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Abstract:- 

Those interested in international financial relations usually refer to Brazil's experience in managing its foreign 

debt in cooperation and coordination with multilateral international financial institutions (the International 

Monetary Fund and the World Bank).  Brazil's success in overcoming its financial crisis under political stages 

and times that have toppled many of its leaders since the 1950s . 

At the present time, Brazil ranks ninth in the world in terms of the domestic product volume , with a volume of 

(1.8) trillion dollars in (2019).During Brazil's development process, it relied on external debt to finance external 

and workers remittances to attract and encourage foreign direct investment.  

On this basis, the study of Brazil’s external indebtedness is an important topic that deserves study, and it was 

found from the analysis that some indicators of the burden of Brazil’s external debt (capacity to pay, 

international liquidity) range from moderate to medium and few of them reached the level of danger in some 

research period. The research reached a set of conclusions on the nature of the external debt of developing 

countries in general and Brazil in particular. 

KEY WORDES : Brazil, developing countries, international monetary found (IMF), world bank(WB),external 

indebtedness . 

 

 ممدمة :

فً إدارة دٌونها الخارجٌة بالتعاون والتنسٌك مع  المؤسسات المالٌة الدولٌة عادة ما ٌشٌر المهتمٌن بالعاللات المالٌة الدولٌة إلى تجربة البرازٌل 

ل مراحل وحمب سٌاسٌة ظأزمتها المالٌة فً  ها تخطٌفً  نجاح البرازٌلالمتعددة االطراؾ ) صندوق النمد الدولً والبنن الدولً ( وٌنظر إلى 

من ناحٌة حجم الناتج  ا  عالمٌتحتل البرازٌل المرتبة التاسعة وفً الولت الحاضر ، أطاحت بالكثٌر من زعمائها ، منذ الخمسٌنٌات للمرن المنصرم 

بحجم )المحلً اإلجمالً و 2019( ترلٌون دوالر فً عام ) 1.8 وخالل المسٌرة التنموٌة للبرازٌل اعتمدت على الدٌون الخارجٌة فً تموٌل (  

ٌع على جذب االستثمارات األجنبٌة المباشرة , وعلى هذا األساس  تعد دراسة مصادر التموٌل الخارجٌة إلى جانب تحوٌالت العاملٌن التشج

 المدٌونٌة الخارجٌة للبرازٌل موضوعا  مهما  ٌستحك الدراسة.

: تنطلك األهمٌة من الولوؾ على دور المدٌونٌة الخارجٌة فً توفٌر مصادر التموٌل الخارجٌة للبرازٌل وبٌان حجم وهٌكل تلن  أهمٌة البحث

دٌونٌة لولوؾ على مؤشرات عبء المدٌونٌة الخارجٌة .الم  

                                                           
 بحث مستل من رسالة ماجستٌر عنوانها "المؤسسات المالٌة المتعددة االطراؾ ودورها فً نهوض التصادٌات الدول النامٌة ,مع

 إشارة إلى العراق " ؼٌر منشورة .
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: تستند مشكلة البحث على السؤال التالً :هل إن حجم وهٌكل المدٌونٌة بشمٌها ) الدٌون االسمٌة  والدٌون الخاصة ( تمثل وفك  مشكلة البحث

لً .ام إنها ساهمت فً زٌادة نمو حجم ناتجها المحعبء على االلتصاد البرازٌلً , مؤشراتها  

فً الحفاظ على مؤشرات ولد نجحت البرازٌل ,  البرازٌلإن المروض الخارجٌة للبرازٌل تمثل أبرز الخٌارات التموٌلٌة اللتصاد :  فرضٌة البحث

 عبء معتدلة نتٌجة اإلدارة الجٌدة اللتصادها .

البرازٌلً ودٌونها الخارجٌة ممرونا  بالمنهج االستنباطً حجم االلتصاد اعتمد البحث على أسلوب التحلٌل الوصفً لمؤشرات : منهجٌة البحث 

 لكل مؤشرات البحث للوصول إلى استنتاجات خاصة .

