نتيجة ت1982، لكن هذا التوازن سرعان ما اختل في سنة داالستيرا

و تطلبت معالجة هذا االختالل اللجوء %. 18و تزايد الواردات الموريتانية بنسبة % 20بنسبة 

  . موريتانيا من العملة الصعبة والعمل على زيادة الصادرات السمكيةتإلى احتياطيا

ي ما  مليار أوقية أ12 نحو 1984 و قد بلغ عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات سنة 

  )1(من الناتج المحلي في نفس السنة % 26يعادل نسبة 

 مليون دوالر 619و بالنسبة للمديونية الخارجية فقد ارتفع عجز الدين العمومي الخارجي من 

خالل % 100، أي أنه ارتفع بنسبة تزيد عن 1984 مليار دوالر سنة 1400 إلى 1979سنة 

من حصيلة % 36  ما يمثل1984سنة  و بلغت خدمة الدين في السنتين المذكورتين،

   )2(.الصادرات

  

وبالنسبة لقطاع  التجارة الخارجية، فقد كانت االختالالت كبيرة ومذهلة بعض األحيان، حسب 

  :ما توضح ذلك األرقام والنسب التالية

  

  

  

  

  

                                                   
أطروحة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث للدراسات (، التبعية التجارية و المالية لموريتانيا محمد لمين ولد بابي، -  (1)

  .28: ، ص)1995العربية، القاهرة 
  .27:  مرجع سابق، صسياسات اإلصالح االقتصادي،شيباني، الصوفي ولد ال-  (2)
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حجم التجارة الخارجية ودرجة االنكشاف وتغطية الصادرات للواردات ): 2-8(الجدول رقم

  )بماليين األوقية ( 1984-80ترة خالل الف

       البيان

  

  السنوات

حجم   الصادرات  الواردات

التجارة 

  الخارجية

الناتج 

المحلي 

  اإلجمالي

درجة 

االنكشاف 

  االقتصادي

نسبة تغطية 

الصادرات 

  للواردات
1980  19446  14292  33738  47968.2  70.3  73.5  
1981  34284  19488  53772  54476.1  98.7  56.8  
1982  39468  18330  57798  51912  111.3  46.4  
1983  36090  21936  58026  49140  118  60.8  
1984  32126.7  2738.9  55474.1  46127.4  120.2  64.5  
  إعداد الطالب اعتمادا علي: المصدر

لية اإلدارة أطروحة ماجستير غ م، ك(، 1994 -1975الواقع والمشكالت : الصادرات الموريتانيةمحمد ولد الطالب ولد سيد، 

  .56:، ص)1998واالقتصاد، جامعة البصرة 

  

نالحظ من خالل الجدول أعاله مدى ارتفاع أهمية التجارة الخارجية في االقتصاد الموريتاني، 

) درجة االنكشاف االقتصادي( حيث ظلت نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 لتواصل االرتفاع سنة بعد 1980  سنة%70.3لنسبة في ارتفاع دائم ومنتظم، فقد بلغت هذه ا

  .1984 سنة %120.2 وتصل إلى ,أخرى

من جهة، وتدهور ) 1984باستثناء سنة(ويعكس هذا االرتفاع تزايد حجم التجارة الخارجية 

باإلضافة إلى ذلك يظهر الجدول السابق مدى تدني . الناتج المحلي اإلجمالي من جهة أخرى

رات إذا ما تم مقارنتها بالواردات، حيث لم تتجاوز نسبة تغطية وانخفاض قيمة الصاد

 خالل الفترة %60.4، وقد بلغ متوسط هذه النسبة 1980 سنة %73.5الصادرات للواردات 

)1980 - 1984.(  

  

ومن نافلة القول بأن درجة االنكشاف االقتصادي تعكس مدى أهمية التجارة الخارجية في 

مدى اعتمادها على العالم الخارجي في استيراد حاجاتها من السلع اقتصاد الدولة، وبمعنى آخر 

وتسويق صادراتها، ويعد ارتفاع هذه النسبة مؤشرا على حساسية اقتصاد الدولة تجاه تقلبات 
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األسعار العالمية، بينما ترى بعض الهيئات الدولية أن ارتفاع هذه النسبة هو مؤشر على مدى 

  1.تصاد العالمياندماج اقتصاد الدولة في االق

وخالل هذه الفترة التي سبقت األخذ ببرامج اإلصالحات االقتصادية األصولية شهد الميزان 

  : هذه الفترة، وذلك ما يوضحه الجدول التاليلالتجاري الموريتاني حصول عجز كبير طوا

  

  )1984 -1980(الميزان التجاري الموريتاني خالل الفترة ): 2-9(الجدول رقم

  مليون أوقية:                                                              الوحدة          

               البيان

  السنوات

  الرصيد  الصادرات  الواردات

1980  19446  14292  )5154(  
1981  34284  19488  )14796(  
1982  39468  18330  )21138(  
1983  36090  21936  )14154(  
1984  32126.7  20738.9  )11387.8(  
  معطيات مستخرجة من الجدول السابق      : المصدر

  

، 1984 -1980يوضح الجدول أعاله العجز الشديد الذي عرفه الميزان التجاري خالل الفترة 

 وهو ما يشكل , مليون أوقية كمتوسط سنوي للفترة المدروسة13325.96حيث بلغ هذا العجز 

  . المحلي اإلجمالي كمتوسط لنفس الفترة من إجمالي الناتج%26.7نسبة قدرها 

من تلك التي تنمو بها وبرجع هذا العجز في الميزان التجاري إلى نمو الواردات بنسبة أكبر 

 ,)1984 و1983 متتاليين خالل سنتي نعلى الرغم من أن األولى شهدت انخفاضي(الصادرات 

خالل  %8.8مو الصادرات بينما لم تتجاوز نسبة ن, %14.4حيث بلغت نسبة نمو الواردات 

  .1984 و1980الفترة الممتدة من 

                                                   
، اإلصالحات االقتصادية وانعكاساتها على التجارة الخارجية في الجمهورية اليمنية محمد علي حزام غالب المقبلي، -  1

 .69: ، ص)2004-2003أطروحة ماجستير، جامعة الجزائر (
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ومن الجدير ذكره أن العجز في الميزان التجاري الموريتاني هو عجز هيكلي، حيث تتميز 

قاعدة الصادرات بالضعف والتركز الشديد، في حين يشهد حجم الواردات اتساعا وتنوعا 

  .                                 كبيرين

  

 في االقتصاد الموريتاني قادت البالد إلى الدخول ة إن هذه االختالالت الهيكلية والمزمن      

في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلعادة جدولة ديونها، وهو ما تحقق بالفعل، و انتهت 

 إلى 1985المفاوضات بالتوقيع على برنامج للتقويم االقتصادي و المالي يغطي الفترة من 

 مليون دوالر و هي 553 مليون دوالر من أصل 203,7الله إعادة جدولة  تمت خ1988

  .مجموع خدمة ومستحقات الدين  خالل  نفس الفترة
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  1988-1985برنامج التقويم االقتصادي والمالي : المبحث الثاني
  

ندوق النقد يعتبر برنامج التقويم االقتصادي و المالي أول برنامج مدعوم من طرف ص       

الدولي بغرض إجراء إصالحات اقتصادية أملتها الظروف الصعبة التي كان يمر بها االقتصاد 

. الوطني، والتي بلغت درجة من التعقيد جعلت من الضروري البحث عن الحلول المالئمة لها

ترة ، و ذلك خالل الف%0,6فقد كان نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي يهبط سنويا بنسبة 

من الناتج المحلي % 32وكان معدل االستثمارات قد بلغ في نفس الفترة ). 80-1984(

اإلجمالي، والمديونية الخارجية بلغت ضعف هذا الناتج، ووصل معدل خدمة الدين إلى مبالغ 

  .جعلت معظم عائدات صادرات الدولة تصرف لسداد أقساط و فوائد الديون المستحقة

نامج على تحقيق أهداف طموحة، وإتباع سياسات اقتصادية كلية من البرهذا وقد عمل       

وذلك . مسيرة النموأجل الوصول إلى هذه األهداف، وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تعرقل 

 خالل المطلب األول من هذا المبحث، إضافة إلى السياسة االستثمارية لهذا ما سنتناوله

  . إليها في المطلب الثانيالبرنامج وتقييم النتائج التي توصل

  

  األهداف و السياسات االقتصادية للبرنامج: المطلب األول
  

سعى البرنامج إلى تحقيق جملة من األهداف وذلك من خالل تطبيق سياسات اقتصادية كلية 

  .تسعى إلى الحد من الطلب والقضاء على االختالالت الداخلية والخارجية

  

   األهداف االقتصادية للبرنامج-1

  

سعى برنامج التقويم االقتصادي والمالي إلى تحقيق حزمة من األهداف الماكرواقتصادية خالل 

   )1(:، وتتمثل تلك األهداف في النقاط التالية1988 إلى 1985الفترة الممتدة من 

                                                   
(1) - Ministère du plan, programme de redressement économique et financier, P.R.E.F , Nouakchott 1985, P: 
31. 
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والحفاظ عليه طيلة % 4  تحقيق معدل نمو سنوي حقيقي للناتج المحلي اإلجمالي قدره-1- 1

وبهذه النسبة سيكون معدل النمو االقتصادي قد غطى معدل النمو الديموغرافي فترة البرنامج، 

  .سنويا % 2,7البالغ 

  .1988بحلول % 5 إلى 1985سنة % 15 تخفيض معدل التضخم من -2- 1

 % 10من الناتج المحلي إلى  % 29 تخفيض العجز الجاري في ميزان المدفوعات من -3- 1

  .م1988سنة 

من الناتج المحلي اإلجمالي  % 9.7ز في الميزانية العامة و الذي بلغ  القضاء على العج-4- 1

م، إضافة إلى تحقيق ادخار 1986م، و تحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 1984سنة 

  .من االستثمار العمومي مع نهاية البرنامج % 15عمومي يبلغ 

  

   السياسة االقتصادية للبرنامج-2

 المتبعة في برامج التقويم االقتصادي و المالي إلى تصحيح تهدف السياسات االقتصادية

األوضاع االقتصادية و المالية المتردية التي عاشها االقتصاد الموريتاني خالل الفترة السابقة، 

الفصل (  النقدية و المالية التي تعرضنا لها سابقاو تنطلق هذه السياسات من فلسفة المؤسسات

  .)األول

  لية السياسة الما-2-1

م، 1986يسعى برنامج التقويم االقتصادي والمالي إلى تحقيق توازن ميزانية الدولة بحلول سنة 

 ولبلوغ هذا الهدف تم اتخاذ جملة من ,من االستثمار العمومي % 15و تحقيق ادخار يساوي 

  .اإلجراءات المتعلقة بالنفقات و اإليراءات العامة

   النفقات العامة-2-1-1

 و من بين ,ن اإلجراءات تستهدف الضغط على النفقات العمومية و تقليصهاتم اتخاذ جملة م

  1:هذه اإلجراءات ما يلي

م، باستثناء قطاعي الصحة و 1986 تجميد االكتتاب في الوظيفة العمومية ابتداء من سنة -

  .خالل فترة البرنامج % 7التعليم، ووضع حد أقصى لنمو كتلة الدخول و المرتبات ال يتجاوز 

 .مراقبة تطور النفقات المدنية و العسكرية رقابة صارمة -

                                                   
1 - Ministère du plan, bilan d’exécution du PREF, P:17. 
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 . تعليق اإلعانات الموجهة للمؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري-

 . السعي إلى إعادة جدولة الديون و تكوين لجنة إلدارة تلك الديون-

 . مراجعة هيكل الرواتب والعمل بنظام الجزاءات-

تقليص النفقات في البرنامج، إال أن اإلصالحات المالية لم كانت هذه أهم اإلجراءات المتبعة ل

  . تقتصر على هذا بل تجاوزته من أجل رفع مستوى اإليراءات العامة

   اإليراءات العامة-2-1-2

  :من أهم اإلجراءات المتبعة لرفع مستوى اإلجراءات العامة يمكن أن نذكر ما يلي

و أسعار  % 25سعار المنتجات البحرية ب  زيادة أسعار بعض منتجات مؤسسات الدولة، كأ-

  %.15:  بPHARMARIMو شركة توزيع األدوية % 10: شركة المياه و الكهرباء ب

 إعادة تنظيم نظام اإلعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع النشاطات اإلنتاجية الكثيفة بالعمل -

 .فقط دون غيرها

 .لى الدخل وع, إصالح نظام الضريبة على الشركات و أرباحها-

 . توسيع الوعاء الضريبي عن طريق دعم وسائل اإلحصاء ورقابة المكلفين-

 التحسين من فعالية إدارة الضرائب، عن طريق دعم وسائل التحسين والجباية ومحاربة -

  . التهرب الضريبي

خالل الفترة  % 12: وكما هو متوقع سينجم عن هذه اإلجراءات زيادة متوسطة سنويا تقدر ب

  . م إليرادات الدولة1988- 1986
 
   السياسة النقدية-2-2

 ستتبع الحكومة سياسة نقدية تعمل على محاربة التضخم وتشجيع االدخار الخاص، كما ستتخذ 

الصيد، ( فيها األولوية للقطاعات المنتجة ية للقروض تعطىالحكومة إجراءات تقليصية وانتقائ

لها تقليص التوسع في منح القروض إلى ، ويتم خال)المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الري

سنويا، هذا باإلضافة إلى توقيف القروض الممنوحة للحكومة تناسبا مع الوضعية % 5حدود 

المالية المنتظرة إلجراء الجدولة وحالة التضخم و زيادة أسعار الفائدة المدينة والدائنة بنسبة 

  .م1985سنة % 2
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 المجال دراسة النظام البنكي وتنظيمه حتى يتمكن من ها في هذاكما شملت اإلجراءات المقام ب

  1:مسايرة اإلصالح االقتصادي، وقد تطلب ذلك ما يلي

  . مراقبة قروض االقتصاد و وضع سقوف على االئتمان الممنوح للحكومة-

 وذلك من , وضع سياسة قرض انتقائية لتشجيع القطاعات ذات القدرة السريعة على النمو-

 .ب األكبر من القروض الداخليةخالل منحها النصي

، وتخفيضها على الودائع تحت الطلب، و %2 رفع أسعار الفائدة على الودائع لألجل بنسبة -

  .ذلك بهدف تعبئة المدخرات المحلية والمساهمة في امتصاص السيولة الزائدة في المجتمع
 
   السياسة المتعلقة بالقطاع الخارجي-2-3

جز الحساب الجاري، وذلك عن طريق زيادة حجم وقيمة  يهدف البرنامج إلى تخفيض ع

وقد تضمن برنامج التقويم االقتصادي والمالي . الصادرات والنقص في حجم و قيمة الواردات

  :خطوات عديدة في مجال إصالح قطاع التجارة الخارجية تمثلت في

  . إتباع سياسة سعر صرف مرنة-

م، حتى يصبح سعر صرف 1985-02-15في % 16 تخفيض قيمة العملة الوطنية بنسبة -

 الفعلية، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية لصادرات الدولة االعملة الوطنية معبرا عن قيمته

 .فع أسعارها بعد التخفيضتوتقليص الطلب على الواردات التي ستر

 , إلغاء العمل بنظام الرخص بالنسبة للسلع الوسيطة الصناعية والخدمات المرتبطة بها-

 .وتخفيض عدد المنتجات التي يعتبر منح رخصة الستيرادها ضروريا

م 1986 تشجيع االستثمار في أهم قطاعات التصدير، وفي هذا اإلطار سمح للمصدرين سنة -

 .من عائدات صادراتهم في حسابات بالعملة الصعبة% 15في قطاع الصيد بوضع 

 ,لدرجة كبيرة، وإنهاء اإلعفاءات تخفيض التعريفة الجمركية على الواردات و توحيدها -

  .وغير ذلك من اإلجراءات التي تستهدف تحرير التجارة الخارجية

  

  

  
 

                                                   
1 - Ibid, P:11. 
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   إصالح المؤسسات العمومية-2-4

 لقد شهد القطاع شبه العمومي نموا مذهال في بداية السبعينات، وكان هذا القطاع يستقطب 

 الجهاز المصرفي ويساهم حينها ما يقارب نصف االستثمار العمومي وحوالي نصف قروض

  .بقرابة خمس الناتج المحلي اإلجمالي و يستخدم ربع العاملين في القطاع الحديث

ومع نهاية السبعينات بدأ هذا القطاع يشهد تطورا خطيرا تمثل في تسجيل خسائر في معظم 

د المؤسسات العمومية وتراكم في مديونيتها، ولهذا كانت مسألة إصالح القطاع العمومي أح

رنامج التقويم المحاور األساسية للحكومة الموريتانية أثناء تطبيقها لسياستها االقتصادية خالل ب

 وفي هذا المجال شملت اإلجراءات المتخذة التصفية الكاملة والجزئية .االقتصادي والمالي

ار، وخصخصة جزء آخر من تلك المؤسسات، رمع العام غير القابلة لالستلبعض وحدات القطا

 ومن أهم المؤسسات العمومية التي شملتها التصفية شركة .عادة إصالح المؤسسات الحيويةوإ

الدواء الحكومية، وشملت الخصخصة بعض الوحدات التي ترغب الدولة في التخلي عنها، أما 

برنامج إصالح المؤسسات العمومية الحيوية فقد شمل أساسا شركة المياه والكهرباء، والمؤسسة 

انواكشوط، ومكتب البريد والمواصالت، والشركة الوطنية للتنمية الريفية، والشركة البحرية في 

  .الوطنية للصناعة والمناجم

و قد تمثلت جوانب إصالح المؤسسات اآلنفة الذكر في إصالح تجهيزاتها وإمدادها بوسائل 

  .وخبرة فنية جديدة وتحسين وضعيتها المالية ونظام تسييرها

 القطاع الخاص لمنافسة بعض وحدات م فقد تم فتح المجال أما,راءاتوإضافة إلى هذه اإلج

  .القطاع العام خاصة في قطاعي الطاقة والنقل الحضري

  

   إصالح الجهاز المصرفي-2-5

 تراوحت اإلجراءات المتخذة في مجال إصالح الجهاز المصرفي بين تطهير ميزانيات بعض 

  .ج لبعض الوحدات المصرفيةالبنوك، وخصخصة بنوك أخرى، وإجراء عملية دم

وهكذا استهدف إصالح القطاع المصرفي الذي اتبعته الحكومة في برنامج التقويم االقتصادي 

  :والمالي تحقيق األهداف التالية
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 تحويل نصيب البنك المركزي في رؤوس أموال البنوك التجارية إلى الدولة بهدف تخفيض -

 األساسي المتمثل في اإلشراف والرقابة على مساهمته في هذه البنوك والتركيز على دوره

  .البنوك و توجيه السياسة االقراضية للدولة

 تطهير ميزانية اتحاد بنوك التنمية، والبنك الدولي لموريتانيا، والشركة الموريتانية للبنك، وقد -

ين تحملت الدولة تكاليف هذه العملية، ليتم بعد ذلك فتح رأسمالهم أمام المستثمرين الوطني

  .واألجانب

 تدعيم وتقوية رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية من أجل تفادي أخطاء اإلدارة التي -

  .حدثت في الماضي، وضمان نظام مرن للوساطة في المستقبل

  

كما تم خالل برنامج التقويم االقتصادي والمالي إتباع سياسات قطاعية تسعى إلى تنشيط 

  .القتصاد الوطنيالقطاعات اإلنتاجية في ا

  

  توزيع االستثمارات في البرامج و تقييمه: المطلب الثاني
  

 ذلك القطاع  يحتلها تعكس قيمة المبالغ الموجهة لالستثمار في قطاع معين األهمية النسبية التي

 وهو ما سنحاول التعرض له بالتحليل في ، على األقل،في تلك الفترة في توجهات الحكومة

 هذا المطلب، وفي الفقرة الثانية سنتناول بالتقييم النتائج التي توصل إليها الفقرة األولى من

  .برنامج التقويم االقتصادي والمالي مقارنة باألهداف المرسومة له

  

   توزيع االستثمارات في البرنامج-1

  

حدد البرنامج عدة معايير الختيار االستثمارات التي سينفذها، بحيث تكون منسجمة مع األهداف 

 وخاصة فيما يتعلق بالحد من االستدانة الخارجية و ,والسياسات الماكرواقتصادية التي سيتبعها

ولهذا انصب توجهه االستثماري نحو المشاريع اإلنتاجية التي تسهم في . تقليص الطلب الكلي

تنويع قاعدة اإلنتاج المحلي، وتحافظ على مستوى مقبول من النمو االقتصادي في المدى 

  .، وكذا المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والنقلالمتوسط
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 مليار أوقية، تم 55,1 وقد بلغ حجم االستثمارات العمومية المقررة خالل فترة البرنامج 

 مشروعا جديدا ظهرت مع البرنامج، وبلغت  193 مشروع من ضمنها 393توزيعها على 

من إجمالي % 40 نسبة  مليار أوقية، وهو ما يشكل22حصتها من التمويل ما يعادل 

  .االستثمارات المقررة

  . ويوضح الجدول التالي نسبة االستثمارات العمومية في برنامج التقويم االقتصادي و المالي

  

         )1985-1988 (PREF توزيع االستثمارات العمومية في برنامج :)2-10(جدول رقم ال

  وقيةماليين األ: الوحدة

 %النسبة  المبالغ القطاع

  35,3  19450,3  التنمية الريفية

  25,1  13830,1  التنمية الصناعية

  27,1  14932,1  البنية التحتية

  7,5  4132,5  التنمية االجتماعية

  5  2755  قطاعات أخرى

  100  55100  المجموع

  PREFمن إعداد الباحث اعتمادا على إحصائيات :           المصدر

  

 من الجدول السابق األهمية الكبيرة التي يحتلها قطاع التنمية الريفية في التوزيع القطاعي يتضح

وتعكس تلك األهمية التوجه الجديد للحكومة والمتمثل في االهتمام بقطاع . الستثمارات البرنامج

 التنمية الريفية والتركيز عليه عكس ما كان عليه الحال في الخطط السابقة التي كان قطاع

البنى ( ويأتي في المرتبة الثانية قطاع البنية التحتية . التنمية الصناعية يحتل فيها مكان الصدارة

من مجموع االستثمارات المقررة خالل % 27,1بنسبة قدرها ... ) األساسية، المياه الحضرية

بعد . ةالبرنامج، وبذلك يحافظ هذا القطاع على مكانته ضمن القطاعات ذات األولوية عند الدول

 من مجموع االستثمارات، وتحتل %25.1ذلك يأتي قطاع التنمية الصناعية بنسبة قدرها

الصناعات االستخراجية حصة األسد من هذه النسبة، وهو ما يعني أن أغلب هذه االستثمارات 

  .)SNIM(سيوجه أساسا إلى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم 
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قى االهتمام المناسب كما نالحظ ذلك من خالل الجدول  أما قطاع التنمية االجتماعية فلم يل

   .، وذلك رغم األهمية الكبيرة التي يتمتع بها رأس المال البشري%)7,5( أعاله 

والشكل التالي يبين توزيع االستثمارات العمومية على مختلف القطاعات االقتصادية حسب 

  . نسبها

  

  ج التقويم االقتصادي والمالي  توزيع االستثمارات خالل برنام):2-1(الشكل رقم
. 

 
 إعداد الباحث اعتمادا على معلومات الجدول السابق: المصدر

  

 حصلت الحكومة الموريتانية على عدة قروض من المؤسسات ,ولتمويل هذه االستثمارات

 مليون دوالر كتمويل غير 60 كقروض للتصحيح، و∗ مليون دوالر115المالية الدولية بقيمة 

ثالث اتفاقيات  امج من قروض في إطارن خالل فترة البر,استفادت الحكومة أيضاكما . مشروط

 , "DTS"  مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة 32مع صندوق النقد الدولي قدرت بـ 

كما منح ". DTS  مليون وحدة منٌ 16,9وقرضين في إطار برنامج التصحيح الهيكلي بقيمة 

 10 مليون دوالر وهو قرض قطاعي، و 50قرضا بقيمة البنك الدولي السلطة الموريتانية 

، كما مول الصندوق األوروبي امليون دوالر لمشروع تنمية المؤسسات العمومية وإعادة تأهيله
                                                   

 . خالل فترة البرنامج75.01 بلغ متوسط سعر صرف الدوالر مقابل األوقية - ∗

التنمية الريفية
التنمية الصناعية
البنية التحتية
التنمية االجتماعية
قطاعات أخرى
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امج التقويم نوهكذا بلغت التمويالت الخارجية لبر.  مليون دوالر7للتنمية برنامجا عاما بقيمة 

 مليون دوالر 46 مساهمة التمويل المحلي سوى ، بينما لم تتجاوز%87االقتصادي والمالي 

   )1(.من مجموع تمويل هذا البرنامج% 13بنسبة قدرها 

  

   تقييم برنامج التقويم االقتصادي و المالي-2

  

 سينطلق أساسا من , إن تقييمنا لبرنامج التقويم االقتصادي و المالي و البرامج األخرى الالحقة

مقارنة النتائج المتوصل , بعبارة أخرى و,امج لهذه البرن مدى تحقق األهداف المرسومةتبيا

 أهداف -طريقة نتائج  (هداف التي رسمتها لنفسهااألمع لبرامج إليها من طرف تلك ا

Objectifs - Résultas(ونسبة إنجاز المشاريع من ضمن ما كان مقررا ،.  

 المحلي اإلجمالي يقدر تجفبالنسبة للهدف األول و المتمثل في تحقيق معدل نمو سنوي في النا

لم تتمكن مختلف السياسات المتبعة من بلوغه، رغم أن المعدل المحقق لم يبتعد كثيرا ، %4: ب

 حيث بلغ معدل النمو المتوسط للناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ,عن الهدف المنشود

  %.3.6ما يناهز ) م1988- 1985(

 عرف القطاع الريفي معدل نمو حلي اإلجمالي، إذونات الناتج الموكان ذلك انعكاسا لمختلف مك

خالل نفس الفترة، أما القطاع الصناعي فقد عرف هو اآلخر نموا متوسطا % 3.7متوسط بلغ 

المعادن و (، ويرجع تدني هذا المعدل إلى تراجع إنتاج القطاعات التصديرية %2.3قدره 

فقد عرف هذا ) الخدمات اإلداريةباستثناء ( و فيما يخص قطاع الخدمات ,)الصناعات السمكية

  ).م1988- 1985(في المتوسط خالل الفترة % 3.9القطاع معدل نمو قدره 

 فإن ذلك , و إذا انتقلنا من تقدير الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة إلى األسعار الجارية

  . كمتوسط خالل نفس الفترة% 11.04: سيؤدي إلى ظهور معدل نمو جديد يقدر ب

% 10.6م إلى 1984سنة % 15 فقد انخفض معدل التضخم من ,فيما يتعلق بالهدف الثانيو

و هذا ما يتفق مع ما كان % 5- 4م إلى معدل يتراوح بين 1988م، ليصل سنة 1986سنة 

  .البرنامج يسعى إليه

                                                   
en ajustement structurelle'l, GEREGORRE, G, UEC L :، نقال عن137:  محمد ولد محمود، مرجع سابق، ص- )1( 

.18P , 1992—11-06du , 1604N° , tropicaux marches ,prospective  etmoyens stratégie, Mauritanie 
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كما تمكن البرنامج من القضاء على عجز الموازنة العامة، حيث أدى توسيع الوعاء الضريبي 

 1985 مليون أوقية سنة 12451يز جهود التحصيل إلى ارتفاع قيمة اإليرادات العامة من وتعز

  .خالل فترة البرنامج% 34 أي بمعدل نمو قدره ,1988  مليون أوقية سنة16665إلى 

 مليون 14471 مليون أوقية لترتفع إلى 12844 تبلغ 1985سنة لفي حين كانت النفقات العامة 

   .%12أنها ارتفعت بمعدل سنوي قدره ، أي 1988أوقية سنة 

 .ويوضح الجدول التالي تطور النفقات العامة واإليرادات العامة خالل فترة البرنامج

  

         )1988-1985(رادات العامة خالل الفترة ي تطور النفقات و اإل:)2-11(الجدول رقم 

  وقيةمليون أ: الوحدة

   السنوات     

 البيان 

1985 1986 1987 1988 

 16665 15370 14186 12451اإليرادات العامة 

 14471 13975 13578 12844 النفقات العامة 

 2194 1395 608 393 - الرصيد

  PREFإعداد الباحث اعتمادا على إحصاءات : المصدر     

  

 فإنه واصل االنخفاض ليصل إلى ,وعاتوفيما يخص عجز الحساب الجاري في ميزان المدف

من الناتج المحلي % 7,6مشكال بذلك نسبة قدرها  ،1988 مليون أوقية سنة 5465,6

 وهذا يعني أنه تجاوز النسبة التي كان البرنامج يسعى لبلوغها من خالل اإلجراءات ،اإلجمالي

  .االمختلفة التي اتبعه

 إال انعكاسا لالنخفاض في رصيد الميزان وما كان هذا االنخفاض في عجز الحساب الجاري

 ،1988مليون أوقية سنة ) 8908-( إلى 1985مليون أوقية سنة ) 12496-(التجاري من 

 مليون 3442,5 إلى ,1985 مليون أوقية سنة 2392واالرتفاع الذي شهده بند التحويالت من 

  .1988أوقية سنة 

ف بنوده بما فيها الحساب الجاري خالل ويوضح الجدول التالي تطور ميزان المدفوعات بمختل

  سنوات البرنامج
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  )1988 – 1985(ميزان المدفوعات خالل فترة البرنامج ) 2-12(الجدول رقم 

  مليون أوقية : الوحدة

                       السنوات

 البيان

1985 1986 1987 1988 

  44412,5  37561,5  34059,5  29296  الصادرات     

     45407  42015.5  37992   الواردات     
  

50218     

 (3102.5) (3595.5) (4029) (3800)  المستحقةلفوائد ا     

  (8908)  (11441)  (11985)  )(12496  الميزان التجاري  

  3442.5  3289.5  3145  2392  التحويالت  

 )5465,5( )8151,5( )8840( )10104( الحساب الجاري

 استثمارات مباشرة    

 خرى لرأس المالحركة أ   

  رأسماليةمساعدات    

  قروض مضمونة   

  احتياطيات الصندوق   

1000  
 

(800) 
3352 

  
144  

(208) 

2720 
 

(935) 
3689  

 
(6383.5) 

(612)  

2465 
 

(1020) 
4003.5  

  
(3816.5) 

(425) 

1955 
 

(1105) 
(4054.5)  

  
4734.5 

(340)  
  )170(  1207  )1521,5(  3488   المال سحساب رأ

  )5635,5(  )6944,5(  )10361,5(  )6616(  لكلي الميزان ا

  71944  64141  57213  52752  الناتج المحلي اإلجمالي 

   PREFإعداد الباحث اعتمادا على نتائج البرنامج : المصدر

  

بلغ ) 1988 –1985( إلى أن حجم االستمارات المنجزة خالل فترة البرنامج ,ونشير في النهاية

من إجمالي مبالغ االستمارات % 92 وهو ما يمثل أكثر من , مليار أوقية50,8ما قيمته 
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 وهو ما يعني أنه تم تحقيق نتائج مهمة )1(.المخططة في ظل برنامج التقويم االقتصادي والمالي

 مما يتطلب االستمرار في النهج المتبع ومواصلة - مع أنها لم تكن كافية- يجب المحافظة عليها

بتبني برنامج آخر يسعى لدعم هذه المنجزات المحققة المسار، وهو ما حدث بالضبط وذلك 

  .ودفعها إلى األمام، وهو ما سنتناوله في المبحث القادم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
  
 
 

                                                   
(1)- Ministère du plan, Bilan d’exécution du PREF, op. Cit. P: 12.  
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  )1991 – 1989(برنامج الدعم و الدفع : المبحث الثالث
  

ة ما إن انتهت الفترة المحددة لبرنامج التقويم االقتصادي والمالي حتى سارعت الحكوم

الموريتانية إلى التفاوض من جديد مع صندوق النقد الدولي بغية دعم جهود اإلصالح 

وهكذا نص برنامج الدعم و الدفع الذي يغطي الفترة . االقتصادي التي اتخذت ومواصلتها

ستتابع و تعزز الجهود التي بذلت إبان برنامج ًفي مقدمته على أن الدولة ) 1991 – 1989(

 والمالي، والتي كان هدفها تصحيح االختالل االقتصادي والمالي العميق التقويم االقتصادي

والمتراكم على مدى الفترات السابقة، والشروع في مجموعة من اإلصالحات الهيكلية في 

   )1(ً .مختلف القطاعات االقتصادية

   )2(:ولتحديد األهداف واإلستراتيجية التنموية للبرنامج ينطلق هذا األخير من عدة محاور

  . إجراء إصالح جذري في الجهاز اإلنتاجي من أجل تقوية وتنويع قاعدة اإلنتاج الوطني-أ

 للنفقات العامة وزيادة ةتدعيم الحالة المالية للدولة، وذلك بواسطة تطبيق سياسة ترشيدي-ب

  .اإليرادات العامة من خالل توسيع الوعاء الضريبي وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب

 عن طريق تشجيع العرض، والتسيير المعقلن للطلب، ,ء المدفوعات الخارجية تحسين أدا-ج

  .وتحديد أسعار الصرف والتجارة الخارجية

  .  السعي إلى تناسب مستوى المديونية ومعدل خدمة الدين مع قدرة االقتصاد على الدفع-د

يدة وإعادة  وضع إستراتيجية كفيلة بتعبئة الموارد البشرية من خالل خلق فرص عمل جد-هـ

توزيع الدخل بشكل عادل، وذلك بتطبيق سياسة مالئمة في مجال التعليم والصحة، وتخفيف 

  .العبء االجتماعي المتولد عن إجراءات التصحيح الهيكلي على الفئات األكثر فقرا في المجتمع

 الكلية، رسم سياستهاف االقتصادية الكلية للبرنامج و تم تحديد األهد,وانطالقا من هذه المحاور

وذلك ما سنتناوله في المطلب األول من هذا المبحث، على أن نتعرض بالذكر و التحليل 

  .للسياسة االستثمارية للبرنامج و تقييم النتائج المتوصل إليها في المطلب الثاني

  

                                                   
(1)- Ministère du plan, Programme de consolidation et de relance ,PCR, (1989 – 1991), 

Nouakchott, P:02 
(2)- Ministère du Plan, PCR, op cit , P: 02 
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  األهداف و السياسات االقتصادية للبرنامج: المطلب األول
  

تصادية سيعمل على تحقيقها، وذلك عن طريق إتباع لقد رسم برنامج الدعم والدفع أهدافا اق

  .جملة من السياسات االقتصادية الكلية

  

  األهداف االقتصادية للبرنامج - 1

سعت الحكومة الموريتانية من خالل برنامج الدعم والدفع إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية 

  1: هذه األهداف فيما يليتعتبر امتدادا لألهداف التي وضعت في البرنامج السابق، و قد تمثلت

خالل فترة % 3.5لناتج المحلي اإلجمالي في حدود تحقيق معدل نمو حقيقي سنوي ل -1- 1

  .البرنامج

 اإلجمالي، وذلك لتوفير يلمن الناتج المح% 6لميزانية قدره  تحقيق ادخار عمومي في ا-2- 1

 .الموارد المالية الالزمة لتمويل االستثمارات العمومية

 و تحقيق مستوى لالستثمار العام في حدود ,ن إنتاجية االستثمارات العمومية تحسي-3- 1

 .من الناتج المعدل اإلجمالي% 16.6

% 9.8إلى ما دون  )من دون التحويالت الرسمية ( تخفيض العجز في الحساب الجاري -4- 1

 .من قيمة الناتج المحلي اإلجمالي عند نهاية البرنامج

 الدين إلى وضع تتناسب فيه مع قدرات االقتصاد على الدفع، و  الوصول بمعدالت خدمة-5- 1

 .م1991من حصيلة عائدات الصادرات في سنة % 25و % 20يمكن حصر هذا المعدل بين 

و بغية الوصول إلى األهداف المسطرة أعاله، اتبعت الحكومة الموريتانية حزمة من السياسات 

  .سنتعرض لها في الفقرة التالية

  

   االقتصادية الكلية للبرنامج السياسات-2

لقد شملت السياسات المنتهجة لتحقيق أهداف برنامج الدعم والدفع مزيجا من السياسات أبرزها 

السياسة المالية، والسياسية النقدية، وسياسة األسعار، و سياسة إصالح المؤسسات العمومية، 

                                                   
1 - Ministère du plan, programme de consolidation et de relance, (PcR), op,cit, P:04. 
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سياسات السابقة و التي تلحق إضافة إلى إتباع سياسة اجتماعية لغرض التخفيف من آثار تلك ال

  . و بصفة خاصة الطبقات الهشة والمحرومة,الضرر بمختلف فئات المتجمع

  

   السياسة المالية-2-1

 اتبعها برامج اإلصالح االقتصادي  السياسات التيتعتبر سياسة الضرائب وترشيد اإلنفاق أهم

  . أخرىصاديةترتب عن ذلك من فوائد اقتيبهدف الحد من حجم الطلب الكلي و ما 

  

   اإليرادات العامة -2-1-1

اتبع برنامج الدعم والدفع عدة إجراءات تتعلق بإصالح النظام الضريبي من أجل زيادة حصيلة 

  : إيرادات الموازنة العامة وتتمثل هذه اإلجراءات في

 بنسبة  زيادة حصيلة الضريبة الصغرى التقديرية، بتحويلها إلى رسم على رقم األعمال-

لمؤسسات الخاضعة لنظام األرباح التجارية والصناعية، ويندرج امن رقم أعمال % 4 قدرها

تحويل الضريبة الصغرى الجزافية إلى ضريبة على رقم األعمال في إطار التركيز على 

الضريبة على رقم األعمال وتقليص الضرائب على األرباح التجارية والصناعية بهدف تشجيع 

  .اإلنتاج

ضرائب في قطاع الصيد، سواء تعلق األمر بالضرائب على الرواتب  تحسين نظام ال-

  .واألجور، أو بالضرائب على األرباح التجارية والصناعية، أو الضريبة على أداء الخدمات

ضع ل وض من الضريبة على أداء الخدمات بفوسوف يتم التركيز على تنمية حصيلة اإليرادات

  .لسياسة صارمة في مجال المراقبة والتحصي

 إجراء تغييرات في نظام اإلعفاءات الجمركية واختصارها على االستثمارات التي تحظى -

باإلضافة إلى إجراء إصالحات في قانون . باألولوية في إطار السياسة االقتصادية للدولة

  .الجمارك بشكل يضمن زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة الضغط الضريبي

 عن طريق تطبيق نظام محدد لمراجعة الحسابات و تقوية  وضع سياسة صارمة للمراقبة،-

الرقابة الجمركية، وتعزيز إجراءات التحصيل بشكل عام من خالل القضاء على التهرب 

  .الضريبي، والتأخر في دفع الضرائب
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ومن خالل تطبيق اإلجراءات السابقة يتوقع البرنامج زيادة حصيلة إيرادات الموازنة بمعدل 

  )1(.المتوسط خالل سنوات البرنامجفي % 11,7قدره 

                    

   النفقات العامة-2-1-2

تابع برنامج الدعم والدفع العمل على التقليص التدريجي للنفقات العمومية بشكل عام والنفقات 

الجارية بشكل خاص، وفي هذا اإلطار ركز البرنامج على تخفيض عدد المستخدمين 

كلون في السابق عمالة زائدة، والعمل على رفع كفاءة وتحسين الحكوميين والذين كانوا يش

مهارات البقية الباقية من هؤالء المستخدمين حتى يصبحوا قادرين على منافسة نظرائهم في 

  .القطاع الخاص

وفي نفس الوقت واصل البرنامج الدعم الموجه للقطاعات ذات األولوية من أجل تقويتها، 

كما تم على مستوى آخر عقلنة . وجهة لصيانة التجهيزات واألثاثوزيادة قروض الميزانية الم

نفقات التعليم بمساعدة من البنك الدولي وجعل رفع نسبة التمدرس، ومسايرة مناهج التعليم 

  .لمتطلبات سوق العمل على قائمة أولوياته

مليار  17,3ويتوقع البرنامج من خالل هذه اإلجراءات تخفيض النفقات العامة حيث تصل إلى 

مقارنة بسنة % 14,85، أي بنسبة زيادة قدرها )باستثناء مدفوعات الدين (1989أوقية سنة 

، وفي 1989مقارنة بـ  % 3 بنسبة نمو قدرها 1990 مليار أوقية سنة 17,9، و إلى 1988

 4 مليار أوقية بنسبة نمو قدرها 18,7 من المتوقع أن يصل حجم النفقات العامة إلى 1991سنة 

.%  

 فإنه من المتوقع أن ترتفع الفوائد المدرجة في النفقات الجارية في ,لنسبة لخدمة الدينوبا

 مليار أوقية سنويا خالل فترة البرنامج، في حين يصل حجم األقساط 2,35المتوسط إلى 

 مليار أوقية سنويا خالل نفس الفترة، وسينمو مجموع خدمة الدين بنسبة 5,42المدفوعة إلى 

. خالل سنوات البرنامج الثالثة على التوالي % 17,3و % 14,2، و %3,61 متزايدة قدرها

وترجع هذه الزيادة المتدرجة في أعباء خدمة الدين إلى آثار عمليات إعادة الجدولة التي تمت 

  .مع بداية تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي في البالد

                                                   
(1)- Ministère du Plan, PCR, op cit , P: 11  
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هدف إلى تقليل حجم مدفوعات أن عملية إعادة جدولة الديون وإن كانت ت" ومن هنا يتضح 

خدمة هذه الديون في األجل القصير، وخالل فترة محدودة هي فترة تجميد الدين إال أن هذه 

العملية يتمخض عنها زيادة واضحة في هذه المدفوعات في األجل القصير نظرا للتكلفة 

رض سعر فائدة اإلضافية التي يتحملها البلد المدين من جراء هذا التأجيل والتي تتمثل في ف

  )1(ً .مرتفع على المبالغ المؤجل دفعها، ومن هنا يتزايد عبء الدين الخارجي في المستقبل

وقد توحي عملية تخفيض النفقات العامة وزيادة أعباء خدمة الديون بأن الهدف من هذه 

 اإلجراءات التي يتضمنها هذا البرنامج وغيره من البرنامج التي تدعمها المؤسسات المالية

 .الدولية هو إغراق الدول النامية بالديون من جهة، وضمان تحصيلها من جهة أخرى

  

   السياسة النقدية -2-2

واصل برنامج الدعم والدفع إتباع سياسة نقدية صارمة تهدف إلى التحكم في عرض النقود في 

ت المجتمع، وذلك للحد من ارتفاع حجم الطلب الكلي وبالتالي المساهمة في تخفيض معدال

  : ولتحقيق ذلك اعتمد البرنامج على الوسائل التالية. الطلب

 المراقبة الدقيقة لنمو قروض االقتصاد، وتوجيه هذه القروض إلى القطاعات ذات األولوية -

  .والقابلة للنمو، وتجميد القروض الصافية للدولة

يم وإصالح  مواصلة إصالح القطاع المصرفي، بواسطة تدعيم وتعميق إجراءات إعادة تنظ-

البنوك التجارية، وتقوية رقابة البنك المركزي عليها حتى تلتزم بتطبيق قواعد التسيير السليمة 

  .المحددة لها

 العمل على إبقاء معدل نمو الكتلة النقدية في الحدود المالئمة ألهداف الحد من العجز في -

  . ميزان المدفوعات ومعدالت التضخم

  .جب من أجل تعبئة المدخرات المحلية إتباع سعر فائدة حقيقي مو-

  

  

  

                                                   
:  ص –، ص1978، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب،    رؤية من العالم الثالث: ديون الخارجيةأزمة ال رمزي زكي، -  (1)

545– 546  .  
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   سياسة األسعار -2-3

يسعى برنامج الدعم والدفع إلى القضاء على التشوهات الحاصلة في األسعار والتي أصبحت ال 

تعبر فعال عن تكلفة عوامل اإلنتاج التي استخدمت في إنتاجها، وذلك من خالل إتباع سياسة 

غاء الدعم على المنتجات الزراعية والسلع االستهالكية، تعمل على تحرير األسعار عن طريق إل

 وتقليص عدد المنتجات التي تحدد أسعارها رسميا، وإصالح التشوهات وأسعار الخدمات

تناسب مع تكلفة الخدمة، كما حدد البرنامج المواد الغذائية تالعمومية عن طريق رفع أسعارها ل

) 1991–90(ي لتحرير أسعارها في الفترة التي تخضع أسعارها للمراقبة، ووضع جدول زمن

من أجل الوصول إلى تناسب بين أسعار التكلفة وسعر البيع للمستهلك مع ترك هامش 

  .للموزعين

  

   السياسة المتعلقة بالمؤسسات العمومية-2-4

تابعت الحكومة الموريتانية إجراءات إصالح القطاع العمومي وشبه العمومي وتعميقها في ظل 

عم والدفع، والتي كانت قد بدأتها في برنامج التقويم االقتصادي والمالي وشملت هذه برنامج الد

 وضع إطار قانوني وتنظيمي يحوي مجموعة من )1(:اإلجراءات عدة محاور من أهمها

النصوص القانونية بهدف تحديد أفضل لطبيعة، وظروف إنشاء، وتصفية المؤسسات العمومية، 

ومن بين هذه . هزة المؤسسات العمومية التي تبقي عليها الدولةوتحديد دور وتكوين مختلف أج

 المحدد لنظام المؤسسات 1990–4–4 الصادر بتاريخ 90/90القوانين األمر القانوني رقم 

العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي والمنظم لعالقات هذه الهيئات مع الدولة، 

 المحدد لتشكيل وتنظيم وتسيير 19/08/1990 الصادر بتاريخ 118/10والمرسوم رقم 

  .المجالس اإلدارية للمؤسسات العمومية

ومن بين هذه المحاور أيضا، تحديد العالقات المالية القائمة بين الدولة والمؤسسات العمومية، 

وذلك بعد أن تراكمت ديون كبيرة على الخزينة العامة للدولة مستحقة لبعض المؤسسات 

 الوطنية للمياه والكهرباء، ومكتب البريد والمواصالت، ولمعالجة  وخاصة الشركة,العمومية

  .هذا الوضع استهدف برنامج الدعم والدفع تصفية هذه الديون والحيلولة دون تكرارها مستقبال

                                                   
  .94: سياسات اإلصالح، مرجع سابق، ص ، الصوفي ولد الشيباني– (1)
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كما شملت هذه المحاور إعادة هيكلة المؤسسات اإلستراتيجية، حيث استهدف البرنامج تقويم 

ذات الطابع االستراتيجي، ويتعلق األمر هنا أساسا بالشركة وضعية بعض المؤسسات العمومية 

الوطنية للصناعة والمناجم، ومكتب البريد والمواصالت، والخطوط الجوية الموريتانية، 

 طوالشركة الوطنية لالستيراد والتصدير، والشركة الوطنية للماء والكهرباء، وميناء أنواكشو

  .ألسماك، والصندوق الوطني للضمان االجتماعيالمستقل، والشركة الموريتانية لتسويق ا

بالنسبة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم فقد تمت إعادة هيكلتها المالية في خطة اإلنقاذ التي 

بدأ تنفيذها في إطار برنامج التقويم االقتصادي والمالي، وذلك من خالل منحها موارد جديدة 

  . مليون دوالر100حيث حصلت على زيادة في رأس مالها بلغت 

 أما المؤسسات األخرى فتم القيام بدراسات لتشخيص وضعيتها وعقد اتفاقيات تحدد التزامات 

  .الدولة تجاهها والنتائج التي ينبغي أن تحققها هذه المؤسسات

 تخلي الدولة عن بعض المؤسسات العمومية وذلك لتخفيف , أيضاكما شملت هذه المحاور

ؤسسات على ميزانية الدولة والجهاز المصرفي من جهة، وإتاحة العبء الذي تمثله هذه الم

وهكذا تم فتح . الفرصة أمام القطاع الخاص من أجل المشاركة في عملية البناء من جهة أخرى

 العديد من األنشطة التي كانت في السابق تدخل في مجال احتكار الدولة أمام القطاع الخاص،

 األدوية، والنقل الحضري، وتوزيع األرز الذي كانت ا باستيراد و توزيعنويتعلق األمر ه

  .تحتكره الشركة الوطنية لالستيراد والتصدير، وكذلك قطاع التأمين

وهكذا تواصل العمل في إطار برنامج الدعم والدفع من أجل وصول عدد المؤسسات العمومية 

سسة فقط  مؤ30 بعد أن كانت 1990 مؤسسة في حدود 50التي تمت خصخصتها فعليا إلى 

وعلى مستوى آخر تم .  مؤسسة في ظل برنامج التقويم االقتصادي والمالي100من أصل 

  .إغالق الشركة الموريتانية لتكرير السكر، كما تم التخلي عن مؤسسات عمومية أخرى

كما تم في إطار إصالح المؤسسات العمومية معالجة مشكلة العمالة الزائدة عن طريق تقليص 

 هو الحال بالنسبة لميناء نواكشوط، والشركة الموريتانية لتسويق المنتجات عدد عمالها، كما

، والشركة الموريتانية الجزائرية للصيد STPN، وشركة النقل العمومي SMCPPالنفطية 

ALMAP.)1(  

  
                                                   

  .146:  محمد ولد محمدو، مرجع سابق، ص (1)
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   السياسة االجتماعية-2-5

ادي والمالي  وبرنامج التقويم االقتص,إن سياسات اإلصالح التي اعتمدها برنامج الدعم والدفع

خلفت آثار سلبية كبيرة مما استدعى ضرورة إتباع سياسة اجتماعية تهدف إلى الحد من هذه 

  ).ولضنا لهذه االنعكاسات في الفصل األسبق أن تعر(االنعكاسات السلبية 

 ,وهكذا عمل برنامج الدعم والدفع على التخفيف من اآلثار السيئة لعملية اإلصالح االقتصادي

 على تشجيع العمل في القطاع الحديث خارج الوظيفة العمومية بواسطة الدعم وذلك بالعمل

الذي تقدمه الدولة إلقامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تشجيع العمل في القطاع 

 الريفي، عن طريق وضع برامج للتنمية الزراعية والرعوية وإتباع سياسة العون الغذائية،

  .الغذاء مقابل العمًل الذي عملت به الدولة خالل عدة سنواتًامج وتتجلى هذه األخيرة في برن

كما طالت سياسات تخفيف تكاليف اإلصالحات االقتصادية قطاعي التعليم والصحة، حيث تم 

  )1(:تبني إستراتيجية في مجال التعليم تهدف إلى

  . سنويا خالل فترة البرنامج % 9 زيادة ميزانية التعليم األساسي بـ -

يت نمو التالميذ في المرحلة الثانوية والجامعية طيلة فترة البرنامج، وزيادة ميزانية التعليم  تثب-

  .، و تدعيم التعليم الفني والمهني%3العالي بـ

 تشجيع التعليم المحظري والخاص، كقطاعين متممين لجهود قطاع التعليم التابع للدولة، -

  .باإلضافة إلى االهتمام بقطاع محو األمية

مثل فيً الصحة للجميع بحلول  فقد حدد البرنامج لنفسه هدفا إجماليا يت,ا بالنسبة لقطاع الصحةأم

   )2(:، وعلى مدى سنوات البرامج الثالثة تم تحديد عدة أهداف فرعية وهيً 2000

  .1991بحلول % 50 إلى 1989سنة % 30 رفع نسبة التغطية الصحية من -

  .للوزارة المكلفة بقطاع الصحة والشؤون االجتماعية رفع القدرة التجهيزية والرقابية -

 46 و 43وبتحقيقه لهذه األهداف سيتمكن البرنامج من إطالة أمد الحياة الذي كان يتراوح بين 

   5، وبالنسبة لألطفال األقل من %21سنة، والتقليل من نسبة الوفيات التي كانت تصل إلى 

  %. 30سنوات تقارب 

  

                                                   
(1) Ministère du Plan, PCR, op cit P: 61. 
(2)  Ibid, P:58. 
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   االستثمارات في البرامج و تقييمهتوزيع:  المطلب الثاني
  

سنتناول في هذا المطلب التوجه العام لتوزيع االستثمارات العمومية في برنامج الدعم والدفع، 

والتغيرات التي طرأت عليه مقارنة بالبرنامج السابق، وسنتعرض بعد ذلك ألهم النتائج التي 

  .التي توصل إليها هذا البرنامج

  

   في البرامج توزيع االستثمارات-1

اتبع البرنامج سياسة استثمارية تتماشى مع األهداف والسياسات الكلية التي اتبعها حتى يضمن 

  .بذلك االنسجام وعدم التعارض بين مختلف مكوناته

ولهذا ركز البرنامج على المشاريع التي تدعم النمو االقتصادي وتحد من التضخم، مع 

) الموازنة العامة للدولة(توى االختالالت الداخلية المحافظة على المكاسب المحققة على مس

  ).ميزان المدفوعات( والخارجية 

 مليون أوقية، أي 45317,7وقد بلغ حجم االستثمارات العمومية المقررة خالل فترة البرنامج 

 مليار أوقية لمشاريع جديدة ظهرت مع 17 خصص منها ∗ مليون دوالر604ما يعادل 

، والباقي )من إجمالي االستثمارات المقررة % 37,5ثل نسبة قدرها و هو ما يم( البرنامج 

لمتابعة البرامج السابقة ويتناسب حجم االستثمارات في البرنامج مع معدل استثماري سنوي 

  )1(. من الناتج المحلي اإلجمالي% 16,6يصل إلى 

لقطاعات األساسية ويوضع الجدول التالي بنية االستثمارات العمومية المخططة وتوزيعها على ا

  .امج الدعم و الدفعنفي بر

  

  

  

  

  
                                                   

 . خالل فترة البرنامج81.94 بلغ متوسط سعر صرف الدوالر مقابل األوقية - ∗
 

(1) Ministère du Plan, PCR, OP. cit. P: 16. 
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                  امج الدعم والدفعن االستثمارات العمومية في برتوزيع :)2-13 ( ل رقمالجدو

         مليون أوقية: الوحدة

  البيانات               

 القطاعات

المبلغ المقرر 

 لالستثمار

النسبة إلى إجمالي 

  االستثمار
 

 %34,3 15546,9 قطاع التنمية الريفية

 %13,2 5969 التنمية الصناعية

 %25,1 11365,5 االستصالح الترابي

 %10,1 4563 ارد البشريةالمو

 %3,1 1425 القطاع العمومي و شبه العمومي

 %14,2 6448 الشركة الوطنية للصناعة و المناجم 

 %100 45317,7 المجموع
                      .Source : Ministère du Plan; PCR, op.cit , P: 16            

  

  

بير  أن التوجه العام لتوزيع االستثمارات العمومية لم يتغير بشكل ك,يتضح من الجدول أعاله

في برامج الدعم والدفع عن ما كان عليه في السابق، فقد ظلت التنمية الريفية تحظى بالنسبة 

، تليها في المرتبة الثانية %34,3األكبر من إجمالي االستثمارات المخططة وبلغت نسبتها 

وهي نفس النسبة التي تحصلت عليها % 27,4التنمية الصناعية، حيث بلغت نسبتها اإلجمالية 

البرنامج السابق، وذلك بعد إضافة االستثمارات الموجهة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم  في 

SNIM الذي تم اكتشافه حديثا ويقدر " أمهاودات"  والتي وجهت أساسا لتمويل استثمارات منجم

   )1(. مليون طن سنويا5,6 مليون طن وتبلغ طاقته اإلنتاجية 80احتياطه بـ 

لثالثة، االستصالح الترابي الذي يشمل البنى التحتية واإلسكان والمياه ويأتي في المرتبة ا

الصحة ( ، وفي المرتبة الرابعة يأتي قطاع الموارد البشرية %25,1الحضرية بنسبة قدرها 

بنسبة لم تتجاوز بشكل كبير النسبة المقررة له في البرنامج السابق، حيث بلغت ) والتعليم 

                                                   
  .118: ، ص1990، 123، مجلة االقتصاد و األعمال، ع الرهان على المستقبل موريتانيا، -  (1)
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لبرنامج من ضرورة وضع إستراتيجية متماسكة لتنمية الموارد ، وذلك رغم انطالق ا10,1%

  %. 3,1البشرية، وفي األخير جاء القطاع العمومي وشبه العمومي بنسبة قدرها 

والشكل التالي يوضح النسبة التي حصل عليها كل قطاع من مجمل االستثمارات خالل هذا 

  .البرنامج

  

  تلف القطاعات خالل برنامج الدعم والدفعتوزيع االستثمارات بين مخ ):2-2 (الشكل رقم

  

قطاع التنمية الريفية
التنمية الصناعية
االستصالح الترابي
الموارد البشرية
القطاع العمومي و شبه العمومي
الشرآة الوطنية للصناعة و المناجم

 .إعداد الباحث اعتمادا على معلومات الجدول السابق: المصدر

  

 وفي الوقت الذي كانت فيه موريتانيا تسعى للحصول على تمويل هذه االستثمارات كانت 

 بداية السنة األولى من هذا البرنامج جدارتها االئتمانية تهتز، حيث بلغت مديونيتها الخارجية

من الناتج المحلي اإلجمالي، أما خدمة الدين فقدرت % 205 مليون دوالر وهو ما يعادل 2010

و لهذا لجأت موريتانيا إلى طلب تمويل استثنائي كان .  مليون دوالر في نفس السنة185بـ 

  )1(: اقتراحه في البرنامج على النحو التالي

  . قروضعلى شكل% 38,8

  .على شكل هبات% 32,6
                                                   

(1)- Ministère du plan, Bilan d’exécution PCR, op.cit , P 27. 
1  
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  .أشباه هبات% 22,2

  .من المصادر المحلية% 06,4

  

   تقييم برنامج الدعم والدفع-2

  

إن طريقة التقييم لبرامج اإلصالحات االقتصادية ال بد أن تمر باإلنتاج الداخلي اإلجمالي، لكن 

ة، ومستوى األسعار، هذا األخير مرتبط بعدة مؤشرات اقتصادية أخرى منها المديونية الخارجي

ومستوى اإليرادات العامة، والنفقات العامة، والواردات، واحتياطي الصرف، وإعادة التوازن 

و يرى خبراء الصندوق أن توازن ميزان المدفوعات وتسديد الديون هما مؤشران . التجاري

لى مدى تحقق إال أننا سنقتصر في بحثنا هذا ع. قويان على نجاح تطبيق سياسة التعديل الهيكلي

  .األهداف المرسومة لمختلف هذه البرامج االقتصادية كأداة لتقييمها

 نشير إلى أن الحكومة من أجل ضمان تحقيق نتائج مهمة أنشأت لجنة تقنية ,في البداية       

امج الدعم والدفع ووسعت هذه اللجنة نمدعومة بلجنة أخرى وزارية مهمتها متابعة وتنفيذ بر

  )1(. ممثلين عن كل قطاع حتى تضمن بذلك التنفيذ الحسن للبرنامج االستثماريبعد ذلك لتشمل

  .إال أن ذلك لم يحصل حسب ما سنرى الحقا

تبين الحصيلة التقييمية لبرنامج الدعم والدفع أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي قد   

  لمعدل النموسنويشهد اضطرابا كبيرا خالل سنوات البرامج الثالث، حيث بلغ المتوسط ال

%. 3,5، وهو ما يعني أنه كان بعيدا من الوصول للهدف المحدد للبرنامج وهو %2حوالي 

، هبط هذا المعدل إلى درجة سالبة في 1989سنة % 4,8فبعد أن حقق الناتج نسبة نمو قدرها 

 سنة% 2,6ثم عاد إلى التزايد لكن بشكل بطيء ليصل إلى % 1,8-السنة الموالية حيث بلغ 

1991 .)2(  

  مختلفوما هذا التذبذب الذي شهده الناتج الداخلي اإلجمالي إال انعكاسا للتفاوت الشديد بين

، لكنه عرف تراجعا 1989سنة % 50مكوناته، حيث شهد قطاع المعادن نموا كبيرا بلغ حدود 

                                                   
(1) - Mauritanie, 4eme document cadre de politique économique DCPE, document établie par les autorités 
mauritaniennes en collaboration avec les services du fonds monétaire et la banque mondiale, 18 juin 1991, 
P: 04.  
(2) -Mauritanie; Ministère, Bilan d’exécution, PCR,, février 1994, P:06. 
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 خالل% 11خالل السنتين المواليتين إال أنه ظل ينمو بمعدالت موجبة بلغت في المتوسط 

السنوات الثالثة، ويرجع ذلك إلى القدرة االستغاللية الكبيرة لدى الشركة الوطنية للصناعة 

، والظروف العالمية لصناعة الحديد والصلب التي تؤثر بشكل مباشر على SNIMوالمناجم 

أما القطاع الريفي فقد كان نموه ضعيفا ودون المستوى . صادرات موريتانيا من خامات الحديد

  . في المتوسط على مدى فترة البرنامج% 0,4–نه حيث بلغ معدل نموه السنويالمرجو م

و لم يكن قطاع الصناعة بمنأى عن التدهور، حيث عرف تطورا سالبا بلغ في المتوسط        

ويعزى هذا التدني إلى تأثيرات حرب الخليج على تمويالت  1.خالل فترة البرنامج)% 1,8 -(

  .صناعة السمكيةأغلب المشاريع في مجال ال

كما شهد قطاع الخدمات نموا موجبا في المتوسط بسبب اإلدماج الواسع للقطاع الخاص في 

أما على مستوى اإلدارة العامة فقد كان النمو ضعيفا، وذلك راجع . النشاط االقتصادي للدولة

  .إلى سعي الحكومة إلى تقليل نفقات الدولة

من الناتج المحلي % 6يق ادخار عمومي قدره وبالنسبة للهدف الثاني والمتمثل في تحق

 فلم تتمكن السياسة المطبقة خالل فترة البرنامج من الوصول إليه، حيث بلغت ,اإلجمالي

% 3,4 مليار أوقية كمعدل سنوي خالل فترة البرنامج وهو ما يعادل 2,8االدخارات العمومية 

  .من الناتج المحلي اإلجمالي

  :لى مستوى الموازنة العامة كما يليوكانت التغيرات التي حدثت ع

سنويا، وترجع % 4,6 بنسبة 1991- 89زادت اإليرادات العامة في الفترة :  اإليرادات العامة-

هذه الزيادة الضعيفة إلى المشاكل الجمة التي عرفتها البالد في هذه الفترة، والمحيط الدولي 

حيث أثر ذلك سلبا على النتائج ) خليجاألزمة الموريتانية السنغالية، وحرب ال( غير المالئم 

المحققة رغم اإلجراءات المتخذة في مجال توسيع الوعاء الضريبي وتقوية أجهزة التحصيل 

الضريبي، وقد شكلت اإليرادات الضريبية النسبة العظمى من اإليرادات الجارية حيث بلغت 

اإليرادات غير ، وساهمت %33كونت منها الرسوم على التجارة الخارجية حوالي % 82

  .في المتوسط% 16الضريبية بـ

                                                   
Ibid, P: 07- 1  
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 وهو معدل يفوق نظيره ,سنويا% 8.5زادت النفقات الجارية في المتوسط ب:  النفقات العامة-

طوال % 6و% 5بالنسبة إلى اإليرادات الجارية، وقد عرف معدل األجور تزايدا تراوح بين

  .فترة البرنامج

مثلت و. 1991 قبل أن تنخفض في سنة 1990و  1989زادت سنة  فقد النفقات الرأسماليةأما 

  نفقات رأسمالية، في كانت%12في المتوسط من اإلنفاق الكلي و% 88النفقات الجارية نسبة 

  على1991 و1989في السنتين % 32,7و% 34,6ت األجور والمرتبات نسبة حين مثل

في نفس % 17,2 إلى %14,4 وزادت النفقات على التجهيز من .التوالي من النفقات الجارية

- 1989ما بين % 12,5على % 10,2الفترة، وكذلك ارتفعت نسبة الفوائد المدفوعة من 

1991.  

لى الناتج المحلي إ) بدون التحويالت الرسمية( جاري وقد شهدت نسبة العجز في الحساب ال    

ناقص، حيث رب من المعدل المستهدف ولم تأخذ اتجاها واحدا نحو التتاإلجمالي معدالت لم تق

من الناتج المحلي % 12,4مليون أوقية وهو ما يعادل ) 10092-(بلغ رصيد الحساب الجاري 

 وفي السنة األخيرة ,%17,2الموالية مشكال نسبة قدرها اإلجمالي ليرتفع هذه الرقم في السنة 

وكما نالحظ فان . من الناتج المحلي اإلجمالي% 15,6من البرنامج هبط هذا المعدل إلى 

إلى ) من دون التحويالت الرسمية(لهدف المنشود والمتمثل في تخفيض عجز الحساب الجاري ا

  .لم يتحقق من الناتج المحلي اإلجمالي عند نهاية البرنامج% 9.8اقل من 

من الناتج المحلي اإلجمالي، في حين كان هدف %14أما حجم االستثمارات العمومية فقد بلغ 

من الناتج المحلي % 16,6 االستثمارات العمومية إلى البرنامج هو تقليص مستوى حجم

  .اإلجمالي

وقد شهد معدل خدمة الدين تحسنا كبيرا متجاوزا بالنتائج التي حققها هدف البرنامج، حيث كان 

 ليواصل في السنة ,1989من حصيلة عائدات الصادرات سنة % 20,7هذا المعدل يمثل 

 كان معدل خدمة الدين يبلغ 1991، وفي سنة %13,9الموالية التحسن بتشكيله نسبة قدرها 

  )1(.من عائدات الصادرات% 18,6

                                                   
أطروحة دكتوراه غ،م، جامعة تلمسان، ( ، سياسات التثبيت ودورها في تحقيق التنمية حالة موريتانيا  محمد ولد أعمر،-  (1)

  .165: ، ص)2003
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إال أن هذا التحسن المالحظ في معدالت خدمة الدين لم يكن ناتجا عن انخفاض حجم الديون 

وال الزيادة في حصيلة الصادرات بالدرجة األولى بقدر ما هو راجع إلى إعادة جدولة الديون 

 حيث مكنت هذه العملية من تأجيل دفع 19/06/1989والتي وقعت في *العامة للمرة الرابعة

 باإلضافة إلى , سنوات8مستحقات الديون إلى فترة ما بعد البرنامج لفترة سماح تصل إلى 

من المبالغ % 33,3إلغاء كل من فرنسا واليابان ألجزاء مهمة من ديونها على موريتانيا بلغت 

من المبالغ % 33,3 و, و التي لم تسدد بعد31/05/1989األساسية والفوائد المستحقة في 

  .31/05/1990 إلى 1/06/1989األساسية و الفوائد المستحقة  في الفترة من 

ولعل الجانب االجتماعي كان األكثر تأثر بعدم بلوغ األهداف المرسومة، حيث أوضحت 

% 9(سومة له كهدف الحصيلة التقييمية أن معدل االلتحاق بالمدارس لم يحقق النسبة المر

  . 1990فقط سنة % 50 إلى 1989سنة % 46، إذ انتقلت نسبة التمدرس من )سنويا

 حيث ارتفعت نسبة الوفيات خاصة في ,ولكن الجانب الصحي كان أكثر ترديا وتقصيرا

 وفاة 559(، كما وصلت حالة وفيات الحوامل إلى أرقام مذهلة %12,7صفوف الرضع إلى 

  1).والدة 10.000لكل 

 فترة ل االستثمارية التي كانت مقررة خالعو فيما يتعلق بمعدل اإلنجاز على مستوى المشاري

 مشروع كانت ضمن مخطط 253 ينجز من بينم كان هذا المعدل متدنيا، حيث لدالبرنامج فق

 مليون 45248,7(ت المخططة  مشروع، وتعذر تحقيق حجم االستثمارا124البرنامج سوى 

%. 49,89 مليون أوقية وهو ما يمثل نسبة قدرها 22576,12منها إال ، و لم يحقق )أوقية

وكان هناك تفاوت كبير في معدالت اإلنجاز على مستوى القطاعات االقتصادية، حيث شهدت 

، في حين حقق قطاع المعادن ممثال في الشركة %)24(المصادر البشرية أدنى نسبة محققة 

متجاوزا بذلك الهدف المرسوم %) 109,79(بة  أعلى نسSNIMالوطنية للصناعة والمناجم 

  .  و ذلك ما يوضحه الجدول التالي,والمبلغ المحدد
 
  

  
                                                   

، والثالثة وقعت 1986 مايو 16نية بتاريخ  والثا,1985 أبريل 27 و26ولة الديون األولى بتاريخ  وقعت اتفاقية إعادة جد *

  .1987 يونيو 15بتاريخ 
Ministère du plan, Bilan d’exécution, PCR, op.cit, P: 14. -  1  
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االستثمارات المخططة والمنجزة ومبالغ تمويلها خالل فترة برنامج ): 2-14( الجدول    

  مليون أوقية:  الوحدة                                            )1991-89(الدعم والدفع 

        البيان المشاريع المنفذة المشاريع المخططة

  

 القطاع
 المبلغ العدد المبلغ  العدد

نسبة 

 اإلنجاز

 %41 6324,18 62 15546,9 88 التنمية الريفية

 %34 2029,79 02 5969 39 التنمية الصناعية

 %48 5458,18 26 11365,5 59 االستصالح الترابي

 %24 1103,35 28 4563 50 الموارد البشرية

 %41 583,82 03 1425 13 التنمية المؤسسية

 ةالشركة الوطني

  للصناعة والمناجم 
SNIM 

  

  
04 

  

  
6448 

  

  
03 

  

  
7076,8 

  

  

109,71% 

 %22576,1249,89 124 45248,7 253 المجموع
  :إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر

Ministère du plan, Bilan d’exécution du PCR, op.cit, P: 156.   
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  PCR خالل استثمارها، والتي استثمرت فعليايوضح المبالغ المخطط): 2-3(الشكل رقم 
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 .إعداد الباحث اعتمادا على معلومات الجدول السابق: المصدر 
  

ر  يرجع انخفاض نسبة اإلنجاز إلى ضخامة عنصر االعتماد على المصاد,بصورة عامة

في تمويل االستثمارات المقرر تنفيذها في هذا البرنامج، ذلك أن هذه %) 93.6(الخارجية 

وخالل فترة البرنامج . المصادر تمتاز بالتذبذب والتبعية للظروف االقتصادية والسياسية الدولية

 حدثين بارزين كان لهما األثر البالغ في عدم توفير التمويالت تشهددولية  الكانت الساحة

لمخصصة أصال للمشاريع االستثمارية إلى وجهة  لخارجية من جهة، وتوجيه تلك المبالغا

، ونعني هنا النزاع الموريتاني السنغالي، وموقف موريتانيا ثانيةأخرى أكثر إلحاحا من جهة 

  .*المساند للعراق في حرب الخليج الثانية

                                                   
 من طرف الصندوق ممول) 1991-1989(ج الدعم والدفع  كان هناك جزء كبير من المشاريع قيد التنفيذ خالل فترة برنام *

 788  تبلغ قيمتهFKDEA والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية FADES واالجتماعي العربي لإلنماء االقتصادي

 *.مليون فرنك فرنسي
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  )1997-1992(برامج التصحيح الهيكلي: المبحث الرابع
  

البرنامجان السابقان اللذان طبقتهما الحكومة الموريتانية بطابع التثبيت والسعي إلى تحقيق اتسما 

االستقرار االقتصادي، إال أن النتائج المحققة في ظل هذين البرنامجين كانت قد عرفت تذبذبا 

ففي حين تمكن برنامج التقويم االقتصادي والمالي من تحقيق نتائج جيدة . واضطرابا كبيرين

لى مستوى االقتصاد الكلي، لم يستطع برنامج الدعم والدفع من الوصول إلى أغلب األهداف ع

التي رسمها لنفسه، بل وعلى العكس من ذلك فقد شهدت النتائج اإليجابية المحققة في ظل 

  .البرنامج السابق له تراجعا كبيرا

 لك، أن الهيئات الماليةإال أن السلطات الموريتانية كانت وما تزال تتصور، وهي واهمة في ذ

هي زورق النجاة بالنسبة لها والقتصادها، ) البنك الدولي أساساصندوق النقد الدولي و( الدولية 

وأنها هي من سينتشلها من بحر المشاكل واألزمات االقتصادية التي تسبح فيها، وذلك بتوفير 

 ومما هو .المانحةالتمويل من طرفها، وتسهيل الحصول عليه عن طريق األطراف األخرى 

  . مدى األهمية الكبيرة والحاجة الماسة لموريتانيا إلى التمويل األجنبي,معلوم

وهكذا لم تجد موريتانيا بدا من مواصلة التشاور وطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي 

والتكيف   والمطبق الناجح لسياسات التثبيتوالبنك الدولي اللذين رأيا في موريتانيا التلميذ الجيد

  . مما سيمكنها من الحصول على التمويل في البرامج الالحقة وهو ما تحقق بالفعل,الهيكلي

 Document cadre de politique)وقد تم في إطار وثائق إطار السياسة االقتصادية 

économique)  التي وضعتها الحكومة بالتعاون مع مصالح صندوق النقد الدولي والبنك

التفاق على برنامج للتصحيح الهيكلي جاء على مرحلتين وغطى الفترة من الدولي المعنية ا

1992 -1997 .  

  

  

  

  

  

   



 102

 )1994-1992(برنامج التصحيح الهيكلي : المطلب األول
  

من أجل إنقاذ االقتصاد الوطني من االنهيار اتفقت الحكومة الموريتانية مع صندوق النقد   

هدف إصالحات هيكلية أكثر عمقا من البرامج امج يستنالدولي والبنك الدولي على وضع بر

اإلصالحات البنيوية بغية و ةالسابقة ويعمل على مواصلة مجهودات التصحيح الماكرواقتصادي

  .الوصول إلى تنمية مستدامة

  

  األهداف االقتصادية للبرنامج-1-1

 بحيث       ركزت األهداف األساسية للبرنامج على تحقيق نمو مستديم في جو من العدالة،

لى تقوية وتعزيز الوضعية إ باإلضافة ,يضمن ذلك تحسين الدخل الفردي واستقرار األسعار

  )1(:الخارجية للدولة، وتنحصر هذه األهداف في

  .لناتج المحلي اإلجمالي في المتوسطل% 3,5 سنوي قدره  تحقيق معدل نمو-

  .1994بحلول سنة % 3,6 تخفيض معدل التضخم السنوي إلى -

من الناتج % 10,4إلى ) بدون التحويالت الرسمية( لعجز في الحساب الجاري تخفيض ا-

  .1994المحلي اإلجمالي سنة 

  :ما يلي) كما جاء في الوثيقة( هذه األهداف يتطلب تحقيقها 

، مما سيمكن من 1992في أكتوبر % 27بنسبة ) األوقية( تخفيض قيمة العملة الوطنية * 

  .رات الموريتانيةزيادة القدرة التنافسية للصاد

- 1992من الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة % 8,2تخفيض العجز في الموازنة العامة من * 

 .1994سنة % 3,3 إلى 1993

تطبيق سياسة نقدية حذرة مع إعادة تسديد الدولة للديون المصرفية وإعطاء األولوية * 

  .للقروض الموجهة للقطاع الخاص

  

  
 

                                                   
(1) - R.I.M, 6eme DCPE, op,cit, P: 03. 



 103

  ة للبرنامجالسياسات االقتصادي-1-2

  

 جملة من السياسات تمحورت أساسا ,اتبع البرنامج بغية الوصول إلى األهداف المذكورة أعاله

حول إكمال إعادة الهيكلة للقطاع المصرفي، وتطوير الوساطة المالية، وإصالح سياسة 

  كذلك تطوير السياسة الصناعية وترقية قطاع,لتسيير الدقيق للمصاريف العموميةاإلقراض، وا

الصيد التقليدي، وتأهيل القطاع الخاص، باإلضافة إلى حرية التجارة وإصالح المؤسسات 

  .العمومية والعمل على التطوير المؤسسي حسب الترتيب القطاعي

كما حاول البرنامج حماية الطبقات االجتماعية األكثر فقرا من التأثيرات السلبية لسياسة التعديل 

ة المحسوسة للمصادر المخصصة لقطاع الصحة، والمشاكل الهيكلي، وذلك عن طريق الزياد

  .الديموغرافية، والتعليم االبتدائي والتقني، كما تم تحديد البرامج ذات األولوية في هذا المجال

وقد عقدت الحكومة العزم على إعداد إستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد لمواجهة المسائل 

   1.يعاني منها االقتصاد الوطنيالمؤثرة في مختلف المشاكل التي 

  :ومن بين السياسات االقتصادية التي اتبعتها الحكومة نذكر

  

   السياسة المالية-1-2-1

سيعمل برنامج التصحيح الهيكلي المطبق من قبل الحكومة الموريتانية على مواصلة السياسة 

قات المالية غير المرتبطة المالية الهادفة إلى دعم ميزانية الدولة بشكل يضمن السيطرة على النف

 اعية وزيادة مساهمة الدولة في بالتنمية، وهذا ما سيسمح بتوفير موارد لصالح القطاعات االجتم

  .النفقات االستثمارية

إن مثل هذا الدعم يستوجب، حسب ما يرى البرنامج، تحاشي المتأخرات الداخلية التي يمكن أن 

 كما يستوجب أيضا تقليص ,سع الفاحش للقروض وتساهم في التوتعرقل نشاط القطاع الخاص

االلتزامات الصافية اتجاه القطاع المصرفي مع تثبيت نمو السيولة المحلية بوتيرة تتماشى 

  .واألهداف المسطرة في ميدان النمو االقتصادي ومعدالت التضخم و ميزان المدفوعات

                                                   
- document établie par les autorités mauritaniennes en collaboration avec les services ,  DCPEeme4, M.I.R - 1

du fonds monétaire de la banque mondiale 18 mai 1991, P- P: 8-9.  
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% 23ادات الموازنة العامة إلى فع إيرت يتوقع أن تر,من وراء هذه اإلجراءات المذكورة أعاله

من الناتج المحلي اإلجمالي سنة  % 25 ومن ثم إلى 1993،1من الناتج المحلي اإلجمالي سنة 

1994..2  

 تستعمل الحكومة على مواصلة سياسة الصرامة في مجال النفقات العمومية، ,وفي نفس الوقت

من الناتج المحلي اإلجمالي % 18,6ويتوقع معدو هذا البرنامج أن تنخفض النفقات الجارية من 

من الناتج المحلي % 16,2 إلى 1994، وتصل في سنة 1993سنة % 17,4 إلى 1991سنة 

من الناتج المحلي % 5,6كما يتوقع زيادة فائض عمليات الخزينة العامة ليصل إلى  ,اإلجمالي

  .1993اإلجمالي سنة 

 سنويا حتى تتمكن من إبراز التقدم وستعمل الحكومة على مراجعة انعكاسات نشاطات الخزينة

  .بشروط تفضيلية  3الحاصل في معالجة االختالالت المالية وإمكانية التمويل الخارجي

  

   السياسة النقدية-1-2-2

ستقوم الحكومة الموريتانية في ظل برنامج التصحيح الهيكلي بتطبيق سياسة نقدية تمكن من 

زت السياسة اإلقراضية للبرنامج على توجيه تحقيق األهداف األساسية للبرنامج، حيث رك

القروض للقطاعات اإلنتاجية وبشكل خاص للقطاع الزراعي، وقطاع الصيد، والصناعات 

الصغيرة، وكذلك تشجيع منح القروض للقطاع الخاص من أجل أن يلعب دورا محوريا وأن 

  .يعوض التقليص المتوقع لدور الدولة

كزي سياسة تقوم على الرقابة غير المباشرة للتأثير على وفي نفس السياق سيتبع البنك المر

وقد تم في هذا المجال . مختلف قوى السوق، وذلك من خالل األدوات الكمية والنوعية المألوفة

  : تبني إجراءات تتعلق بالقروض والنقود وهي

  .  إلغاء السقوف االئتمانية للقطاعات-

ظ السلطات بحقها في اإلبقاء على سعر أدنى  تحرير سعر الفائدة بشكل تدريجي، مع احتفا-

يستخدم لصالح دفاتر االدخار من أجل حماية مصالح المدخرين الصغار، وسعر أعلى للقروض 

                                                   
1- Ibid, p:10    
2-  RIM , 5em DCPE, op,cit , P: 04  

RIM , 4em DCPE, op,cit , P : 10- 3  
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لتفادي النسب العالية األكثر من الالزم، وستراجع هذه النسب دوريا من أجل أن تتطابق مع 

 .األهداف المرسومة ونسبة التضخم

اء العمل بمعدل سعر الخصم التفضيلي الذي كان معموال به قبل  توحيد سعر الخصم وإلغ-

1992.  

 كنسبة لجميع الودائع ويراجع ت اإلجبارية، وتحدد هذه االحتياطيات تطبيق نظام االحتياطيا-

معدلها دوريا حسب تقدير السلطات النقدية، وتفرض غرامة أعلى من النسب المحددة كسقف 

  .التي ال تحترمهاللحسابات المدينة على المصارف 

وهذا ما سيمكن المصالح المكلفة في البنك المركزي من إخضاع المصارف لمتابعة دائمة 

  .وصارمة فيما يتعلق بالتسيير االحترازي واحترام نسب التوازن

 تطبيق سعر فائدة مساو لمعدل إعادة الخصم على قروض الحكومة، على أن يتقرر إحالل -

واسطته تمويل حاجات الخزينة دون اللجوء إلى البنك المركزي من سوق ألذونات الخزينة يتم ب

   )1(.أجل إعادة التمويل

  

   إصالح النظام المالي و البنكي -1-2-3

واصلت الحكومة الموريتانية الجهود التي بذلتها خالل البرنامجين السابقين من أجل إصالح 

لي، ومن أهم المحاور التي ركزت عليها المنظومة البنكية والمالية وذلك بالتعاون مع البنك الدو

  : سياسة اإلصالح هذه نذكر

 تحسين نظام سعر الصرف، وذلك من خالل اعتماد مكاتب خاصة بالصرف غير البنوك -أ

األولية، واستعمال حساب بالعملة الصعبة في بنوك أجنبية مرخص لها من طرف البنوك 

 إلى فتح حسابات بالعملة الصعبة وباسم  باإلضافة.الموريتانية لتمويل عمليات االستيراد

يستطيع المصدر إيداع (المصدرين الحائزين على بطاقة االستيراد والتصدير المرخص بها 

   .)من عائدات صادراته% 40

 إعادة هيكلة القطاع البنكي وتقوية القانون المطبق للنظام البنكي وذلك بواسطة اإلجراءات -ب

  : التالية

  . قابة البنكية في البنك المركزيتقوية وتطوير الر* 
                                                   

(1)  -  Ibid , op,cit, P: 12.  
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  . تحسين وتحديث نظام اإلعالم على أخطار القروض والمتأخرات* 

اعتماد قانون مصرفي لدعم اإلطار القانوني ومراقبة البنوك، وتأمين اإلجراءات المصرفية * 

  .السليمة

  . إشعار البنك المركزي بالمعلومات الصحيحة* 

  : الية، وذلك عن طريق تنمية المؤسسات واألسواق الم-ج

  . مراقبة السيولة وإدخال أذونات الخزينة للتداول في السوق النقدية* 

  .تحرير أسعار الفائدة بالتدريج* 

، وتكوين إستراتيجية متوسطة المدى من أجل %20تحديد سقف ألسعار الفائدة المدينة قدره * 

مؤسسات مالية جديدة من نوع توسيع النظام المالي، وذلك من خالل دراسة إمكانية إنشاء 

  )1(.صناديق التأمين وتعاونيات االدخار

  

   القطاع الخارجي -1-2-4

من أجل ضمان استمرار التحسن في ميزان المدفوعات على المدى المتوسط ستقوم الحكومة 

الموريتانية بإتباع سياسة صرف تمكن من المحافظة على القدرة التنافسية للصادرات 

  .ويعهاالموريتانية وتن

 ستضع في االعتبار عدة معايير أبرزها ارتفاع األسعار ,عند انطالق الحكومة في هذا التوجه

على مستوى السوق العالمية، ومستوى الموجودات األجنبية لدى البنك المركزي، باإلضافة إلى 

  .االتجاه الحاصل في السوق الموازية للعملة الصعبة

 ستقوم الحكومة بتوحيد أسعار الصرف خالل هذا ,فوفي سبيل توطيد ليبرالية نظام الصر

وحتى تضمن االنتقال بشكل مرتب للنظام الموحد عملت الحكومة على االنتقال بشكل . البرنامج

تمكن البنك المركزي من إحكام و تدريجي وإتباع خطوات بطيئة لكنها قوية في نفس الوقت

  .سيطرته على الموجودات األجنبية لديه

بنك المركزي التراخيص للبنوك التجارية من أجل فتح حسابات في البنوك كما سيمنح ال

 وذلك من أجل تسوية بعض التحويالت التجارية، وخاصة تلك المتعلقة ,األجنبية بالعملة الصعبة

  .بعملية استيراد المواد الضرورية، وذلك ضمن شروط محددة من طرف البنك المركزي
                                                   

(1) -R,I,M, 5em DCPE  , op cit ,P-P: 6-7. 
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مصدرين االحتفاظ بأجزاء من عائدات صادراتهم في  سيكون باستطاعة ال, فضال عن ذلك

حسابات مفتوحة لدى البنوك الموريتانية حتى يتمكنوا بذلك من توفير السيولة بالعملة الصعبة 

  . من سلع وخدماتمالالزمة لتغطية نفقات وارداته

 سيضع البنك المركزي إطارا تنظيميا يحدد مجمل العمليات وينظمها بين ,إضافة إلى هذا

   )1(.لفاعلين االقتصاديين في هذا المجالا

  

   إصالح المؤسسات العمومية -1-2-5

تعتبر اإلجراءات المتعلقة بإصالح المؤسسات العمومية امتدادا لتلك الجهود السابقة والتي بدأت 

 عندما تبنت الحكومة الموريتانية برنامجا تصحيحيا يهتم بقطاع المؤسسات العمومية 1989

Programme d'ajustement structure des entreprise Public (Pasep) وقد حصل ،

، ثم 1990سنوات كان أولها في نوفمبر ) 4(هذا البرنامج على عدة قروض على مدى أربع 

وبلغت هذه التمويالت في مجملها . 1994، وأخيرا في أبريل 1993، ويناير 1992في نوفمبر 

، والصندوق )BAD(لي والبنك اإلفريقي للتنمية  مليون دوالر أغلبها من طرف البنك الدو50

  . ، إضافة إلى ألمانيا واليابان)FADES(العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

  :وقد تمثلت أهم أهداف برنامج إصالح المؤسسات العمومية في النقاط التالية

  .  إصالح اإلطار التشريعي للمؤسسات-

، )SNIM(الشركة الوطنية للصناعة والمناجم : سات مثل إعادة الهيكلة المالية لبعض المؤس-

، ومتابعة اإلصالحات التي اتخذت )Air-manritanie(وشركة الخطوط الجوية الموريتانية 

بالنسبة لمؤسسات مثل ) أي بداية برنامج إصالح المؤسسات العمومية(في البرنامج السابق 

) OPT( البريد والمواصالت ، وهيأة)SONELEC(الشركة الوطنية للماء والكهرباء 

  .وغيرهم

  .  تصفية بعض المؤسسات غير القادرة على االستمرار-

 خوصصة بعض المؤسسات، ورفع احتكار بعضها اآلخر لنشاطات إنتاجية وتجارية كما -

، والتي كانت تحتكر استيراد )SONIMEX(يراد والتصدير ستحدث مع الشركة الوطنية لإل

  .السكر واألرز والشاي
                                                   

(1)- Ibid , P : 08.   
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   سياسة تشجيع اإلنتاج-1-2-6

استهدف البرنامج تغيير البنية االقتصادية وتحسين وتطوير أدائها بواسطة إجراءات هيكلية 

  : مست قطاع الزراعة والصيد البحري، وقطاع الصناعة وتمثلت هذه اإلجراءات في

ع المنتجات  بالنسبة لقطاع الزراعة، سعى البرنامج إلى تشجيع وتنمية اإلنتاج الزراعي وتنوي-

الزراعية من خالل تقديم الحوافز للمنتجين والمستثمرين الخواص، وتحقيق اإلصالح الزراعي 

من خالل إعادة توزيع األراضي الزراعية، وإعادة تأهيل الشركة الوطنية للتنمية الريفية 

)SONADER( والتي تعمل على تنمية المساحات المروية، باإلضافة إلى تطوير السياسة ،

  .راعية، وتشجيع التعاونيات في مجال اإلنتاج الزراعيالز

 فقد عملت السلطات على تحسين إدارة الثروة السمكية واتخاذ , وفيما يتعلق بالصيد البحري-

اإلجراءات الالزمة لرفع القيمة المضافة في هذا القطاع، وذلك من خالل إتباع سياسة إقراضية 

ائل الصيد المتاحة بغرض تشجيع الشركات وضريبية مناسبة، وتحسين مستوى أداء وس

الصناعية الصغيرة الحجم، إضافة إلى خوصصة الشركة الموريتانية لتسويق المنتجات السمكية 

)SMCP.(  

 فقد سعت السلطات الموريتانية إلى زيادة إنتاجية الشركات , وبخصوص قطاع الصناعة-

ستيراد المواد األولية وأدوات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خالل منح حرية ا

  .التجهيز، وإلغاء نظام الرقابة على أسعار المنتجات الصناعية وزيادة حوافز االستثمار

  

   توزيع االستثمارات في البرنامج وتقييمه-2

  

، )1994– 1992(سنتطرق فيما يلي لالستثمارات التي شهدها برنامج التصحيح الهيكلي 

 االقتصادية، تم تناول بعد ذلك أهم النتائج التي توصل إلى وتوزيعها على مختلف القطاعات

  .هذا البرنامج محاولين إعطاء حصيلة تقييمية لتلك النتائج

  

   توزيع االستثمارات-2-1
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بلغ مجموع االستثمارات المخصصة لمختلف القطاعات في ظل برنامج التصحيح الهيكلي 

ت االقتصادية حسب األولية وما يخدم  مليون أوقية تم توزيعها على القطاعا69425حوالي 

  : تحقيق األهداف والتوجهات العامة للبرنامج وذلك ما يوضحه الجدول التالي

  

)         4919-1992 (ي ظل برنامج التصحيح الهيكلي توزيع االستثمارات ف)2-15:( الجدول رقم

  مليون أوقية: الوحدة

 %النسبة  الستثماراتمبالغ ا القطاعات

  27,1 18815 التنمية الريفية 

 21,5 14801 صالح الترابي ستاإل

باستثناء شركة (التنمية الصناعية 

SNIM( 

14491 20,8 

 9,8 6820 الموارد البشرية 

 8,2 5714  تنمية المؤسسات 

 SNIM 8784 12,6شركة 

 100 69425  المجموع 

  :  علىادلمصدر من إعداد الطالب اعتماا  
, ttNouakcho; 1995annuaire statistique de Mauritanie année ) ons( tatistique SOffice National de 

Avril 1997;p: 101.  
 
 

 وذلك من خالل ،يتضح من خالل الجدول السابق األهمية التي أوالها البرنامج لقطاع الصناعة

ية، حيث بلغت نسبة االستمارات الموجهة منحه الجزء األكبر من مبالغ االستثمارات العموم

  ).SNIMمضافا إليها االستثمارات المخصصة لشركة % ( 33,4لهذا القطاع 

 والتي خصصت أساسا لمواصلة ،SNIMإال أننا إذا استثنينا االستمارات الموجهة لشركة 

ح تمويل مشروع أمهاودات من مجمل االستثمارات المخصصة لقطاع التنمية الصناعية سيتض

أن الجزء المخصص لتطوير الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من االستثمارات العامة 

 وبذلك ,من مجمل استثمارات البرنامج % 20,8 مليون أوقية، وهو ما يمثل 14491لم يتجاوز 
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يحتل المرتبة الثالثة في توزيع االستمارات بعد كل من قطاع التنمية الريفية واالستصالح 

من استمارات %) 27,1(حيث أن قطاع التنمية الريفية كان قد حظي بالنسبة األكبر الترابي، 

 تبقى دون المستوى الالزم نظرا ألهمية هذا القطاع بالنسبة لالقتصاد  مع ذلكالبرنامج إال أنها

ونالحظ من خالل . الوطني والعتماد أغلب السكان عليه كونه يمثل مصدر الدخل الوحيد لديهم

 وذلك من ,ابق كذلك مدى ضعف األهمية التي يحظى بها قطاع الموارد البشريةالجدول الس

حيث األولوية في توزيع االستمارات، حيث احتل هذا القطاع المرتبة الخامسة بنسبة قدرها 

من مجمل استثمارات البرنامج، وتعتبر هذه النتيجة متوقعة إلى حد بعيد وغير مستغربة % 9,8

و فالسفته ضرورة ضغط اإلنفاق االستثماري المخصص لهذا القطاع من برنامج يرى منظروه 

من أجل تحقيق فائض في الموازنة وتوجيه القروض االستثمارية إلى قطاعات ذات إنتاجية 

وغيرهم، وذلك بالرغم أنه من المعلوم لدى هؤالء المنظرين أن ... غير الصحة والتعليم

  .التقدم والتنمية المستدامةاالستثمار في المورد البشري هو الذي يضمن 

وفي ذيل القائمة ظهر جزء من االستثمارات موجه إلعادة هيكلة بعض المؤسسات العمومية 

  .وتطهير غير القادر منها على االستمرار

والشكل التالي يوضح النسبة التي حصل عليها كل قطاع من مجمل االستثمارات خالل هذا 

 .البرنامج
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  1994-1992رنامج التصحيح الهيكلي  توزيع االستثمارات خالل ب:(4-2)الشكل رقم
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  .                 إعداد الباحث اعتمادا على معلومات الجدول السابق: المصدر

  

فقد الحظنا ) 1994 – 92(وعلى مستوى تمويل االستثمارات في برنامج التصحيح الهيكلي 

تمويل المحلي في هذه االستثمارات لكنها تبقى دائما دون المستوى المناسب، إذ تزايد نسبة ال

في برنامج التقويم االقتصادي % 8في حين أنها لم تكن تتجاوز % 21بلغت هذه النسبة 

  .في برنامج الدعم والدفع % 15والمالي، و 

  

  )1994 – 1992( تقييم برنامج التصحيح الهيكلي -2-2

   

ي معد من طرف البنك الدولي، فإن معظم أهداف برنامج التصحيح الهيكلي حسب تقرير تقييم

 تم تحسين اإلطار النظري المؤسسي والقانوني لعدة مؤسسات، وتم تكييف ثقد تم تحقيقها، حي

نظم هيأة البريد والمواصالت، وشركة الخطوط الجوية الموريتانية مع نظم المحاسبة العامة 

، كما تمت تسوية متأخرات الدولة تجاه المؤسسات العمومية، اوالتحليلية وتحسين تسييرهم

التنمية  الريفية 
اإلستصالح الترابي 
التنمية الصناعية
الموارد البشرية
تنمية المؤسسات 
SNIM شرآة
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 مؤسسة عمومية وانسحبت الدولة من رؤوس أموال عدة مؤسسات اقتصادية 15وتمت تصفية 

  .كانت تشترك فيها

، فتبين )1994–1992(وفيما يتعلق باألهداف الكبرى التي رسمها برنامج التصحيح الهيكلي 

 ليشهد ,%2,18 بلغ 1992معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي سنة أن )1(اإلحصاءات االقتصادية

، وذلك راجع إلى الزيادة التي %8,6قفزة نوعية في السنة الموالية حيث بلغ هذا المعدل 

حصلت في كل مكونات الناتج المحلي اإلجمالي وبالذات تلك التي حققها قطاع الصناعة 

 مليون أوقية سنة 7205 إلى 1992ية سنة  مليون أوق4679اإلستخراجية، حيث ارتفع من 

ا إال أنه بقي في  شهد معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي تراجع1994 وفي سنة )2(،1993

 وبذلك يكون المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج , %4,8 حيث وصل إلى المستوى المرضي

دل يفوق المعدل ، وهو مع%5,2المحلي اإلجمالي على طول سنوات البرنامج قد وصل إلى 

  %. 3,5المستهدف والذي حدده البرنامج ب 

، فلم تتمكن %3,6وبخصوص الهدف الثاني والمتعلق بتخفيض معدل التضخم السنوي إلى 

السياسات المتبعة من الوصول إليه بالرغم من أن هذا المعدل ظل في انخفاض دائم طيلة 

 معدل تضخم 1992 فقد شهدت سنة ,شودة إال أنه بقي دون الهدف المنسنوات البرنامج الثالث

، وفي السنة األخيرة بلغ %9,3ليهبط بعد ذلك في السنة الموالية بالضبط إلى % 10,1قدره 

  )3(%.4,1هذا المعدل حوالي 

من % 10,4إلى ) بدون التحويالت الرسمية(وفيما يتعلق بتخفيض العجز في الحساب الجاري 

 ,برنامج، فقد فشل هذا األخير في الوصول إلى تلك النسبةالناتج المحلي اإلجمالي عند نهاية ال

، لتنخفض 1992من الناتج المحلي اإلجمالي سنة  % 22حيث أن نسبة هذا العجز قد راوحت 

وكما نالحظ فقد ظلت هذه النسبة . 1994في سنة % 17و % 18في السنة الموالية إلى 

  .لتحقيقهاالمحققة بعيدة كل البعد من التي كان البرنامج يسعى 

                                                   
(1)  - R.I.M, office nationale de statistique, agrégat de la comptabilité nationale et indicateur (socio-

économique) 1995, Nouakchott, Mais 1997, P: 9. 
(2)  - Ibid P :16 
 

 Ibid P :16    -3  
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وكانت الحال أفضل بالنسبة للمالية العامة، فقد شهدت ميزانية الدولة طيلة فترة البرنامج فائضا 

معتبرا وذلك بفضل السياسة المالية المتبعة والهادفة إلى التحكم في حجم النفقات الجارية من 

لتالي يوضح جهة، وزيادة حصيلة اإليرادات من جهة أخرى، وهو ما تحقق بالفعل والجدول ا

  .ذلك

            )1994 –1992(يبين فائض الموازنة العامة خالل فترة البرنامج  ): 2-16(الجدول رقم 

  مليون أوقية : الوحدة

  السنة             

 البيان 

1992 1993 1994  

 22375 20447 18513 النفقات العامة 

 29156 27360 21076 ت العامة اإليرادا

 6781 6913 2563 الفائض 
t tNouakcho, économiques-agrégats de la comptabilité nationale indicateurs socio, ONS: Source

1996, P-P: 24-25.   
 
 أن فائض الميزانية يتصف بالتذبذب وعدم الثبات , إال أننا نالحظ من خالل الجدول السابق 

 إلى أخرى، الشيء الذي من شأنه أن يبعث الشك ويوحي بعدم صرامة وفعالية هذه من سنة

 ليشهد 1992 مقارنة بـ 1993سنة % 169السياسة، وهكذا ارتفع هذا الفائض بنسبة قدرها 

  %).2-(في السنة الموالية نمو سالبا قدره 

في ظل هذا البرنامج من وقد مكنت السياسة النقدية ذات الطبيعة االنكماشية والمتبعة         

  .  1994تثبيت الكتلة النقدية وتراجع حجمها في بعض السنوات كما حدث في سنة 

 1993 مليون أوقية، ثم ارتفعت سنة 26370 تقدر بـ 1992فقد كانت الكتلة النقدية في سنة 

ا  مليون أوقية وهو م27428 لتنخفض في السنة الموالية إلى , مليون أوقية27573لتصل إلى 

كان له األثر الحسن على تخفيض معدالت التضخم خالل سنوات البرنامج مع أنها لم تبلغ 

  .المعدل الذي كان البرنامج يسعى لتحقيقه

 فقد تمكن برنامج التصحيح الهيكلي من تحقيق تقدم بليغ في ,وعلى مستوى إعادة الهيكلة       

من المؤسسات العمومية والقطاع هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الكثير 

 خالل هذا البرنامج عملية إصالح واسعة للنظام البنكي وخوصصة كل تالمصرفي، حيث تم
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، وتم غلق وتصفية بنك التنمية، كما تم تدعيم وتقوية الرقابة )باستثناء واحد(البنوك التجارية 

  .البنكية

همة من متأخراتها لدى البنوك كما تمكنت الدولة في ظل هذا البرنامج من تسوية أجزاء م

  .الخاصة األجنبية، والحيلولة دون حدوث تراكمات جديدة

تحقيق ليبرالية ) 1994 – 1992( من أبرز النتائج كذلك التي حققها برنامج التصحيح الهيكلي 

إلغاء نظام رخص االستيراد والتصدير، ومنح سعر صرف تفضيلي  و,شاملة لسعر الصرف

تانيين في الخارج من أجل تشجيعهم على إعادة رؤوس أموالهم خاص بالعمال الموري

  )1(. واستثمارها داخل الوطن

 يمكن القول أن برنامج التصحيح الهيكلي قد حقق نتائج مهمة، إال أنه مع ذلك ,بصفة عامة      

، يبقى االقتصاد الموريتاني يعاني من مشاكل كبيرة عالقة، أبرزها المديونية الخارجية الثقيلة

وضعف البنية الهيكلية لالقتصاد، إضافة إلى ارتفاع درجة الحساسية لدى هذا االقتصاد وسرعة 

  .تأثره بالصدمات الخارجية

  

  )1997 – 1995(برنامج التصحيح الهيكلي : المطلب الثاني
  

عقدت الحكومة الموريتانية العزم على مواصلة اإلصالحات الهيكلية التي بدأت في تنفيذها منذ 

وفي هذا الصدد جاءت الوثيقة . الوقت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدوليبعض 

 إلى 1995اإلطارية السادسة التي ترسم مالمح السياسة االقتصادية لموريتانيا خالل الفترة من 

، هذه الوثيقة وضعت من طرف السلطات الموريتانية والمصالح المختصة في الهيئتين 1997

  .السابقتين

وعلى مدى السنوات الثالثة رأت الوثيقة المشار إليها أن حل المشاكل االقتصادية التي      

يعاني منها البلد يتوقف على تالزم االستمرار في تنفيذ السياسات الماكرواقتصادية المناسبة 

  .وتسريع وتيرة اإلصالح الهيكلي

العجز في ميزان المدفوعات وهكذا عمل البرنامج الذي تسعى الحكومة لتطبيقه إلى تقليص 

بشكل أكثر، وخلق مناخ مالئم للنمو واالستثمار الخاص مما يؤسس لتحقيق نمو اقتصادي 
                                                   

(1) -RIM, 6em DCPE, op, cit, P: 05.  
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متسارع، الشيء الذي من شأنه أن يولد مناصب للشغل ويحسن من مستوى العيش للسكان، 

  .وبذلك يتحقق أحد األهداف الرئيسية للحكومة وهو تخفيض الفقر في أوساط المواطنين

   )1(: إن العناصر األساسية للبرنامج الذي تبنته الحكومة يركز على

  .  المحافظة على استقرار األسعار وذلك بإتباع سياسة نقدية ومالية انكماشية-

للصرف والتجارة الدولية بحيث يشجع على ) حسب قوانين السوق( خلق نظام شفاف وفاعل -

  .تاجالمنافسة ورفع الحواجز أمام االستثمار واإلن

  . إصالح النظام القضائي والتنظيمي-

  .  تدعيم الوساطة المالية-

  .  إيجاد حلول لمشكلة الديون الخارجية-

ومن أجل تحقيق هذه الطموحات وضع البرنامج أهداف رئيسية ركز على تحقيقها بواسطة 

سة كما سنتطرق كذلك للسيا. حزمة من السياسات االقتصادية سنتطرق لها خالل هذا المطلب

االستثمارية للبرنامج، محاولين من خالل ذلك استقراء مدى تطابق توزيع هذه االستثمارات 

  .واألهداف التي رسمها البرنامج، باإلضافة على أهم النتائج التي توصل إليها

  

   األهداف و السياسات االقتصادية للبرنامج-1

  

والسياسات التي طبقها ) 1997- 1995(تكاد األهداف التي رسمها برنامج التصحيح الهيكلي 

  .أن تكون صورة مطابقة لتلك األهداف والسياسات التي سعت إليها ونفذتها البرامج السابقة

  

    األهداف االقتصادية للبرنامج1-1

   )2(:يعمل هذا البرنامج على تحقيق ثالثة أهداف رئيسية على مدى السنوات الثالثة تمثلت في

في المتوسط،، مما سيمكن من تحسين دخل األفراد % 4,6تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ  -أ

  .وبالتالي استهالكهم

 .سنويا% 3الحفاظ على معدالت للتضخم ال تتجاوز  -ب

                                                   
(1)- RIM, 6em DCPE, OP cit , P: 06 

- Ibid; p: 07. )2(  
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من الناتج % 13,8من ) باستثناء التحويالت الرسمية(  تخفيض العجز في الحساب الجاري -ج

ة احتياطيات البنك ، والعمل على زياد1997سنة % 5,9 إلى 1994المحلي اإلجمالي سنة 

  .المركزي من العملة الصعبة

ويعول البرنامج في تحقيقه لمعدل النمو هذا على استعادة الموارد الرعوية والزراعية لعافيتها 

بعد التساقطات المطرية الهامة خالل السنتين الماضيتين، مما سيكون له األثر الكبير على 

  . مهمة من الناتج المحلي اإلجماليمردودية هذا المورد مع العلم أنه يشكل نسبة

ال  إ-  بشكل أساسي- إال أن ارتفاع معدالت النمو االقتصادي وديمومة هذا االرتفاع لن تكون 

 في القطاع الخاص، وقد تم في هذا المجال تذليل كل العقبات بنمو وتعاظم االستثمار وخاصة

  .وخلق مناخ اقتصادي مالئم للمستثمرين الخواص

 باشرت الحكومة إلى إلغاء كافة القيود المتبقية من أجل تسهيل إجراءات ,دلوفي صدد التبا

 وهذا كله بهدف تسريع ,العمليات الجارية والعمليات الرأسمالية وأيضا تدعيم دور قوى السوق

  .عجلة النمو االقتصادي

  

   السياسات االقتصادية الكلية للبرنامج-1-2

 جملة من 1997- 1995ج التصحيح الهيكلي اتبعت الحكومة الموريتانية في ظل برنام

من أبرز تلك  و,السياسات الماكرو اقتصادية شبيهة بتلك التي طبقتها في البرامج السابقة

  :السياسات

   السياسة المالية-1-2-1

شكلت السياسة المالية االنكماشية عنصرا رئيسيا من أجل المحافظة على استقرار   

لنتائج التي توصلت لها البرامج السابقة واصلت الحكومة ولكي تعزز ا. األسعار وسعر الصرف

جهودها من أجل ضمان استمرار التوازن على مستوى الموازنة العامة للدولة خالل الفترة 

1995 -1997.  

من % 26وهكذا سيعمل اإلصالح الهيكلي المقام به على تثبيت اإليرادات العامة عند حد أدناه 

كما ستنخفض النفقات العامة نتيجة توقيف أو تقليص . نفس الفترةالناتج المحلي اإلجمالي خالل 

النفقات التي كانت توجه في السابق إلعادة هيكلة البنوك التجارية والمؤسسات ) على األقل(

  .العمومية



 117

لقد شهد اإلصالح الجبائي تقدما ملحوظا نتيجة المساعدة الفنية التي تحصلت عليها موريتانيا، 

وكان هدف البرنامج خالل هذه الفترة هو العمل على تثبيت اإليرادات . مزيدوتتطلع لتحقيق ال

عند الحد المذكور أعاله، وذلك بتوسيع وتنويع الوعاء الضريبي من جهة، وتخفيض الرسوم 

  .المفروضة على التجارة الدولية واإلنتاج من جهة أخرى

  :امة عدة عناصر نذكر منهاوقد تضمنت اإلستراتيجية المعمول بها في مجال اإليرادات الع

   والتي قدرت بـ1/1/1995في ) TVA ( استحداث الضريبة على القيمة المضافة -

  .على بعض األنشطة المعينة% 5قابلة للتخفيض بنسبة % 14

 تدعيم قدرات إدارة الضرائب من أجل تمكينها من زيادة عدد الخاضعين للضريبة وبصفة -

  . للنظام الجزافيخاصة، أولئك اللذين ليسو خاضعين

 من أجل عقلنة تقليص اإلعفاءات 1995مالية لسنة ال بدء تنفيذ برنامج عمل تحت قانون -

 )1(.الضريبية

وقد سعت الحكومة من خالل اإلصالحات التي أدخلتها على النظام الجبائي إلى جعل الضرائب 

 .أبسط فهما و أسهل تناوال من طرف دافعي الضرائب

 فكان التحدي الذي تضعه الحكومة أمامها يرتكز على رفع ,وفيما يتعلق بالنفقات العمومية 

عائدية النفقات العمومية من جهة، والسيطرة على مستواها من جهة ثانية، بحيث يتم تشجيع 

وستعمل . االدخار العمومي الداخلي وتقليص حجم القطاع العمومي في االقتصاد الوطني

 سنة ضريبية على مراجعة كتلة األجور والرواتب، وكذلك الضريبة الحكومة خالل كل

  .المفروضة على هذه األجور

 سيتم الحد من ارتفاع النفقات العسكرية واألمنية، باإلضافة إلى إقالع الدولة ,فضال عن ذلك

 وهذا ما سيمكن ،عن تقديم العون وتوقيف التحويالت الجارية نحو المؤسسات العمومية

 ).التعليم، الصحة(ن إعادة توجيه تلك النفقات إلى االستثمار في رأس المال البشري الحكومة م

  

   السياسة النقدية-1-2-2

واصلت الحكومة تطبيق سياسة نقدية تقوم على الرقابة غير المباشرة من خالل األدوات الكمية 

ت االقتصادية والنوعية التي تمكن البنك المركزي من التحكم والسيطرة على مختلف المؤشرا
                                                   

(1) -  Ibid, P: 20. 
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بشكل يضمن حرية التعامالت االقتصادية، وتحقيق األهداف التي تسعى إليها الحكومة في نفس 

  .الوقت

ومن أبرز هذه األدوات عمليات السوق المفتوحة، أي شراء أو بيع األوراق المالية   

بنك فإذا كان الهدف هو زيادة عرض النقود فإن ال. الحكومية للتحكم في القاعدة النقدية

المركزي يقوم بعملية شراء األوراق المالية الحكومية، وذلك بدفعه مقابل هذه األوراق شيكات 

مسحوبة على البنك المركزي وهذه الشيكات تودع في البنوك التجارية، وعندما تتم تصفية هذه 

يخلق الشيكات، فسوف يقوم البنك المركزي بزيادة ودائع البنوك التجارية لديه بقيمتها، وبذلك 

ويحدث العكس عندما يقوم البنك المركزي ببيع األوراق . احتياطيات إضافية للبنوك التجارية

  )1(.المالية الحكومية بهدف تقليص عرض النقود

، حيث يتم 1/1/1995وهكذا عمد البنك المركزي الموريتاني إلى استحداث هذه اآللية في 

االقتصاديين، وبشروط أفضل من تلك شراء و بيع سندات الخزينة من ولمختلف الفاعلين 

  .المتوفرة في السوق

ولضمان شفافية العملية وتوسيع نطاق المشاركة فيها عمد البنك المركزي إلى تخفيض مبلغ 

  .الحد األدنى لشراء هذه السندات، ونشر تلك العملية في الصحف

 %9 دنى الحالي البالغ ستعمل السلطات على إلغاء سعر الفائدة األ,وفيما يتعلق بأسعار الفائدة

كما سيتم تحرير الفائدة على الودائع .  أشهر لدى البنوك التجارية6على الودائع ألجل % 7و

 يوما، كذلك سيتم إلغاء سقف سعر الفائدة المدين الحالي البالغ 90التي تتجاوز مدة إيداعها 

  2 1995تدريجيا، وبتاريخ أقصاه يونيو% 18

  

  ة السياسة االجتماعي-1-2-3

 في سبيلها لترقية رأس المال البشري سعت الحكومة بمشاركة من الممولين الدوليين  

لمتابعة إستراتيجية تضمن تحسين نوعية الخدمات األساسية وتسهيل وصولها إلى المواطن، 

  .وذلك من خالل تعميق الالمركزية والمشاركة الواسعة لمختلف الجماعات المحلية

                                                   
دار المريخ للنشر، ( ، ترجمة وتعريب محمد إبراهيم منصورالنظرية والسياسية: االقتصاد الكلي، ن أبدجمالما يك -  (1)

  .224: ، ص)، الرياض، المملكة العربية السعودية1999
- RIM, P 6eme SCPE, op.cit, P:132  
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ة زيادة التخصيصات المالية من الموازنة العامة والرامية إلى قامت الحكومة بمتابعة سياس

  .تأهيل المستشفيات في المراكز الوالئية ونشر الوحدات الصحية على مختلف الواليات الوطنية

وعلى مستوى التعليم فقد تابعت الحكومة جهودها من أجل رفع نسبة التمدرس وتطوير وتفعيل 

  .هني حسب ما يتناسب مع حاجيات السوق والعملنظام التعليم الفني والتكوين الم

في السنة الدراسية % 77وتسعى الحكومة من خالل هذا البرنامج إلى رفع نسبة التمدرس من 

 وفي هذا االتجاه تركز الجهود المبذولة إلى ,1997/1998في السنة % 97 إلى 1994/1995

   1998.1/ 1997في % 50  إلى 1994/1995خالل % 44رفع نسبة البنات من 

  .كما ستنفذ الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي برنامجا إلصالح التعليم الثانوي والعالي

 تسعى الحكومة إلى رفع مستوى معيشة السكان الفقراء وحماية الفئات ,وفي مجال مكافحة الفقر

كمصدر األكثر فقرا، ويرتبط ذلك بالعمل على ترقية القطاعات التي تعتمد عليها هذه الفئات 

  .ويتعلق األمر هنا أساسا بقطاع الصيد التقليدي والقطاع غير المصنف. لرزقها

   2:وللوصول إلى هذه األهداف قامت الحكومة ببعض اإلجراءات األساسية ومن أهمها

  .1996إدراج بند في الموازنة العامة مخصص للمساعدات الغذائية وذلك ابتداء من سنة  -

                              (AMEXTIPE). تنفيذ األشغال ذات النفع العامإنشاء وكالة للتشغيل، و -

 مما سيكون له بالغ األثر في ،خلق آليات سهلة إلقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

  .تشجيعها

 وما لذلك من عالقة بالتنمية المستدامة ستعد الحكومة في ووعيا منها لخطورة التدهور البيني

  .بمساعدة جمع من الممولين ) PANE( مخطط عمل وطني للبيئة 1995أجل أقصاه يونيو 

تلك الوثيقة التي تم .  كأساس» اإلستراتيجية البيئية لموريتانيا «وينطلق هذا المخطط من وثيقة 

  .يها الحكومةإعدادها من طرف البنك الدولي ووافقت عل

كما تشرف الحكومة على إعداد برنامج مشترك بين مختلف القطاعات يهدف إلى استغالل 

  .أحسن للموارد الطبيعية والمحافظة على بيئة سليمة مما يضمن تحقيق التنمية المستدامة

كما قامت الحكومة بمتابعة بعض السياسات التي كانت بدأتها في البرامج السابقة، حيث 

هودها على مستوى اإلصالح المالي من أجل ترقية الوساطة المالية بعد أن تمت واصلت ج

                                                   
1- ibid; p:23.  

  
2- Ibid; p: 24.  



 120

إعادة هيكلة كل البنوك التجارية، كما تم تدعيم قدارات البنك المركزي حتى يتمكن من الرقابة 

  .على النشاطات المصرفية بشكل جيد وفي ظل ما هو مباح

ابعة اإلصالح القضائي والقانوني من وفي مجال آخر ذي صلة قامت الحكومة الموريتانية بمت

أجل إزالة العقبات التنظيمية المفرطة التي يصطدم بها المستثمرون الجدد، والعمل كذلك على 

تبسيط المدونات القانونية التي تدير وتنظم النشاط االقتصادي الخاص، وتسعى الحكومة من 

اص حتى يتمكن من لعب دوره وراء ذلك إلى خلق المناخ المالئم لتطوير قدرات القطاع الخ

) الجديد( تفرغ لدورها األساسي  الالدولة بذلك تستطيعفي االقتصاد الوطني بكل جدارة، و

  .والمتمثل في اإلشراف على النشاطات االقتصادية
 
   السياسة االستثمارية للبرنامج و تقييمه-2

  

، وذلك من )1997-1995(التصحيح الهيكلي يلي السياسة االستثمارية لبرامج سنعالج فيما 

خالل تركيبة وتوزيع القروض على مختلف القطاعات االقتصادية محاولين إظهار تلك 

  .القطاعات التي كانت تحظى باألهمية واألخرى المهمشة

بعد ذلك سنتناول أهم النتائج التي توصل إليها هذا البرنامج مبينين من خالل األرقام إن كانت 

  . أم ال؟ترقى إلى األهداف المنشودة
 
   توزيع االستثمارات في البرنامج-2-1

  

، وممول بمبلغ قدره 1997- 1995تدعم هذا البرنامج ببرنامج استثماري غطى الفترة ما بين 

  : مليون أوقية تم توزيعه على مختلف القطاعات االقتصادية على النحو التالي66151
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        )1997-1995( لتصحيح الهيكلي التوزيع االستثماري لبرنامج ا:)17-2( الجدول رقم 

   مليون أوقية:                         الوحدة                                       

 %النسبة المبالغ القطاعات

  %23 15162 التنمية الريفية

 % 10,6 7025 التنمية الصناعية

 %30,8 20358 التهيئة اإلقليمية

 %14,3 9496 المصادر البشرية

 %2,6 1751 التنمية المؤسسية

 SNIM  1259 18,7%م يسن

 %100 66141 المجموع
  :من إعداد الطالب اعتمادا على: المصدر

ONS, Annuaire statistique 2001, P: 124.                    
 

اء نظرة مجردة على الجدول السابق، يتراءى لنا بوضوح مدى األهمية التي أولتها قعند إل

البنى التحتية، السكن، العمران، المياه الحضرية ( سلطات المعنية لقطاع التهيئة اإلقليمية ال

من مجموع االستثمارات الموجهة لمختلف القطاعات، % 30,8، حيث بلغت نسبته )والنقل

بضرورة خلق ) و إن كان متأخرا(ويرجع ذلك إلى األهمية  الكبيرة لهذا القطاع ووعي الدولة 

 من البنى التحتية، تمكن من الحصول على جو متكامل لتحقيق تنمية دائمة إلى قاعدة صلبة

  .درجة ما

وفي المرتبة الثانية من حيث توزيع القروض، والذي من المفروض أن يمثل األهمية 

من مجمل % 23االقتصادية للقطاع بالنسبة للدولة، تأتي التنمية الريفية بنسبة قدرها 

ذه النسبة مهمة إال أنها جاءت أقل من مثيلتها في البرنامج السابق  هتاالستثمارات، وإن كان

  .وال تعكس أهمية هذا القطاع الذي يعتمد عليه غالبية السكان
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، على الرغم من أن إنتاجها %)18,7( محافظة على نسبة معتبرة SNIMوتظل شركة سنيم 

السنوات التي تلت ذلك ظل شبه ثابت خالل سنوات البرنامج، وشهد تراجعا مستمرا على مدى 

  )1(.2001إلى غاية

 وعلى مستوى االستثمار في رأس المال البشري، فقد ظلت حصته دون المستوى المناسب في 

عما كانت تشكله خالل % 68,5ظل هذا البرنامج على الرغم من أنها ارتفعت بنسبة قدرها 

ة عزم الحكومة على رفع ، وتعكس هذه الزياد)من مجمل االستثمارات% 9,8( البرنامج السابق

  .نسبة التمدرس ورفع مستوى التغطية الصحية

من مجمل االستثمارات، % 2,6 تأتي التنمية المؤسسية بنسبة ال تتجاوز ,وفي المرتبة األخيرة

وما ذلك إال انعكاس لسياسة الحكومة الرامية إلى تقليص دور المؤسسات العمومية وفسح 

  .المجال أمام القطاع الخاص

كل التالي يوضح النسبة التي حصل عليها كل قطاع من مجمل االستثمارات في ظل هذا والش

  .البرنامج

  )1997-1995( التوزيع االستثماري لبرنامج التصحيح الهيكلي ): 2-5( الشكل رقم 

التنمية الريفية

التنمية الصناعية

التهيئة االقليمية

المصادر البشرية

التنمية المؤسسية

SNIM

 
                   .إعداد الباحث اعتمادا على معلومات الجدول السابق: المصدر

  

وفيما يتعلق بالتمويل، فلم يكن الحال بأفضل من سابقيه من حيث االعتماد على العنصر 

على شكل % 35,5منها % (87,3 للحصول على التمويل، حيث بلغت نسبة مساهمته ياألجنب

  ).قروض، والباقي على شكل هبات وأشباه هبات

  

                                                   
(1)- Ministère des affaires économique et du développement, ONS, Annuaire statistique 2001 Nouakchott;  
P:57. 
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  )1997 -1995( تقييم برنامج التصحيح الهيكلي-2-2

  

 مكنت السياسات التي اتبعتها الحكومة خالل برنامج التصحيح الهيكلي من تحقيق لقد  

، إال أنها فشلت في تحقيق )بل تجاوزتها في بعض األحيان( بعض األهداف التي رسمتها 

  . وذلك راجع إلى عدة أسباب سنذكرها الحقا,البعض اآلخر

، إال %)5,1(ة األولى من البرنامج فمعدل نمو الناتج الحقيقي شهد ارتفاعا ملموسا خالل السن

هبوطا في السنة الموالية، وذلك بسبب المعدالت المتدنية التي حققها القطاع الريفي عرف أنه 

, النقل( ، على الرغم من نمو القطاع الثالث %)1,2-(، وقطاع الصيد والصناعة % )2,1-(

  %.6,3بمعدل قدره ) المواصالت ،التجارة ،الخدمات

 دون المعدل المرغوب 1996عدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي سنة وهكذا جاء م

، وكان هذا المعدل هو نفسه الذي  نما به الناتج المحلي اإلجمالي %3,2وشكل نسبة قدرها 

، إال أن هذه الزيادة تم %5,1بيد أن القطاع الريفي شهد معدل نمو قدره . 1997سنة 

عدا السنة األولى من (  الذي ظل ينمو بمعدالت سالبة امتصاصها من قبل القطاع الثاني

، ويعود هذا التدهور إلى انخفاض نسبة اإلنجاز في المشاريع المقررة في هذا القطاع )البرنامج

بالنسبة للتنمية الصناعية % 53,5خالل سنوات البرنامج، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 

  .فقط بالنسبة لشركة سنيم% 20,4و

   )1(%.11,6 القطاع الثالث في ارتفاع معدل نموه مشكال بذلك نسبة قدرها  بينما واصل

 كان المعدل المتوسط للناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة البرنامج ,وكمحصلة لهذه النتائج

  %.4,6، بينما كان المعدل المنشود هو %3.8يبلغ

  

  

  

  

  

                                                   
(1) - RIM, MAED, programme des nations unies pour le développement, bilan économique et social, 1990-
1998, Nouakchott, janvier 2001, P: іі. 
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  قتصادية خالل الفترةمعدالت نمو الناتج الحقيقي للقطاعات اال): 2-18(الجدول رقم 

1995-1997  

                       السنوات

 البيان

1995 1996 1997 

 3,2 3,2 5,1 معدل نمو الناتج الحقيقي

 5,1 -2,1 6 معدل نمو القطاع الريفي

 -5,1 -1,2 7,1 معدل نمو القطاع الثاني

 11,6 6,3 4,4 معدل نمو القطاع الثالث

  :دا علىإعداد الطالب اعتما: المصدر
bilan économique et , programme des nations unies pour  le développement, MAED, RIM

.іі: P, Nouakchott, 1998-1990sociale   
 

إال أن الفشل الذريع من حيث تحقيق األهداف األساسية، تجلى في عدم التمكن من لجم التضخم 

يث كان أدنى نسبة وصل إليها التضخم هي والذي شهدت معدالته تذبذبا نحو االرتفاع، ح

، ثم ينخفض في السنة الموالية ليصل إلى 1996سنة % 6,1، ليرتفع إلى 1995سنة % 4.8

، والتي كانت تقدر سنة )M2(، وهذا بالرغم من تحكم السلطات في تطور الكتلة النقدية 5,4%

 1996ون أوقية سنة  ملي24703 مليون أوقية، وانخفضت قليال لتصل إلى 26019 بـ 1995

  )1(. مليون أوقية26680لترتفع في السنة الموالية إلى 

إال أن هذا االرتفاع في معدالت التضخم الذي عرفته موريتانيا ال يرجع بالدرجة األولى إلى 

تنامي الكتلة النقدية بقدر ما يعود إلى عالقات موريتانيا بالخارج، حيث تؤدي هذه العالقة إلى 

 وهذا ما يعرف ,يها من الدول المتقدمة وتلك التي تتعامل معها بصفة خاصةنقل التضخم إل

 ارتفاع الميل )2(بالتضخم المستورد، ويعبر هذا التضخم عن طريق عدة قنوات من أبرزها 

  .المتوسط لالستيراد وطبيعة هيكل الواردات

عة كبت تضخم الطلب  وقد نتج عن هذه البرامج االقتصادية التي طبقتها موريتانيا إلى حد السا

 على تنشيط تضخم التكاليف، وهذا ما يستدعي منا التنبيه إلى أن كبح نمو ت ساعداولكنه
                                                   

(1)-Ibid, P: XI 
دار المستقبل العربي (، دراسة في آثار التضخم بالبالد الرأسمالية على البالد العربية: التضخم المستورد رمزي زكي، -  (2)

  .115: ، ص)1986
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الطلب يجب أن ينصب أساسا على الطلب االستهالكي غير الضروري وأن ال يمس الطلب 

  .االستثماري، حتى ال يتعارض ذلك مع هدف الدفع المستمر لعملية التنمية

 النتائج المحققة جيدة وفوق التوقعات، حيث ظل  كانت فقد,ساب الجاريأما على مستوى الح

في انخفاض مستمر على مدى سنوات ) باستبعاد التحويالت الرأسمالية( عجز الحساب الجاري 

وقد كان المعدل المستهدف هو . على التوالي%) 3,3- ،%3,4-، %8,8- ( البرنامج الثالث

  .1997حلي اإلجمالي سنة من الناتج الم% 5,9تخفيض العجز إلى 

 12425 كما تمكن البنك المركزي الموريتاني من رفع كمية الموجودات األجنبية لديه من 

   1997.1 مليون أوقية سنة 34425 إلى 1995مليون أوقية سنة 

 فقد شهدت هي األخرى تحسنا ملحوظا بداية من عام ,وعلى مستوى الموازنة العامة للدولة

فقات العمومية ارتفاعا طفيفا خالل سنوات البرنامج مما يدل على أن ، حيث عرفت الن1996

السياسات التقشفية قد أعطت أكلها، وبالنسبة لإليرادات العامة فقد شهدت تحسنا كبيرا خالل 

 وحافظت على هذا االرتفاع في السنة الموالية، حيث كانت نسبة الزيادة في قيمتها 1996السنة 

  .1996 مقارنة ب 1997سنة % 0,25، و1995ارنة بمق% 34,6 تبلغ 1996سنة 

ونشير هنا إلى أن هذا االرتفاع في مستوى اإليرادات العامة يرجع بالدرجة األولى إلى تنامي 

خالل السنتين األخيرتين من % 80اإليرادات غير الضريبية والتي شكلت إتاوات الصيد منها 

 مليون 14040 إلى 1995 أوقية سنة  مليون3464البرنامج، حيث قفزت هذه اإلتاوات من 

إلى ) ارتفاع اإليرادات(  وال يعود )3(.1997 مليون أوقية سنة 14365، و1996أوقية سنة 

اإليرادات الضريبية، بل على العكس من ذلك فقد شهدت هذه األخيرة تذبذبا في حصيلتها مما 

ريبي وتحسين كفاءة يوحي بعدم فعالية السياسات التي اتبعت من أجل توسيع الوعاء الض

  . التحصيل الضريبي

  .والجدول التالي يوضح تطور بنود الموازنة العامة للدولة خالل فترة هذا البرنامج
 
  

                                                   
XI.  Bilan d’économique et social 1990-1998, op.cit, P :  MAED;-1   

2- Ibid, P: VIII. 
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             1997-1995  ميزانية الدولة خالل برنامج التصحيح الهيكلي):19-2 (الجدول رقم

  مليون أوقية:  لوحدةا                                                                             

  السنوات                   

 البيان

1995 1996 1997 

 37133 36330 35655 النفقات العامة

 44834 44718 33221 اإليرادات العامة

 7701 8388 -2434 أو العجز/ الفائض
  إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر       

MAED; Bilan économique et social 1990-1998; op.cit, P:VIII.                                   

  

، %6,3كما تم تحقيق نتائج معتبرة على مستوى االدخار العمومي، حيث بلغت معدالته 

  .من الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات الثالثة على التوالي% 10,3، و%12.3و

الستثمارية للبرنامج فقد شهدت تفاوتا كبيرا ولم تبلغ أي وأما عن معدالت إنجاز المشاريع ا

  .منها النسبة المخططة لها

رنامج التصحيح نسبة إنجاز المشاريع االستثمارية المخططة في ب): 20-2(الجدول رقم 

  )1997-95(الهيكلي 

  

  %اإلنجاز  نسبة القطاع

 80,7 التنمية الريفية

 53,5 التنمية الصناعية

 77,7 يميةالتهيئة اإلقل

 76 المصادر البشرية

 63,5 التنمية المؤسسية

 SNIM 20,4شركة 

  إعداد الطالب اعتمادا على:           المصدر         

Bilan économique et social 1990-1998, op.cit, p: IX          .         MAED;   
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انت مبرمجة خالل برنامج نسبة إنجاز المشاريع االستثمارية التي ك  )2-6: (الشكل رقم

 )1997-1995(التصحيح الهيكلي 
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  اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر: المبحث الخامس
  

حة ضمن ما عرف تنتهج موريتانيا منذ أكثر من عقد من الزمن سياسات اقتصادية طمو

ببرنامج اإلصالحات االقتصادية، وقد مكنت هذه البرامج موريتانيا من تثبيت اإلطار 

االقتصادي الكلي وتحرير األسواق واألسعار، وتنقية الحالة المالية ألهم المؤسسات العمومية، 

ة وتحسين المحيط القانوني والقضائي لألعمال، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وتحسين البني

التحتية، وإعادة تركيز دور الدولة حول مهامها األساسية المتمثلة في التنظيم وتخصيص 

  . وتنمية الخدمات االجتماعية األساسية,الموارد

: إال أنه بالرغم من ذلك ما زال االقتصاد الموريتاني يواجه عقبات هيكلية ونقائص أبرزها

ضافة إلى الوساطة المالية غير الفعالة، ضيق القاعدة اإلنتاجية وضعف قدرتها التنافسية، إ

وهذا ما استدعى من الحكومة . الخ....والنقص في تكوين المهارات وتطوير المؤسسات

  .الموريتانية مواصلة جهود اإلصالح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

لبرامج اإلصالحات  جاء اإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقر كحلة جديدة ,ومن هذا المنطلق

االقتصادية األصولية، ومنهج يضمن الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي وتحقيق نمو متكافئ 

على أساس قابل لالستمرار، مما سيكون له األثر الكبير على الحد من الفقر وذلك نتيجة 

تي تهدف لالرتباط القوي بين النمو االقتصادي وتخفيض أعداد الفقراء، حيث أن السياسات ال

إلى النمو هي وحدها القادرة على تخفيض أعداد الفقراء، والسياسات التي تخفض أعداد الفقراء 

  )1(.هي وحدها القادرة على دعم النمو االقتصادي الشامل

، التي PPTE) ( الدول المثقلة بالديونيعد اإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقر ثمرة لمبادرة

، سعيا منهما لعالج مشكلة أعباء 1996 والبنك الدولي في عام اتخذها صندوق النقد الدولي

 1999الديون غير القابلة لالستمرار في البلدان الفقيرة، وقد تم تعزيز هذه المبادرة في خريف 

لفقر عن طريق تخفيف هذه في إطار تقوية الروابط بين تخفيف أعباء الديون والحد من ا

 سيتم إعدادها من )2(قا، مع تعضيد ذلك باستراتيجياتشكل أسرع وأعمق وأوسع نطاباألعباء 

                                                   
  .08: ، ص2000، التمويل والتنمية، ديسمبر جدل عقيم:  عدد الفقراء إنقاصمالنمو أ داني روديك، -  (1)
دراسة استقصائية  ( سياسة المالية العامة واستقرار االقتصاد الكلي: آفاق االقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي، -  (2)

  .36: ، ص2001واشنطن ) لألوضاع االقتصادية والمالية العالمية 
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أي "وذلك ألن التجربة أوضحت أن. طرف البلد المعني وبمشاركة واسعة من المجتمع المدني

 وهذه )1(". الدولة بحق»تمتلكها«إستراتيجية سوف تفشل سواء في التصميم أو في التنفيذ ما لم 

قة التي يقدم بها صندوق النقد الدولي والبنك نقطة أساسية وجوهرية أحدثت تغيرا في الطري

  .الدولي الدعم للبلدان منخفضة الدخل

التي أعلن في  (  لمحاربة الفقروهكذا أطلقت موريتانيا المسلسل الخاص بإعداد إستراتيجية

، وشاركت في تحضيرها إلى جانب اإلدارة، ) قبول البالد لالستفادة منها1999مارس 

، وهيئات )أرباب العمل، النقابات( ثلو المنظمات االجتماعية والمهنية التجمعات المحلية ومم

لى الشركاء في التنمية وصندوق النقد الدولي والبنك إ المدني وأساتذة جامعيون، إضافة المجتمع

وتضمن اإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقر في بدايته تحليال لحالة الفقر في موريتانيا . الدولي

كما . 2005، وفي أفق 2015- 2000يجية محاربة الفقر على المدى الطويل وعرضا إلسترات

تناولت الوثيقة مختلف محاور اإلستراتيجية وخطة العمل التي سيتم تنفيذها خالل الفترة 

  .الرئيسية في المدى المتوسط

 إال أن دراستنا هنا ستقصر على األهداف والسياسات االقتصادية التي تم انتهاجها في هذا 

إلطار، باإلضافة إلى بنية توزيع االستثمارات على القطاعات ذات األولوية خالل الفترة ا

  ).2005أفق( ، والتطرق إلى أهم النتائج التي تم تحقيقها في المدى المتوسط 2004- 2001

  

  أهداف وسياسات اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر: المطلب األول
  

موريتانيا تعدد جوانب هذه الظاهرة وتشابك أسبابها، ومن لقد أظهر تحليل وضعية الفقر في 

هذه المالحظة تنطلق إستراتيجية مكافحة الفقر، كما تعتمد الرؤية التي ترتكز عليها 

 و بذلك ستتمكن ,اإلستراتيجية على سياسة مندمجة تعالج في نفس الوقت جميع محددات الفقر

  .من تخفيف الفقر بشكل سريع ومستديم

  

  
                                                   

، التمويل الدولي استجابة المجتمع:مساندة تقليل الفقر في الدول النامية منخفضة الدخلبردنكامب،  مسعود أحمد، وهيو – (1)

  .10:، ص2000والتنمية، ديسمبر 
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  ف اإلستراتيجية على المدى المتوسط أهدا-1

تنطلق أهداف اإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقر من آفاق النمو والموازنة وميزان المدفوعات 

 وتتمثل األهداف الرئيسية عند اكتمال تنفيذ خطة العمل ,وأولويات البرامج القطاعية التنموية

  1: في2004- 2001

  .2004حلول عام ب% 7 تحقيق معدل نمو سنوي يتجه إلى -

 %.21,8، ونسبة الفقر الشديد إلى %38,6 تخفيض نسبة أثر الفقر إلى -

  . 2004سنة % 2,4 الحفاظ على نسبة تضخم ال تتجاوز -

  .من الناتج المحلي اإلجمالي% 25 تحقيق معدل استثمار يبلغ -

  

 ظل ي فيمكن وصف هذه األهداف المذكورة أعاله بأنها أهداف طموحة ومن الصعب بلوغها

  2:الظروف الحالية، وعلى الحكومة أن تواجه ثالثة أخطار تهدد احتماالت تحقيق هذه األهداف

 الخطر األول يتمثل في الحساسية الشديدة لالقتصاد الموريتاني حيال الصدمات الخارجية -أ

التي تؤثر على حجم وسعر مادتي التصدير الرئيسيتين، كما ستخضع سالمة ميزان المدفوعات 

  : توازن الموازنة على المدى المتوسط بشكل قوي لـو

الحفاظ على آفاق مناسبة على مستوى سوق الحديد العالمية، والتي ترتبط باستمرار النمو * 

  .االقتصادي العالمي

  . تطور مالئم في سوق السمك* 

  . اإلبقاء على حجم كاف من المساعدات والمنح الخارجية* 

  . الفقر الريفي حساسة أمام أي تدهور في الظروف المناخيةكما تظل أهداف النمو وتحقيق

 يرتبط الخطر الثاني بتنفيذ برنامج بهذه الدرجة من الطموح، مما يتطلب وجود قدرات -ب

مؤسسية لدى كافة القطاعات بغية القيام باإلصالحات المبرمجة على الوجه األكمل وتنفيذ 

  .المشاريع في اآلجال المحددة

                                                   
  .47، ص 2001، يناير مشروع اإلطار اإلستراتيجي لمكافحة الفقر و التنمية، يةاالقتصادالشؤون وزارة  -  1
  
  .21:  المرجع السابق، ص-  2
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بير من البحوث االقتصادية التي أجريت في السنوات األخيرة أن للمؤسسات وقد بين قدر ك

أهمية كبيرة في تحقيق التنمية االقتصادية والنمو، حيث أوضحت هذه البحوث أن للمؤسسات 

 على األداء االقتصادي، وأنها تزيد كثيرا مستوى نصيب الفرد من -إحصائيا –أثرا كبيرا 

  1.الناتج المحلي اإلجمالي

 مازالت موريتانيا تفتقد هذا النوع من المؤسسات القوية ذات القدرات العالية مما ,لى حد اآلنوإ

  .من شأنه أن يشكل عقبة أمام تحقيق هذه األهداف الطموحة والمبالغ فيها

  

 أما الخطر الثالث فيتعلق بنظام المتابعة والتقييم الذي ينبغي وضعه من حيث األساس، -ج

لمعلومات اإلحصائية حول الفقر من التجزئة، إضافة إلى ضعف قدرات وفعال يعاني نظام ا

  .اإلدارة في هذا المجال نظرا لحداثته

  

  2  السياسات الكلية لإلستراتيجية على المدى المتوسط-2

.    

تنهج هذه اإلستراتيجية في المدى المتوسط ثالث سياسات اقتصادية رئيسية من أجل تحقيق 

 .صادي الكليالنمو واالستقرار االقت

  

   السياسة المالية -2-1

تهدف هذه السياسة بشكل أساسي إلى ضمان تعبئة كاملة للموارد الداخلية وتثبيت النفقات 

وتتوقع اإلستراتيجية من خالل اإلصالحات . الجارية من جهة، وزيادة المداخيل من جهة أخرى

تعرف المداخيل من الضرائب تقدما  الميزانية طيلة الفترة، وسلالمقام بها تقدما سريعا لمدا خي

أسرع من الناتج الداخلي الخام وذلك بفعل اإلصالحات المقام بها على مستوى النظام الضريبي 

المباشر، الذي سعى إلى تحقيق هدف ثالثي الجوانب يتمثل في تبسيط وتوسيع الوعاء، وتوفير 

مان استقرار االقتصاد الكلي مزيد من العدالة الضريبية، مما سيكون له األثر الكبير على ض

                                                   
 ؟ التمويل والتنمية، يونيو ما مدى قوة الروابط بين نوعية المؤسسات واألداء االقتصادي: اختبار الروابطسون، هالي إدي -  1

  .35: ، ص2003
  .27 - 23:  ص-االقتصادية والتنمية، مشروع اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر، مرجع سابق، صالشؤون وزارة   -  2
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تبسيط وتخفيف الضرائب لصالح المؤسسات الصغيرة ( وتطوير وتنويع القطاع الخاص 

  ).والمتوسطة، وتحسين الكميات المحصلة على مستوى المؤسسات الكبيرة والقطاع التجاري

قيمة كما سيسهم هذا اإلصالح في توزيع أفضل للثروات الداخلية بفعل رسم الضرائب األكثر 

  .على األصول غير المنتجة

، وهكذا ارتفع خصم الضريبة 2000وقد تم تنفيذ إصالح الضرائب المباشرة من فاتح يناير 

% 25بدل % 50 إلى 2000الدنيا الجزافية من ضريبة األرباح الصناعية و التجارية سنة 

فاض ضريبة ، وانخ%75 على ارتفاع ذلك الخصم إلى 2001سابقا، ونص قانون المالية لسنة 

  %.35إلى  % 40األرباح الصناعية والتجارية من 

  . ستظل هذه السياسة تتميز بالتحكم في نمو النفقات الجارية,وعلى مستوى النفقات العمومية

وعلى الرغم من أن تطور الموازنة على المدى المتوسط يظهر اتجاها نحو ارتفاع العجز، 

كما  ( 2004سنة % 3 إلى نسبة 2000خام سنة من الناتج الداخلي لل% 1,5حيث سيرتفع من 

 العمومي في اإلطار رإال أن هذا التطور يعكس من حيث األساس نفقات االستثما). هو متوقع

االستراتيجي لمحاربة الفقر، وخارجا عن نفقات مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون يظل 

 .رصيد الموازنة إيجابيا على امتداد الفترة

  

 لسياسة النقدية و القطاع المالي  ا-2-2

ستتابع اإلستراتيجية على المدى المتوسط تطبيق السياسة النقدية الصارمة من أجل دعم سياسة 

أسعار الصرف، والتي تسعى إلى تثبيت معدل سعر الصرف الحقيقي والفعلي في مستوى 

 من المستوى مطابق لهدف الحساب الجاري، والمحافظة على معدالت تضخم في حدود قريبة

وفي هذا اإلطار سيواصل البنك المركزي الموريتاني سياسته . المالحظ في البلدان الشريكة

المرتكزة على قوى السوق من خالل استخدام األدوات غير المباشرة لتسيير السيولة وتطوير 

  .سوق سندات الخزينة

ستوى القطاع المصرفي كما ستعمل اإلستراتيجية على مواصلة اإلصالحات المقام فيها على م

وهكذا ستعمل الحكومة . حتى يتمكن من لعب دوره كامال وغير منقوص في الوساطة المالية

على إعداد وإقرار إستراتيجية لتنمية القطاع المالي، وترقية نمو االدخار عبر إجراءات 

رفية وغير تشجيعية، وإدخال آليات جديدة، وتنويع الموارد المالية، وتطوير شبكات الجمع المص
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، ودعم وتوسيع شبكات القرض واالدخار، إضافة إلى تخفيض الوساطة )التأمينات(المصرفية 

المالية عبر تشجيع المنافسة وفتح القطاع أمام بنوك جديدة وتخفيض سعر الفائدة كلما مكن 

التطور االقتصادي الكلي من ذلك، وتطوير آليات الضمان والتغطية للمستثمرين، ودعم آليات 

 .الرقابة االحتياطية والمراقبة لدى البنك المركزي

  

   القطاع الخارجي-2-3

وسيمثل تخفيض تكاليف عناصر . يظل تذليل العائق الخارجي أحد األهداف الرئيسية للحكومة

، واإلصالح الجبائي الجاري، والدور الجديد الذي يضطلع به )الطاقة والمواصالت(اإلنتاج 

  .ية ستمكن موريتانيا من تذليل عقبة ميزان المدفوعاتالقطاع الخاص عناصر إيجاب

وتعلق الحكومة آماال كبيرة على تحسن حالة ميزان المدفوعات، وذلك بواسطة حسن سير 

، وانخفاض مصاريف تكلفة الدين التي ستنخفض )الصيد والحديد(قطاعات التصدير التقليدية 

  .2004ر سنة  مليون دوال42,5 إلى 2001 مليون دوالر سنة 79,9من 

إال أننا نرى أن هذا الحلم سيتبدد إذا ما علمنا أن تقديرات اإلستراتيجية تشير إلى أن الميزان 

، وذلك بفعل تزايد الواردات الناتج 2004 مليون دوالر سنة 38التجاري سيشهد عجزا قدره 

يف االجتماعية، عن تضافر أثر زيادة االستثمارات في البنية التحتية األساسية، وارتفاع المصار

  .وتزايد االستثمارات في قطاعات الطاقة والمواصالت والنقل بعد خوصصتهم

إن اإلستراتيجية الهادفة إلى دعم قابلية االقتصاد للمنافسة وترقية الصادرات من المناجم 

والصيد الصناعي لن تؤتى على الفور أكلها، وعلى هذا األساس فإن القطاعات التي تعتمد 

اإلستراتيجية لها آثار دفع محدودة، حيث ينحصر أثرها على التشغيل في المناطق عليها هذه 

، وبالتالي سيكون أثرها على الحد من الفقر غير )، أنواذيبو، ازويراتطأنواكشو(الرئيسية 

  .مباشر وغير كاف

  

ها إن التخفيف المباشر للفقر والفقر الشديد في مرحلة أولى يمر بتنمية و تطوير أنشطة يمارس

الفقراء أنفسهم، مما استدعى من الحكومة ومن خالل هذه اإلستراتيجية انتهاج سياسة أخرى 

. موازية لتلك السياسات السابقة، وتشكل محورا أساسيا في اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر

وترمي هذه السياسة إلى ترسيخ النمو في المحيط االقتصادي للفقراء وذلك باعتمادها على 
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اربة مندمجة تجمع بين منطق التنمية القطاعية ومنطق االستهداف المكاني، كما تعتمد هذه مق

السياسة التي سيتم تنفيذها على تحفيز االقتصاد واالستثمار في البنى التحتية االقتصادية 

  .واالجتماعية ودعم الهياكل التشاركية

   )1(: ثالثة محاورإن اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر سيتم تنفيذها حسب

الزراعة والتنمية (  مقاربة مندمجة لتنمية المناطق الريفية تعتمد على سياسات تنموية قطاعية -

تأخذ في الحسبان السكان والمناطق األكثر فقرا، وتكملها سياسات للبنى التحتية ) الحيوانية

  .وإجراءات لتشجيع التنمية المحلية

 الضرورية - البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية–  سياسة تنمية حضرية تنشئ الظروف-

لجعل المراكز الحضرية تضطلع بدورها كأقطاب جهوية للتنمية، وتضمن الدمج االقتصادي 

  .للسكان الذين يعيشون في أطراف المدن

 إجراءات أفقية لهيكلة الفاعلين الصغار، وللدعم األكثر شمولية للتشغيل، وللنشاطات المدرة -

وتعتمد تلك اإلجراءات بشكل خاص على تطوير المؤسسات الصغيرة للقرض، . لللدخ

  .وتحسين نظام التكوين المهني وإنجاز برامج مالئمة لمختلف قطاعات سوق التشغيل

 وموازاة مع اإلستراتيجية التي سيتم إنجازها من أجل دفع عجلة النمو وترسيخ ذلك النمو 

قراء، ستواصل الحكومة تنفيذ استراتيجيات طموحة بشكل أفضل في المحيط االقتصادي للف

التعليم، العالجات الطبية، (لتنمية المصادر البشرية وتعميم االستفادة من الخدمات األساسية 

 وبالفعل فإن هذه الخدمات ال غنى عنها )2(...).الماء المشروب، الصرف الصحي، الطاقة 

دامة، وأي صعوبة في االستفادة منها  تسعى إلى تحقيق تنمية بشرية مستةبالنسبة لدول

ستقلل من القدرة على ممارسة نشاطات مدرة للدخل، وبالتالي تزيد من احتمال ) الخدمات(

  .              وجود الفقر
 
 
 
  

  

                                                   
  .29:  المرجع السابق، ص- (1)
  .36: المرجع السابق، ص - (2)
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  السياسة االستثمارية لإلستراتيجية و تقييمها: المطلب الثاني
 تخطته االستثمارية استثماراضمن ) 2004-2001(وضع اإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقر 

وصفها باألولوية، وهي االستثمارات التي سيكون لها أثر مباشر على تحقيق األهداف وذلك ما 

سنتناوله في الفقرة التالية، على أن نتعرض بعد ذلك ألهم النتائج المتحققة في ظل هذه 

  .اإلستراتيجية ومدى تحقق األهداف المرسومة

   توزيع االستثمارات-1

 مليار 92غ حجم االستثمار العام في اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر على المدى المتوسط بل

 مليار أوقية لالستثمار في المجاالت ذات األولوية، أما الباقي فتم 73أوقية خصص منها مبلغ 

، وقد تم توزيع هذه االستثمارات على القطاعات )الثانوية(توجيهه إلى المجاالت األخرى 

  :قتصادية على النحو التالياال

  )ماليين األوقية ( توزيع االستثمارات على القطاعات ذات األولوية ): 2-21(الجدول رقم 

  %النسبة   المجموع  2004  2003  2002  

  1.8  1315  785  480  100  محيط القطاع الخاص

  12.45  9140  4794  3501  845  بنى تحتية داعمة

  20.5  15042  6197  5174  3671  التنمية الريفية

  23.84  17500  6350  6650  5400  التنمية الحضرية

  18.44  13539  4210  4504  4825  التهذيب

  12.25  8996  3171  3128  2697  الصحة

  8.9  6546  2939  2125  1482  الماء الشروب  و الصرف الصحي

  0.8  580  220  220  140  الحكم الرشيد

  1.02  750  250  250  250   اإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقريينتح

  100  73408  28866  26032  18510  المجموع

 .62:االقتصادية والتنمية، مشروع اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر، مرجع سابق، صالشؤون  وزارة :المصدر
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وريتانية خالل مدى األهمية التي توليها الحكومة الم) 2- 21(يتضح من الجدول السابق رقم 

اإلستراتيجية الوطنية التي تبنتها لمحاربة الفقر للتنمية الحضرية، حيث شكلت النسبة التي 

من مجموع االستثمارات الموجهة للقطاعات ذات % 23.84حصل عليها هذا القطاع ما يمثل 

ستخصص هذه المبالغ لتزويد عواصم الواليات بإطار مرجعي لتنميتها و دعم و, األولوية

في مجال التسيير الحضري، إضافة إلى تحسين استفادة ...) اإلدارة، البلديات(لقدرات الوطنية ا

السكان والفاعلين االقتصاديين من التجهيزات والخدمات الجماعية األساسية، ومكافحة البطالة 

  . الحضرية

االستثمارات، من مجموع % 20.5 يأتي قطاع التنمية الريفية بنسبة قدرها ,وفي المرتبة الثانية

من العدد اإلجمالي لسكان % 45ويعود هذا االهتمام بالقطاع الريفي إلى كون الريف يحوي 

ستوجه هذه المبالغ المستثمرة إلى تطوير  و1,من السكان الفقراء% 76البالد، و يتمركز فيه 

  .طبيعيةالبنى التحتية الريفية، و تنظيم القطاع من خالل إجراءات مؤسسية وحماية الموارد ال

و لعل األمر الملفت لالنتباه، و المهم في نفس الوقت، هو زيادة حصة االستثمار الموجه لقطاع 

، و تعتبر هذه النسبة هي أعلى ما %18.44التهذيب حيث احتل المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 

ة، وصلت إليه االستثمارات العامة في القطاع على مدى مختلف برامج اإلصالحات االقتصادي

و يعكس ذلك التوجه الجديد للسلطات الموريتانية والمتمثل في تنفيذ استراتيجيات طموحة لتنمية 

  . المصادر البشرية

: وفي المرتبة الرابعة يأتي قطاعي البنية التحتية والصحة العمومية بنسبتين قدرت ب

  .األولويةعلى التوالي من مجمل االستثمارات الموجهة للقطاعات ذات % 12.25و % 12.45

ولم تكن هذه النسبة لتتناسب مع %) 0.8(وأخيرا يأتي الحكم الرشيد الذي حظي بأدنى نسبة 

  .الضجة الكبيرة التي صاحبت هذا المفهوم الجديد، و ال أهميته النسبية

م حول خمسة محاور 1999و يتمحور إعالن الحكم الجيد الذي صادقت عليه الحكومة في سنة 

انون، و دعم قدرات اإلدارة، دعم الالمركزية، والتسيير الفعال للموارد تقوية دولة الق: وهي

العمومية، وأخيرا إشراك السكان الفقراء و دعم قدرات المجتمع المدني و خاصة المنظمات 

  .غير الحكومية

  

                                                   
  . 29 المرجع السابق، ص- 1
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ألولوية خالل التوزيع النسبي لالستثمارات الموجهة للقطاعات ذات ا): 2 -7(الشكل رقم 

  )2004-2002(الفترة 
 
  

محيط القطاع الخاص

بنى تحتية

التنمية الريفية

التنمية الحضرية

التهذيب

الصحة

الماء الشروب والصرف الصحي

تحيين االطار االستراتيجي

الحكم الرشيذ

  إعداد الطالب اعتمادا على الجدول السابق: المصدر
  

  

 مليار أوقية عن طريق 28و سوف تتم تغطية احتياجات تمويل هذه االستثمارات في حدود 

 مليار أوقية 14، و )PPTE(الموارد التي توفرها مبادرة إلغاء ديون البلدان كثيرة المديونية 

من إجمالي مبلغ التمويل، % 19.8 وهو ما سيمثل نسبة قدرها ,ريق االدخار الميزانيعن ط

  .  فسيتم تمويلها عن طريق مصادر أخرى)%42.46(أما النسبة الباقية 
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   تقييم اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر -2   

تباره شرطا إلنجاح رغم وضع نظام لمتابعة وتقييم اإلطار االستراتيجي لمحاربة الفقر واع

  برامج مكافحة الفقر إال أن تلك الجهود وغيرها لم تتمكن من مجابهة الم

خاطر التي تعرضنا لها سابقا، و لم تفلح في تحقيق األهداف األساسية لإلستراتيجية، فعند تتبعنا 

- 2001(لتطور معدالت نمو الناتج الحقيقي خالل مرحلة اإلستراتيجية على المدى القصير

كحد أقصى سنة % 4.9م، و 2002كحد أدنى سنة % 3.3 بين نجد أنها ظلت تتراوح) م2004

م، حيث لم يتجاوز 2004بحلول سنة % 7م، ولم تبلغ أبدا المعدل المنشود و البالغ 2003

 1%.4.6المعدل المحقق خالل هذه السنة 

ا الناتج، فقد عرف إن هذا التذبذب والتدهور في معدالت الناتج ما هو إال انعكاس لمكونات هذ

تراجعا كبيرا خالل السنتين ) الزراعة، التنمية الحيوانية، الصيد التقليدي(القطاع الريفي 

على التوالي إال أنه عاود النمو %) 1.5-(، و%)1.06- (األوليتين و نما بمعدالت سالبة بلغت 

  .بمعدالت معتبرة خالل السنتين األخيرتين من فترة الدراسة

ع في معدالت نمو القطاع الريفي بالدرجة األولى إلى تدهور اإلنتاج الزراعي و يعود التراج

الصناعة التحويلية والصناعية (خالل هذه السنوات، و نفس الشيء حصل للقطاع الصناعي 

م على 2002م، و2001خالل % 5.9-و% 1.65 –حيث بلغت معدالت نموه ) االستخراجية

  .م2003سنة % 1.25-التوالي و

البناء واألشغال العامة، النقل والمواصالت، التجارة والمطاعم (طاع الثالث وكان الق

م 2004-م2001 منتظما خالل الفترة  نمواهو أحسن القطاعات حاال، حيث شهد...) والفنادق

  .سنويا خالل نفس الفترة% 7.08وبلغ معدل نموه في المتوسط 

م، فقد كانت النتائج مخيبة لآلمال على وبالنسبة للهدف الثاني والمتعلق بتخفيض معدالت التضخ

 سنة %3.9م، و كان أدنى معدل تم تحقيقه خالل هذه الفترة هو 2004- 2001امتداد الفترة 

، أما في السنوات األخرى فكانت معدالت التضخم على )كما يوضح الجدول التالي(م 2002

  .م2004سنة % 6.35 م، و2003سنة% 6.13م، و 2001سنة % 4.7: النحو التالي

  

  

                                                   
,328: P, and Geneva,  New York,United Nations, 2005HANDBOOK of statistics ,  UNKTAD- 1 



 139

  معدالت التضخم خالل فترة اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر): 2-21(الجدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  السنوات

  6.35  6.13  3.9  4.7  معدالت التضخم

  :المصدر
ONS, Agrégats de la comptabilité National, op cit, p: 07. 
ONS, élément de conjoncture 2002, op cit, p: 18. 
ONS, publication December et Janvier 2004.  

 
و تعكس هذه األرقام عجز السلطات الموريتانية عن كبح جماح التضخم و فشلها في محاربة 

األسباب التي تؤدي إلى تفاقمه، وهنا يجب التنبيه إلى أن بعض هذه األسباب مردها عوامل 

ا تجدر اإلشارة إلى أن معدالت التضخم خارجة عن سيطرة راسمي السياسة االقتصادية، كم

، فالمعدالت المعلن عنها ال تعكس الواقع و "إن ما خفي كان أعظم:"يصدق عليها القول القائل

يرجع ذلك إلى عوامل سياسية من جهة، وعوامل موضوعية من جهة أخرى، ذلك أن 

واليات و المعدالت حسبت على أساس األسعار في العاصمة انواكشوط بغض النظر عن ال

  .المدن الداخلية

 فلم تستطع الجهود المقام بها كذلك من تحقيق المعدل , وفيما يتعلق بمعدل االستثمار العمومي

من الناتج المحلي اإلجمالي وذلك رغم الزيادات % 25: المرسوم والذي حددته اإلستراتيجية ب

  .عالمالحظة والمتتالية في مبالغ االستثمار على مدى السنوات األرب

مقارنة ب % 15.6م 2002فقد وصلت نسبة النمو في قيمة االستثمارات العمومية سنة 

 وهكذا بلغت قيمة االستثمار العمومي 2.م2002م مقارنة بسنة 2003 سنة 17.6 و 1م2001

من الناتج المحلي اإلجمالي، ليشهد % 14.15مليار أوقية و بنسبة  34م حوالي 2001سنة 

 مليار أوقية وهو ما 39.3لموالية حيث بلغ مبلغ االستثمار العمومي زيادة طفيفة في السنة ا

م بلغ االستثمار 2003من الناتج المحلي اإلجمالي، وفي سنة % 15.1يمثل نسبة قدرها 

  .من الناتج المحلي اإلجمالي% 16 مليار أوقية وهو ما يشكل نسبة قدرها 46.2العمومي 

                                                   
 .09:p; 2004; September,  Nouakchott, 2003annuelrapport , Mauritanie au développement public de projet,  MAED- 1   

    
2 - Ibid, P:11.  
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ساسية لإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر لم تتحقق يتضح مما سبق أن األهداف االقتصادية األ

بشكل كامل، وحسب رأينا فإنه ذلك يرجع إلى حد ما إلى المبالغة الكبيرة في األهداف المسطرة 

  .دلوالتي ال تتماشى وقدرة المؤسسات والقطاعات االقتصادية للب
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  ية على قطاع التجارة الخارجيةآثار اإلصالحات االقتصاد: الفصل الثالث
  تمهيد

يوصي كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدول التي تطبق وصفاتهما بإتباع حزمة 

من السياسات االقتصادية بغية الوصول إلى األهداف المسطرة في البرامج االقتصادية التي 

  .تنفذها هذه الدول بالتعاون مع هاتين المؤسستين

 السياسات، سياسة تحرير التجارة الخارجية، وسياسة التوجه نحو التصدير، ومن أبرز تلك

ويعلل صندوق النقد والبنك الدوليين ضرورة األخذ بهذه . وسياسة تخفيض العملة الوطنية

السياسات، كونها تساهم في القضاء على العجز الذي يشهده الحساب الجاري في ميزان 

السياسات على زيادة الصادرات، وتخفيض الواردات، المدفوعات، وذلك من خالل عمل هذه 

  .وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية

وفي هذا الفصل سنتعرض إلى أهم اإلصالحات االقتصادية التي تم اتخاذها على مستوى  

قطاع التجارة الخارجية، إضافة إلى النتائج التي تم تحقيقها على مستوى هذا القطاع بصفة 

  .القتصاد الكلي بشكل عامخاصة، وا
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  برنامج اإلصالحات االقتصادية على مستوى قطاع التجارة الخارجية: المبحث األول
  

يعتبر تحرير التجارة الخارجية أحد المحاور األساسية لبرامج اإلصالحات االقتصادية 

مج اإلصالحية التي األصولية، وعلى هذا األساس فقد حظي هذا القطاع باهتمام كبير في البرا

وفي هذا المبحث سنتطرق لألهداف التي سعت هذه البرامج لتحقيقها في هذا . طبقتها موريتانيا

  . المجال، وألهم اإلجراءات التي اتبعت من اجل تحقيق تلك األهداف

  

  أهداف اإلصالحات االقتصادية في مجال التجارة الخارجية: المطلب األول

  

 اإلصالح االقتصادي في مجال التجارة الخارجية يتمثل في معالجة إن الهدف األساسي لبرامج

االختالل و القضاء على العجز في الميزان التجاري الموريتاني، و لتحقيق هذا الهدف وضعت 

يتحتم الوصول إليها كشرط أولي وأساسي، ومن أبرز ) فرعية(هذه البرامج لنفسها عدة أهداف 

  :تلك األهداف ما يلي

التي تعيق حركة ...) منع االستيراد، رخص االستيراد(ة القيود الكمية و اإلداريةافإزالة ك - 1

  .التبادل التجاري

 تقديم الدعم الالزم لتطوير الصادرات الوطنية، وتنويعها حتى تشمل سلعا أخرى إضافة - 2

ل ، و يدخ%100إلى مادتي الحديد و السمك اللتين تبلغ نسبتهما من مجموع الصادرات أحيانا 

 .ضمن هذا اإلطار الدعوة إلى إنشاء مؤسسات مستقلة لدعم و ترقية الصادرات

 . تسهيل و تبسيط اإلجراءات الجمركية، سواء المتعلقة باالستيراد أو بالتصدير- 3

 تقوية و تعزيز قدرات المصالح واإلدارات ذات العالقة بالتجارة الخارجية، من أجل - 4

ا على أكمل وجه، و من أبرز تلك اإلدارات اإلدارة العامة تمكينها من أداء الدور المنوط به

 1.للجمارك

                                                   
1 - R-I-M, Projet de document d’orientation pour l’amélioration de la compétitivité de l’économie 
nationale et son intégration commerciale, document à présenter au quatrième groupe consultatif 
pour la Mauritanie, paris;17-19 décembre 2001;p: 13.  
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المواصالت، الماء والكهرباء، النقل البحري و الجوي (  العمل على خفض تكاليف اإلنتاج، - 5

 1.، وذلك من أجل تحسين القدرة التنافسية للصادرات...)و البري

تثمرين األجانب، وتشجيع  العمل على تحسين مناخ االستثمار من أجل جذب المس- 6

المستثمرين المحليين على االستثمار في المجاالت االقتصادية و التجارية التي تعزز من تطور 

 .االقتصاد الوطني و تدفع به نحو تحقيق التنمية االقتصادية

 تحسين نوعية اإلنتاج المحلي، من أجل أن تتمكن الصادرات الموريتانية من اختراق - 7

مية، إضافة إلى تمكين المنتجين المحليين من الحصول على كافة المعلومات األسواق العال

  2.التجارية الالزمة لهم

 تقليص دور الحكومة في مجال النشاط التجاري واختزال دورها في تنظيم ومراقبة السوق - 8

 .و تشجيع المنافسة، هذا باإلضافة إلى إلغاء الدعم الذي تمنحه الدولة لبعض السلع األساسية

 ترقية قطاع التنمية الحيوانية، و ذلك من خالل إعادة تشغيل المؤسسات المسؤولة عن هذا - 9

القطاع، ودعم المنظمات المختصة فيه، وتحسين الصحة الحيوانية حتى تتطابق مع المعايير 

 .الصحية اإلقليمية و الدولية، مما سيكون له األثر المباشر على إنعاش صادرات هذا القطاع

  3إلخ...عمل على زيادة صادرات المستخلصات الحيوانية من جلود و ألبان و غيرهاال-10

  . تنويع اإلنتاج الزراعي-11

 إصالح النظام العقاري، بشكل يضمن سياسة سليمة الستغالل األراضي الزراعية، وذلك -12

  .من أجل تطوير اإلنتاج الزراعي

  .لمنتجات الزراعية تطوير البنية التحتية الالزمة لدعم صادرات ا-13

و تعتبر هذه األهداف من أهم ما سعت برامج اإلصالحات االقتصادية إلى تحقيقه على مستوى 

التجارة الخارجية، و قد عمدت هذه البرامج إلى إتباع مجموعة من اإلجراءات في هذا المجال 

  .من أجل بلوغ هذه األهداف، سنتطرق لها في المطلب القادم

  

  

  

                                                   
1 - Ibid, P:14. 
2 - Ibid, P:15. 
3 - Ibid, p-p :18-19. 
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  اإلصالحات االقتصادية التي تم تنفيذها في مجال التجارة الخارجية: المطلب الثاني
  

   إصالح اإلطار التشريعي بشكل يتالءم مع تحرير التجارة-1

أخذت موريتانيا على عاتقها مهمة تطوير وإعادة تشكيل اإلطار التشريعي بشكل يضمن تفعيل 

ي، و ذلك من خالل القوانين ، وزيادة اندماجه في االقتصاد العالمقتصاد الوطنيوتحسين اال

و هكذا تم إجراء العديد من التعديالت التشريعية . والتنظيمات التي تدير وتنظم هذا االقتصاد

التي لها عالقة بالتجارة الخارجية، كما تم استحداث قوانين أخرى ستمكن من اكتمال البنية 

ديل هذه القوانين مراعاة مسألة التشريعية لتحرير التجارة الخارجية وقد تم أثناء عملية سن وتع

لتعهدات موريتانية اتجاه المنظمة ) الجديدة والمعدلة(أساسية وهي ضرورة مطابقة هذه القوانين 

  1.م أي بعد خمسة أشهر من تأسيسها1995 مايو 31العالمية للتجارة التي انضمت إليها في 

م 2000 يناير 18ر بتاريخ  الصاد05- 2000ومن أبرز القوانين التي تم سنها القانون رقم 

المتضمن للمدونة التجارية بعد أن كانت األوامر والمراسيم هي التي تسير وتنظم النشاط 

التجاري، وتضمن هذه القانون عدة مواد تكفل حرية التجارة وتحافظ على المنافسة، ومن 

  2:أهمها

تجارة والصناعة و  التي تنص على أن حرية المنافسة مكمل طبيعي لحرية ال1212:  المادة-

تمكن لجميع المؤسسات المزاولة للنشاط االقتصادي التنافس مع المحافظة على القواعد المنجرة 

  عن تنظيم التجارة ومتطلبات النظام العام االقتصادي وأعراف التنافس المشروع

ح  التي تقول بأنه يجب أن يكون كل تقييد للمنافسة مبررا بأسباب من الصال1213:  المادة-

  .العام ومتناسبا مع الغرض المقصود

 تقول بأن أسعار البضائع والمنتجات والسلع واألدوات والمواد الغذائية، سواء 1215:  المادة-

كانت مستوردة أو من إنتاج وتصنيع محليين وكذا الخدمات، تحدد بواسطة المنافسة باستثناء 

  .المنتجات والخدمات الخاصة التي تحدد قائمتها بمرسوم

                                                   
1 - www.wtoarab.org. 

, 970: دة الرسمية، العددونة التجارة، الجري، المتضمن لمد05- 2000، قانون رقم  الجمهورية اإلسالمية الموريتانية- 2

  . 267-266 : ص-ص, 2000 مارس 15الصادر بتاريخ 
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 التي تقول بحظر كل الممارسات التشاورية والمعاهدات والتفاهمات الصريحة 1233 المادة -

 أو كان من شأنها أن تتسبب في منع أو الفات األخرى إذا كان القصد منهاو كل أنواع التح

  :تضييق أو إفساد سير المنافسة الحرة بخصوص صفقة، وخاصة عندما ترمي إلى

  . من حرية ممارسة المنافسة من طرف منشآت أخرى الحد من ولوج السوق، أو*

 إقامة عقبة أمام تحديد األسعار بفعل حرية السوق وذلك بواسطة التشجيع االصطناعي لرفع *

  .األسعار أو خفضها

  .الحد من اإلنتاج و المنافسة واالستثمارات أو رقابتها* 

  . توزيع الصفقات أو مصادر التموين*

  

م المتضمن 1966 يوليو 26 الصادر بتاريخ 145- 66 من القانون رقم 26لقد تم إلغاء المادة 

 10م الصادر بتاريخ 2002- 001 من القانون رقم 6-3لمجلة الجمارك وحلت محلها المادة 

   1.م المتضمن لقانون المالية والمتعلق بتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة2002يناير 

  

ظم النشاط التجاري و بعض ن و أوامر قانونية أخرى تكما تم إصدار قوانين و مراسيم

  :المجاالت األخرى التي لها عالقة بالتجارة الخارجية، ومن أمثلة ذلك

  . المنظم إلجراءات االستيراد والتصدير06-2000 المرسوم رقم -

 . المنظم للواردات من المواد النباتية لغرض اإلنتاج الزراعي072-98 المرسوم رقم -

م والمتعلق بالضرائب واإلتاوات 1996 أكتوبر 9 الصادر بتاريخ 067-96وم رقم  المرس-

 .المعدنية

م والمتعلق بتجارة واستغالل 1993 يناير 28 الصادر بتاريخ 024-93 المرسوم رقم -

 .منتجات األعماق الخاضعة إللزامية التفريغ

 . بمدونة السوق العام والمتعلق2002 فبراير 12 الصادر بتاريخ 08-2002 المرسوم رقم -

م المنظم لتصدير األسماك خارج الشركة 2001 مارس 29 الصادر MF/0004 المنشور -

 .SMCPالموريتانية لتسويق األسماك 

                                                   
، 1014م المتضمن لقانون الجمارك، الجريدة الرسمية، العدد 2002- 001ة الموريتانية، قانون رقم  الجمهورية اإلسالمي- 1

  .8: ص, م2002 يناير 15الصادر بتاريخ 



 146

 . والمتعلق بالنظام الضريبي والجمركي المطبق على المشاريع العامة008- 97 قانون رقم -

 .المتضمن مدونة المعادنم 1999 يونيو 29 الصادر بتاريخ 99/013 قانون رقم -

 .م و المتضمن لمدونة الصيد2000 الصادر في يناير 025-2000 قانون رقم -

 المؤسس لغرفة التجارة والصناعة 2000 يناير 17 الصادر بتاريخ 2000/04 قانون رقم -

 .والزراعة

لصادر م، وقانون البنوك ا2000 يناير 20هذا باإلضافة إلى قانون االستثمار الصادر بتاريخ 

م المنظم للمؤسسات 1998 يناير 28م، والقانون الصادر بتاريخ 1995 يوليو 17بتاريخ 

م والمتعلق 1993 وجمعيات االدخار والقرض، وكذلك القانون الصادر في يوليو التشاركية

  .بالتأمين

   اإلصالحات الجمركية-2

وريتانية أثناء تطبيق لقد تم القيام بالعديد من اإلصالحات الجمركية من طرف السلطات الم

  .برامج اإلصالحات االقتصادية

تحدد سنويا بواسطة لسياسة التجارية في موريتانيا، وإن التعريفة الجمركية هي األداة الرئيسية ل

على السعر الفعلي المدفوع مقابل هذه السلع عندما يتم ) أو تأسيسها(قانون المالية و يتم بناؤها 

  .الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةابتياعها بغرض التصدير إلى 

م، و قد مكنت تلك الجهود المقام بها 1997لقد بدأت اإلصالحات الجمركية بشكل ملموس سنة 

  1:من عقلنة و تبسيط التعريفة الجمركية و تجلى ذلك في عدة أمور أبرزها

: هيحزم و) 4(حزمة إلى أربعة ) 13( تخفيض عدد الفئات الجمركية من ثالثة عشر -

من مجموع % 40بحيث يخضع لها % 5أكثرها تداوال فئة (، %)20، 13%، 5%، 0%(

 ).2الخطوط الجمركية

  .20إلى % 30 تخفيض الحد األقصى لفئة التعريفة من -

إضافة %. 11إلى % 16المتوسط من ) الحق الضريبي عند االستيراد (NPF تخفيض رسم -

حسين من شفافية التعريفة الجمركية بحيث تم إلى ذلك فقد عمدت السلطات الموريتانية إلى الت

 .إلغاء كافة الرسوم الخاصة و كذلك الرسوم المركبة
                                                   

, 2002) Mauritanie (commerciales politiques des Examen,  du CommerceMondiale Organisation
(Bernan Associates, Gènéve, octobre 2002),  P :36. 

  . خط تعريفي5533م 2001 بلغت الخطوط التعريفية سنة - 2
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 Système(م على النظام المنسق 2000و تدعيما لتلك الشفافية فقد تمت المصادقة سنة 

Harmonisé ( للترتيب التعريفي بدل نظام تعريفة موسوعة مجلس التعاون الجمركي الذي ال

كافة السلع المتداولة في التجارة الدولية، و قد مكن العمل بهذا النظام من تسهيل يشتمل على 

عملية تصنيف السلع وبالتالي وضع الفئة الجمركية المناسبة دون اللجوء إلى االجتهاد 

  .الشخصي من قبل موظف الجمارك

   تحرير التجارة الخارجية-3

ئق المصطنعة في وجه التجارة وتسهيل المقصود بتحرير التجارة الخارجية هو إزالة العوا

 وكونه من أهم األهداف التي سعت برامج اإلصالح 1.عملية انسيابها بين الدول دون عوائق

االقتصادي المطبقة في موريتانيا إلى بلوغه، فقد عمدت السلطات الموريتانية إلى اتخاذ عدة 

ن شأنها أن تزيل كافة العوائق إجراءات هامة وذات أثر كبير على تحرير التجارة الخارجية وم

والحواجز التي تعيق حركتها، ومن أبرز تلك اإلجراءات إلغاء العمل بنظام تراخيص االستيراد 

كان من ) السابق(و نشير إال أنه بموجب هذا النظام . 2م2000و التصدير وذلك في يناير سنة 

ولة أي نشاط تجاري يتعلق المفروض على األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في مزا

 –شكل بطاقة استيراد صول من وزارة التجارة على ترخيص على باالستيراد أو التصدير الح

  .تصدير

إضافة إلى إجراء آخر ال يقل أهمية عن سابقه وهو إلغاء احتكار بعض المؤسسات العمومية 

 SONIMEXالتصدير الستيراد بعض السلع كما هو الحال بالنسبة للشركة الوطنية لإليراد و

  .التي تحتكر استيراد و توزيع األرز

و من المتوقع أن يكون لهذه اإلجراءات دور كبير في تسهيل حركة وتدفق السلع بين موريتانيا 

  .و العالم الخارجي

   إصالح سياسة الصرف و تخفيض قيمة األوقية-4

 إنشاء العملة ذلفة منلقد قامت السلطات النقدية الموريتانية بإتباع عدة أنظمة صرف مخت

م اتبعت السلطات النقدية نظام الربط بعملة 1979-1973م، ففي الفترة 1973الوطنية سنة 

                                                   
 .133: ، ص2001، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، التجارة الخارجية موسى مطر و آخرون، - 1

2 - OMC, examen du politique commerciales (Mauritanie), op, cit, p: 33.  
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ارتكازية واحدة وهي الفرنك الفرنسي نظرا لالرتباط الكبير بين فرنسا وموريتانيا وهذا الربط 

  .هو ما ساهم في استقرار قيمة األوقية و بالتالي حصيلة الصادرات الوطنية

م ربطت األوقية بسلة من العمالت المعيارية للدول التي لموريتانيا 1981- 1979وفي الفترة 

الفرنك الفرنسي، الدوالر األمريكي، الفرنك : أكثر تعامل تجاري معها، وتتمثل هذه السلة في

  .البلجيكي، البيزيتا االسبانية، الين الياباني، المارك األلماني، الليرة اإليطالية

م والتي شهدت تطبيق اإلصالحات االقتصادية، فقد عرفت في 1995-1987فترة  أما ال

م تم تعويم العملة 1995مرحلتها األولى إتباع نظام التعويم المدار، وفي النصف الثاني من سنة 

الوطنية تعويما تاما حيث أصبح سعرها يتحدد في السوق حسب العرض والطلب ورفعت كل 

وفي هذا اإلطار تم إنشاء مكاتب . ند بيع و شراء العمالت الصعبةالقيود التي كانت موجودة ع

  ).م1995 مارس 28 الصادر بتاريخ GR/007المنشور رقم (الصرف 

 ومن أهم اإلجراءات المتخذة في مجال اإلصالحات المتعلقة بالتجارة الخارجية اإلجراء 

إحدى ) األوقية(ة الوطنية المتمثل في تخفيض قيمة األوقية، وتعتبر سياسة تخفيض قيمة العمل

السياسات التي اتبعتها السلطات الموريتانية سعيا منها لتقليص العجز في ميزان المدفوعات 

ستساهم في زيادة الصادرات وتقليص الواردات طالما توفرت ) لو أتت أكلها( باعتبارها 

 تخفيض قيمة األوقية الشروط الالزمة لذلك، و هكذا فقد عمدت السلطات النقدية الموريتانية إلى

 ليتم بعد ذلك تخفيض آخر بنسبة بلغت 1,%28م بنسبة بلغت 1992بشكل رسمي في أكتوبر 

  .م و هي نفس السنة التي شهدت تعويم األوقية1995سنة % 4.95

   اإلجراءات المتعلقة بتشجيع و ترقية الصادرات-5

صندوق النقد الدولي و البنك تبنت برامج اإلصالحات االقتصادية التي ينصح بتطبيقها كل من 

  .الدولي إستراتيجية تشجيع الصادرات بدل  إستراتيجية اإلحالل محل الواردات

و في هذا المجال اتخذت موريتانيا عدة إجراءات واتبعت جملة من السياسات المالية و النقدية 

مجموعة من وهكذا قامت موريتانيا ب. و التجارية التي تهدف إلى زيادة معدل نمو الصادرات

باعتباره أحد أهم السلع التي تصدرها ( اإلجراءات من أجل ترقية صادرات مواد الصيد 

  :، ومن بين تلك اإلجراءات)موريتانيا 

                                                   
  .375: م، المؤسسة العربية لضمان االستثمار، ص1995ربية لعام  تقرير مناخ االستثمار في الدول الع- 1
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 إنشاء إدارة مكلفة بترقية مواد الصيد عند التصدير داخل وزارة الصيد واالقتصاد البحري -

  .1998سنة 

بة مدى موافقة المواد المصدرة مع النظم العالمية  جهزت موريتانيا مخبرا صحيا مكلف بمراق-

  .199سنة 

  :كما تم القيام تلك بإجراءات أخرى بهدف ترقية الصادرات وأهما ما يلي

   تشجيع االستثمارات الموجهة لمجاالت التصدير-5-1

يعتبر االستثمار المحلي واألجنبي من أهم سياسات اإلصالح االقتصادي التي يحرص كل من 

لنقد و البنك الدوليين في برامجهما التي ينسقانهما مع الدول النامية على تشجيعها، صندوق ا

وفي هذا اإلطار تم منح حوافز كبيرة لتشجيع االستثمارات الموجهة لمجال التصدير تضمنتها 

  :قوانين االستثمار التالية

  .ستثماراتم المحدد لنظام اال1976 ر اكتو ب16 الصادر بتاريخ 149/76 القانون رقم -

م القاضي بقانون االستثمارات و 1979 مارس 16 الصادر بتاريخ 046/79 األمر القانوني -

  .م1976 لسنة 249الذي ينص على إلغاء أحكام القانون 

م، والذي ينص على إلغاء األمر 1989 يناير 23 الصادر بتاريخ 013/89 األمر القانوني -

  . و يحل محله046/79القانوني 

  .م2000 يناير المحدد لنظام االستثمارات الجديد 20لقانوني الصادر بتاريخ  األمر ا-

العديد من المزايا للمشاريع االستثمارية ) خاصة األخيرة( قوانين االستثمار هذه توقد تضمن

  .بشكل عام بما فيها المشاريع المتعلقة بقطاع التصدير

يع التي توجه جزء أو جميع إنتاجها ومن أهم المزايا والحوافز التي منحها القانون للمشار

  : للتصدير ما يلي

  . اإلعفاء من الحقوق و الرسوم عند الخروج على المنتجات المصنعة محليا-

  .من الرسم على أداء الخدمات المفروضة على سعر االعتماد% 50 تخفيض نسبة -

   دعم السلع الزراعية-5-2

لزراعي و الوصول إلى درجة االكتفاء الذاتي في  في إطار سياستها الهادفة إلى زيادة اإلنتاج ا

المجال الغذائي كمرحلة أولى، وتنمية الصادرات الزراعية كمرحلة ثانية، قامت الحكومة 

الموريتانية بتشجيع اإلنتاج الزراعي وتقديم تسهيالت كبيرة من حيث الكم والنوع من شأنها أن 
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ا لغزو األسواق الخارجية، وقد تم تطبيق تمكن من تحسين نوعية المنتجات الزراعية وتأهيله

هذه اإلجراءات في المراحل األولى لتطبيق اإلصالحات االقتصادية في موريتانيا، حيث نرى 

انه خالل السنة األولى من برنامج التقويم االقتصادي والمالي قامت الحكومة الموريتانية برفع 

في نفس الشهر من السنة % 32م، و 1985في فبراير % 20أسعار المنتجات الزراعية بمقدار 

  .1الموالية

كما منح القانون الجبائي عدة إعفاءات تخص السلع الزراعية، حيث نص على إعفاء الشركات 

والهيآت ذات الطابع التعاوني في المجال الزراعي من الضريبة على األرباح التجارية 

صدر النباتي من الضريبة على والصناعية، كما نص على إعفاء كل المواد الغذائية ذات الم

  .رقم األعمال

   إلغاء الدعم المخصص للسلع المستوردة-5-3

 أنه عندما تقوم الدولة بدعم بعض السلع المستوردة فإن ذلك سيخلق نوعا ,من المعلوم ضرورة

من تشويه األسعار مما يرغم المنتجين المحليين على تصفية مشاريعهم أو التعرض للخسارة، 

وقد قامت . ن رفع الدعم عن هذه السلع سيكون له أثر على تنمية الصادراتمما يعني أ

السلطات الموريتانية بإلغاء كافة أشكال الدعم المباشر وغير المباشر الذي كانت تمنحه الدولة 

  .الخ....لبعض السلع األساسية مثل األرز و السكر و الشاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

  .74:  الصوفي ولد الشيباني، سياسات اإلصالح االقتصادي، مرجع سابق، ص- 1
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  ادية في مجال التجارة الخارجيةنتائج اإلصالحات االقتص: المبحث الثاني
  

نسعى من خالل هذا المبحث إلى معرفة آثار اإلصالحات االقتصادية الواسعة على قطاع 

التجارة الخارجية في موريتانيا، وكذلك إلى معرفة مدى إسهام هذه اإلصالحات في معالجة 

هداف التي تسعى إليها االختالالت المتعلقة بالتجارة الخارجية، وذلك بعد أن استعرضنا أهم األ

اإلصالحات االقتصادية فيما يخص التجارة الخارجية واإلجراءات التي تم تنفيذها في هذا 

  . المجال

وسنتناول فيما يلي تطور التجارة الخارجية الموريتانية بالتحليل وذلك من خالل دراستنا 

ت التجارية خالل فترة للميزان التجاري، والهيكل السلعي والتوزيع الجغرافي، وحجم المبادال

  .اإلصالح االقتصادي

  

  الميزان التجاري: المطلب األول
  

بدأ التحسن يطال الميزان التجاري الموريتاني عند تطبيق اإلصالحات االقتصادية الموريتانية 

فقد شهدت السنوات األولى من برنامج . ، لكن هذا التحسن لم يعمر طويال1985سنة

يق فائض ملموس بعد عجز مستمر خالل الفترة التي سبقت تلك اإلصالحات االقتصادية تحق

  . 1991اإلصالحات، إال أن هذا الفائض سرعان ما تحول إلى عجز بدءا من سنة

 منذ البدء بتطبيق اإلصالحات يوالجدول التالي يوضح حركة الميزان التجاري الموريتان

  ).2004(الماضيةقبل االقتصادية وحتى السنة 
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  )2004-1985(الميزان التجاري الموريتاني خالل الفترة : )3-22(ول رقم الجد

  مليون أوقية:                                                                    الوحدة
            البيان

   السنوات

  الميزان التجاري  CIFالواردات  FOB الصادرات

1985  24844  27000  -2156  

1986  29155  22537  +6618  
1987  32334  26427  +5907  

1988  38794  28550  +10244  
1989  37118  31756  +5362  
1990  35782  29280  +6502  

1991  35709  38454  -2745  

1992  35400  49732  -14332  
1993  48683  60659  -11976  
1994  50710  44694  +6016  
1995  64815  64144  +671  
1996  67431  63485  +3946  
1997  61649  66461  -4812  
1998  65948  67574  -1626  
1999  78233  63983  +14250  
2000  82301  80646  +1655  
2001  88926  95488  -6562  
2002  86757  96045  -9288  
2003  82598  101631  -19033  

2004  111591  145265  -33674  

  : إعداد الطالب اعتمادا على: المصدر
- BCM, bulletin trimestriel, 1989, 1991, 1997, 2003. 
- ONS, annuaire statistique 2001, p :100. 
- Ministère du Finance; douanes mauritaniennes, SYDONIA.   
- ONS, éléments de conjoncture, 2002, p: 32. 
- MAED, rapport économique -social 1990-1998, op; cit, p :ii.  
- MAED, rapport économique -social 1999-2001, op;cit ;p :70. 
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  2004 -1985رصيد الميزان التجاري خالل الفترة  ):3 -8(الشكل رقم 
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رض تحليل ودراسة انعكاسات اإلصالحات االقتصادية على الميزان التجاري، سنعالج غل

خالل كل مرحلة من مراحل برنامج اإلصالح ) 3 - 22(لتي تضمنها الجدول رقم البيانات ا

  .االقتصادي

  

  مرحلة برنامج التقويم االقتصادي و المالي 

أن الميزان التجاري شهد تحسنا كبيرا خالل فترة ) 3-22(تبين معطيات الجدول السابق   

 مليون أوقية كمتوسط 5153.25برنامج التقويم االقتصادي و المالي، حيث حقق فائضا قدره 

من الناتج المحلي % 82و هو ما يشكل نسبة قدرها ) 1988- 1985(سنوي خالل الفترة 

    اإلجمالي كمتوسط، بينما كانت وضعيته خالل الفترة السابقة لبرنامج اإلصالح االقتصادي 

% 26,7 مليون أوقية أي ما يمثل 13325.96تشهد عجزا بلغ في المتوسط ) 1980-1984( 

ات بشكل مستمر ردصا يرجع هذا الفائض إلى تزايد المن الناتج المحلي اإلجمالي كمتوسط ، و

، لتشهد 1986سنة% 17,35 و 1985سنة % 19,8ومنتظم، حيث بلغت نسبة نمو الصادرات 

 1988، وفي سنة %10,9في السنة الموالية انخفاضا بسيطا لكنها تبقى مشجعة حيث بلغت 

  %.20 لتصل إلى تضاعفت هذه النسبة

% 17و بشكل عام بلغت نسبة نمو الصادرات خالل برنامج التقويم االقتصادي والمالي 

كمتوسط سنوي غير أن ذلك ال يعني أن اإلجراءات المتخذة في هذا المجال و التي تهدف إلى 

 أن تشجيع زيادة الصادرات كانت كفيلة بزيادة عدد السلع المنتجة محليا و المعدة للتصدير حيث

خامات الحديد و منتجات األسماك ظلت هما السلعتان اللتان تمثالن صادرات البالد بصفة شبه 

  .مطلقة طوال فترة برنامج اإلصالح كما كان الحال عليه قبل ذلك

 أن التحسن الحاصل على مستوى ,الالحق) 3-23(و تبين معطيات فترة الجدول رقم   

هذه  شهدت  لحركة قيم و حجم صادرات الحديد، حيثالصادرات بصفة إجمالية لم يكن انعكاسا

إن حجم الصادرات ظل ينمو . األخيرة تذبذبا خالل فترة برنامج التقييم االقتصادي و المالي

، ومع ذلك لم تنعكس هذه المعدالت السالبة في 1986 و1985بمعدالت سالبة خالل السنتين 

 1988-1987، أما بالنسبة للسنتين 1986تراجع معدالت نمو قيمة تلك الصادرات إال سنة 

فإن صادرات الحديد قد شهدت تزايدا ملحوظا في حجمها و انعكس ذلك بشكل واضح في 

 فإن الزيادة الطفيفة  في 1987أما فيما يخص سنة . 1988ارتفاع معدالت نمو قيمتها سنة 
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جع أسعار حجم الصادرات كانت مصحوبة بمعدل نمو سالب في قيمتها، و تعليل ذلك هو ترا

 دوالر في السنة 15,9 دوالر مقابل 14,8الحديد ، حيث انخفض سعر الطن من الخام إلى 

  في إال أن الزيادة1987 فإنه رغم تراجع سعر الطن مقارنة بسنة 1988ي سنة  السابقة ، و ف

  .كان له الفضل في زيادة قيمة عائداتها% 11,1حجم الصادرات  بنسبة  

  

   PREF تطور قيمة وحجم صادرات الحديد في موريتانيا خالل :)3-23( الجدول رقم 

  السنوات                     

 البيان

1984 1985 1986 1987 1988 

 10004 9001 8930 9333 9526 الصادرات بآالف األطنان 

األوقية  قيمة الصادرات بماليين
 

9185 
 

11621 
 

10592 9815 
 

10599 

 14 14,8 15,9 16,1 15 متوسط سعر الطن بالدوالر 

 11,1 0,8 4,4- 2,1 -  %معدل نمو حجم الصادرات 

 7,9 7,4- 8,9- 26,1 -  %معدل نمو قيمة الصادرات
  :إعداد الطالب اعتمادا على: المصدر

  .168 : الصوفي ولد الشيباني، سياسات اإلصالح، مرجع سابق، ص
  

ن بين أمور أخرى، في زيادة الطلب إن العلة من وراء تخفيض قيمة العملة الوطنية تتمثل، م

على صادرات الدولة ألن أسعارها سوف تصبح أكثر انخفاضا من صادرات الدول األخرى 

المنافسة لها، و من المفروض أن يتجسد ذلك في زيادة حجم الكميات المصدرة، ومن الواضح 

على (حلية أن أي نتيجة مخالفة لذلك ال يمكن أن تعزى إلى تخفيض سعر صرف العملة الم

  ).األقل من وجهة نظر الصندوق النقد الدولي

يتضح لنا مدى ارتباط تطور حجم ) 3-23(و من خالل القراءة األولية لبيانات الجدول 

صادرات الحديد و قيمتها بإجراءات تخفيض سعر العملة المحلية، و هنا وفي هذا الصدد يحق 

 ي كانت فيه قيمتهاحديد في الوقت الذتساءل كيف يتراجع حجم صادرات النلنا أن نستغرب و

  متزايدة خالل السنوات التي شهد فيها سعر العملة الوطنية تخفيضا ملموسا؟ 
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 كذلك تراجعا في 1986،  كما شهدت سنة 1985إن هذا األمر ينطبق بشكل واضح على سنة 

  %.2,7وإن كان معدل التراجع في قيمتها قد بلغ % 4,4الكمية المصدرة بمعدل 

ذا ركزنا على تطور متوسط سعر الطن بالدوالر، فسنجد أنه سجل ارتفاعا في نفس و إ  

 ومع ذلك 1985السنة التي شهد فيها سعر صرف األوقية بالدوالر تخفيضا ملموسا وهي سنة 

إن متوسط  ف1988و  1987و 1986تناقص حجم الكميات المصدرة، أما بالنسبة للسنوات 

  في زيادة حجم الكميةروض أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي ومن المف, يتناقصسعر الطن كان

% 4,4معدل  التي شهدت فيها الكمية المصدرة تراجعا ب1986المصدرة وهو ما لم يحدث سنة 

  .مقارنة بالسنة السابقة لها

 فقد شهدت تراجعا في حجمها طوال سنوات البرنامج ,وعلى مستوى الصادرات السمكية  

ظ أنها كانت بعيدة كل البعد من بلوغ حجم طاقة االصطياد في ، و نالح1987باستثناء سنة 

  . ألف طن سنويا600المياه اإلقليمية الموريتانية التي كانت تقدر في ذلك الوقت بـ 

 أن معدل نمو قيمة هذه الصادرات يتبع بشكل أساسي , )3-24( تبين معطيات الجدول رقم 

 حيث تراجعت 1986  بالنسبة لسنةلحالليس لتطور أحجامها، كما هو التطور أسعارها و 

في حين كان معدل النمو في قيمة هذه الصادرات  يبلغ % 13,1الصادرات السمكية بـ كمية 

، فعلى الرغم من تراجع معدل نمو حجم الصادرات بـ 1988و نفس الشيء بالنسبة لسنة % 8

عدل يقل بشكل ، وإن كان هذا الم%9,5فإن قيمتها قد سجلت معدل نمو موجب بلغ % 7,8

  .ملحوظ عن المعدل المسجل في السنة السابقة لها

 لقد سجل متوسط سعر الطن معدل نمو مرتفع في مختلف سنوات البرنامج و بالذات سنة 

مما مكن من تسجيل معدل نمو موجب في قيمة الصادرات % 16، حيث بلغ هذا المعدل 1988

 :لجدول التاليهو ما يوضحه افي تلك السنة رغم انخفاض حجمها، و
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تطور حجم وقيمة صادرات األسماك في موريتانيا خالل الفترة ): 3-24( الجدول رقم 

)1985-1988(  

                     السنوات 

  البيان 

1985 1986 1987 1988 

350507 379818 342214 393681 كمية األسماك المصدرة باألطنان

 20758 18954 15358 14223قية قيمة األسماك المصدرة بماليين األو

 787 678 603 569 متوسط سعر الطن بالدوالر 

 7,8 - 10,9 13,1- -  الصادرات حجممعدل نمو 

 9,5 23,4 8 - معدل نمو قيمة الصادرات 

  إعداد الطالب اعتمادا على: المصدر 

    .170 :في ولد الشيباني، مرجع سابق، صو الص
  

عدالت نمو قيمة الصادرات السمكية تتبع بشكل أساسي لتطور أسعار  أن م,و يتأكد لنا مما سبق

وكما هو واضح من . األسماك التي تتوقف بدورها على الطلب عليها في السوق العالمية

 فإن إجراءات إصالح القطاع الخارجي لم تساهم في زيادة حجم الصادرات ,الجدول السابق

 1986(تراجع في بعض السنوات المدروسة السمكية، بل إنها على العكس من ذلك كانت ت

، ولم تتمكن تلك اإلجراءات من المحافظة على حجم الصادرات الذي كانت عليه غداة )1988و

 إجراءات إصالح القطاع الخارجي فيوهكذا لم تنجح ). 1985(بدء اإلصالحات االقتصادية 

متوسط سعر الطن قد زيادة حجم الصادرات السمكية كما كان متوقعا، وإن كان واضحا أن 

ظل يتزايد طوال فترة هذا البرنامج، لكن يبدوا أن ذلك كان مستقل تماما عن إجراءات إصالح 

سعر صرف العملة المحلية الذي من المفترض أن تكون نتيجته هي زيادة الطلب على 

الصادرات الذي ينبغي، هو اآلخر، أن يتجسد في زيادة حجمها وهو ما حصل عكسه تماما، 

 بأن حجم و قيمة وأسعار صادرات األسماك كانت تتحرك و كأنه لم تتخذ , يمكن معه القولمما

أي إجراءات لتشجيع تلك الصادرات، أو على األقل لم تتخذ إجراءات تتعلق بتصحيح سعر 

صرف العملة، وهذا ما يؤكد أن سياسة سعر الصرف التي ينصح بها صندوق النقد الدولي 

لزيادة صادرات الدولة الموريتانية، ألن االنخفاض في حجم هذه ليست هي الحل المناسب 



 158

الصادرات يعود بالدرجة األولى إلى ضعف الجهاز اإلنتاجي المحلي، وضعف مرونة الطلب 

  .ولية األالعالمي على الصادرات من المواد

ين  نجد أنها قد اتسمت بتراجع معدالت نموها خالل السنت, الوارداتبندو إذا انتقلنا إلى 

و   ، %)15,9-(  حيث بلغت هذه المعدالت,األولتين من برنامج التقويم االقتصادي والمالي

 على التوالي، بينما شهدت السنتين األخيرتين من البرنامج 1986 و 1985لسنتي %) 16,5-(

، 1988سنة % 8 و ,1987سنة % 17,2تزايدا في معدالت نموها حيث بلغت هذه المعدالت 

% 1,8–سط معدل النمو السنوي إلجمالي الواردات قد شهد تراجعا حيث بلغ وبذلك يكون متو

خالل % 72 في حين كان هذا المتوسط يبلغ ,خالل فترة البرنامج التقويم االقتصادي والمالي

  .السنوات األربع السابقة لعملية اإلصالح االقتصادي 

اسا لعدم انتظام اتجاهات معدالت و يعتبر هذا التزايد و التناقص في معدالت نمو الواردات انعك

  .نمو مختلف البنود المكونة لها

و نالحظ من خالل الجدول الالحق أن الواردات من المواد االستهالكية قد شهدت انخفاضا في 

% 29,2 إلى ما قفز إال أن هذا المعدل سرعان ,%)31,5-( حيث بلغ 1986معدل نموها سنة 

 لها، وهذه األرقام تثبت أن ضغط هذا العنصر من في السنة الموالية% 26 و ,1987سنة 

ومن ( الواردات من االستحالة بمكان في ظل دولة يتصف فيها الجهاز اإلنتاجي بالضعف 

  .مهما كانت اإلجراءات المتخذة لذلك) ضمن ذلك إنتاج المواد االستهالكية

 تذبذبا خالل فترة و إذا انتقلنا إلى بند أجهزة ومعدات النقل، نجد أن معدالت نموه شهدت

  .خالل نفس الفترة%) 5,4-(البرنامج و سجلت متوسط سنوي سالب في حدود 

بلغ األخرى تذبذبا في معدالت نموها و فقد شهدت هي ,وفيما يتعلق بالمعدات االستثمارية

   %.11,2متوسط نموها خالل فترة البرنامج ما يناهز 

رة واردات الدولة، فقد كانت معدالت نموها شكل عبئا ثقيال على فاتوتأما المحروقات والتي 

 و , %)1,9-(  وصل متوسط معدل نموها إلىإذ ,تراجع في معظم سنوات البرنامجتميل إلى ال

يرجع تناقص الواردات من المحروقات بالدرجة األولى إلى اإلجراء المتمثل في رفع أسعار 

  .ات منها و الذي يهدف إلى ترشيد استخدامها و تقليل الوارد,الطاقة
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و لم يكن البند األخير الذي يضم مجموعة من السلع تدخل ضمن مواد مختلفة بمنأى عن عدم 

، وارتفع بـ )%20,6-( بـ1986االنتظام في معدالت النمو، حيث تراجع معدل نموها سنة 

  .1988في سنة %) 10,9-(في السنة الموالية، ليعود بعد ذلك إلى التراجع بحوالي % 47

معدالت نموها خالل ت الموريتانية بمختلف بنودها ولتالي يوضح حركة الواردا والجدول ا

  .نامج التقويم االقتصادي و الماليفترة بر

  

معدالت نموها خالل دات الموريتانية بمختلف بنودها و تطور الوار:)3-25(الجدول رقم 
PREF   

 1985 1986 1987 1988 
 28550 26427 22537 27000 مجموع الواردات 

15550,5 12341,6 9548,7 13932 مجموع مواد استهالكية - 1

12069,8 9477,3 6482 9487,5  مواد غذائية         

 3480,7 2864,3 3066,7 4444,5         مواد استهالكية أخرى 

 1996,9 2678,1 2024,5 2630 أجهزة و معدات نقل - 2

  3561,4  2667,7  2894,4  2683   ة معدات استثماري- 3

  3284,3  4075,2  4903,9  3763   محروقات - 4

  4156,8  4664,4  3173,4  3996   مواد مختلفة - 5

          %معدالت نمو الواردات 

  8  17,2  16,5 -  15,9 -  إجمالي الواردات 

  %26  29,2   %31,5 -    المواد االستهالكية 

  25.4 -  32,3  23 -    أجهزة و معدات النقل 

  33,5  7,8 -  7,9    معدات استثمارية 

  19,4 -  16,9 -  30,6    محروقات 

  10,9-  47  20,6    مواد مختلفة 
ية ربع السنوية الصادرة من البنك اإلحصائ والنشرة ,)3-21( من إعداد الطالب اعتماد على بيانات الجدول رقم :المصدر

  .1992المركزي الموريتاني، مارس 
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  مرحلة برنامج الدعم و الدفع 

 الدفع شهد الميزان التجاري تراجعا في أدائه من حيث النتائج المحققة خالل برنامج الدعم و

وذلك مقارنة بالبرنامج السابق، إال أنه وبالرغم من ذلك فقد ظل يعرف فائضا طوال فترة 

 مليون أوقية 3039,6، و قد بلغ متوسط هذا الفائض حوالي  )1991باستثناء سنة (البرنامج 

 من الناتج المحلي اإلجمالي %3,5و ما يمثل نسبة قدرها ، وه)1991–1989(خالل الفترة 

  .كمتوسط

 شهدت  نجد أن الصادرات الموريتانية,)3-22(و إذا عمقنا النظر في بيانات الجدول رقم 

ل في برنامج منتظما خالل سنوات برنامج الدعم والدفع وهو عكس ما حصتراجعا مستمرا و

      ,)%4,3– (ت نمو سالبة بلغتلصادرات بمعدالهكذا نمت االتقويم االقتصادي والمالي، و

لم يكن ذلك  و على التوالي،1991، 1990، 1989 خالل السنوات )%0,2- ( و,)%3,6-(و

  . 1991التدهور انعكاسا لمعدالت نمو قيمة صادرات الحديد باستثناء سنة 

لها، إضافة مقارنة بالسنة السابقة % 26,5 نجم عن زيادة سعر الطن بمعدل ,1989ففي سنة 

 بمعدل بلغقيمة الصادرات في  ةدايز ,%11.3إلى زيادة حجم الكمية المصدرة بمعدل بلغ 

 شهدت معدالت نمو كل من حجم صادرات الحديد و قيمتها , و في السنة الموالية.%)41,8(

، و 1989تراجعا، ومع أنها بقيت موجبة إال أنها ابتعدت كثيرا عن المعدالت المسجلة في سنة 

زيادة حجم  فاع أسعار الحديد في تلك السنة و ساعد على إبقاء تلك المعدالت موجبة ارتقد

الكميات المصدرة منه، إال أن هذا التوافق بين زيادة حجم اإلنتاج و زيادة األسعار ال يعدو أن 

 كانت المؤشرات أكثر استنادا )1990 (يكون أكثر من صدفة، ذلك أنه في السنة الموالية لها

%) 16,3-(القواعد االقتصادية المعروفة، حيث أدى تراجع حجم الكمية المصدرة بنسبة إلى 

مقارنة بالسنة السابقة إلى ارتفاع متوسط سعر الطن بنفس النسبة تقريبا مما جعل معدل تراجع 

قيمة الصادرات في تلك السنة محدودا، وهكذا نجد أنه رغم انخفاض معدل نمو حجم 

فقط، %) 2,6-(نمو قيمتها كان في حدود   فإن معدل,%)16-(ى الصادرات بما يزيد عل

  .والجدول التالي يوضح ذلك 
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   PCR تطور قيمة و حجم صادرات الحديد في موريتانيا خالل :)3-26(الجدول رقم 

                                    السنوات      
 البيان 

1989 1990 1991 

 9499 11355 11138 كمية الصادرات بآالف األطنان 

 17591 18045 15035 قيمة الصادرات بماليين األوقية 

 22,5 19,6 16,2 متوسط سعر الطن بالدوالر 

 16,3- 2 11,3 %معدل نمو حجم الصادرات 

 2,6- 20 41,8 %معدل نمو قيمة الصادرات 
  إعداد الطالب اعتمادا على : المصدر 

  . ، أنواكشوط1991مكتب الوطني لإلحصاء دليل اإلحصاء السنوي  ال-

   .10 :، ص1994 البنك المركزي الموريتاني، نشرة إحصائية ربع سنوية، ديسمبر -
  

 فيالحظ من خالل الجدول التالي أن حجم الكمية المصدرة قد شهد ,وبالنسبة للصادرات السمكية

اجع حجم هذه الكميات في بعض السنوات في انخفاضا طوال سنوات البرنامج، وقد تسبب تر

  .1990سنة ل  بالنسبةالصادرات السمكية كما هو الحالتخفيض قيمة عائدات 

 ظل معدل نمو قيمة هذه الصادرات يتبع بشكل أساسي ,ل في البرنامج السابقحصو كما 

ي  كان الرتفاع األسعار الفضل ف1991 ففي سنة ,لتطور أسعارها و ليس لتطور أحجامها

تعويض االنخفاض في حجم الصادرات المسجل في تلك السنة مما مكن من تسجيل معدل نمو 

بين انخفاض كل من حجم الصادرات  كان التزامن ,1990وفي سنة . موجب في قيمتها

مقارنة %) 23,5-(متوسط سعر الطن وراء نمو قيمة الصادرات السمكية بمعدل سالب بلغ و

  .بالسنة السابقة لها

التي سجل  و1990 و 1989ي تناقص خالل سنتي  أن متوسط سعر الطن كان فو يالحظ

 قد شهدت انخفاضا في سعر صرف 1989 رغم أن سنة ,فيهما حجم الكمية المصدرة تراجعا

ك في تشجيع زيادة  و كان من المفروض أن يسهم ذل,%10األوقية مقابل الدوالر يزيد على 

في هذه السنة المذكورة و ال في التي بعدها و إنما هو الشيء الذي لم يحصل حجم الصادرات و

   :حصل عكسه تماما، و ذلك ما يوضحه الجدول التالي
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      PCR تطور حجم و قيمة صادرات األسماك الموريتانية خالل :)3-27(الجدول رقم 

                                         السنوات 

 البيان 

1989 1990 1991 

 273879 288219 343490 ت باألطنان كمية الصادرا

 16617 15876 20769 قيمة الصادرات بماليين األوقية 

 738 682 728 متوسط سعر الطن بالدوالر 

 5 - 16,1 - 2 - %معدل نمو حجم الصادرات 

 4,6 23,5 - 0,05 %معدل نمو قيمة الصادرات 

  إعداد الطالب اعتمادا على : المصدر 

  . 1991إلحصاء، دليل اإلحصاء السنوي  المكتب الوطني ل-

  . 10: ، ص1994 البنك المركزي الموريتاني، نشرة إحصائية ربع سنوية ديسمبر -

  

 يتضح لنا أن مختلف اإلجراءات التي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات السمكية قد ,ومما سبق

لمصدرة من هذه باءت بالفشل إن لم تكن قد أدت إلى نتائج عكسية، حيث أن حجم الكميات ا

  .مستمر طوال برنامج الدعم و الدفعالسلعة ظل في انخفاض 

  

دم االنتظام خالل برنامج  نجد أنها قد اتسمت بالتذبذب وع,و فيما يخص الواردات السلعية

عما كانت % 11,2الدفع، حيث ارتفعت قيمتها خالل السنة األولى من البرنامج بحوالي الدعم و

رتفاع ، وعاودت اال%)7,8-( لتنخفض في السنة الموالية بنسبة قدرها ,عليه في السنة السابقة

  . مقارنة بالسنة السابقة لها% 31,3 بلغ معدل نموها إذ 1991من جديد خالل سنة 

وبذلك يكون برنامج الدعم والدفع بشكل عام، قد شهد ارتفاعا في الواردات بمعدل بلغ 

 في حين كان المتوسط السنوي ,)1991-1989(كمتوسط سنوي خالل الفترة % 11,56

  %).1,8-(لمعدالت نمو الواردات خالل برنامج التقويم االقتصادي والمالي سالبا 

 قد شهدت قفزة نوعية من حيث 1991 أن سنة ,الالحق) 3-28(يتضح من الجدول رقم و

نة ارتفاع إجمالي الواردات مما أثر سلبا على الميزان التجاري الذي حقق عجزا في تلك الس

 مليون أوقية، وكان هذا االرتفاع في مجموع الواردات انعكاسا الرتفاع معدالت 2745بلغ 

وهي نسبة نمو بند %) 10,1( والتي تمت بمعدالت مرتفعة كانت أدناها ,مختلف مكوناتها
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% 73األجهزة و معدات النقل، و كان هذا البند هو الوحيد الذي شهد معدل نموه ارتفاعا جاوز 

 في حين شهدت مختلف البنود األخرى المكونة للواردات ،)1990 (ة السابقةخالل السن

انخفاضا في معدالت نموها خالل نفس السنة وهو ما كان له الدور الكبير في تناقص مجموع 

مت كل البنود المكونة للواردات ن فقد 1989 أما بالنسبة لسنة ،%)7,8-(الواردات بنسبة بلغت 

  %).15,3-( بند المعدات االستثمارية الذي شهدت تراجعا بلغ بمعدالت موجبة باستثناء

  

المالي قد شهد تحكما في نمو  كان برنامج التقويم االقتصادي و بأنه إذا,و من هنا يمكن القول

 فإن إجراءات مثل تخفيض التعريفة الجمركية و تحرير الواردات كان دورها أكبر ,الواردات

 مما نتج عنه زيادة في قيمة ,سعى إلى تخفيض الوارداتمن بعض اإلجراءات األخرى التي ت

  . الواردات خالل برنامج الدعم و الدفع

و الجدول التالي يوضح تطور الواردات بمختلف بنودها و معدالت نموها خالل برنامج الدعم 

  .و الدفع
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ت نموها خالل تطور الواردات الموريتانية بمختلف بنودها و معدال :)3-28(الجدول رقم 
PCR  

                                السنوات 

 البيان 

1989 1990 1991 

 38454 29280 31756 مجموع الواردات 

17338,814991,419919,17 مواد استهالكية 

 4191,5 3806,4 2191,1 أجهزة و معدات النقل 

 1957,3 1756,8 3016,8 معدات استثمارية 

 5537,3 4040,6 4445,8 محروقات 

 6498,7 4684,8 4763,4  مواد مختلفة 

     %معدالت نمو الواردات 

 31,3 7,8 11,2  إجمالي الواردات 

 32,8 13,5 11,5  المواد االستهالكية 

 10,1 73,7 9,7  أجهزة و معدات النقل 

 11,4 41,7 15,3  معدات استثمارية 

 37 9,1 35,3  محروقات 

 38,7 1,6 14,6  مواد مختلفة 

  :ىإعداد الطالب اعتماد عل: المصدر 

  .1992البنك المركزي الموريتاني، نشرة إحصائية ربع سنوية مارس  

  

  مرحلة برنامج التصحيح الهيكلي 

، و كما توضح بيانات 1997 إلى 1992خالل فترة برنامج التصحيح الهيكلي الممتدة من 

فيما يتعلق برصيد الميزان التجاري، ال يمكن الخروج بنتيجة قاطعة ) 3-22(الجدول رقم 

بصفة غير منتظمة من عمر هذا رصيد سجل عجزا خالل ثالث سنوات وحيث أن هذا ال

ا في السنوات الثالثة األخرى، و إن كان واضحا أن هذا الفائض ال ض بينما سجل فائ,البرنامج

تج عنه تحقيق يتناسب في معظم الحاالت مع ذلك العجز المسجل في السنوات األخرى مما ن
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، وهو ما يمثل )1997–1992( مليون أوقية كمتوسط سنوي خالل الفترة 3413,83عجز قدره 

  .من الناتج المحلي اإلجمالي% 2,6نسبة قدرها 

و يعود هذا العجز إلى نمو الصادرات بمعدل أقل من معدل نمو الواردات حيث بلغت النسبة 

بالنسبة % 12,01 بينما بلغت تلك النسبة ,رنامجخالل فترة الب% 10,69المتوسطة لنمو األولى 

  .للثانية خالل نفس الفترة 

 و 1992رغم أن قيمة الصادرات لم تشهد تراجعا خالل سنوات البرنامج باستثناء سنتي و

 كانت منخفضة مقارنة  إال أن معدالت نموها,)على التوالي% 8,5– و,0,8%-  (1997

 و نمو مكونات هذه الصادرات التي تتشكل أساسا من ما ذلك إال انعكاسا لحركةبالواردات و

  . إضافة إلى سلع أخرى بنسب ال تكاد تذكر,خامات الحديد و المنتجات السمكية

الالحق أن قيمة صادرات الحديد كانت تنمو بمعدالت ) 3 -29(تبين معطيات الجدول رقم و

  .1992موجبة عدا سنة 

مقارنة بالسنة %) 23,5-(لحديد تراجعا بلغ  شهدت الكميات المصدرة من ا,1992ففي سنة 

السابقة لها، و ذلك رغم التخفيض الذي حصل في سعر األوقية مقابل الدوالر والمقدر بـ 

الشيء % 10,2، كما شهدت هذه السنة أيضا انخفاضا في متوسط سعر الطن بمعدل 27%

   %) .24,6-(الذي أدى إلى تراجع قيمة الصادرات بـ 

 نمت قيمة صادرات الحديد بمعدالت موجبة رغم استمرار أسعار ,1994 و1993وخالل سنتي 

ل الرفع من حجم الكمية المصدرة الحديد في التدهور، إال أن هذا النقص تم تغطيته من خال

- (جم كمية الحديد المصدرة بـ حيث تم تغطية تراجع ح1996هو ما حصل عكسه في سنة و

 الشيء الذي مكن ,%)6,58(عار الحديد بمقدار من خالل االرتفاع الحاصل في أس%) 3,09

  .في قيمة صادرات الحديد%) 9,8(من تحقيق نمو قدره 

هو ما يد المصدرة و أسعاره في ارتفاع و كانت كميات الحد,1997 و 1995و بالنسبة لسنتي 

% 14,6 و ,%29جعل إيرادات الدولة من صادرات الحديد ترتفع بمعدالت نمو موجبة بلغت 

  : هو ما يوضحه الجدول التاليلي وتين السنتين على التواخالل ها
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                1997–1992  تطور صادرات الحديد في موريتانيا خالل الفترة: )3-29(الجدول رقم 

                 السنوات 

 البيان 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

بآالف كمية صادرات الحديد 

 األطنان

8010 9737 103421151411158 19689

قيمة صادرات الحديد بماليين 

 األوقية 

13458 19230201512600228563 32743

 18,8 18,61 17,46 16,4 17,25 20,2 متوسط سعر الطن بالدوالر 

 4,75 3,09- 11,3 6,1 21,5 23,5- معدل نمو كمية الصادرات 

 14,6 9,8 29 4,8 42,8 24,6-  رات معدل نمو قيمة الصاد

  : إعداد الطالب اعتمادا على:   المصدر

     : XIV. Bilan économique et social 1990-1998 op.cit, P MAED, -  

  ONS, Agrégats de la comptabilité national, op.cit, P: 44. - 

  

ن قيمتها سجلت معدالت تالي أال) 3-30( فيتضح من الجدول رقم ,وبالنسبة للصادرات السمكية

 السنتين حيث شهدت هاتين ,1997 و1994خالل الفترة المدروسة باستثناء سنتي نمو موجبة 

على % 45,7-و% 37,26- لمصدرة من األسماك بلغا تراجعين كبيرين في حجم الكمية ا

ن  إال أ1997في سنة % 31و ,1994 خالل% 43,7رتفاع أسعار السمك بـ التوالي، و رغم ا

  ).3- 30(ذلك لم يحل دون تدهور قيمة هذه الصادرات كما هو واضح في الجدول رقم 

إال % 4- شهدت هي األخرى تراجعا في حجم الكمية المصدرة قدر بـ 1992و مع أن سنة 

أن االرتفاع الذي حصل على مستوى السعر كان له الدور الكبير في تغطية ذلك التراجع و 

، وهو ما يعني أن حركة قيمة الصادرات %11ادرات بلغ تسجيل نمو في قيمة تلك الص

ترتبط بتطور ، و 1994 لكميات كما هو الحال في سنةالسمكية تتبع أحيانا للتغيير في حجم ا

  .بدورها على الطلب على هذه السلعة في السوق العالمية أحيانا أخرىاألسعار التي تتوقف 

ت نمو قيمة الصادرات السمكية أرقاما  سجلت معدال1996، 1995، 1993و خالل السنوات 

  .1995 و1993موجبة، و ذلك بالرغم من تراجع أسعارها خالل 

  .و الجدول التالي يوضح تطور الصادرات السمكية بالكمية و القيمة



 167

  1992/1997 تطور الصادرات السمكية الموريتانية خالل الفترة :)3-30(الجدول رقم 

               السنوات

 البيان

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

كمية صادرات السمك 

 باألطنان

28900312600196100 286700365980 198650

قيمة الصادرات 

 بماليين األوقية

1955828141 26337 35279 37819 30247 

متوسط سعر الطن 

 بالدوالر

763,4 737,85 1060,25910,5 725,5 920,2 

معدل نمو كمية 

 الصادرات

-4 8,16 -37,26 46,2 27,65 -45,7 

معدل نمو قيمة 

  الصادرات

11 43,2 -7 32,1 7,3 -2,1 

  :إعداد الطالب اعتمادا على :   المصدر 

      .:XIV Bilan économique et social 1990-1998; op.cit , P   

    

ابل تم إعداد متوسط سعر الطن بالدوالر بناءا على سعر صرف األوقية الجاري مق: مالحظة

  .الدوالر

  

 فقد ظلت نسبتها متدنية و أحيانا ,الحديدالصيد وفيما يتعلق بالسلع األخرى خارج قطاعي  و

، وذلك رغم انطالق تصدير 1994سنة % 5,7 وكانت أعلى نسبة وصلت إليها هي ,تنعدم

) 5( إال أنه لم يدم سوى خمس ,1992و الذي بدأ سنة ) MORAK(الذهب من طرف شركة 

 و كان أقصى حد تصل إليه الكمية المصدرة من هذه السلعة على طول هذه الفترة سنوات فقط،

  )1(.1994 مليون أوقية و ذلك سنة 2500 أونصه وبقيمة قدرها 55740هو 

                                                   
  .02: ، ص1994 ديسمبر ، البنك المركزي الموريتاني، نشرة إحصائية ربع سنوية- (1)
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 نجد أن قيمتها عرفت معدالت نمو ,و إذا نظرنا إلى الجانب اآلخر و المتعلق بالواردات  

وز معدل نموها في السنة األولى من البرنامج ، حيث جا1996 و1994مرتفعة باستثناء سنتي 

  %.22 تم تواصل هذا االرتفاع في السنة الموالية ليبلغ ,مقارنة بالسنة السابقة لها% 29

 1995، و في سنة %26,3– فقد شهدت تدهورا في قيمة الواردات بلغ معدله ,1994 أما سنة 

، أما سنة %43يث جاوز معدل نموها ، ح)االرتفاع( لعادتها القديمة ) الوردات( عادت حليمة 

، وفي السنة األخيرة  %1- فقد عرفت انخفاضا طفيفا في قيمة هذه الواردات قدر بـ 1996

  %.4,6من البرنامج كان معدل نمو الواردات يبلغ 

 يمكن القول أن برنامج التصحيح الهيكلي شهد تزايدا في قيمة ,كمحصلة عامةو  

دة سواء على مستوى زيادة العرض، أو تخفيض سعر تخالمت الواردات، ولم تستطع اإلجراءا

صرف األوقية من تقليص أو على األقل التحكم في نمو هذه الواردات، وهكذا فقد جاوز 

  %.12 ، معدل 1997- 1992المتوسط السنوي لنمو الواردات خالل الفترة 

 :يو الجدول التالي يوضح معدل نمو الواردات خالل برنامج التصحيح الهيكل
 
 

  معدل نمو الواردات السلعية  خالل برنامج التصحيح الهيكلي: )3-31(الجدول رقم 
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 4,6 1- 43,5 26,3- 22,3 29,3 معدل نمو الواردات

  ).3 -21(ول رقم \إعداد الطالب اعتمادا على معطيات الجد: المصدر   

 
  

  2000-1998مرحلة الفترة 

 تشهد تحسنا بالنسبة للميزان التجاري 2000 إلى 1998من  ترة الممتدةكانت الف  

 إال أنه في السنتين األخيرتين شكل 1998الموريتاني، فبالرغم من حصول عجز فيه سنة 

 مليون أوقية 4759,6مما مكن من تحقيق فائض قدره ) 1999سيما سنة ( فائضا معتبرا 

من الناتج المحلي اإلجمالي % 2,4قدرها ثل نسبة  وهو ما يم,كمتوسط سنوي خالل هذه الفترة

  .كمتوسط 
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و من المالحظ أن هذه الوضعية هي العكس لما كان عليه حال الميزان التجاري خالل مرحلة 

% 2,6 حيث كان هذا الميزان يشهد عجزا بلغ في المتوسط ما يعادل ,برنامج التصحيح الهيكلي

  .من الناتج المحلي اإلجمالي

 إلى تصاعد 2000 - 1998ن هذا الفائض في الميزان التجاري خالل الفترة و يرجع تكوي

 حيث بلغ معدل نموها في المتوسط ,)من الحديد والسمك أساسا(الصادرات الموريتانية 

  .خالل نفس الفترة% 7,4بينما لم يتجاوز نظيره بالنسبة للواردات % 10,26

ات المصدرة من الحديد شهدت انخفاضا  أن الكمياآلتي )3- 32(يتضح من خالل الجدول رقم و

يميل إلى الثبات و ذلك بالرغم من انخفاض أسعار الحديد، الشيء الذي كان من المفروض أن 

يكون له تأثير إيجابي على حجم الكمية المصدرة، و هو ما لم يحدث في الوقت الذي كانت فيه 

كان التدهور سمتها سواء على  التي 1999قيمة هذه الصادرات تنمو بمعدالت موجبة باستثناء 

  .رة أو القيمةصدكمية الممستوى السعر أو على مستوى ال

ن حجم الكمية المصدرة من الحديد قد تراجع ، فإ)3- 32(و كما نالحظ من خالل الجدول رقم 

، إال أنه %3,2– السنة هبوطا في سعر الحديد بلغ  كما شهدت نفس،1998سنة % 2,7-بـ 

  .%)23,6(ات هذه الصادرات في نمو وازدياد مع ذلك فقد كانت عائد

أو على األصح (  ال يعدو كونه نموا صوريا لنمو في قيمة الصادرات أن هذا ا, وحقيقة األمر

     ، ذلك أنه لو قيمنا هذه الصادرات بالدوالر فسنجدها قد انخفضت بمعدل قدره )نموا كاذبا

  . وهذا ما يتفق مع فرضيتنا الثانية,5,6% –

كذلك  و, فقد كانت الكمية المصدرة شبه ثابتة مقارنة بالسنة السابقة لها,2000نسبة لسنة و بال

كان التطور طفيفا بالنسبة لمتوسط السعر، ومع ذلك فقد كان معدل نمو قيمة صادرات الحديد 

  .مرتفعا، ويرجع ذلك إلى التدهور في قيمة األوقية مقابل الدوالر
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  2000-1998طور صادرات الحديد خالل الفترة ت): 3-32(الجدول رقم  

 السنوات                                    

 البيانات

1998 1999 2000 

 11069 11042 11402 كمية صادرات الحديد بآالف األطنان

 46792 39521 40470 قيمة صادرات الحديد بماليين األوقية 

 16,76 16,18 18,19 رمتوسط سعر الطن بالدوال

  0,002  3,1-  2,7-  معدل نمو كمية صادرات الحديد

 18,4 2,3- 23,6  معدل نمو قيمة صادرات الحديد

  : المصدر   

 .34 :، ص2003البنك المركزي الموريتاني، نشرة إحصائية ربع سنوية ديسمبر  -    

Rapport économique et social 1999-2000, op.cit, P : 82.- 
  

% 5,2–و % 10,7 فقد شهدت الكمية المصدرة منها تراجعا بلغ , وفيما يتعلق باألسماك 

من حيث قيمة -  على التوالي، إال أن هذا التراجع لم يظهر أثره2000 و1998خالل السنتين 

 ضربما يكون ذلك راجعا بالدرجة األولى إلى االنخفا و,1998 إال في سنة - هذه الصادرات

 فقد كان للتدهور في قيمة 2000 و بالنسبة لسنة ,%17,3 –الذي بلغ   وفي متوسط سعر الطن

 و أما سنة ,%8إظهاره نموا جاوز ر الفضل في تغطية ذلك التدهور واألوقية مقابل الدوال

مقارنة بالسنة % 13,8 فقد عرفت زيادة في حجم الكمية المصدرة من السمك بلغت 1999

  :اليالسابقة لها كما هو واضع الجدول الت
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  2000-1998 تطور الصادرات السمكية الموريتانية خالل الفترة):3-33(الجدول رقم 

                           السنوات
 البيات

1998  1999 2000 

 197076 207865 182671 كمية صادرات السمك باألطنان

 34850 32222 27124 .مة صادرات السمك بماليين األوقيةقي

 738,75 739,8 785,8 الطن بالدوالرمتوسط سعر 

  5,2-  13,8  10,7-  معدل نمو كمية الصادرات السمكية 

 8,1 18,8 15,8-  معدل نمو قيمة الصادرات السمكية

  : إعداد الطالب اعتمادا على: المصدر

  .35: ، ص2003البنك المركزي الموريتاني، نشرة إحصائية، ربع سنوية ديسمبر -

  

، حيث 2000-1998 فقد عرفت اضطرابا خالل الفترة ,ت السلعيةفيما يخص الواردا  و

 كان  لذلكو في السنة الموالية, 1997 مقارنة بسنة 1998ة سن% 1,6حققت نموا قدر بـ 

 شهدت معدل نمو الواردات قفزة كبيرة 2000في سنة  و,%5,3–معدل نموها سالبا إذ بلغ 

 هذه الفترة قد وصل مو الواردات خاللن المتوسط السنوي لن، و بذلك يكو%26,04حيث بلغ 

  .و هو ما يقل عن المتوسط السنوي لنمو  الصادرات خالل نفس الفترة% 7,4إلى 

  

  مرحلة اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر

 2001خالل فترة اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر على المدى القصير والممتدة من   

 هذا  حيث كان, نتائج كارثية مقارنة بالبرامج السابقة عرف الميزان التجاري2004إلى 

هكذا فقد بلغ  األربعة، ومتصاعدا خالل سنوات اإلستراتيجيةالميزان يعيش عجزا مستمرا و

 مليون أوقية سنويا، وهو ما يمثل نسبة قدرها 17139,25العجز المتوسط خالل هذه الفترة 

  .من الناتج المحلي اإلجمالي كمتوسط% 5,1

أن هذا العجز الحاصل في الميزان التجاري يرجع إلى ) 3 -22( ضح الجدول السابق ويو

في الوقت الذي كانت ,  الدراسةخالل فترةمرتفعة  معدالت نمو ي شهدذات التفاقم بند الوارد

  .2003 و 2000بالنسبة لسنتي سالبة كما هو الحال معدالت فيه الصادرات تنمو ب
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دت ثباتا بالنسبة  أن أحجامها شه الالحق)3-34(ح الجدول رقم  يوض,بالنسبة لصادرات الحديد

 أما في السنة األخيرة فقد عرفت نموا بلغ ,تدهورا خالل السنتين المواليتينللسنة األولى و

% 37و% 3و% 11,7 و كان الحال أفضل بالنسبة لقيمتها حيث كانت في ارتفاع بلغ ,13,9%

يرجع ذلك االرتفاع في قيمة الصادرات إلى  على التوالي، و2004، 2002، 2001خالل 

  .تحسن أسعار الحديد عالميا

ه سعر الحديد، وانخفاض الكمية المصدرة شهد فإنه في ظل الثبات الذي ,2003أما بالنسبة لـ 

  :، وذلك ما يوضحه الجدول التالي%9.2 –فقد عرفت قيمة هذه الصادرات تراجعا بلغ 

  

  2004-2001درات الحديد خالل الفترة تطور صا): 3-34(     الجدول رقم 

  ت السنوا                      

 البيات

2001 2002 2003      2004 

  10724      94,2 10242 11069 كمية صادرات الحديد بآالف األطنان

 66966   48855 53832 52257 قيمة صادرات الحديد بماليين األوقية 

 23       19,5 19 17,64 متوسط سعر الطن بالدوالر

  13.9       8,1-  7,5  0  معدل نمو كمية صادرات الحديد 

 37       9,2- 3 11,7  معدل نمو قيمة صادرات الحديد
Source:Ministère de Finance; Douanes Mauritaniennes, Sydonia. 

 
جام كما شهدت هذه الفترة تحقيق نتائج متدنية بالنسبة للصادرات السمكية حيث كانت أح

% 32,1- و,2001سنة %18,8–تراجعات كبيرة إذ بلغ معدل نموهاالكميات المصدرة تعرف 

 ولم تشهد تلك الكمية تغييرا يذكر خالل السنة ,2003سنة % 20,7–في السنة الموالية و

  .األخيرة من الفترة المدروسة

 الكمية  فلم ينعكس التدهور الحاصل في حجم,أما على مستوى قيمة الصادرات السمكية  

، وفي السنوات %)9,6–(، حيث كان معدل نموها سالب 2002المصدرة عليها إال سنة 

  .األخرى تم تعويض ذلك التراجع من خالل ارتفاع أسعار السمك
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  2004-2001 تطور الصادرات السمكية خالل الفترة : )3-35(الجدول رقم 
                                                   

  السنوات                                    

         تناالبيا

2001  
  

2002 
 

2003 
 

2004  
  

 85312 85117 107366 160021 كمية صادرات السمك بآالف األطنان

 44624 33744 32925 36385 قيمة صادرات السمك بماليين األوقية

 0,002 20,7- 32,9- 18,8- معدل نمو كمية الصادرات السمكية

  32,2  2,5  9,5-  4,4  معدل نمو قيمة الصادرات السمكية
Source: Ministère de Finance; Douanes Mauritaniennes, Sydonia   

   

 , فقد شهدت تطورا ملحوظا2004-2001وفيما يخص الواردات السلعية خالل الفترة   

 بالنسبة ، أما2002ذلك سنة و% 0,6و وصلت إليها الواردات هي كانت أدنى نسبة نمو

  ).2004كما هو الحال سنة % ( 42للسنوات األخرى فقد تجاوز معدلها بعض األحيان  

اد  المو باستثناءاهاردات انعكاسا لنمو مختلف مكوناتهذا االرتفاع في مجموع الووقد كان 

، و المحروقات التي عرفت % )16 انخفضت بما يقارب  فقط حيث2002سنة ( التجهيزية 

  .2004-2001 و منتظما طوال سنوات الفترة انخفاضا مستمرا

  

 لم  يتضح لنا أنه على مدى عشرين سنة من تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي, و مما تقدم

يطرأ تحسن على الميزان التجاري، و إن كان برنامجي التقويم االقتصادي و المالي، والدعم 

، إال أن النتائج المتحققة في ظل  تحقيق فائض معتبرا الميزان التجاريوالدفع قد عرف فيهم

فضح برنامج التصحيح الهيكلي واإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر كانت مخيبة لآلمال و ت

عدم فعالية اإلجراءات والوسائل المتبعة لتخفيف حدة العجز في الميزان التجاري من ضعف و

لبنك الدولي اللذان يعتبران طرف السلطات الموريتانية و من ورائها صندوق النقد الدولي و ا

) إختالالت( والطبيب المعالج ألمراض ) لهما طبعا( بمثابة  الملهم لألفكار والحلول المناسبة 

 .الدول النامية
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  حجم التجارة الخارجية و درجة االنكشاف االقتصادي:  المطلب الثاني

  

اتج المحلي اإلجمالي نسبة للن األهمية النسبية التي تمثلها قيمة التجارة الخارجية بالعتبرت  

لقياس أهمية التجارة في االقتصاد القومي من جهة، ولقياس درجة االنكشاف مؤشرا مهما 

ة ما كلما االقتصادي من جهة أخرى، و قد بات من المؤكد أنه كلما ارتفعت هذه النسبة في دول

تنعكس على االقتصاد غير المالئمة لعملية التجارة االقتصادية التي ازداد أثر االتجاهات 

  .القومي من حيث الظروف واالتجاهات المالئمة وغير المالئمة في ميدان التجارة الدولية

وهكذا تبين نسبة التجارة الخارجية إلى الدخل القومي موقع التجارة الخارجية في االقتصاد 

جية والعكس الموريتاني، فكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على تزايد أهمية التجارة الخار

  .صحيح

و يقيس هذا المؤشر مدى االندماج التجاري، ولذلك فهو أهم مؤشر لقياس مستوى انخراط 

 تلعبهالدولة في التجارة العالمية، ويترجم ارتفاع درجة االنكشاف االقتصادي عمق الدور الذي 

ية فحسب، و لذلك فإن استخدامه ال يعكس السياسة التجار ية في االقتصاد، والمبادالت التجار

  .إنما السياسات االندماجية األخرى والقاعدة االقتصادية للبلد

 األولي والثانية من موريتانية خالل السنتينوعلى الرغم من تراجع حجم التجارة الخارجية ال

أما بالنسبة . األخرىحسنا كبيرا خالل السنوات تطبيق اإلصالحات االقتصادية، إال أنه شهد ت

 فقد ظلت في ارتفاع مستمر بيد أن ارتفاعها في السنوات التي ,القتصاديلدرجة االنكشاف ا

سبقت فترة اإلصالح كان نتيجة لتدهور الناتج المحلي اإلجمالي ولم يكن وراءه ارتفاع حجم 

  :التجارة الخارجية بالدرجة األولى و ذلك ما يوضحه الجدول التالي
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 في موريتانيا و درجة االنكشاف االقتصادي حجم التجارة الخارجية): 3-36(الجدول رقم 

  ماليين األوقية : الوحدة                                       .2004 -1985خالل الفترة 

        البيان  

  

 السنوات 

حجم التجارة الخارجية 

 )الواردات+ الصادرات(
 

الناتج المحلي 

 اإلجمالي
 

درجة االنكشاف 

 االقتصادي

معدل تغطية 

لصادرات ا

%للواردات 

1985 51844 52665 98 92,01 
1986 51692 59714 86,5 129,4 
1987 58761 67216 87,4 122,3 
1988 67344 72043 93,4 135,9 
1989 68874 81092 85 116,9 
1990 65062 84615 78,8 122,2 
1991 74163 92619 80 92,8 
1992 85132 99515 85,5 71,2 
1993 109342 116179 94 80,25 
1994 95404 124933 76 113,4 
1995 128958 136839 94 101 
1996 130916 149818 87,4 106,2 
1997 128110 162906 78,6 92,75 
1998 133522 185022 72 97,6 
1999 142216 196549 72 122,2 
2000 162947 218507 74,5 102 
2001  184414 240318 76,7 93,12 
2002  182802 260173 76,2 90,3 
2003  184229 289300 63.7 81,3 
2004  256856 325800 78.7 76,8 
  :إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر

  .280:، ص2004 تقرير التنمية البشرية -

 BCM, Bulletin trimestrielle 1989, 2003, P: 37.- 
- ONS, Annuaire statistique, 2001, P: 115. 
- ONS, éléments de conjoncture, P :    
- UNKTAD; handbook of statistics 2005, op, cit, p: 328. 
  

 
 



 176

 يتضح أن المتوسط السنوي لحجم التجارة الخارجية خالل ,وبتحليلنا لبيانات الجدول أعاله

 مليون أوقية، في حين لم يتجاوز المتوسط السنوي 118129,45قد بلغ  )2004- 1985( الفترة

 تطبيق وهي الفترة السابقة لفترة-) 1984- 1980(جم التجارة الخارجية خالل الفترة لح

 مليون 51761,62حوالي ) 3 -36(والموضح في الجدول رقم  - اإلصالحات االقتصادية 

- 1985( أوقية، األمر الذي يعني أن حجم التجارة الخارجية قد تضاعف مرتين خالل الفترة

  ).1984-1980( مقارنة بالفترة ) 2004

  )سنة بدء اإلصالحات االقتصادية ( 1985أما لو تم مقارنة حجم التجارة الخارجية خالل سنة 

 1985 مليون أوقية عام 51844 فسنجد أن حجم التجارة الخارجية قد ارتفع من ,2004 بسنة 

  .مرات) 5( أي أنه تضاعف خمسة ,2004 مليون أوقية عام 256856إلى 

من الجدول السابق فيالحظ ) 2004- 1985(الل الفترة شاف االقتصادي خوبالنسبة لدرجة االنك

أنها كانت مرتفعة خالل أول برنامج إصالحي تبنته الحكومة الموريتانية وهو برنامج التقويم 

نسبة  (، حيث بلغت هذه النسبة 1988إلى  1985والمالي والذي غطى الفترة من ي االقتصاد

كمتوسط سنوي من الناتج المحلي اإلجمالي % 91,3)  اإلجماليحجم التجارة إلى الناتج المحلي

  .خالل هذا البرنامج

 شهدت درجة االنكشاف االقتصادي تراجعا إال أنها بقيت مع ذلك ,الدفعي برنامج الدعم و و ف

 و يرجع ,)1991-1989( كمتوسط سنوي خالل الفترة %  81,2مرتفعة شيئا ما حيث بلغت 

 و 1990سنة ) الصادرات والواردات(حجم التجارة الخارجية بشقيها لى تناقص إذلك التراجع 

  .على التوالي% 1 و,%4  بنسب بلغت1991 و1989حادية سنتي الصادرات بصفة أ

 شهدت درجة ,)1997-1992( وخالل برنامج التصحيح الهيكلي الممتد على طول الفترة 

كحد % 94 و,1994أدنى سنة كحد % 76تراوحت قيمتها بين كشاف االقتصادي تذبذبا واالن

يرجع تدهور حجم التجارة الخارجية بالنسبة إلى  و. 1995و 1993أقصى خالل السنتين 

مقارنة بالسنة % 26 إلى تراجع بند االستيراد بأكثر من 1994الناتج المحلي اإلجمالي سنة 

لفترة كمتوسط سنوي خالل ا% 85,95وهكذا بلغت درجة االنكشاف االقتصادي . السابقة لها

  .مما يعني أنها ارتفعت مقارنة بالفترة السابقة) 1997- 1992(

 فقد تراجعت درجة االنكشاف االقتصادي حيث وصل ,)2000 - 1998 (أما في الفترة الالحقة

- 2001(ولم تشهد درجة االنكشاف تغيرا كثيرا خالل الفترة  %.72,8متوسطها السنوي 
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وقد وصل ، %63.7نى درجة حيث بلغت  عرفت أد2003على الرغم من أن سنة )  2004

  %.73.8المتوسط السنوي لدرجة االنكشاف االقتصادي خالل هذه الفترة إلى 

 وإذا ما قارننا درجة االنكشاف االقتصادي خالل فترة اإلصالحات االقتصادية بالفترة التي 

 العالم ي علىسبقتها نجد أنها شهدت تراجعا كبيرا حيث بلغت درجة اعتماد االقتصاد الموريتان

- 1980(كمتوسط سنوي من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة % 103,7الخارجي حوالي 

 لكمتوسط سنوي من الناتج المحلي اإلجمالي خال% 81.6، بينما بلغت نفس النسبة ) 1984

  ).2004- 1985(الفترة 

 خالل الفترة  وبالنسبة لمعدل تغطية الصادرات للواردات، فقد كانت هذه النسبة متدنية

جاوز  ولم يت,بسبب كبر حجم قيمة الواردات وانخفاض قيمة الصادرات) 1984- 1980(

، بينما شهدت هذه النسبة %60,4 خالل الفترة المشار إليها المتوسط السنوي لهذه النسبة

 إال أنه مع ذلك فقد ,بشكل عام) 2004- 1985(ارتفاعا خالل فترة اإلصالحات االقتصادية 

التراجع خالل بعض السنوات وخصوصا السنوات األخيرة من الفترة المشار عرفت بعض 

- 1985(إليها، وهكذا فقد بلغ المتوسط السنوي لنسبة تغطية الصادرات للواردات خالل الفترة 

عن المتوسط السنوي لهذه النسبة خالل % 168,8أي بزيادة قدرها % 102حوالي ) 2004

  ). 1984- 1980(الفترة 

ن في نسبة تغطية الصادرات للواردات خالل فترة اإلصالحات االقتصادية إلى ويرجع التحس

و تحسن أسعار ) و بالتالي زيادة خامات الحديد المصدرة( زيادة عدد مناجم الحديد المكتشفة 

  .السمك في السوق العالمية

  

  التركيب السلعي و التوزيع الجغرافي: المطلب الثالث

طلب سنتناول التركيب السلعي للصادرات والواردات، ثم تناول في في الفقرة األولى من هذا الم

  الفقرة الثانية التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية الموريتانية

  التركيب السلعي للصادرات والواردات -1

   التركيب السلعي للصادرات1-1

  فكلما لوطني،يعتبر التركيب السلعي للصادرات المرآة العاكسة للتركيب الهيكلي لالقتصاد ا

ى  من السلع المصدرة دل علعت أهميتها النسبية على اكبر عددتوزتنوعت مكوناته السلعية و
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كما تعكس التغيرات الحاصلة في . قوة الهيكل اإلنتاجي، والعكس صحيحذلك على تطور و

  .هيكل الصادرات المدى الذي أثرت فيه اإلصالحات االقتصادية بشكل عام على بنية االقتصاد

وإذا ما نظرنا إلى الهيكل السلعي للصادرات الموريتانية نجد أنها تتمتع بقدر كبير من التركيز 

  : وذلك ما يوضحه الجدول التالي,و قليل من التنوع

) 2004 -1985(الهيكل السلعي للصادرات الموريتانية خالل الفترة  ): 3-37(الجدول رقم 

  )نسب مئوية (

      البيان

  السنوات

خامات 

  لحديدا

الصمغ   الجلود  الجبس

  العربي

سلع   السمك  الذهب

  أخرى
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  

40.60  
34.10  
33.00  
32.22  
40.32  
50.28  
49.18  
39.05  
41.40  
42.05  
38.60  
42.00  
52.00  
59.00  
58.20  
58.30  
58.80  
62.05  
59.15  
60.00  

0  
0  
0  
0  
0  
0  

0.14  
0.06  
0.02  
0.02  
0.00  

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

0  
0  
0  

0.13  
0.13  

0  
0.04  
0.03  

0.009  
0.30  
0.04  

0  
0  

0.05  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

0  
0  
0  

0.11  
0.30  

0  
0.04  

0  
0.001  
0.02  
0.02  

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

1.75  
3.80  
5.06  

2.9  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  

58.70  
65.60  
66.70  
65.65  
57.26  
47.76  
50.60  
59.07  
54.66  
52.50  
58.35  
56.00  
45.00  
40.00  
41.40  
41.30  
40.80  
37.95  
40.85  
40.00  

0.7  
0.3  
0.3  

1.89  
1.99  
1.95  

0  
0.03  
0.11  
0.05  
0.09  
2.00  
3.00  
0.95  
0.40  
0.40  
0.40  

0  
0  
0  

-  .ONS, statistiques du commerce extérieur 1999/2001, Nouakchott, janvier 2003, p:6 - : درالمص
ONS, statistiques du commerce extérieur 1998, Nouakchott, Novembre, 1999, p: 05.  
- ONS, statistiques du commerce extérieur 1997, Nouakchott, Avril, 1999, p: 03.  
- Ministère du Finance, direction du douane, projet sydonia.  

  .10: ، ص1989 البنك المركزي الموريتاني، نشرة إحصائية لسنة -

  .11: ص، 1995، 1994، 1993، 1992، 1991وات البنك المركزي الموريتاني، نشرة إحصائية لسن -
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 أن الهيكل السلعي للصادرات يتشكل من عدد محدود من السلع ذات ,يتضح من الجدول أعاله

% 66.7كحد أدنى و% 0بي، حيث يتراوح هذا التمثيل بين درجات متفاوتة من التمثيل النس

 حيث بلغت ,كحد أقصى، وتشكل خامات الحديد والسمك السلعتين األبرز ضمن هذا الهيكل

من مجموع الصادرات الموريتانية % 94.55أدنى نسبة تشكلها هاتين السلعتين معا ما مقداره 

 مجموع الصادرات وذلك خالل عدة من% 100م، أما أعلى نسبة فقد بلغت 1994وذلك سنة 

  ).3-37كما هو موضح في الجدول(سنوات 

 نجد أن خامات الحديد والسلع السمكية يتناوبان على صدارة الترتيب، فتارة ,وإذا عمقنا النظر

) م1996-1985(تكون الصادرات السمكية تحتل المرتبة األولى، كما حصل في الفترة 

 تكون صادرات خامات الحديد في المرتبة األولى كما هو م، وتارة أخرى1990باستثناء سنة 

 التناوب بين هذين القطاعين في مساهمتهم في قطاع يرجعو. الحال بالنسبة للسنوات األخيرة

التصدير إلى عدة أمور أبرزها إستراتيجية التنمية غير المتوازنة التي تتبعها السلطات 

كما حصل (حد القطاعات دون القطاعات األخرى الموريتانية، حيث تعطي الحكومة األولوية أل

مع القطاع االستخراجي خالل الستينات والسبعينات وقطاع الصيد البحري خالل الثمانينات و 

 فيتمثل في إتباع الحكومة خالل السنوات األخيرة لسياسة ,أما األمر اآلخر). أوائل التسعينات

فاحش لها، و من أبرز ما اتخذ في هذا المجال عقلنة تسيير الثروات السمكية وعدم االستغالل ال

منع االصطياد خالل شهرين من كل سنة إلعطاء فرصة للتكاثر و التجدد لمختلف الحيوانات 

  .البحرية، و هذا ما يسمى بالراحة البيولوجية

 فقد كانت أهميتها النسبية متدنية جدا حيث ,و بالنسبة لسلع الجبس والجلود والصمغ العربي

م وقد توقفت 1989من مجموع الصادرات وذلك سنة % 0.43لى نسبة لها مجتمعة بلغت أع

  .بعض هذه السلع عن التصدير كما هو الحال بالنسبة للصمغ العربي

من % 1.75م بنسبة مثلت 1992 فقد تم تصدير أول شحنة منه سنة ,و بخصوص الذهب

كال تصاعديا بلغ أوجه  و قد أخذت الكميات المصدرة من مادة الذهب ش,مجموع الصادرات

من مجموع الصادرات، إال % 5.06 وبنسبة قدرها 1 أونصه55740م بكمية قدرها 1994سنة 

أن هذه القيم شهدت تراجعا كبيرا في السنة الموالية وانعداما في السنوات التي تلت ذلك حيث 

  . توقف استخراج هذا المعدن
                                                   

  .02:  البنك المركزي الموريتاني،  نشرة إحصائية رسمية،  ص- 1
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 وكانت أعلى نسبة بلغتها هي ,بذبة ومتدهورةأما بند السلع األخرى فكانت نسبته التمثيلية متذ

م، و يضم هذا البند من بين مواد أخرى الحيوانات 1997من مجموع الصادرات سنة % 3

الخ، و تفتقر إحصائيات هذا ...الحية، اللحوم الحمراء، عجائن غذائية، الملح، المياه المعدنية

األمر بالحيوانات الحية التي ال تخضع البند إلى كثير من الدقة و التنظيم وخاصة إذا ما تعلق 

  .عملية تصديرها ألي رقابة

 أن الهيكل السلعي للصادرات الموريتانية لم يطرأ عليه تغير يذكر، فمازالت ,وخالصة القول

سلعتي الحديد والسمك هما السلعتان األساسيتان ضمن تشكيلة الصادرات الموريتانية، ورغم 

م 1993 سلعة سنة 23أن عدد السلع المصدرة قد ارتفع من ذلك فإن بعض المصادر تشير إلى 

  1.م2003 سلعة سنة 39إلى 

   التركيب السلعي للواردات-1-2

المواد االستهالكية، : إن الهيكل السلعي للواردات الموريتانية يتشكل أساسا من خمسة بنود هي

  . معدات نقل و تجهيز، معدات استثمارية، محروقات و مواد أخرى مختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
1 - UNCTAD, HAND BOOK, OP.CIT;p: 406.  
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  )نسب مئوية (2004 -1985الهيكل السلعي للواردات الموريتانية خالل الفترة  ): 3-38(الجدول رقم 
            السنوات

  البيان

1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  27.17  29.46  26.35  25.88  38.98  49.15  48.7  43.32  47.64  52.89  53.55  46.19  55.92  51.84  51.22  54.66  54.46  49.82  43.18  51.64   مواد استهالكية-1

  82.19  75.23  78.03  84.54  91.79  96.33  86.89  88.64  89.57  79.79  83.35  83  82  80.47  68.7  74.5  70.2  55.4  69.5  82.1    مواد غذائية

  م.غ  م.غ  م.غ  41.45  33.83  38.8  28.03  38.77  44.51  33.47  28.87  37.61  48.84  35.84  39  60  52  44.2  39.5  45.4  سكر، شاي، أرز

  م.غ  م.غ  م.غ  58.55  66.17  61.2  71.97  61.23  55.49  66.53  71.13  62.39  51.16  64.16  61  40  48  55.8  60.5  54.6  مواد غذائية أخرى

  17.81  24.77  21.97  15.46  8.21  63.67  13.11  11.36  10.43  20.21  16.65  17  18  19.53  31.3  25.5  29.8  44.6  30.5  17.9  مواد استهالكية أخرى

تجهيز ومعدات  -2

  نقل

9.67  9.15  9.94  6.99  6.99  11.86  10.92  9.34  10.06  10.48  10.50  4.9  4.84  8.16  8.07  4.57  9.43  8.73  9.43  8.9  

  53.27  36.64  34.3  8.63  13  14.55  7.87  3.6  8.6  11.75  7.07  8  11.29  5.73  6.39  9.3  12.49  9.73  13.09  9.95   معدات استثمارية-3

  23.88  26.36  29.79  45.07  54.88  32.56  68.8  60.47  55.38  49.34  56.1  57.8  53.26  38.04                     لوازم البناء

  76.12  73.64  70.21  54.93  45.12  67.44  31.2  39.53  44.62  50.66  43.9  42.2  46.74  61.96                     معدات التجهيز

  3.5  16.4  22.28  35.6  38.92  23.27  27.77  18.66  19.61  14.6  15.22  18.58  12.21  14.42  13.81  13.96  11.5  15.17  22.14  13.88   محروقات-4

 مواد مختلفة -5

  أخرى

14.84  14.35  17.45  14.55  15.06  16.69  16.88  11.22  17.3  13.65  10.24  18  29.57  7.5  4.93  4.5  20.43  8.31  8  7.14  

  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  المجموع

  :دراالمص

 .06: ، مرجع سابق، ص1987، 1986، 1985 وزارة االقتصاد والتنمية، إحصاءات التجارة الخارجية الموريتانية 

 BCM, bulletin trimestriel, décembre, 1995, p: 32.- 

BCM, bulletin trimestriel, décembre, 2003, p: 32. –  

 ONS, statistiques du commerce extérieur 1985, 1986, 1987; op. cit. p: 06.-  
- ONS, statistiques du commerce extérieur 1989, op. cit, p: 03.   
- ONS, statistiques du commerce extérieur 1990, op. cit, p: 07.  
-Ministère du Finance, direction du douane, projet sydonia.  
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تمثل المواد االستهالكية الجزء األكبر من واردات الدولة حيث بلغ متوسط نسبتها إلى إجمالي 

  .سنويا خالل الفترة المدروسة% 45.1الواردات 

كونات هذا البند هي المواد الغذائية التي  أن من أهم م,)3-38(و يتضح من بيانات الجدول 

مواد غذائية أخرى مختلفة، وقد وصل متوسط نسبتها إلى إجمالي زر وتضم السكر والشاي واأل

هو ما يعني أن اإلنتاج وسنويا خالل الفترة المدروسة، % 80الواردات االستهالكية حوالي 

اما عن تحقيق االكتفاء الذاتي في مجال أن البالد بعيدة تماخلي من المواد الغذائية ضعيف، والد

  .الغذاء رغم االهتمام المتزايد بالزراعات المروية و استصالح األراضي

و إذا انتقلنا إلى بند أجهزة ومعدات نقل، نجد أن نسبة مساهمته في الواردات اإلجمالية قد 

، %4.8 و،%4.9م حيث شكلت 2000، 1997، 1996: اتسمت بالثبات إذا ما استثنيا سنوات

من مجموع الواردات على التوالي، و قد سجل المتوسط السنوي لمساهمة هذا البند % 4.57و

  .خالل الفترة التي شملتها الدراسة% 8.6في مجموع الواردات 

 ,معدات التجهيزثمارية التي تشمل لوازم البناء و أما فيما يتعلق بالواردات من المعدات االست

 مجموع الواردات قد اتسمت بالتذبذب وعدم االنتظام و وصلت في فنجد أن نسبة مساهمتها في

سنويا خالل فترة الدراسة، وتخفي هذه النسبة تباينا كبيرا في نسب % 14.3المتوسط إلى 

 عدة مرات كما حصل في سنتي تتضاعفة، حيث نجد أنها في بعض السنوات المساهم

  . مرة15 م، إذ تضاعفت هذه النسبة إلى ما يقارب2004م و 1997

 فإن نسبة مساهمة هذا البند في إجمالي الواردات عرفت ارتفاعا ,و كما نالحظ من الجدول

 وجاءت في المرتبة األولى قبل بند المواد االستهالكية ,مذهال خالل السنوات الثالثة األخيرة

ذلك الذي ظل يكتسح الدرجة األعلى ضمن التمثيل النسبي لمجموع الواردات، و ربما قد يكون 

 يناير 20راجع إلى االمتيازات الكبيرة التي منحها إياها قانون االستثمار الجديد الصادر بتاريخ 

  .م2000

و فيما يتعلق بالمحروقات التي تمثل العبء األثقل على فاتورة واردات الدولة بعد المواد 

ود والهبوط و  في الصعااالستهالكية، فإن مساهمتها في إجمالي الواردات لم تأخذ شكال واحد

 و .م2004 إلى 1985ة الممتدة ما بين سنويا خالل الفتر% 18.5وصلت في المتوسط إلى 

تعتبر مشكلة الطاقة من أكبر المشاكل التي تعاني منها موريتانيا وذلك الرتفاع الطلب عليها 



 183

صهر  أو فيما يتعلق بتلبية حاجات تكرير و,سواء فيما يتعلق باالستعماالت الخاصة باألشخاص

  . و تلبية حاجات بعض المصانع الصغيرة,الحديد

 تميزت هي األخرى بعدم انتظام , وهناك مجموعة من السلع تدخل ضمن مواد مختلفة أخرى

اتجاهات معدالت نمو نسب مساهمتها في الواردات اإلجمالية، وإن كانت هذه النسب تتجه إلى 

ذه المعدالت تعرف بعض  بدأت ه، وبعد ذلك)م1997-1985(التزايد وخاصة خالل الفترة 

سنويا % 13.5 ا البند في إجمالي الواردات إلىقد وصل متوسط نسبة مساهمة هذالتراجع، و

  .خالل فترة البحث

الغذائية  يتضح مدى األهمية النسبية لواردات السلع االستهالكية بشكل عام و,من خالل ما تقدم

ي في عجزه عن توفير االحتياجات ذلك ما يعكس استمرار القطاع الزراعبشكل خاص، و

  .األساسية للسكان من الغذاء وال يخفى ما في األمر من خطورة

  

   التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية الموريتانية-2

يعني التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية، دراسة اتجاه المبادالت التجارية نحو الدول و 

 , من جهة دولة أو تكتل معين في تصريف اإلنتاجالتكتالت بغرض إبراز مدى االعتماد على

  . من جهة ثانيةوالحصول على الواردات

  

  

  

  



 184

  )النسبة المئوية) ( 2004-1985(التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية الموريتانية خالل  الفترة  ): 3-39(الجدول رقم 
 بلدان أخرى السنغال الصين ابانالي أ.م.و بلجيكا ألمانيا إسبانيا إيطاليا فرنسا البلدان العربية  

 السنوات

ت
را
صاد

 

ت
ردا
وا

ت 
را
صاد

 

ت
ردا
وا

ت 
را
صاد

 

ت
ردا
وا

ت 
را
صاد

 

ت
ردا
وا

ت 
را
صاد

 

ت
ردا
وا

ت 
را
صاد

 

ت
ردا
وا

ت 
را
صاد

 

ت
ردا
وا

ت 
را
صاد

 

ت
ردا
وا

ت 
را
صاد

 

ت
ردا
وا

ت 
را
صاد

 

ت
ردا
وا

ت 
را
صاد

 

ت
ردا
وا

 

1985 6.2  0.3  6.9  34.5  7.6  1.09  7.1  8.13  2.3  6.7  7.9  2.4  0  7.1  15.5  1  0.4  .5.8  0.2  5.4  45.9  27.58  
1986 4.1 0.7 10.7 40 10.8 03 8.2 12.15 2.7 7.8 8.7 3.07 0 3.06 23.3 2.35 0 4.5 0.6 3.5 30.6 19.87 
1987 2.1 14.9 10.8 32.9 12.5 2.5 4.9 11.4 2.2 8.06 9.4 1.6 0.3 3.2 27.04 1.4 0.25 6 0.5 2.1 29.1 15.94 
1988 1.3 0.6 6.2 - 8.75 - 5.7 - - - 6.7 - 1.2 - 36.5 - 0 - 0.2 4 33.45 - 
1989 0.8 4.2 11.76 42.6 10.14 1.9 7.14 3.3 0.012 6.4 10.24 2.5 02 6 31.4 1.7 0 4.8 0.04 0.4 27.26 18.05 
1990 0.3 6.5 10.24 38.4 13.2 1.5 8.12 6.25 1.05 7.7 20.08 8.2 0 6.2 19.72 2.3 0.04 4.9 0.002 0 27.25 22.62 
1991 0.4 8.7 8.3 29.7 19.8 5.2 9.5 8.2 2.06 8.2 10 9.08 2.2 4.9 21.8 1.4 0 2 0 0 25.9 23.45 
1992 0.3 4.5 10.32 27.6 12.9 07 10.9 8 2.3 6.1 8.8 4.85 4.6 11.2 30.75 3.8 0 2.7 0.04 0.8 19.09 35.38 
1993 0.0

8 
7.6 15.01 26.04 17.9 4.8 11.05 8.4 1.65 4.2 5.1 4.5 1.5 3.7 25.66 2.4 0 0.9 0.07 2.08 21.98 30.49 

1994 0.3 5.05 14.42 24.5 15.9 3.95 12.13 5.3 2.7 6.4 8.03 7.8 0.9 2.7 29.7 6.36 0 6.2 0 1.25 15.92 27.38 
1995 0.1 5.07 13 23.8 19.1 2.2 11.5 8.05 3.9 5 6.5 8.4 1.2 7.4 28.6 5 0.08 5.5 0 2.2 16.02 30.48 
1996 0.1

5 
5.8 11.23 31.42 15.95 3.9 10.35 7.2 3.7 4.9 6.47 6.3 1.15 2.7 31.25 2.4 0.03 2.3 0 2.6 19.72 37.43 

1997 0.8
8 

5.75 18.55 26.53 17.53 2.6 11.14 7.8 5.65 7 0 0 1.06 3.3 26.36 4.9 0.09 2.0
9 0 2.6 19.73 40.85 

1998 0.8 5.8 23.07 25.3 13.3 2.7 14.4 6.5 5.9 7.05 0 0 0.09 3.46 19.3 3.14 0.3 1.7 0 3.5 22.84 40.85 
1999 1.8 5.8 19.37 25.3 13.3 2.7 11.07 6.5 6.4 7.05 0 0 0.19 3.46 20.4 3.14 1.3 1.7 0.2 3.5 26.15 40.09 
2000 1.1 5.16 21.04 26.01 13.15 6.03 12.3 6 5.3 4.7 12.5 0 0.1 2.65 21.17 2.5 1.3 4.3 0.06 2.6 11.98 41.81 
2001 2.3 7.55 20.65 22.32 12.3 5.5 14.4 5.4 8.5 5.34 12.2 0 0.07 4.01 11.02 2.45 1.1 4.7 0.07 2.64 17.39 40.09 
2002 1.2 7.26 13.9 18.47 14.3 3.7 11.7 5.9 10.86 5.2 16.32 0 0.17 3.06 7.1 3.7 1.65 7  3.9 22.8 41.81 
2003 2.6

5 
0.00 م.غ 14.93 م.غ 12.12 م.غ 14.9 21.5 15.68 - 17.02 12.9

8 
 م.غ 8.66 م.غ 0.14 م.غ 1.86 - 12.04 -

 م.غ 16.76 م.غ 0.24 م.غ 2.5 2.7 21 7.6 0.02 م.غ 11.18 م.غ 12.06 م.غ 13.35 20 1.7 - 17.09 10.2 4.1 2004

  .219 - 214: ص-، ص1999- 1989ربي، التجارة الخارجية للدول العربية   صندوق النقد الع-اد الطالب اعتمادا على      داع:  المصدر

   .219 - 214: ص-، ص202 - 1992  صندوق النقد العربي، التجارة الخارجية للدول العربية -                                           

 ، ص2005 االقتصادي العربي الموحد ري صندوق النقد العربي، التقر-                                           

                         .1989، نواكشوط، يناير1986،1987،،1985 وزارة االقتصاد والمالية، إدارة اإلحصاء والديموغرافيا، إحصاءات التجارة الخارجية-                                           
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   التوزيع الجغرافي للصادرات الموريتانية2-1

أن اليابان تحتل المرتبة األولى بين الدول المستوردة من ) 3-39(يتضح من خالل الجدول 

كمتوسط سنوي % 23 حيث شكلت نسبة الصادرات الموريتانية إلى اليابان ما يقارب ,موريتانيا

، وتمثل السوق اليابانية منذ زمن بعيد )م2004-1985(رة من إجمالي الصادرات خالل الفت

 ومما يؤخذ على السوق 1,أكبر وأهم سوق للمنتجات السمكية من حيث السعر وكذلك الكمية

اليابانية أنها تطلب عينات معينة وذات جودة عالية مما قد ينعكس تأثيره على العائدات من 

  .الصادرات السمكية بعض األحيان

من % 14 حيث بلغت نسبتها ,تي فرنسا كثاني اكبر دولة مستوردة من موريتانياوبعد ذلك تأ

مجموع قيمة الصادرات كمتوسط سنوي خالل فترة الدراسة، وقد عرفت صادرات موريتانيا 

م 1985ابتداء من سنة ) على الرغم من أن معدالتها ظلت معتبرة(باتجاه فرنسا بعض التدهور 

م حيث شكلت نسبة قدرها 1998الرتفاع وتبلغ أقصى درجة سنة م لتعاود بعد ذلك ا1992إلى 

  .من مجموع الصادرات% 23.07

 مجموع فت نسبة صادرات موريتانيا إليها من التي عر,و في المرتبة الثالثة تأتي إيطاليا

م بلغت فيها هذه النسبة 1991أن سنة ) 3-39(الصادرات تذبذبا كبيرا، إذ يوضح الجدول 

فقط، و كمتوسط للفترة المدروسة بلغت % 1.7م 2004تجاوز خالل سنة تبينما لم % 19.8

يلي ذلك في الترتيب . من مجموع الصادرات% 12.62نسبة صادرات موريتانيا نحو إيطاليا 

 بلغت نسبتها ذ إاسبانيا التي عرفت حصتها من الصادرات الموريتانية نموا يميل إلى الثبات،

  .ع الصادراتسنويا من مجمو% 10.5في المتوسط 

ن مجموع الصادرات كمتوسط م% 8.75 وفي المرتبة الخامسة تأتي بلجيكا بنسبة بلغت 

م، إال أننا نالحظ 2001رغم أن صادرات موريتانيا نحوها من األسماك قد توقفت منذ سنوي، و

 أنه في السنوات األخيرة شهدت الصادرات الموريتانية باتجاه بلجيكا ارتفاعا في معدالتها مما

كل على جعلها تحتل المرتبة األولى في قائمة الدول األكثر استيرادا من موريتانيا متقدمة بذلك 

من إجمالي الصادرات % 16.32م، حيث بلغت نسبتها 2002من اليابان، وفرنسا و ذلك سنة 

                                                   
étude du marché japonaise des céphalopode provenance de , nternationalCommerce I du Centre - 1

.07: P, 1992Mars , la Mauritanie 
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إلى تناقص إجمالي  ويرجع ذلك إلى زيادة حجم صادرات الحديد إليها من جهة،الموريتانية، و

  .رات الموريتانية من جهة أخرىالصاد

من مجموع % 4.6 نجد ألمانيا التي شكلت صادرات موريتانيا نحوها ,و في المرتبة السادسة

الصادرات الموريتانية، و تخفي هذه النسبة تباينا كبيرا في بنيتها حيث عرفت نسبة ألمانيا من 

حال في السنوات األولى من الصادرات الموريتانية مستويات متدنية وأخرى مرتفعة كما هو ال

في السنوات األخيرة من نفس الفترة بالنسبة للحالة لى والفترة المدروسة بالنسبة للحالة األو

  .الثانية

 فإنها تأتي في المرتبة السابعة، إذ بلغت صادرات موريتانيا إلى هذه ,أما بالنسبة للدول العربية

من , مدروسة، و يرجع تدني هذه النسبةكمتوسط سنوي خالل الفترة ال% 1.55الدول حوالي 

 البلدان العربية، إضافة إلى أنه ت إلى تجانس اقتصاد موريتانيا و اقتصادا,ضمن أمور أخرى

لم تولي أهمية للتوزيع الجغرافي لصادراتها رغم وجود ) ومثلها البلدان العربية(موريتانيا 

  .العربيةاتفاقيات ثنائية و إقليمية بين موريتانيا و بعض الدول 

بين الدول العربية الزبونة لموريتانيا، إذ بلغت نسبة من قد احتلت الجزائر المرتبة األولى و

وسط من إجمالي صادرات موريتانيا إلى الدول العربية في المت% 24.3الصادرات نحوها 

م صدرت موريتانيا إلى الجزائر ما قيمته 2004 و في سنة .السنوي خالل الفترة المدروسة

من % 85.2من إجمالي الصادرات الموريتانية و% 3.5هو ما يمثل و,  مليار أوقية3.91

  .إجمالي الصادرات نحو الدول العربية

كمتوسط سنوي من % 0.83و بعد ذلك تأتي الواليات المتحدة األمريكية مشكلة نسبة قدرها 

موريتانيا مجموع صادرات موريتانيا، ومن خالل الجدول السابق  يتبين أن حجم صادرات 

كانت أعلى دا وباتجاه الواليات المتحدة األمريكية، والتي تتشكل أساسا من الحديد، متدني ج

  .م1992سنة % 4.6نسبة قد وصلها هي 

 يشكل نصيبها من الصادرات الموريتانية مستوى -هي األخرى- تأتي الصين التيثم 

وصل المتوسط السنوي لنسبة و قد .  إال أنه مع ذلك سيعرف نموا متواصال ومنتظما,منخفض

  .من مجموع الصادرات% 0.6صادرات موريتانيا نحو الصين حوالي 

                                                   
1 - www. Missioneco.org/ Mauritanie/ document/ 22.02.06. 
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 حيث بلغت نسبة الصادرات نحوها ,و في المرتبة األخيرة تأتي دولة السنغال المجاورة

 ,كمتوسط سنوي من مجموع الصادرات، ويمكن القول أن هذا الرقم ال يعكس الحقيقة% 0.19

نويا إلى السنغال آالف الرؤوس من الحيوانات الحية إال أن هذه الكمية ال فموريتانيا تصدر س

  .تخضع للرقابة واإلحصاء

من مجموع الصادرات الموريتانية في % 23 فقد استوردت ما يقارب ,وبالنسبة للبلدان األخرى

ن نجد أ) 3- 39(المتوسط السنوي خالل فترة الدراسة، و إذا أمعنا النظر في بيانات الجدول 

 حيث ,حصة هذه البلدان من صادرات موريتانيا عرفت كثيرا من االضطراب صعودا و هبوطا

  .م1995سنة %) 16.02(م، وأدناها 1985سنة %) 45.9(بلغت أقصاها 

من االتفاقيات الثنائية بين موريتانيا جملة ونشير أخيرا إلى أن الصادرات الموريتانية تحكمها 

  .اليابان، مما كان له األثر الكبير على التوزيع الجغرافي لهامن المجموعة األوروبية و  كلو

  

  التوزيع الجغرافي للواردات الموريتانية-2-2

عملت حرية التجارة الخارجية في السنوات األخيرة على االنفتاح الكبير للسوق الموريتاني أمام 

ق، إال أن فرنسا وأصبح رفع شعار المنافسة عامال في تغلب األسوا) الواردات(كافة الدول 

فإن ) 3-39(ظلت تحتل المرتبة األولى بين الدول المصدرة لموريتانيا، وكما يوضح الجدول 

ا من مجموع ما تستورده موريتاني) 2/5(واردات موريتانيا من فرنسا تتجاوز أحيانا الخمسين 

رغم حصول بعض التدهور في حجم الكميات م، و1989م و 1986كما حصل سنتي 

 من ربع  من فرنسا خالل السنوات األخيرة فمازالت هذه الدولة تسيطر على أكثرالمستوردة

كمتوسط سنوي من مجموع الواردات % 29.5قد بلغت نسبتها الواردات الموريتانية، و

  .الموريتانية خالل فترة الدراسة

% 7.32و في المرتبة الثانية تأتي اسبانيا حيث شكلت واردات موريتانيا منها نسبة قدرها 

  .م2004م إلى 1985كمتوسط سنوي من مجموع الواردات خالل الفترة الممتدة من 

و قد احتلت ألمانيا المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول األكثر توريدا لموريتانيا، وقد حافظت 

النسبة التي شكلتها واردات موريتانيا من ألمانيا من مجموع الواردات على قدر كبير من 

سنويا من مجموع إجمالي % 6.34ة الدراسة وبلغت في المتوسط نسبة الثبات طوال فتر

  .واردات موريتانيا
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% 6.28 فقد مثلت نسبة واردات موريتانيا في المتوسط منها حوالي ,و بالنسبة للبلدان العربية

سنويا من إجمالي الواردات وما ذلك إال انعكاس لضعف التجارة البنية بين الدول العربية و 

 إال أنه خالل السنوات , لموريتانيايدورالعربية ت الدول  و كانت الجزائر تعتبر أكثرة،المغاربي

 أصبحت مصر الدولة العربية األولى م2001بينهما سنة بعد إلغاء اتفاقية المحروقات واألخيرة 

 مليار أوقية و 4.6م ما قيمته 2004الموردة لموريتانيا حيث بلغت واردات موريتانيا منها سنة 

  1.من الواردات الموريتانية% 3.16و ما يمثل ه

من إجمالي الواردات % 4.5 بنسبة قدرها ةبعد ذلك تأتي الواليات المتحدة األمريكي

من مجموع % 11.2م، إذ وصلت إلى 1992الموريتانية، و قد بلغت تلك النسبة أوجها سنة 

عة و الثامنة على التوالي بنسب وتليها إيطاليا و بلجيكا في المرتبتين الساب. واردات موريتانيا

من إجمالي الواردات، أما اليابان والتي تمثل أهم دولة زبونة % 3.45و % 3.5متقاربة قدرها 

بالنسبة لموريتانيا فإنها تحتل المرتبة التاسعة في قائمة الدول الموردة لموريتانيا، و قد شكلت 

  . سنوي خالل الفترة المدروسةكمتوسط% 2.8واردات موريتانيا من اليابان نسبة قدرها 

. في المتوسط السنوي من إجمالي الواردات% 2.7و تأتي السنغال في المرتبة األخيرة بنسبة 

أما الواردات من البلدان األخرى فقد عرفت تزايدا مضطردا في نسبها و بلغت في المتوسط 

لتاجر الموريتاني على من إجمالي الواردات، ويرجع هذا التزايد لزيادة انفتاح ا% 30السنوي 

  .الخ....أسواق جديدة مثل الهند و ماليزيا و تايوان 

 يتضح أن فرنسا هي المتعامل التجاري األول مع موريتانيا حيث احتلت المرتبة , و مما سبق

مما قد . األولى في قائمة الدول الموردة لموريتانيا، والمرتبة الثانية في قائمة الدول الزبونة

عوامل (وزيع الجغرافي للتجارة الخارجية ال تتحكم فيه العوامل االقتصادية يوحي بأن الت

 بل إنه في بعض األحيان تكون العوامل ,فقط...) السوق و المنافسة و تقسيم العمل الدولي

  .السياسية ال تقل أهمية عن سابقتها وربما يكون تكاملها يعطي أفضل النتائج

  

  

                                                   
1 - Ibid 
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  صالحات االقتصاديةتقييم نتائج اإل: المبحث الثالث
  

سنتطرق في هذا المبحث إلى نتائج السياسات واإلجراءات التي تم تطبيقها في إطار برامج 

، وسنحاول هنا تقييم النتائج )م2004-1985(اإلصالحات االقتصادية الممتدة خالل الفترة 

  .المتحققة على مستوى التجارة الخارجية، وعلى مستوى مؤشرات االقتصاد الكلي

  

  تقييم نتائج اإلصالحات االقتصادية على مستوى قطاع التجارة الخارجية: طلب األولالم

  

سيكون تقييمنا لنتائج برامج اإلصالحات االقتصادية على مستوى التجارة الخارجية على أساس 

( مدى تحقيق األهداف التي سعت إليها هذه البرامج في مجال التجارة الخارجية، ومدى نجاح 

راءات والسياسات المتبعة في تحرير التجارة الخارجية الموريتانية، وزيادة اإلج) أو عدم

  .الصادرات و تخفيض الواردات

فيما يتعلق باألهداف، نجد أن الهدف المتمثل في إزالة كافة القيود الكمية و النوعية التي تعيق 

لمتمثلة أساسا في منع حركة التجارة الخارجية تم تحقيقه بشكل كامل، فقد تم إلغاء كافة القيود ا

استيراد بعض السلع المعينة حيث تم اختصار المنع على سلع محددة و قليلة جدا، كما تم إلغاء 

رخص االستيراد و التصدير نهائيا، مما مكن الكثير من الشخصيات الطبيعية والمعنوية من 

ن تنافس المنتجات الدخول في هذا النشاط واستيراد العديد من السلع بكميات كبيرة استطاعت أ

المحلية المشابهة لها بقوة، سواء من حيث السعر أو الجودة، الشيء الذي أرغم الكثير من 

  .المنتجين المحليين على تخفيض أسعار منتجاتهم و تحسين مواصفاتها

كما مكنت سياسة التحرير هذه من القضاء على حاالت االحتكار التي كانت منتشرة و بالتالي 

 تستوردها موريتانيا قد لمشاكل المترتبة عن ذلك، وهكذا نجد أن عدد السلع التيالقضاء على ا

حيث ارتفع عدد السلع المستوردة من ) م2003- 1993(سلعة خالل الفترة ) 20( بعشرين زاد

 1. سلعة166 سلعة إلى 146

سياسات وبالنسبة للهدف المتعلق بتطوير الصادرات الوطنية وتنويعها، فقد ظلت اإلجراءات و ال

المتبعة عاجزة عن الوصول إليه بالشكل المطلوب، رغم أن بعض المصادر تشير إلى زيادة 

                                                   
1 - UNCTAD, handbook of statistics, op cit , P : 411. 
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عدد السلع المصدرة لكن بعدد قليل و بنسبة أهمية متدنية، مما جعل أغلب اإلحصائيات الوطنية 

  .تتجاهل تلك الزيادة في معظم األحوال

 السلع الموريتانية المصدرة نحو الخارج م أن عدد2005 تشير إحصائيات األونكتاد لسنة ,فمثال

م، و أن مؤشر تنويع الصادرات 2003 سلعة سنة 39م إلى 1993 سلعة سنة 23ارتفع من 

  م،2003 سنة 0.610م إلى 1993 سنة 0.541الموريتانية عرف تحسنا طفيفا حيث ارتفع من 

 و ,م2003ة  سن0.519م إلى 1993 سنة 0.599أما مؤشر تركيز الصادرات فقد انخفض من 

  :الجدول التالي يوضح ذلك

  عدد السلع المصدرة ومؤشري التركيز والتنويع للصادرات الموريتانية): 3-40(الجدول رقم 
1993  2003  

عدد السلع 

  المصدرة

مؤشر 

  التنويع

مؤشر 

  التركيز

عدد السلع 

  المصدرة

مؤشر 

  التنويع

مؤشر 

  التركيز
23  0.541  0.599  39  0.610  0.519  

Source : UNKTAD, handbook of statistics, op cit, P :406.   

  

 ,نشير إلى أن قطاع االستيراد كان المستفيد األكبر من إتباع سياسة تحرير التجارة الخارجية

غير مباشرة إلى بروز بعض عا كبيرا مما أدى بصورة مباشرة ووقد عرفت نسبة نموه ارتفا

 لعل أبرزها االستيراد من غير بلد المنشأ و الذي الظواهر السلبية لتحرير التجارة الخارجية،

ة أدى إلى استيراد الكثير من السلع المغشوشة أو المقلدة أو منتهية الصالحية، و سلع غير مطابق

 كان لالستيراد من غير بلد المنشأ آثارا سلبية أخرى على كما. للمواصفات القياسية المعتمدة

  .قطاع التجارة الخارجية الموريتاني

ومن الظواهر السلبية كذلك التي أسهمت فيها سياسة تحرير التجارة الخارجية ظاهرة إغراق 

الجيدة، و قد أدى ألجنبية المدعومة الرديئة منها والسوق المحلي بمختلف السلع و المنتجات ا

ذلك إلى إلحاق أضرار باإلنتاج المحلي بسبب إقبال المستهلك المحلي على شراء المنتجات 

ة النخفاض أسعارها و إحجامه عن شراء المنتجات المحلية، األمر الذي أدى إلى تراجع األجنبي

  .اإلنتاج المحلي و تفاقم عناصر الواردات
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 نقول إن هذه السياسة باعتبارها وسيلة لعالج ,وعن مدى نجاح سياسة تخفيض قيمة األوقية

غير قيمة سعر صرف العملة العجز الحاصل في ميزان المدفوعات تقوم على مبدأ فحواه أن ت

الوطنية اتجاه العمالت األجنبية سوف يؤدي إلى تغييرات سعريه تحدث تأثيرا على حركة 

: الصادرات والواردات في اتجاه مالئم للقضاء على العجز، ويحصل ذلك حسب اآللية التالية

الوحدة النقدية فمن ناحية نجد أنه عندما تنخفض قيمة العملة الوطنية فإن ذلك يعني أن قيمة 

ستصبح مساوية لعدد أقل من وحدات النقد األجنبي، وعندها ستصبح السلع الوطنية المعدة 

وبالتالي تزداد حركة ) إذا كان مرنا(للتصدير أقل ثمنا بالنسبة لألجانب فيزداد طلبهم عليها 

جز، ومن الصادرات مما يعني زيادة عائدات الدولة من النقد األجنبي المطلوب لمواجهة الع

ني بالضرورة أن العمالت ناحية أخرى نجد أنه عندما تنخفض قيمة العملة الوطنية فإن ذلك يع

وبالتالي السلع المستوردة تصبح مرتفعة الثمن بالنسبة للمستوردين المحليين مما يؤدي األجنبية 

ردة مما يعني في النهاية إلى انكماش طلبهم عليها فينكمش بالتالي طلبهم على هذه السلع المستو

 بهذه الطريقة نجد أن الصادرات تزيد و الواردات تنخفض وبذلك  وهكذاانخفاض الواردات،

  .يتوارى العجز

إال أنه في واقع األمر، المسألة ليست بهذه السهولة بمعنى أنها غير مضمونة النتائج بالنسبة 

، )أو أي دولة نامية أخرى(ويتوقف نجاح هذه السياسة في موريتانيا . لدولة نامية كموريتانيا

على توفر مجموعة معينة من الشروط، فبالنسبة للصادرات هناك ثالثة شروط أولها أن يكون 

لة تتوقف على الطلب العالمي على صادرات الدولة متمتعا بقدر كافي من المرونة وتلك مسأ

 فإن الواقع ,ية وبالنسبة لمدى توفر هذه الشرط في الصادرات الموريتان.نوعية تلك الصادرات

يشير إلى أن الطلب العالمي على هذه الصادرات ال يتمتع بالقدر الكافي من المرونة نظرا لكون 

، ومن المعلوم أن هذا )خامات الحديد واألسماك(هذه الصادرات تتشكل أساسا من مواد أولية 

  .النوع من السلع يتسم بانخفاض مرونة الطلب العالمي عليه

 فيتمثل في ضرورة تمتع العرض المحلي لسلع التصدير بدرجة عالية من , أما الشرط الثاني

المرونة، بمعني أن يكون اإلنتاج المحلي للسلع المعدة للتصدير قابال للزيادة بعد تخفيض العملة 

حتى يتمكن من تغطية الطلب المتوقع، وهذا الشرط هو اآلخر غير متحقق في موريتانيا وذلك 

 إنتاجية عاطلة، خاصة في قطاع الصيد البحري والذي تشير األرقام بالرغم من وجود طاقات

. ألف طن سنويا) 800 إلى 500(إلى أنه لم يبلغ بعد طاقته االستغاللية والتي تتراوح ما بين 
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لكنه يجب التنبيه إلى أن تشغيل هذه الطاقات لن يستجيب مباشرة للزيادة التي تحدث في الطلب 

 إضافة إلى أن تشغيل هذه الطاقات المعطلة يحتاج ,ار الصادراتالعالمي حينما تنخفض أسع

  .بدوره إلى مواد أخرى حقيقية تدعمها وتؤهلها لالندماج في االقتصاد الوطني

والشرط الثالث هو ضرورة استقرار األسعار المحلية لسلع التصدير، ذلك أنه لو ارتفعت هذه 

يستفيده المستورد األجنبي من هذا التخفيض األسعار بعد تخفيض قيمة العملة الوطنية فإنما 

سوف يخسره بارتفاع األسعار المحلية التي يشتري بها من البلد الذي قام بالتخفيض، ومن 

الواضح أن هذا الشرط ال يتوفر في دولة نامية كموريتانيا التي تعرف معدالت مرتفعة من 

 فمثال في سنة ,لق بزيادة الصادراتالتضخم، الشيء الذي يمحو أي أثر لعملية التخفيض فيما يتع

إال أنه في نفس السنة عرفت % 4.95: م عمدت الدولة إلى تخفيض قيمة األوقية ب1995

: مما يعني أن الثمن الذي سيشري المستورد سيتغير ب% 4.8األسعار المحلية ارتفاعا بلغ 

  .فقط% 0.15

عملة الوطنية نتائج إيجابية على الشرط األخير الالزم توفره حتى يكون لعملية تخفيض قيمة ال

ى التي  هو أن ال يقابل هذا التخفيض بتدابير مماثلة من الدول األخر,مستوى زيادة الصادرات

 فإن سياسة تخفيض قيمة العملة الوطنية هذه ينصح , وكما هو معلوم.تنتج سلعا تصديرية مماثلة

 صادراتها إلى حد كبير مما يعني أن بها صندوق النقد الدولي كافة الدول النامية والتي تتشابه

  .هذا الشرط ال يتوفر من حيث األساس

(  أن الشروط الالزمة إلنجاح سياسة تخفيض قيمة العملة الوطنية ,و هكذا يتضح مما سبق

  .في زيادة الصادرات ال تتوفر في موريتانيا على النحو الذي تقتضيه هذه السياسة) األوقية

  

ك شرطين أساسين يجب توفرهما حتى تتمكن سياسة تخفيض قيمة  فهنا,وبالنسبة للواردات

  .العملة الوطنية من تقليصها

ارتفاع األسعار أن السلعية مرنا، أي  أول هذه الشروط، أن يكون الطلب المحلي على الواردات

 بله انخفاض في الطلب علىيجب أن يقا) نسبة التخفيض(المحلية للسلع المستوردة بنسبة معينة 

ية األجنبية بنسبة أكبر من نسبة التخفيض، إال أن هذا الشرط يستوجب هو اآلخر شروطا السلع

أخرى حتى يكون قادرا على التحقق، وأبرز تلك الشروط أن يكون جهاز اإلنتاج الوطني قادرا 

قادرا على إعادة ) الجهاز اإلنتاجي(على إنتاج سلعة بديلة تحل محل السلع المستوردة، أو يكون 
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 منها إلنتاج سلع محلية تحل اموارده االقتصادية على نحو سريع لكي يخصص جزءتوزيع 

  .محل الواردات

 فإن هذه الشروط ال تتوفر في موريتانيا التي تتشكل وارداتها أساسا من ,و كما هو واضح

ذه ه ,من إجمالي الواردات من المواد االستهالكية% 80التي بلغت نسبتها (المواد الغذائية 

من إجمالي الواردات في المتوسط السنوي خالل الفترة % 45 إلى وصلت نسبتها ةيراألخ

من إجمالي المتوسط % 18.5التي بلغت نسبتها (، والمحروقات )2004 إلى 1985الممتدة من 

، وهي سلع ضرورية ال يمكن إنتاجها محليا على المدى القصير وال )السنوي خالل نفس الفترة

 ال يتوقع أن ينخفض الطلب على هذه السلع حتى ولو ارتفعت أسعارها االستغناء عنها، ومن ثم

  .بعد تطبيق سياسة التخفيض

في التقليل من حجم ) األوقية ( أما الشرط الثاني الالزم لنجاح تخفيض قيمة العملة الوطنية 

 فيتمثل في ضرورة أن تكون مرونة عرض الواردات كبيرة، بمعنى أن يقوم ,الواردات

األجانب بتخفيض الكمية التي يعرضونها من سلعهم في سوق البلد الذي يقوم بعملية المصدرون 

التخفيض وذلك لمواجهة انخفاض الطلب الذي طرأ على منتجاتهم بعد ارتفاع أسعارها محليا 

  .ألنه لو لم يفعل ذلك فستبقى األسعار مرتفعة وثابتة بعد التخفيض

لم تكلل بالنجاح في تخفيض ) األوقية ( ملة الوطنية يتضح أن سياسة تخفيض قيمة الع,مما تقدم

قيمة الواردات وال الزيادة في حجم الصادرات وذلك الختفاء الشروط الالزمة لنجاح هذه 

خرجت خاسرة من هذه العملية، و ) الدول النامية بصفة عامة(مما يعني أن موريتانيا . السياسة

الصادرات أصبحت في تراجع بعد التخفيض ذلك ألن عائداتها من النقد األجنبي عن طريق 

 وبالتالي ,واحتياجاتهم من النقود األجنبية الالزمة لتغطية الواردات أصبحت في تصاعد

فالمستفيد األكبر من هذا اإلجراء هو الدول المتقدمة التي أصبحت تدفع أقل من أجل الحصول 

بالنقد ( النامية التي ارتفعت قيمتها على المواد األولية وتجني أكثر من خالل وارداتها إلى الدول

  .بعد التخفيض) األجنبي

 أن صندوق النقد الدولي ومن ورائه الدول المتقدمة كانت على دراية تامة بأن هذا , وفي رأيي

اإلجراء يحمل في طياته بذور الفشل وأن الدول النامية ال تتوفر على الشروط الالزمة حتى 

الوطنية ذات فعالية، ولو أن األمر كان مخالفا لذلك للجأت هذه تكون سياسة تخفيض قيمة العملة 

 اإلجراء لكونه سيمنح صادرات هذه الدول النامية ميزة إلى معارضة هذا) المتقدمة ( لدول ا
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 عندما قامت الصين بتخفيض قيمة اإليوان ة، وهذا ما فعلته الواليات المتحدة األمريكيتنافسية

  1.ميزات تنافسية غير عادلةبدعوى أنه سيعطي صادراتها م

 نقول أنه رغم اإلجراءات المتخذة لزيادة الصادرات إال أن النتائج المتحققة مازالت ,و كخالصة

ما زال هناك الكثير من العوائق التي تقف و. بعيدة كل البعد عن ما هو مرغوب وما هو مناسب

 المستثمرين المحليين إلى من بين تلك العوائق عدم توجهحجر عثرة أمام ترقية الصادرات، و

على ) رغم الحوافز و المزايا الممنوحة لهذا القطاع(االستثمار بشكل كافي في مجال التصدير 

 إضافة إلى أن هؤالء المستثمرين ال ,العكس بالنسبة لما هو حاصل بالنسبة لمجال االستيراد

سات التمويل المتخصصة  غياب مؤس, العوائق أيضامن و.لون يفتقرون إلى الكفاءة الالزمةيزا

كما أن ضعف البنية التحية . غيرها تعبئة و تغليف وفي دعم و تمويل األنشطة التصديرية من

الالزمة للنشاط التصديري و النقص الكبير في المعلومات الضرورية عن األسواق الخارجية، و 

تصديري في فرص التصدير تبقى من أهم العقبات التي ما زالت تحول دون تطور النشاط ال

  .     موريتانيا

  

تقييم نتائج اإلصالحات االقتصادية على مستوى مؤشرات االقتصاد :  الثانيالمطلب

  الكلي
   معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي-1

م الرفع من 1985لقد استهدفت برامج اإلصالحات االقتصادية المطبقة في موريتانيا منذ 

كمتوسط سنوي خالل % 7، %4.6، %3.5، %4 إلى معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي

م، 199- 1992(برامج التقويم االقتصادي والمالي، والدعم والدفع، والتصحيح الهيكلي بمرحلتيه

  .، واإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر على التوالي)م1997- 1995

ج المحلي وتبين اإلحصائيات المنشورة من طرف السلطات الموريتانية أن معدالت النات

  .اإلجمالي قد شهدت تذبذبا يغلب عليه قصور هذه المعدالت المحققة عن بلوغ تلك المستهدفة

خالل برنامج التقويم % 3.6فقد بلغ المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

االقتصادي و المالي، و كما هو واضح فإن هذا المعدل عجز أن يصل إلى المعدل المستهدف و 

  %.4: لمقدر با
                                                   

1- www.aljazéera.net/info/economic, date de consultation 24-11-2004  
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 فقد كان األمر أكثر سوءا حيث كان البرنامج يسعى إلى ,و بالنسبة لبرنامج الدعم والدفع

كمتوسط سنوي، إال أن التدهور الذي حصل على مستوى % 3.5الوصول بمعدل النمو إلى 

 والقطاع الصناعي ,)م1991-1989(خالل الفترة % 0.4القطاع الريفي الذي بلغ نموه السنوي 

 تأثر سلبا بموقف البالد الداعم للعراق في حرب الخليج الثانية، الشيء الذي أدى إلى قطع الذي

  .تمويل معظم المشاريع في مجال الصناعة السمكية

وبالذات ( هذا التدهور كان كفيال بامتصاص نمو تطور القطاعات األخرى المكونة للناتج 

 وهكذا كان المعدل ,)برنامج الثالثةخالل سنوات ال% 11القطاع المعدني الذي نما بمعدل 

  .كمتوسط سنوي% 2المحقق بعيدا كل البعد عن ما هو مرسوم، حيث لم تتجاوز 

و كانت أفضل النتائج المحققة على مستوى معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي تلك التي 

%) 5.2(، حيث فاق المعدل المحقق )م1994- 1992(حصلت خالل برنامج التصحيح الهيكلي 

- 1995(، أما الفترة الثانية من برنامج التصحيح الهيكلي %)3.5(ذلك المعدل المستهدف 

%) 4.6(فلم تمكن السياسات المتبعة إلنعاش االقتصاد الوطني من بلوغ النمو المنشود ) م1997

وخالل مرحلة اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر كان %. 3.8حيث لم يتجاوز هذا المعدل 

) و كما هو واضح(  إال أنها1،%4.3المحلي ينمو بمعدالت معتبرة بلغ متوسطها السنوي الناتج 

لم تتمكن من الوصول إلى مستويات النمو التي كانت اإلستراتيجية تسعى إليها، و ربما قد يكون 

  ).كمتوسط سنوي% 7(ذلك راجع إلى مدى المبالغة في معدالت النمو المرسومة 

   عجز الموازنة العامة-2

شهدت الموازنة العامة للدولة تحسنا ملموسا خالل برامج اإلصالحات االقتصادية حيث حقق 

من الناتج المحلي اإلجمالي كمتوسط، هذا % 2.15 فائضا ميزانيا بلغ PREFالبرنامج األول 

مع العلم أن السنة السابقة لبدء تطبيق اإلصالحات االقتصادية عرفت عجزا في الموازنة العامة 

  .من الناتج المحلي اإلجمالي% 9.7: قدر ب

من الناتج المحلي اإلجمالي ليتم % 1.5 فقد بلغ عجز الموازنة العامة ,أما في البرنامج الموالي

 و تشكيل فائض م1997م إلى 1992 من التغلب عليه في برنامج التصحيح الهيكلي الذي أمتد

  . هذه الفترةمن الناتج المحلي اإلجمالي كمتوسط سنوي خالل% 0.25قدره 

                                                   
1- UNCTAD, Handbook, op, cit, P : 328 .   



 

 196

من % 36 فقد بلغ عجز الموازنة العامة معدالت قياسية تجاوزت ,أما في السنوات األخيرة

  1.م2004من الناتج المحلي اإلجمالي سنة % 23م، و 2003الناتج المحلي اإلجمالي سنة 

لى  يتضح أن السياسات والحلول المتبعة لمعالجة عجز الموازنة العامة للدولة تفتقر إ,مما تقدم

الفعالية، على األقل في األمد البعيد، مما قاد أخيرا إلى الوصول بعجز الموازنة العامة إلى 

  .معدالت تضاعف كثيرا عما كانت عليه قبل تطبيق اإلصالحات االقتصادية

   معدالت التضخم-3

شهدت مستويات التضخم انخفاضا في معدالتها مقارنة بالسنوات السابقة لتطبيق برامج 

ات االقتصادية، حيث بلغت معدالت التضخم ذروتها، إال أن هذا االنخفاض لم يبلغ إلصالحا

ثم % 5المستوى المطلوب، إذ كان البرنامج اإلصالحي يطمح إلى الوصول بمعدل التضخم إلى 

 ..م2004سنة % 2.4 دليستقر عن% 3 و ,%4.5 و ,%3.5إلى 

  

% 5.9 و ,PREF 8%نهاية برنامج  فإن معدل التضخم بلغ عن ,و كما يوضح الجدول التالي

م، و كما نالحظ فإن هذا 2004سنة % 6.35 و ,PAS نهاية دعن% 4.5 و ,PRC نهاية دعن

  . المعدل قد فاق المعدل المستهدف بما يقارب الضعفين

  2004-1985معدالت التضخم خالل الفترة ): 3-41(الجدول رقم
  04  03  02  01  00  99 98  97  96  95 94  93  92  91  90  89 88 87 86 85 السنوات

معدل 

  التضخم

14 10 8  8  7.4 3.6 5.9 5.6 8.1 4  4.8 6.1 4.5 8  4.1 3.3 4.7 3.9 4.13 6.35 

  :المصدر
- Ministère du Plan, bilan d’exécution du PREF, op. cit., P :04. 
- MAED, bilan économique et social 1990-1998, op. cit., P : iii Annexe.  
- ONS, Agrégats de la comptabilité Nationale, op. cit, P : 07. 
- ONS, Elément de conjoncture 2002, op. cit, P : 18. 
- ONS, publication janvier et décembre 2004.  
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و تجدر اإلشارة إلى أن التضخم الذي عرفته موريتانيا قد زاد من حدته عالقاتها مع الخارج، 

العالقة إلى نقل التضخم من الدول المتقدمة المصابة به، وهذا ما يعرف بالتضخم حيث أدت تلك 

  .المستورد

   المديونية الخارجية-4

شهدت المديونية الخارجية لموريتانيا تطورا مذهال خالل مرحلة ما من مراحل اإلصالحات 

يق اإلصالحات سنة بدء تطب( مليون دوالر 1425.1االقتصادية، حيث قفز حجم الدين العام من 

% 50م، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1998 مليون دوالر سنة 2135.5إلى ) م1985االقتصادية 

% 56.9: ، كما زاد معدل خدمة الدين خالل نفس الفترة ب)م1998-1985(خالل الفترة 

  ).3- 42الجدول رقم (

 كبيرا في إال أنه وفي المرحلة الالحقة عرف حجم الدين الخارجي، وخدمة الدين تراجعا

  .بالنسبة للثاني% 65.5بالنسبة لألول و % 63.32مستوياتهما بلغ 

 PPTEو لم يكن هذا التحسن نتيجة لسياسات التصحيح الهيكلي، وإنما هو راجع إلى مبادرة 

 دولة أخرى فقيرة، وتعاني من 19التي تم تصنيف موريتانيا في الدول المستفيدة منها إلى جانب 

 مليون كتخفيض للدين 622م على 1999ذا حصلت موريتانيا في يوليو وهك. عبئ المديونية

وتستفيد ).  مليون دوالر ديون متعددة األطراف361 مليون دوالر ديون ثنائية، و261(

 مليون دوالر سنويا، وستكون سنة 45من إلغاء ) م2017-1989(موريتانيا طيلة الفترة 

  1.تاني قادرا على تحمل عبئ دينهم السنة التي يصبح فيها االقتصاد الموري2005

  يوضح تطور الدين و خدمته في موريتانيا): 3-42(               الجدول رقم 

  مليون دوالر:                                                                          الوحدة

  2004  2002  2000  1998  1994  1991  1989  1985  السنوات    

1425  لدينإجمالي ا
.1  

1761.4
3  

1851.4  2015.4
4  

2135.5  1141.8  840.
6  

784.
2  

إجمالي 

  خدمة الدين

80.3  93.05  72.86  105  126  87.2  78.2  43.5  

  .173:  محمد ولد أعمر، مرجع سابق، ص-:   درالمص
                            - MAED; Bilan économique et social 1990-1998, op cit, P: 92.  

                                                   
  .173:  محمد ولد أعمر، مرجع سابق، ص  - 1
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  : ارتفاع معدالت البطالة-5

نتشار إن أبرز الظواهر السلبية التي نتجت عن تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي تمثلت في ا

ذلك بسبب مجموعة من اإلجراءات اتبعتها هذه البرامج وكان لها وارتفاع معدالت البطالة، و

  :األثر السلبي على الطلب على العمل، ومن أمثلة ذلك

متبعة لخفض عجز الموازنة العامة، والتي أدت إلى تخلي الدولة الموريتانية  اإلجراءات ال-

عن االلتزام باكتتاب الخريجين وتجميد التوظيف الحكومي، ) إال في قطاعات محدودة(نهائيا 

إضافة إلى تقليص دور الدولة في النشاط االقتصادي، الشيء الذي أدى إلى تراجع االستثمار 

  .ا لذلك من أثر على التشغيلالحكومي، و ال يخفى م

 إتباع سياسة نقدية انكماشية أدت إلى خفض حجم االئتمان الممنوح للقطاعات االقتصادية -

ولهذا كانت نتائج تطبيق . المختلفة التي يعتمد أغلبها في تمويل رأسماله الجاري على االئتمان

 اإلنتاج المحلي في كثير من هذه السياسة، زيادة حجم الطاقة اإلنتاجية العاطلة، وخفض مستوى

  .المشروعات، ومن ثم التأثير سلبا على الطلب على العمالة المحلية

كما أدت زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف رأس المال، الشيء الذي أدى إلى إحجام 

  . المستثمرين و أصحاب المدخرات عن استثمار أموالهم في مشروعات استثمارية جديدة

والتي كان لها األثر الكبير على تفاقم ظاهرة البطالة، وذلك من خالل عمليات  الخوصصة -

  .التسريح الكبيرة للعمال

و كما هو موضح في الجدول التالي، فإن معدالت البطالة قد ارتفعت بشكل قياسي حيث بلغت 

م قبل تطبيق اإلصالحات 1977فقط سنة % 9.6م، بعد أن كانت تبلغ 1998سنة % 26

  .م2000سنة % 28.9ية، ثم ارتفعت بعد ذلك حيث بلغت االقتصاد

  .تطور معدالت البطالة قبل و أثناء تطبيق اإلصالحات االقتصادية): 3-43(الجدول رقم 
          1997                        1998                          2000  

 وعالمجم  إناث  ذكور المجموع  إناث  ذكور المجموع  إناث  ذكور
8.2  14.7  9.6  22.2  35.9  26  25.7  33.9  28.9  

 Sources: 
MAED, bilan économique et social 1998-1990, op cit, P : xxii Annexe.-  

projet enquête permanente sur les conditions de vie , 2000profit de la pauvreté en Mauritanie , ONS-
.42: P, 2002avril ; des ménages 
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  : ارتفاع معدالت الفقر-6

إن الفقراء و محدودي الدخل هم أكثر الشرائح االجتماعية التي تتحمل العبء األساسي للتكاليف 

الذي ) أو تخفيضه(الناجمة عن تطبيق برامج التصحيح الهيكلي التي تعمل على إلغاء الدعم 

فاق العام الموجه يخصص للمواد الغذائية، وزيادة الضرائب غير المباشرة، وخفض اإلن

هذه اإلجراءات تعمل مجتمعة على . للخدمات األساسية، وزيادة الرسوم على هذه الخدمات

انتشار الفقر وارتفاع معدالته، و بالرغم من ذلك فإن المسوحات التي قامت بها موريتانيا تبين 

ة سن% 50.5م إلى 1990سنة % 56.6أن الفقر شهد انخفاضا في معدالته، حيث هبط من 

 مع أن هذا االنخفاض لم يكن متساويا على كافة 1م،2000سنة % 46.3م، ثم إلى 1996

األصعدة، حيث لوحظ تزايد خفيف للفقر في منطقة النهر، كما زادت معدالت الفقر في المدن و 

قلت في الريف، وهذا ما قد يرجع إلى تزايد معدالت الهجرة الداخلية والتحسن النسبي للخدمات 

  .لتحتية في الريفوالبنية ا

في معدالت الفقر لم يكن في الحقيقة ) المعلن عنه(إال أننا نستدرك ونقول أن هذا االنخفاض 

يعكس واقع األمر، فمثال إذ اعتبرنا خط الفقر والفقر المدقع المحددان من طرف البنك الدولي 

موريتانية  دوالر، و سعر صرف األوقية ال275 دوالر و 370: م على التوالي ب1992سنة 

الذي اعتمدته ( أوقية 67316 أوقية بدال من 88566م، نجد أن خط الفقر هو 2000سنة 

الذي تم اعتماده (  أوقية 50897 أوقية بدال من 65826، والفقر المدقع )المسوحات كخط للفقر

ومن هنا ستكون النتائج المعتمدة على خط الفقر والفقر المدقع الحقيقي ) كخط للفقر المدقع

  .ختلفة تماما، و ستكون معدالت الفقر أكثر ارتفاعا واقرب للحقيقةم

الذي حصل في معدل الفقراء ال يرجع إلى فعالية ) المجازي( و بالتالي يمكن القول أن النقص 

السياسات، و إنما هو راجع إلى تخفيض عتبة الفقر والفقر المدقع دون المستويات الحقيقية، مما 

من فئات المجتمع الموريتاني من دائرة الفقر نظريا وهم في الواقع أدى إلى إخراج الكثير 

  2.فقراء

  

  

                                                   
1 - ONS, profit de la pauvreté, op cit, p :25. 

  .211:  محمد ولد أعمر، مرجع سابق، ص- 2
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  خاتمة عامة
لإلصالحات االقتصادية متعددة امج أت الحكومة الموريتانية تطبيق بر تقريبا بد سنةمنذ عشرين

 هذه الدراسة تبيين أثر تلك  وقد حاولنا في,بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

، وذلك الموريتانية في الجمهورية اإلسالمية بشكل محددامج على قطاع التجارة الخارجية لبرا

-1980(إلصالحات االقتصادية من خالل التطرق إلى واقع التجارة الخارجية قبل تطبيق تلك ا

هذا  ل ذلك الواقع أبرزنا االختالالت التي عرفها، ومن خال)2004-1985( وبعدها )1984

ي كان من أهمها االختالل الهيكلي الذي يتميز به الهيكل السلعي للصادرات تل واالقطاع

والواردات الموريتانية، بسبب انخفاض حجم الصادرات وتركزها في سلعتين أساسيين هما 

  . من جهة أخرى، وزيادة وتنوع حجم الواردات من جهةالسمك وخامات الحديد

جراءات برامج اإلصالحات التي تم تنفيذها بأن سياسات وإ وقد تبين من خالل هذه الدراسة

ر قطاع التجارة الخارجية، يلم تنجح بدرجة كبيرة في تنمية وتطو) 2004- 1985(خالل الفترة 

ذلك أن االختالل في الهيكل السلعي للصادرات والواردات الموريتانية ال يزال قائما، كما أن 

ن نسبة دية كهدف لها لم يتحقق، بل إتنوع الصادرات الذي حددته برامج اإلصالحات االقتصا

قطاعي الصيد والحديد أصبحت تشكل نسبا متقدمة في السنوات من  الصادرات الموريتانية

  .األخيرة

وعلى الرغم من أن الميزان التجاري عرف فائضا خالل بعض السنوات من فترة اإلصالح 

 إال أن برنامج ,الدعم والدفع و، وبالذات خالل برنامجي التقويم االقتصادي والمالياالقتصادي

التصحيح الهيكلي، واإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر في المدى المتوسط شهدا عجزا في 

  . الميزان التجاري

  :نتائج اختبار الفرضيات

الفرضيات بعد العرض المفصل لمختلف جوانب الدراسة يمكننا أن نتحقق من صحة أو خطأ 

  .التي انطلقنا منها

للفرضية األولى والتي تقول بأن السياسات االقتصادية التي تم تبنيها في إطار بالنسبة 

 .اإلصالحات االقتصادية لم تسهم في معالجة االختالل الهيكلي في الميزان التجاري الموريتاني

 في خاصة, بعض السنواتفقد تبين أنه بالرغم من أن الميزان التجاري قد حقق فائضا خالل 

، )البرنامج الثاني(، و برنامج الدعم والدفع )البرنامج األول(االقتصادي و المالي برنامج التقويم 
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إال أنه و كما يبدو أن تلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة العجز لم تكن ذات فعالية على األمد 

-1992(الطويل حيث تحول هذا الفائض إلى عجز استمر طول فترة برنامج التصحيح الهيكلي 

يزال  مما يعني أن العجز ما ,)م2004-2001(تراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر ، واإلس)م1997

 والشيء الذي حصل هو زيادة في كمية وقيمة الصادرات من خامات )إن لم يكن في تفاقم(قائما 

ما زالت يادة تذكر والحديد واألسماك، زيادة على ذلك فإن عدد السلع المصدرة لم تعرف ز

، كما أن )و في بعض الحاالت كلها( تشكل معظم الصادرات الموريتانية سلعتي الحديد و السمك

 حيث بلغ ,معدل نموها في ازديادلواردات السلعية ال يزال قائما واالختالل الهيكلي في بنية ا

خالل %) 16.75(، و%)1.8- (معدل نمو الواردات خالل برنامج التقويم االقتصادي والمالي 

خالل %) 16.9(خالل برنامج التصحيح الهيكلي، و%) 12(برنامج الدعم والدفع، و

  .اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر

يقوم ) كحل(وفيما يتعلق بالفرضية الثانية التي تقول بأن إجراءات تخفيض قيمة العملة الوطنية 

على افتراض خاطئ بالنسبة لموريتانيا بوصفها دولة نامية، فقد اتضح من خالل العرض أن 

روطا يجب توفرها حتى يكتب لهذا اإلجراء النجاح أو حتى يكون له مغزى، و قد تبين هناك ش

أن موريتانيا ال تتوفر على البيئة المناسبة وبالتالي الشروط الالزمة إلنجاح هذا اإلجراء و عليه 

  .لة ال تتعدى كونها مغامرة نتيجتها معروفة قبل أن تبدأمسأفال

 ال يعدو كونه التي تقول بان النمو في قيمة الصادرات الموريتانيةأما بالنسبة للفرضية الثالثة و

 حيث رأينا أنه في الوقت الذي تظهر فيه اإلحصائيات نمو قيمة , بالفعلتتأكدفقد  نموا كاذبا

يم تلك العائدات بالعملة الت مرتفعة نجد انه عندما يتم تقيبمعد) مقومة باألوقية(الصادرات 

: فعلى سبيل المثال ال الحصر.  أن هذه العائدات في تدهور وانخفاضنالحظ) الدوالر(الصعبة 

إال انه إذ % 23.6م مقومة باألوقية نسبة نمو بلغت 1998عرفت عائدات صادرات الحديد سنة 

  %).5.6-(يم بالدوالر فإننا نجد أن هذه العائدات قد انخفضت بمعدل قدره انتقلنا إلى التقي

العائدات من العملة الصعبة هي الثمرة الحقيقية المجناة من وراء  إلى أن زيادة ,تجدر اإلشارة

  .زيادة كمية الصادرات

  :النتائج العامة للدراسة

 إن ابرز نتيجة يمكن أن نخرج بها من خالل هذه الدراسة هي أن السياسات المتبعة ضمن - 1

رة الخارجية، برامج اإلصالحات االقتصادية فشلت في تحقيق معظم أهدافها على مستوى التجا
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فعجز الميزان التجاري ال زال قائما والصادرات الموريتانية مازالت تتركز حول مادتي الحديد 

 . والواردات تشهد ارتفاعا في معدالتها,و السمك

 إن تخفيض قيمة العملة الوطنية الذي حدث عند بداية تطبيق اإلصالحات وتكرر بعد ذلك - 2

وات نتائج إيجابية على مستوى الميزان التجاري، بل على عدة مرات لم يعطي في أغلبية السن

لم يساهم في تشجيع س من ذلك فقد أدى في بعض السنوات إلى تزايد فاتورة الواردات والعك

  .الصادرات كما يروج لذلك صندوق النقد الدولي ومنظروه

ح االقتصادي  على الرغم من السياسات واإلجراءات التي تم تنفيذها في إطار برامج اإلصال- 3

بهدف تشجيع و ترقية الصادرات إال أن هناك العديد من المشاكل والمعوقات مازالت تحول 

  .دون ذلك

 لقد أسهمت سياسة تحرير التجارة الخارجية التي اتبعتها الحكومة في زيادة حجم التبادل - 4

سنة (م 1985مرات مقارنة بسنة ) 5( بما يناهز خمس م2004 حيث تضاعف سنة ,التجاري

  ).بدء تطبيق اإلصالحات االقتصادية

 لقد تبين لنا من خالل هذه الدراسة أن التنمية االقتصادية في موريتانيا خالل جميع مراحلها - 5

تعتمد إستراتيجية غير متوازنة وبصفة خاصة بين قطاعي التصدير األساسيين، حيث تركز هذه 

، )الحديد(خرى على القطاع االستخراجي اإلستراتيجية على قطاع الصيد البحري تارة، وتارة أ

ناهيك عن االهتمام غير المتكافئ بين هذين القطاعين من جهة والقطاعات االقتصادية األخرى 

  .من جهة ثانية

 أن السلطات الموريتانية لم تكن جدية في تحقيق التنمية , من النتائج التي توصلنا إليها- 6

) المكبوت( الحقيقي االقتصادية األصولية، وأن الهدفاالقتصادية من خالل تطبيقها لإلصالحات 

عجز الموازنة، عجز  (العجوزاتالتمويل األجنبي من جهة، وتأجيل انفجار أزمة تدفق  هو

، وهو ما تحقق لهم لكن بشكل آني، وفي مقابل ذلك من جهة أخرى...)ميزان المدفوعات

ر، ومن ابرز ذلك فكرة االعتماد ظهرت في موريتانيا بعض المشاكل و تجذر فيها البعض اآلخ

بدل االعتماد على ) مع ما يحمل من مشاكل( على العالم الخارجي للحصول على التمويل 

  .الذات

 حققت برامج اإلصالح االقتصادي في موريتانيا بعض , على مستوى االقتصاد الكلي- 7

 ,ميزانية في الفائض – في بعض السنوات –تها، حيث حقق األهداف الكمية التي رسم
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وانخفضت نسبة االستثمارات العمومية إلى الناتج المحلي اإلجمالي، وتم تقليص اإلنفاق العام في 

 وفي نفس الوقت عجز البرنامج عن الوصول بمعدل نمو الناتج المحلي ,بعض بنود الميزانية

إلى ) الحقيقية( وفشل في تخفيض معدالت التضخم , البرامجِقبلِإلى المعدل المستهدف من 

  .المنسوب المطلوب، كما أسهمت هذه البرامج في ارتفاع معدالت البطالة

 إلى أن تطبيق سياسات التحرير االقتصادي في بلد كموريتانيا قد ال , في النهاية نخلص- 8

يؤدي بالضرورة إلى الخروج من األزمة، بل ربما يؤدي إلى تفاقمها، ويتوقف األمر على مدى 

 مع ظروف اقتصاد البلد المعني، إال أنه في مرحلة ماتلك السياسات مالئمة وتكييف إجراءات 

يقود إلى كارثة، ورغم أن األزمة أخف ضررا من الكارثة فقد أصبح عدم تطبيق تلك السياسات 

   .يكون الطريق بينهما قصيرا

 واإلجراءات التي تم تطبيقها في ,إتباعها التي تم  وكنتيجة عامة، نقول إن كل السياسات- 9

  . لم تأت سوى بكثير من الغث وقليل من السمين األصوليةإطار برامج اإلصالحات االقتصادية

  

 :تالتوصيا

وتنويع قاعدتها والتركيز على ) غير الحديد والسمك( ضرورة االهتمام بالصادرات األخرى -

مثلة إخضاع ما يتم تصديره من هذه الثروة لرقابة الدولة مالحمراء و) الحية(صادرات اللحوم 

 .في مصالحها المختصة

 تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في المشاريع اإلنتاجية وخاصة المشاريع الزراعية -

والحيوانية، خاصة إذا علمنا أن موريتانيا تتوفر على مناطق غنية وخصبة غير مستغلة، وثروة 

وزيادة حيوانية كبيرة، وعليه فإنه من الضروري استغالل هاذين الموردين في تحسين 

  .الصادرات

 نوصي بإتباع إجراءات أكثر فاعلية من تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي والبنك -

 .  الدولي للحد من نمو الواردات وزيادة الصادرات

 ضرورة االعتماد على الذات للحصول على تمويل التنمية، والتخلي عن فكرة االعتماد على -

 . شية إلى حد بعيدالعالم الخارجي التي أصبحت متف
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  :آفاق البحث

ل مختصر خالل إعدادنا لهذه الدراسة الحظنا أن هناك العديد من المواضيع التي تطرقنا لها بشك

ال أن هذه المواضيع بإمكانها أن تكون نقطة انطالق لبحوث إ ,)حسب ما يخدم دراستنا( 

  :ودراسات جديدة، ومن بين هذه المواضيع

كية المطبقة في برامج اإلصالحات االقتصادية على قطاع التجارة  أثر اإلصالحات الجمر-

 .ةالخارجي

 . دور سياسة تحرير التجارة الخارجية في زيادة الصادرات الموريتانية-
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