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  نظرية المساعدة األجنبية وممارساتها

 
 د. بوريس بيجوفيتش

 رئيس مركز الدراسات الديمقراطية الحّرة 
 الصرب-رادججامعة بل -أستاذ علم االقتصاد في كلية الحقوق

 

 تحليل المساعدة األجنبية

يحتوي على بضععة أجعزا ا الجعز  األول هعو  وهذا الموضوع ،تحليل المساعدة األجنبية حول يدور اليومموضوع نقاشنا 
 التحليل المعياريا 

 ما منطق المساعدة األجنبية؟ هذا هو السؤالا 

للمسعاعدة األجنبيعةا وبعدال  مع   اغير أننعا سعنجري تحلعيإ  ايجابي ع التحليل المعياريا االسؤال هو أساس   هذاوالجواب على 
يكو  سؤال التحليل اإليجعابي هعو: س اااعدة األجنبية الى دولة ما؟أ  نسأل: لماذا يجب اعطا  )أو عدم اعطا ( المس

 ا تهاسوف نحلل آلي بعد ذلك ااما السبب الحقيقي ورا  مشاركة بعض الدول في اعطا  المساعدة األجنبية؟
وشعر  هعذا النتعائل: لمعاذا  ة،ا سعوف نرّكعز علعى التحليعل التجريبعي للمسعاعدة األجنبيعهعاوم  ثّم، سوف نرّكز على نتائج

 تخفق المساعدة األجنبية في نهاية المطاف في تحقيق هذا األشيا  التي م  المفترض أ  تكو  غايات لهاا 

 التحليل المعياري: مصائد الفقر

 مصعيدة” المقصعود بععمعا ف ا“امصعيدة الفقعر“معياري للمساعدة األجنبيعة هعو معا يععرف بععال المنطق األساسي ورا  التحليل
 كأسععاس منطقععي“ مصععيدة الفقععر”مفهععوم  يضعععو أولئععك الععذي   ع معع  وجهععة ن ععرانهععا آليععة ذات دائععرة مفرغععة  اا؟“الفقععر

دخعل السعكا  لإسعتهإك، تعنخفض مع عم البلعدا  فقيعرة يعذهب  ه فعيألنع ع تعمعل علعى النحعو التعالي:للمساعدة األجنبيعة 
ععع المعععدخراتاوأل  المعععدخرات العععى مععععدالت االدخعععار المنخفضعععة  حيعععؤ تعععؤدي ااامنخفضعععة، تعععنخفض االسعععتثمارات أيض 

 ا اعادة انتاج الفقرما يعني وهو  ،معدالت استثمار المنخفضة، وأل  معدل االستثمار منخفض، ينخفض معدل النمو
نمعو  التعي تعؤدي العىاسعتثمارات منخفضعة، وهي بدورها تؤدي الى مدخرات منخفضة،  يؤدي الى في البدايةالفقر فاذ  

 هذا هي آلية مصيدة الفقرا  االى الفقرا نعدم يقودممنخفض أو 
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 مصائد الفقر ونموذج النمو ثنائي الفجوة

جنععوب شععرق  تعامععل معع  والععذيا  ،رودا -فععي المقععال الععذي كتبععه روزنشععتاي  1943هععذا ايليععة عععام ل كععا  أول وصععف
 ري الذي احتوته أعمال روسعتو )منهعا لها في الشر  الن اآلية مصيدة الفقر تعزيز   ووجدتأوروبا كحالة لمصيدة الفقرا 

مسعاهمة جيفعري سعا   عإوة علعى ،الذي صدر في ستينيات القر  العشري ( ،شيوعيبيا  العلى سبيل المثال: ضد ال
 ا 2005في هذا المجال عام 

نمعوذج علعى  تنويععةمجّرد  الذي يعد ع ما يعرف بنموذج النمو ثنائي الفجوة وم  النماذج الشبيهة بنموذج مصائد الفقر،
دو  تحقيععق   العملععة الصعععبة )فجععوة أخععر ( تحععوالقلععة الععذي يقععول بععأ  المععدخرات المنخفضععة )فجععوة( و ع  مصععيدة الفقععر