:جرى تمسٌم البحث بالشكل األتً تمسٌم البحث :  

لمحة سرٌعة حول التارٌخ البرازٌلً.أوالً:   

. مدٌونٌة البرازٌل الحدٌثةثانٌاً:   

للبرازٌل .مؤشرات المدٌونٌة الخارجٌة ثالثاً:   

. مساهمة المؤسسات المالٌة الدولٌة المتعددة االطراؾ فً مدٌونٌة البرازٌلرابعاً :   

المولؾ المالً للبرازٌل نهاٌة عام خامساً:  (2020) لدى صندوق النمد الدولً .   

 

لمحة سرٌعة حول تارٌخ البرازٌل  -أوال:  

-:(0202)وآخرون،  زٌل ( وتفسٌرها إذ هنان ثالث رواٌات وأهمهمنرى من المالئم إعطاء لمحة تارٌخٌة فً أصل كلمة ) البرا  

أسبانً " براسٌل" وهو نوع من األشجار ، ذات الجذور الحمراء والبنٌة والتً كانت تستخدم فً صناعة  -هً أصل برتؽالً  -الرواٌة األولى :

 األصباغ .

ترجع التسمٌة إلى "جزر أسطورٌة فً المحٌط األطلسً تمع فً مكان ما ؼرب الساحل األرلندي ، وعرفت باسم " هً برازٌل -الرواٌة الثانٌة :

HY Brazil " والتً تعنً " أرض العظمة والموة والجمال"والتً تم اكتشافها من لبل بعض البحارة المستكشفٌن البرتؽال .   

ة " برٌس وترجع أصولها إلى كلم-الرواٌة الثالثة : Bress ٌةت" وتعنً " المبارن " فً لؽة الشعوب السل  وربما ترتبط بأحداث الصراعات ،

 الدولٌة السٌما العالم اإلسالمً فً نهاٌات العصور الوسطى . 

الترتٌب السادس عالمٌا  فً وتتمتع البرازٌل بموارد وامكانٌات عالٌة وفً ممدمة هً الموارد ، المواد الخام الزراعٌة والمعدنٌة ، وتحتل البرازٌل 

95حجم الموى العاملة وهو ما ٌمارب ) على المطاع الزراعً والذي ٌشكل )( وتمسم هذه الموى ملٌون عامل (، والمطاع الصناعً بنسبة %20

66%(، ولطاع الخدمات وٌشكل حوالً )%14) .(0202)وآخرون، (   

ا الجنوبٌة بعد فانزوٌال بوالع )نتج للنفط فً أمرٌكوتعد البرازٌل ثانً أكبر م 2872 مٌل ٌومٌا ، وباحتٌاطٌات تبلػ )ر( ألؾ ب ( ملٌار برمٌل 13.4

2019وذلن عام ) ) (bp, 2020) ومن خالل ما تمدم حول التارٌخ البرازٌلً سوؾ نتطرق بضمن سٌالات هذه النمطة إلى عدة محاور مهمة ،

  -ومنها ما ٌلً :

 الحجم السكانً للبرازٌل  -1

) منٌمترب عدد سكان البرازٌل  2020( ملٌون نسمة عام )212.5 نسبة أكبر دول أمرٌكا الجنوبٌة سكانا ، حٌث ٌمثل الذكور ، وتعد بذلن من (

5081%%( واإلناث نسبة )4913) متوسط األعمار فً البرازٌل نحو )( وٌمدر  76.57 .(0202، 0202)عدد سكان البرازٌل لعام ( سنة   

تها السكانٌة للٌلة وال تتجاوز )وعلى الرؼم إن هذه المساحة الشاسعة إال إن كثاف 24 زٌل اإلجمالً لسكان البرا ، حٌث لفز العدد الكلً( نسمة كم

1940( ملٌون نسمة عام )40( تزاٌد وأرتفع إلى )1900( ملٌون نسمة عام )18أكثر من مره فً المرن الماضً، بعد إن كان ال ٌزٌد عن ) ) ،

                                                           
 )حٌث هاجرت هذه الشعوب  ،ٌة:مواطنون من أللٌم المرافٌص شعب لٌله انه كان ماهرا  ولكن المنطمة ؼٌر معروفة تالشعوب السل

 .ا الصؽرى ولد سمٌت لؽتهم الكتالنٌة وبمٌت فً تلن المنطمة حتى المرن الخامس المٌالديٌإلى أس
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بعدها تضاعؾ مرة أخرى ألكثر من )و (90 ملٌون نسمة عام )  2010( حٌث "لفز لفزته الواسعة عام )1970 من )( وصل إلى ما ٌمرب  200 )

لطبٌة والتحكم ملٌون نسمة حٌث تشترن البرازٌل بهذا النمو المتزاٌد مع بمٌة دول العالم الثالث والتً مرت بمراحل التحسن الكبٌر بالرعاٌة ا

عدد السكان األصلٌٌن نحو )وٌمثل  ،باألوبئة واألمراض 200 ) وبنسبة( ألؾ نسمة  0.1  والبرازٌل . (0202)وآخرون،  %( من إجمال السكان

، ولد طرأ على البرازٌل تطور (0202)التنمٌة، ، لذلن أطلك علٌها رئة العالم ؾ نهر وأربعون ألؾ نوع من النباتأكبر دولة كاثولوكٌة وفٌها أل

الخمسٌنٌات بنسبة )حٌث بلػ النمو السكانً ذروته فً ، ؼرافً فً العمود الماضٌةمودٌ %3 .(0223)االمم المتحدة،  ( سنوٌا    

%( فً المدن والمجمعات الحضرٌة وعلى مستوى  التوزٌع الجؽرافً لألعراق 84ولد عاش أكثرٌة سكان البرازٌل والذٌن ٌمدرون بحوالً )

الؽربً  الرئٌسٌة فً البالد ، ففً الجنوب ٌتمركز البٌض بٌنما ففً الجنوب الشرلً فهو لمختلؾ األعراق مختلطة ، أما اإلللٌم الشمالً والشمالً

. حٌث بلؽت نسبة الحضر فً البرازٌل عام ) (0202)وآخرون،  مزون فٌتمركز به السكان األصلٌٌنمن حوض األ 2017   ( ) %( من 86,31

209,29مجموع سكانها البالػ )  عام )  بعد ان كانت فً ( ملٌون نسمة ، 78,3%و77,6( بلؽت نسبة الحضر ) 1996  .(0202)العلً، %( 

ن طرٌك وعلٌه فمد تعد البرازٌل من أهم البلدان التً سٌطرة على التصادها من ناحٌة األزمات المالٌة من خالل اللجوء إلى السٌاسات التنموٌة ع

شؾ التصنٌع والتنوٌع االلتصادي بعد التباطئ االلتصادٌة الذي حدث خالل السنوات الماضٌة ، ورؼم دٌونها من المؤسسات وتطبٌك سٌاسات التم

.ادي من خالل إتباع سٌاسات تنموٌةإال إنها نهضت بوضعها االلتص  

 

 والع االلتصاد البرازٌلً -2

فهً النمو االلتصادي المرتفع من وإحراز معدالت التضخم حممت البرازٌل منذ حمب ماضٌة استمرار التصادي ٌتجلى من خالل انخفاض معدالت 

2008لم تتأثر بتداعٌات األزمة المالٌة العالمٌة عام )  البرازٌل من  فمد تمكنت( التً كانت لها الكثٌر من اآلثار السلبٌة على العدٌد من البلدان 

إلى امتصاص الصدمات االلتصادٌة الخارجٌة من خالل تمتعها بسعر صرؾ مرن وأحتٌاطً كبٌر من العمالت األجنبٌة وانخفاض فً نسبة الدٌن 

لحل مشاكل التضخم ومن خالل موجز الخلفٌات السٌاسٌة البرازٌلً الناتج المومً اإلجمالً ، كذلن تتمتع بإدارة جٌدة من البنن المركزي 

من )  المدةااللتصادٌة التً تبنتها واتبعتها هً الدول حٌث تمٌزت  1950-1980 )وآخرون،  ( بتبنً سٌاسات التصنٌع عوضا عن االستٌراد

كذلن ٌعد االلتصاد البرازٌلً من ألوى االلتصادات وأسرعها نموا  بٌن الدول ومن ناحٌة التصنٌؾ فإنه ٌصنؾ بالمرتبة السابعة عالمٌا   .(0202

مل خالل المدة ) تنضمن االلتصادٌات اللٌبرالٌة ، بعد ان  ( ،من نظام دكتاتوري أدخل البرازٌل فً حروب داخلٌة وخارجٌة أثملتها 1930-1975

ذلن بالمدٌونٌة الخارجٌة إلى نظام لائم على التحرر واالندماج اللٌبرالً مما ساهمت هً األخرى فً تصاعد األزمات االلتصادٌة العالمٌة ، و

1985-2008خالل المدة )  عددت االطراؾ رفضت مساعدة البرازٌل من تمدٌم لرض خوفا  من عدم ( وترتب على ذلن إن المؤسسات المالٌة المت

 السداد وسرعان ما تؽٌرت األوضاع فً انتخاب رئٌس  للبرازٌل وهو من االشتراكٌٌن ) لوال دا سٌلفا ( حٌث شهدت فترت حكمة ازدهارا للعهد

لدولً اللتصاد البرازٌل ، وذلن عن طرٌك تدعٌم التسهٌالت االلتصادي البرازٌلً من خالل تطبٌك سٌاسات تنموٌة بواسطة إعادة التموٌل ا

ثناء المالٌة واستثمارٌة كبٌرة لرجال االعمال وهذا ما ٌشمل تمدٌم لروض وتسهٌالت بنكٌة بفوائد منخفضة ، بممابل فرض رسوم على الجمٌع باست

( ملٌون مواطن ومن خالل سٌاسته فمد نجح فً جذب 11%( من المجتمع البرازٌلً أي حوالً )33الطبمات الفمٌرة والتً  تمثل نسبة ) 

200المهاجرٌن إلى الرجوع إلى أوطانهم باإلضافة إلى جلب رؤوس األموال االستثمارٌة بمٌمة )  ( ملٌار دوالر تمثلت بمشارٌع مختلفة  

 ( .2011استثمارٌة فً سنة ) 

لبرازٌلً من خالل سٌاسات الزراعة والتصدٌر والتصنٌع واالستثمارات وبهذا ( فً تنمٌة االلتصاد ادا سٌلفا ومن خالل تلن السٌاسات نجح )لوال

جاح المستمر سدد كل الدٌون اإلجمالٌة التً فً ذمة البرازٌل للمؤسسات المالٌة وبفترات وجٌزة جدا  وهذا ما دفع بالتجربة البرازٌلٌة بالتمدم والن

.(0202)اٌسر،  لمستدامة فً البلدفً تدعٌم عملٌات التنمٌة والتطوٌر المستمر للتنمٌة ا  

 تصاعد حجم النمو فً الناتج المحلً اإلجمالً  -3

على الصعٌد االلتصادي لد تبنت البرازٌل سٌاسات االنفتاح االلتصادي وخصوصا سٌاسات السوق والتحرر االلتصادي بتطبٌك الخصخصة وفك 

وق تعلٌمات الصندوق والبنن الدولٌٌن ، وهذا له دور فً رفع والتمدم االلتصاد الكلً بمستوى البأس به أنذان ،وعندما نتحدث عن سٌاسات الس

، عً جٌدا  إن أي سٌاسة لها إٌجابٌات وسلبٌات ، ومن سلبٌات هذه السٌاسة لد تضرر من جراء تطبٌمها مجامٌع معٌنة من المنتجٌن المحلٌٌن فأننا ن

1981حٌث آلت بخسائر وتراجع اإلنتاج المحلً وحدث ارتفاع بمعدالت البطالة والفمر وهذا كان واضح فً البرازٌل خالل المدة )  ( بعد 1993 -

سلسلة من السٌاسات االلتراضٌة الفاشلة التً انتهجتها الحكومات العسكرٌة فً البرازٌل فً محاوالت للسٌطرة على التضخم وتراجع معدالت 

 النمو .

كاردوسو( والذي تولى الحكم خالل المدة ) فٌرناندو أنرٌكوفً أحدى المراحل السٌاسٌة للبرازٌل لدم ) 2002-1995 ج االلتصاد ( حلول هدفها دم

( 150البرازٌلً فً االلتصاد العالمً ، وأخذ منحنى تبنً سٌاسات السوق الحر ، والمروض الخارجٌة وفً عهدة ارتفع الدٌن الخارجً من ) 

250ملٌار دوالر إلى )  البرازٌل  ( ملٌار دوالر وترتب على ذلن زٌادة فً التضخم فً الدٌون الخارجٌة للبرازٌل وانعدام ثمة الدائنٌن فً لدرة

إلى طرح سندات الدٌن الداخلً بفوائد مرتفعة إلى  (كاردوسو)وفً محاولة إلنماذ االلتصاد البرازٌلً اتبع سٌاسات  ،على سداد خدمة تلن الدٌون



هـ1112-م  2021. لسنة  1/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد    

 

4 

رتفع الدٌن الداخلً بنسبة )ادرجة  900 سنة ) ًف ذلن تولى فترة الحكم "لوال"، وبعد (0200)المعارؾ، %(  ( حٌث واجه مشاكل التصادٌة 2003

، وارتفاع معدالت التضخم وأٌضا  تردي منظومة الكهربائٌة "وعدم اٌصالها البرازٌلً أمام الدوالر األمرٌكًتكمن فً انخفاض لٌمة اللاير 

ٌؤثر على معدالت النمو "هذا من جانب ، لمساحات كبٌرة من البالد ، وهذا له طابع سلبً على تمدم مشارٌع التنمٌة الزراعٌة والصناعٌة ولد 

ت ومن جانب المشاكل االجتماعٌة فمد تتلخص فً تردي أحوال المدارس والتسرب من التعلٌم وانتشار الجرٌمة المنظمة وخاصة التجارة والمخدرا

نرى هنان طبمات ؼنٌة حد  إذمات المجتمع ،والممنوعات والجوع والبطالة والفمر وكذلن المشاكل االجتماعٌة اٌضا  عدم التوزٌع العادل بٌن الطب

مشهد صارخ للتفاوت االلتصادي وانعدام شبه كامل  مما ٌعنً ذلنالؽنى الفاحش وأخرى فمٌرة فمر مدلع ، بحٌث ال وجود للطبمة الوسطى " 

.(0202)المادر، للعدالة االجتماعٌة   

  -: (0222)لطوش،  فً سٌاسة "لوال" من خالل بعض اإلجراءات ومنهابٌنت مالمح النمو االلتصادي ولد 

 تطبٌك سٌاسات التمشؾ وفك خطة صندوق النمد الدولً لمواجه األزمة والعجز فً الموازنة "والمضاء على أزمة الثمة "  

الجوع " والتً تتمحور وفك إستراتٌجٌة " المساعدات المالٌة المباشرة المضاء على الفمر من خالل معالجات حثٌثة بواسطة سٌاسات " محو  

. 

 ترشٌد بعض السٌاسات الموكل لها المضاء على الفمر  

( من خالل تنمٌة األلالٌم المهمشة بواسطة البرامج الوطنٌة لمشترٌات الؽذاء من خالل لٌام  2007إعداد برنامج" خطة تسرٌع النمو ") 

جات الزراعٌة من صؽار المزارعٌن حصرا  وكان لهذا البرامج دور فعال فً التنمٌة االلتصادٌة الحكومة بشراء المنت  

 تشجٌع التصنٌع ومضاعفة االنتاج مع االنفاق فً المطاعات االلتصادٌة  

 تشجٌع الزراعة من خالل سٌاسة احالل الواردات  

مابٌن المطاع الخاص والدولة األجنبً  اتساع مشاركة المشارٌع الصناعٌة من خالل االستثمار   

 اجتذاب االستثمارات عن طرٌك ضبط المناخ المانونً والتشرٌعً   

( 4.9%( بلػ حوالً ) 1995( أعلى معدل نمو التصادي لها منذ عام ) 2005ومن خالل تلن المجموعة من اإلجراءات شهد البرازٌل عام ) 

( 9.9%( ، كذلن تراجعت معدالت الفمر من ) 2004( عام ) 9.3%( إلى حوالً ) 1999( لسنة ) 9.9%حٌث انخفضت معدالت البطالة من ) 

 ( .2003( سنة ) 5.7%( إلى ) 1990سنة ) 

وعلٌه من خالل هذه السٌاسات لد تمكنت البرازٌل من النهوض من جدٌد بوالع التصادي لوي ورفع التنمٌة والنمو من جدٌد وتحسٌن الحالة 

ل سٌاسة كفوءة والتخطٌط باتجاه مسار صحٌح من خالل مشارٌع مجدٌة التصادٌا  كحل للمشكالت االلتصادٌة االجتماعٌة فً البلد من خال

2011-2019واالجتماعٌة للبلد ، ولمتابعة تطور النمو فً الناتج المحلً اإلجمالً فً البرازٌل خالل المدة )  (.0)(  نوضح الجدول رلم   

 

 

 

 (1جدول )

للبرازٌل ومعدل دخل الفرد الناتج المحلً اإلجمالً  

البٌان                      

السنوات                          

            

الناتج المحلً اإلجمالً        

(G.N.Pملٌار دوالر ) 

 معدل دخل الفرد

 دوالر أمرٌكً

2011 2616.2 11627.8 

2012 2465.19 745.78 
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-تم إعداده باالستناد إلى :  

Sources:  -WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2019,NW,Washington ,DC,p.4,2020,p.5,2021,p.5. 

 

2011تبٌن إحصائٌات عام )  ( إن الناتج المحلً اإلجمالً للبرازٌل بلػ  ) ( بٌنما معدل دخل الفرد لنفس العام  بلػ (261692 11627.8 ثم ارتفع ( 

عام ) فً 2012 نحو )الى (  2465.19 كان معدل دخل الفرد لنفس العام )وملٌار دوالر (  745.78 ، فً حٌن بلػ الناتج المحلً الجمالً دوالر (

1214.21( وكان معدل دخل الفرد نحو )2472.81( نحو )2013لعام ) ، وسجل الناتج المحلً لعام )( 2014( )2455.99 فً حٌن بلػ معدل ، (

11951.21دخل الفرد نحو ) أما فً عام ) ( 2015 المحلً اإلجمالً للبرازٌل نحو ) ( بلػ الناتج (، وبلػ  معدل دخل الفرد 1082.21

(11431.15 ظ الناتج المحلً اإلجمالً لعام )( فً حٌن ٌالح (، أما فً عام 11021.72( وبلػ معدل دخل الفرد نحو )2062.83( بلػ )2017

(2018 الناتج المحلً اإلجمالً ) أنخفض(  1885.48 ) عام (، فً حٌن نالحظ فً ( وبلػ 18399.76( ان الناتج المحلً اإلجمالً بلػ )2019

11121.74معدل دخل الفرد نحو )  ).  

مدٌونٌة البرازٌل الحدٌثة  -ثانٌاً :  

  -سنتناول مدٌونٌة البرازٌل من ناحٌة الحجم والهٌكل وكاألتً :

 الحجم  -1

للبرازٌل خالل المدة )( والذي ٌمثل حجم المدٌونٌة الخارجٌة 0من خالل الجدول رلم ) 2019-2008 ( ، ٌتبٌن إن حجم الدٌون المتراكمة فً عام  

2009( ملٌار دوالر ، بٌنما سجلت حجم الدٌون لعام ) 263( هو ) 2008)    ( ) 2010( وكانت فً عام ) 382    ( ) ( ملٌار دوالر ، بٌنما 352

( ملٌار 570( )  2019( ملٌار دوالر ، وحٌث بلؽت فً عام ) 558( ) 2018( ملٌار دوالر ، وسجلت فً عام ) 544( ) 2015فً عام ) 

 دوالر . 

)  عامأما بالنسبة للدٌون الطوٌلة األجل فمد بلؽت  2008 ) نحو(   226 ( ملٌار دوالر و وسجلت فً عام )   2009   ) 238) ( ملٌار دوالر ، بٌنما  

2018، وسجلت فً عام  ) 487 )( )2015( ملٌار دوالر . وكانت فً عام ) 283( ) 2010بلؽت فً عام )    ( ) ( ) 2019( وبلؽت عام ) 487

486 ( ملٌار دوالر، أما بالنسبة للدٌون المائمة والمسحوبة طوٌلة األجل فمد سجلت  فً عام )  2008 ( )69.5 ( ، وفً عام )   ( بلؽت ) 2009

57.7 ( وكانت فً عام )   2010   ( ) 85.4 ) ( ملٌار دوالر ، بٌنما سجلت فً عام   2015   ( ) 93.8 ( ملٌار دوالر ، وشهدت فً عام )   2018 )

( ملٌار دوالر، أما من جانب خدمة الدٌن فمد بلؽت ألسام الدٌن طوٌلة األجل فً عام ) 114.5( وصلت ) 2019( بٌنما فً عام ) 105.1) 

40.4( نحو ) 2008 ( ملٌار دوالر ، وبلؽت فً عام )   30.5( نحو ) 2009 عام )  ( ، بٌنما سجلت فً ( ملٌار دوالر ، ووصلت 32.0( ) 2010

2015فً عام )    ) ( 123.5( بنحو ) 2019( ملٌار دوالر ، بٌنما شهدت فً عام ) 74.5( ) 2018( ملٌار دوالر ، ولد سجلت فً عام ) (71.4

 ملٌار دوالر . 

( ) 2010( ، ووصلت فً عام ) 13.6( ) 2009( ملٌار دوالر ،وكانت فً عام ) 15.0( ) 2008أما بالنسبة لفائدة الدٌون بلؽت فً عام ) 

( نحو 2019( ، وسجلت فً عام ) 187( بنحو ) 2018( ملٌار دوالر ، وبلؽت فً عام ) 17.7( بنحو ) 2015( ، بٌنما شهدت فً عام ) 13.2

2013 2472.81 2114.21 

2014 2455.99 11951.21 

2015 1802.21 11431.15 

2016 1795.7 10965.97 

2017 2062.83 11021.72 

2018 188548 11079.71 

2019 18399.76 11121.74 
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13( ملٌار دوالر . ونستنتج من الجدول رلم )257)  ازٌل خالل مدة الجدول بشكل مستمر ، وبنفس الحال ٌنطبك على ( تصاعد مدٌونٌة البر

ٌن الدٌون المسحوبة أو المائمة ، وهذا ٌعنً حاجة البرازٌل إلى التموٌل من المروض الخارجٌة ،أما خدمة الدٌون التً تتوزع بٌن ألساط الد

2019( و ) 2018وعنصر الفائدة ٌالحظ تصاعد كالهما فً األعوام )   ).  

 (2جدول )

2008حجم المدٌونٌة الخارجٌة للبرازٌل للمدة )  - 2019  )  

 السنوات

مