
 مقدمة :

يعتبر النمو االقتصادي في الوقت الحاضر أحد األهداف الرئيسية 

وتحقيقه ليس باألمر  للسياسة االقتصادية في مختلف بلدان العالم ،

السهل ، إذ أن هناك متطلبات أساسية وشروطا مسبقة يجب توفرها 

لتحقيقه بالشكل المطلوب ، ولعل من أهم هذه العناصر األساسية توفر 

الموارد المالية الكافية إما لتمويل اإلستثمار وتحقيق الزيادة في 

، وفي ة الدخل واإلنتاج أو لمواجهة عجز مؤقت في الموازنة العام

. سبيل توفير هذه الموارد تلجأ الحكومات إلى اإلقتراض   

وتختلف القروض في أنواعها من حيث كونها داخلية أو خارجية ، فقد 

يكون بعضها طويلة األجل أو قروضا قصيرة األمد تتجلي في التسهيالت 

اإلئتمانية التي يمنحها الجهاز المصرفي للدولة وهيئاتها العامة  

القطاع العام وذلك لمقابلة اإلنفاق الجاري أو بعض  أو لشركات

 الظروف الطارئة والتي تتطلب سيولة المشروع .

وبالرغم من الخالفات التي تثار بشأن القروض وخطورة االعتماد عليها 

كمصدر من مصادر اإليراد العام، نظرا للمشاكل التي تثيرها من حيث 

الهامة لتغطية النفقات  أعبائها االقتصادية فما زالت من المصادر

والسيما غير العادية ، وقد تزايد حجمها بالنسبة لمعظم دول العالم 

الدول اآلخذة في النمو والتي تفتقر إلى موارد تمويل مشروعاتها 

 التنموية .

كما تعد ظاهرة إزدياد القروض إحدى الصفات المالية للدولة في 

العامة مند الحرب  العصر الحديث ، وقد زادت سرعة تكوين القروض

بلغت القروض في  مثال العالمية األولى ففي الواليات المتحدة األمريكية

بليون دوالر  24,3بليون دوالر والتي ارتفعت الى  1,10مبلغ  1890عام 

 1959وقدرت عام  1940بليون دوالر سنة  43ثم ارتفعت الى  1920عام 

  بليون دوالر . 284بمقدار 

ويمكن تعريف القرض العام أداة لمد الدولة بالمواد الالزمة لمقابلة 

لتحقيق أهداف الظروف الموسمية أو الطارئة ، وكذلك هو أداة هامة 

لإلسراع في النمو االقتصادي ودرء األزمات وتحسين إقتصادية وإجتماعية 

  .توزيع الدخول 

ن العام أشخاص يكون القرض داخليا إذا قام باالكتتاب في سندات الدي

طبيعيون أو اعتباريون داخل الدولة المقترضة ويكون القرض خارجيا 

عندما تعقد الدولة قرضا مع دولة أجنبية أو مؤسسة مالية دولية ، 

 لكن القرض الخاجي يتطلب وجود ضمانات من الدولة المقترضة . 

نعكاسات وآثار على السياسة االقتصادية والشأن إولهذه القروض 

الداخلي  للدولة المقترضة ، وبناء على ما تقدم بيانه يمكننا طرح 

 االشكال التالي : 

ما هي انعكاسات و آثار االقتراض على السياسة االقتصادية للدولة 

 المقترضة ؟ 

 وعلى إثر اإلشكالية أعاله يمكننا طرح التساؤالت التالية : 

وهل تنعكس ية ؟ لقروض الداخلية والخارجاالقتصادية ل ثاراآلماهي 

سلبا أم إيجابا على االقتصاد الوطني للدولة المقترضة؟ وهل يمكن أن 



يتحقق اإلنعاش االقتصادي للدولة المقترضة بشرط وجود حوكمة جيدة 

 لالقتراض ؟ 

 ولإلجابة على التساؤالت أعاله سنقترح التصميم التالي :

 المحور األول : اآلثاراالقتصادية للقروض الداخلية 

 أوال : أثر القرض الداخلي في مرحلة إصدار القرض 

 ثانيا : أثر القرض الداخلي في مرحلة اإلنفاق 

 المحور الثاني : اآلثاراالقتصادية للقروض الخارجية 

 أوال : أثر القرض الخارجي في مرحلة اإلنفاق 

 ثانيا : أثر تسديد القروض الخارجية  

 

 المحور األول : اآلثار االقتصادية للقروض الداخلية 

يؤثر اإلنفاق الكلي للمجتمع في اإلنتاج الكلي ، فكلما ازداد اإلنفاق 

سلسلة العملية إزداد الناتج المحلي مما ينتج عنه االنتعاش في 

االقتصادية الداخلية ، وبالمقابل إذا انخفض حجم اإلنفاق الكلي 

ينخفض حجم الناتج الكلي ويتراجع معدل النمو االقتصادي فلهذا تلجأ 

 الحكومات لالقتراض الداخلي أوالخارجي .

القتراض الداخلي ل االقتصاديةثاراآلوسنركز في هذا المحور على   

 أوال : أثر القرض الداخلي في مرحلة إصدار القرض 

المعدة لالستثمار ألن تؤدي عملية االقتراض إلى إنخفاض حجم المدخرات 

اإلقتراض يمثل أستقطاعا من مدخرات األفراد وأيضا إستقطاعا من القوة 

الشرائية لألفراد فيقل اإلستهالك الخاص واإلستثمار الخاص يؤدي إلى 

على الدخل القومي .إنكماش  أثر إحداث  

لكن إذا تحصلت الدولة على القرض من مدخرات األفراد المعطلة 

والبعيدة عن النشاط االقتصادي " المكتنزة" ، فأثر القرض يؤدي إلى 

زيادة تيار اإلنفاق النقدي أي على شكل زيادة في القوة الشرائية 

وارتفاع في الطلب وبالتالي توسع في دائرة النشاط االقتصادي بفعل 

اإلتجاه نحو التشغيل الكامل.وأثر المضاعف   

 االقتراض من البنوك التجارية ومن البنك المركزي :

إذا كان مصدر القرض من االحتياطات التي ال تؤثر على القدرة 

االقتراضية للبنوك ، فإن أثر القرض يكون توسعيا على شكل زيادة في 

القوة الشرائية وارتفاع في الطلب وزيادة في اإلنتاج ، ألن هذه 

المؤسسات المالية تستطيع إحداث قوة شرائية جديدة تضاف إلى 

وذلك عن طريق االقتراض اإلضافي على االحتياطي الموجود في التداول 

للبنوك التجارية واالصدار النقدي الجديد بالنسبة للبنك المركزي 

دون أي أثر لالستثمار الخاص ،أي دون أن تضطر إلى تخفيض قروضها 

ظرا لالحتياجات النقدية الزائدة لدى البنوك فليس لالقتصاد الخاص ن

للقرض في هذه الحالة أثر انكماشي بل له آثار توسعية على معدل 

 النشاط االقتصادي .



 ثانيا: أثر القرض الداخلي في مرحلة اإلنفاق 

تستعمل القروض الداخلية في تمويل االنفاق العام، وهذا األخير يؤدي 

إلى إحداث آثار توسعية في االقتصاد الوطني وعلى الكميات االقتصادية 

 الكلية وعلى إثر ذلك سندرس أثر القرض الداخلي الحقيقي والمزيف .

 أثر القرض الداخلي الحقيقي :

تتوقف اآلثار االقتصادية للقرض العام الحقيقي على طريقة إستخدام 

حصيلة القرض فتكون آثاره توسعية، إذا أنفق القرض في مجاالت 

إستثمارية فيطلق عليه القرض المنتج ، ومثل هذه القروض يترتب عليه 

تحقيق فائض اقتصادي يكفي لسداد األقساط وفوائد القرض دون أن يترتب 

في تمويل ضافي يتحمله المجتمع في حين إستخدام القرض عليه عبء إ  

النفقات الحكومية الجارية االستهالكية من المتوقع في هذه الحالة أن 

يصاحب القرض الداخلي الحقيقي آثار سلبية على المستوى القومي 

تزداد حدة هذه اآلثار السلبية كلما انخفضت مرونة الجهاز اإلنتاجي 

ما يحدث من آثار في مرحلة سداد األقساط والعكس صحيح ، ولكن 

والفوائد قد تزيد من حدة الضغوط التضخمية إذا لم تقم الدولة 

في مشروعات إنتاجية يعمل على مرونة الجهاز باستخدام القرض 

اإلنتاجي بحيث يزيد مستوى العمالة واإلنتاج ، في حين عدم وجود 

األسعار ويحصل  طاقات عاطلة فإن إنفاق القرض يزيد الطلب ويرفع

التضخم ، وعليه تتوقف اآلثار االقتصادية خالل مرحلة استخدام القرض 

الداخلي الحقيقي على الطريقة التي يتم بها استخدام أموال القرض 

ومستوى توظيف الموارد ودرجة مرونة الجهاز اإلنتاجي في االقتصاد 

 الوطني وفق لالعتبارات التالية:

استهالكية ض لتمويل شراء السلع وخدمات إذا تم توجيه حصيلة القرو

واقتصاد لم يصل مرحلة التوظيف الكامل يمعنى وجود موارد عاطلة غير 

مشغلة ومرونة لجهاز اإلنتاج سيؤدي حتما الى زيادة الطلب ، ومن تم 

وانخفاض معدالت البطالة.الدخل ومعدالت النمو االقتصادي   

رات إنتاجية واقتصاد ال إذا تم توجيه حصيلة القروض لتمويل استثما

يعمل عند مستوى التوظيف الكامل وجهاز انتاجي مرن من شأنه أن يؤدي 

 إلى زيادة معدالت التراكم الرأسمالي ومن تم معدالت النمو االقتصادي.

 أثر القرض الداخلي الزائف:

القروض الداخلية الزائفة هي قروض تحصل عليها الدول من الجهاز 

المصرفي وتأخذ شكل القروض االئتمانية وهي إما أن تقترض الدولة من 

البنوك التجارية من فائض االحتياطي النقدي المتاح المتكون من 

عملية خلق الودائع أو تكلف البنك المركزي بإصدار كميات إضافية من 

دية بقيمة القرض الصوري او بقيمة جزء منه .األوراق النق  

إن الزيادة في كمية النقود سوف تؤدي إلى زيادة كمية التداول 

النقدي بالنسبة للطلب عليها مما يخفض من سعر الفائدة وفقا 

للنظرية الحديثة في سوق رأس المال ، ويؤدي هذا بدوره إلى زيادة 

ني زيادة في الطلب الكلي عن معدالت تكوين رؤوس األموال االمر الذي يع

كما يمكن أن ينتج عنه ارتفاع في المستوى العام الناتج القومي 

لألسعار وتتوقف حساسية كل من الناتج القومي ومعدالت األسعار للتغير 

 في الطلب الكلي على مدى عرض اإلنتاج القومي .



 

 المحور الثاني : اآلثار االقتصادية للقروض الخارجية

در القرض الخارجي فإنه يضع قوة شرائية جديدة تحت تصرف أيا كان مص

الدولة المقرضة واآلثار االقتصادية التي يمكن أن تنجم عن اإلقراض 

 العام الخارجي تتوقف على طريقة استخدام القرض إضافة إلى شروطه.

 أوال : آثار القرض الخارجي في مرحلة اإلنفاق 

القرض الخارجي في الداخل هي إن اآلثار المترتبة على عملية إنفاق 

آثار توسعية ، ألن القرض الخارجي هنا يمثل نقل للقوى الشرائية من 

الدولة المقرضة إلى الدولة المقترضة ، وبالتالي فهو توسيع للطلب 

المحلي سواء على السلع االستهالكية أم على السلع االستثمارية ، فإذا 

نتاج لتلبية الطلب استطاعت الدولة المقترضة أن توسع من اإل

المتزايد في هذه الحالة تتمكن الدولة من الحد من ظاهرة التضخم 

المحتملة الوقوع بسبب هذا االنفاق ، أما إذا كان العكس أي الدولة 

لم تتمكن من تلبية هذا الطلب المتزايد عن طريق اإلنتاج في هذه 

، من جهة الحالة ، سيحصل ارتفاع في المستوى العام لألسعار والتضخم 

خارجي في الداخل عملية مشابهة تماما أخرى فإن إنفاق القرض ال

لتصدير السلع وذلك ألنه طلب على السلع المحلية من جهة وسحب 

 كمبياالت على الودائع المصرفية األجنبية من جهة أخرى .

وبما أن تصدير السلع هو حالة إيجابية لميزان المدفوعات لذلك يمكن 

 لقرض الخارجي في الداخل هو في صالح ميزانالقول أن إنفاق ا

 المدفوعات للبلدالمقترض.

 ثانيا : أثر تسديد القروض الخارجية 

رغم أن اآلثار االقتصادية للقروض العامة الخارجية تختلف تبعا 

في استيراد لطريقة استخدامها من أثار سلبية في حالة استخدامها 

حالة إستخدام حصيلتهافي  السلع االستهالكية وآثارها اإليجابية في

استيراد السلع الرأسمالية الالزمة لمشروعات التنمية االقتصادية ، 

ورغم تلك المزايا التي قد تعود على الدولة المقترضة جراء 

االستخدام لحصيلة القرض الخارجي في استيراد السلع الرأسمالية ، إال 

القروض  أن فريقا من الكتاب االقتصاديون ما زالوا يؤكدون أن

الخارجية تمثل عبئا حقيقيا مما يتطلب إقتطاع جزء من ثروة الدولة 

 وتصديره للخارج وفاء لما عليه من التزامات .

ويعود ذلك لعدم التفرقة بين االستخدامات المختلفة لحصيلة القرض 

التي ال تؤدي الى اقتطاع جزء من ثروة الدولة لسداد االلتزام بل 

اقتطاع جزء من الزيادة في الثروة الناتجة أصال عن استخدام القرض 

الخارجي رغم أن استخدام القرض استخداما سليما أمرا تتخلله عدة 

رات والمتغيرات الماكرواقتصادية. صعوبات وتقدي  

مما يجعل القروض تشكل مديونية على كاهل الدولة حيث يعجز البلد 

المقترض عن السداد مما يجعل الدول الدائنة تتدخل في الشؤون 

وتملي عليه شروطا اقتصادية من أجل ضمان الداخلية للبلد المقترض 

نب االجتماعي مثل سداد ديونها الشيء الذي قد يؤثر بدوره على الجا

زيادة أعداد الفقراء نتيجة إنخفاض الدخول وظهور ثورة الجياع نظرا 

لرفع الدعم عن السلع الغذائية وارتفاع أسعارها إضافة الى تراجع 



لالقتصاد الوطني مما يؤدي إلى زيادة أعداد حجم اإلنتاج الحقيقي 

حقيقي . العاطلين عن العمل ، الشيء الذي يبرز تفاوت إجتماعي طبقي  

 

 

القروض أداة تمويلية فحسب ، وإنما هي من أهم أدوات السياسة ال تعد 

المالية واالقتصادية للدولة ، أي وسيلة من وسائل التوجيه االقتصادي 

، يتعين على الدول استخدامها بحذر شديد لخدمة األغراض االقتصادية 

ثير الذي للدولة ، في ضوء عالقتها بمستوى الدخل القومي ومدى التأ

 تمارسه فيها يتعلق به. 
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