  في الدول الناميةا  الفعالالنمو 

 فرضيات في نظرية مصيدة الفقر

 وهنععا تبععدواتا آخععذي  كععل هععذا األمععور بعععي  االعتبععار، يجععب أ  نخععرج معع  مصععيدة الفقععر، وأ  نعمععل علععى سععد الفجععو 
أسعواق رأس  القصعور فعيغيعر أنعه توجعد فرضعية هنعا:  ،الطريق الوحيعد لتحطعيم مصعيدة الفقعر وكأنهاالمساعدة األجنبية 

ال يعؤدي دورا علعى  البعاحثي  عكمعا يعر  بععض  وربمعا ع ،سوق رأس المال ال يعؤدي دورا كمعا يجعبحيؤ  الدولية،المال 
 اإلطإقا 

لن ريعة مصعيدة  ااالسعتدامةا ووفق عب تتعلق قضيةلك  ثمة  ،، وم  الممك  أ  تكو  جذابةطةشديدة البساايلية بمجملها 
“: اإلقعإع”وهعذا معا وصعفه والعت روسعتو بعع  ،امو مستدام  حالما يغادر البلد مصيدة الفقر ويخرج منها، يصبح النفالفقر، 

 ا اق في الجو، يصبح المستقبل مشرق  فحالما يقل  البلد ويحلّ 

 صائد الفقر فعاًل على أرض الواقع؟ هل توجد م

 لفكعرة تجريبعيدحعض  اذ  لعدينا ،فريقيعااأ  مصائد الفقر غير موجودة في  ،2007 في وراداتز ،ياكر مساهمة  تأ هر 
 ،عبععر الععدول مختلفععة  المعيشععةتوجععد مصععائد الفقععر علععى أرض الواقعع ، يجععب أ  تكععو  مسععتويات  لكععيصععيدة الفقععرا فم

وال هعو بالضععبط نفسععه جععفععي أن المعيشعةفمسععتو   انفسععهم فععي جميع  الععدولاأأل  البشععر هعم  ،هعو ذاتععه المعيشععةومسعتو  
 ا  النععاس فععي هععذا الععدولالك  وفق ععمععا معع  سععبب يععدعو الععى وجععود فععرق بععيف بيععا،أثيو  كمععا فععي الكونغععو، أو نيجيريععا، أو 

 ا المعيشةحتى توجد مصائد الفقر، يجب أ  يوجد فرق في مستويات فللن رية، 

 مصائد الفقر غير موجودة في الواقع؟  أنن، لو ماذا إذ

معاذا لعو أ  مصعائد الفقعر غيعر موجعودة فعي الواقع ؟ االسعتثمارات المتزايعدة ”يتسعا لو :  لك  هعذا ال يقنع  العبعض، العذي 
نعا ال أفهم آلية عمل هعذا العدوا ،لك  ال بعأس؟ دعو : ”أحد األشخاص قولي، اذا نح  قارنا ذلك بالدوا ، ساحسن   ا“جيدةا
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حععل المشععكلة دو  أ  نفهععم أسععبابها مععا هععو اال الطريععق  اا ا “أفضععلا هععذاا كلمععا كثععرت كميععة الععدوا ، كععا  هنسععتخدم
 المختصر نحو خلق مشاكل أكبر م  تلك التي تعمل على حّلهاا 

كيف يتم اختيعار المشعروعات االسعتثمارية، وكيعف يلتعزم المسعتثمرو  بهعذا  :والمشكلة الكبر  باالستثمارات المتزايدة هي
  المشاري ، وكيف يمك  تحقيق كفا ة هذا االستثماراتا

 تحليل جانب العرض من المساعدة األجنبية

حة أحدهما هو جانب العرض: لماذا تعطي الدول المان ،هناك نوعا  أساسيا  م  التحليل اإليجابي للمساعدة األجنبية
أ  موّجعععه  ، بمعععا ال يعععدع مجعععاال  للشعععك2000ععععام  "ودوالر ،سعععينايآل"لعععع  يعععر هعععر اإلصعععدار األخي ااالمسعععاعدة األجنبيعععة؟

االعتبععارات السياسععية ال االقتصععاديةا فالعديععد معع  الععدول لععديها التزامععات  تحركععهالمسععاعدة األجنبيععة معع  جانععب العععرض 
معع  مسععاعداتها األجنبيععة الععى المسععتعمرات  %57مثععال، تعطععي فرنسععا علععى سععبيل الف ،سياسععية تجععاا مسععتعمراتها السععابقة

للععدول معع  دعععم وتأييععد فيدة تالبلععدا  المسعع بمععا تقدمععهوفععي بعععض الحععاالت يععرتبط االعتبععار السياسععي  ،الفرنسععية السععابقة
دة تعرتبط ، تبعّي  أ  العضعوية فعي مجلعس األمع  التعاب  لممعم المتحع2006وويركعر ععام  ،مكعويكوز  اصعدارالمانحةا في 

ع بعالطب و  ،%59بزيادة المسعاعدات األمريكيعة بنسعبة  فالعدول التعي تحصعل علعى  وعليعه ،اهنعاك مقابعل يجعب تقديمعه دوم 
 لما يعتبر مصلحة أمريكيةا  ايكو  تصويتها في مجلس األم  وفق  المساعدة م  أمريكا سوف 

 جانب الطب من المساعدة األجنبية

فعلععى سععبيل  رديئععة،أو  رشععيدة معع  حيععؤ كونهععا ،السياسععات العامععة للبلععد المسععتفيدب ر اكثيعع يتععأثرو تبععّي  أ  المععانحي  ال 
أنعه ال توجعد صعلة علعى اإلطعإق بعي  مسعتو  الفسعاد  ،2002ععام  Alesina and Weder اصعدارتبي  مع   ،المثال

 أقعلا ومعع  مسعاعدةي أنهععا سعوف تحصعل علععى مع  دولععة أخعر  ال يعنع اكعو  واحععدة مع  العدول أكثععر فسعاد  ، فوالمسعاعدة
معععا يسعععّمى بعععأثر العععنهم: كلمعععا حصعععلت علعععى المزيعععد مععع   يطعععر  "ولعععي  ،تورنللعععع" حعععديؤجانعععب الطلعععب، هنعععاك اصعععدار 

المساعدة، كانت حاجتك الى المساعدة أعلىا سوف نتحدؤ في وقت الحق ع  آلية أثر النهما لك  دعونا اي  نركز 
 على آلية المساعدة األجنبيةا 

 ر للمشاريع االستثماريةدة على شكل تمويل مباشعدم كفاءة المساع

لعيس ”قد يقول قائل: و  ،احد  آليات المساعدة األجنبية هي التمويل المباشر للمشروعات االستثمارية في البلد المستفيد
أو بكلمات أخر   ع لهذا االستثمارات الحديةفهل اإلنتاجية  :مهمةالمسائل ال اال أ  هناك عدد ا م  ،“يئهذا باألمر الس

بعالطب  هعذا الكفعا ة  اامع  االسعتثمارات التعي يمولهعا رأس المعال الخعاص؟أم مساوية أكبر  ع هل كفا ة هذا االستثمارات
 ،لهعذا المشعاري مطلعوب مععدل عائعد مععي   كما ال يوجد ،ألنه ال توجد معايير سوق الختيار المشروع االستثماري ،أقل

 تنخفض اإلنتاجية وتنخفض معها الكفا ةا  لكلذو  ،لذلك ال يوجد خيار للسوق
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انهععم ال يخضعععو  للمسععا لة أمععام دوائععر انتخابيععة فععي البلععد  ااهععؤال  المسععتثمري ؟ الععذي يسععائلذلععك، معع   الععىباإلضععافة 
فالنعععاخبو   ،تلعععك العععدوائر فعععي الدولعععة المانحعععة والتعععي ال تهعععتم بالكفعععا ة االقتصعععادية فعععي البلعععد المسعععتفيدل لكععع  ،المسعععتفيد

 لإستثمارات في تشاد أو سيراليو ا  الحديةال يهتمو  باإلنتاجية  ع وبكل بساطةع  فرنسيو ال

 وازنةالمدعم لالمساعدة األجنبية 

ع ،للمسعاعدة األجنبيعة الفتةآلية أخر   لموازنعة  اوهعي معا تععرف بعدعم الموازنعةا لمعاذا يتععي  علعى دولعة معا أ  تعوفر دعم 
وفعي الوقعت ذاتعه  ،المنطق ورا  ذلك هو: دعم الموازنة لبلد ما سوف يؤدي الى خفض العب  الضريبي اادولة أخر ؟

أل  المزيعد مع  الحعوافز سعوف تتعوفر  ،سعيؤدي العى زيعادة االسعتثمارات األجنبيعة بعدوراوهعذا  ،على تواز  الموازنة يحاف 
 للمستثمري  م  القطاع الخاصا 

ععام  Booneالحكومعة المسعتفيدة، كمعا  هعر فعي )بعو (  هتتبعع العذيذج السعلوك غير أ  ذلعك المنطعق يعتمعد علعى نمعو 
أحععدها الحكومععة النخبويعةا والحكومععة النخبويعة تعنععي أ  دععم الموازنععة يععذهب  ،ا فهنعاك ثإثععة نمعاذج معع  السعلوك1996

ا هعي النخبعة، وهعذا يعنعي فعي الععادة تعتبعر الحكومعة نفسعهو  ،واإلنفاق العام يذهب الى نخبة المجتم  ،الى اإلنفاق العام
 أ  أثريا  المجتم  سيزدادو  ثرا ا 

 نماذج مختلفة من سلوك الحكومة

وسعيتم توزيععه  ،أي أ  دعم الموازنة سيؤدي الى زيادة اإلنفاق العام ،ثمة امكانية لقيام حكومة حّرة يتساو  فيها الجمي 
معععا يعنععععي أ  ب ة،معععة الموجهعععة نحعععو السعععوق الحعععر ، هنعععاك خيعععار للحكو اا وأخيعععر  المسعععاواةبعععي  النعععاس بدرجعععة أعلعععى مععع  

معا سعيؤدي م ،، وسيؤدي دعم الموازنة في الواق  الى خفعض الععب  الضعريبيعليه االستهإك العام سيبقى على ما هو
لذا فعن   ،الى زيادة الحوافز المقدمة لإستثمار الخاصا لقد تبّي  أ  النموذجي  األول والثاني أقرب الى الحقيقة والواق 

أو حتى أ  يصبح هذا  عليه، عم الموازنة يؤّدي الى زيادة اإلنفاق العام م  اإلبقا  على العب  الضريبي على ما هود
 العب  أكبر م  عدم حدوؤ زيادة في االستثمارات الخاصةا 

ومععدالت نمعو العدول فعي  ،والخريطة البسيطة لتدفق المساعدات العى شعبه الصعحرا  اإلفريقيعة ،وت هر النتائل التجريبية
 بينهما )بي  تدفق المساعدة ومعدالت النمو(ا  اا واضح  ترابط   ،شبه الصحرا  هذا

 النتائج التجريبية

 م  الواضح أ  ثمة خطأ ماا  اكلما زاد حجم المساعدة، كا  معدل النمو أقلا
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 عات الدولية الخاصةا هذا ايرا  تعبر ع  آرا  كاتبيها وال تعبر بالضرورة ع  رأي مركز المشرو 

يصر  مركز المشروعات الدولية الخاصة بطب ، وترجمة، و/أو استخدام المواد المتاحة في قاعات التدريس م  خإل موق  معهد التنمية 
م هذا ( اخطار المركز بمكا  وكيفية استخدا2( اإلشارة بشكل مناسب للمؤلف األصلي وللمركز، )1التاب  للمركز على اإلنترنت بشرط: )

 المادةا

 

 مركز المشروعات الدولية الخاصة 
(Center for International Private Enterprise)  
1211 Connecticut Ave NW • Suite 700 • Washington, DC 20036 • USA 

ph: (202) 721-9200 • www.cipe.org • e-mail: education@cipe.org 
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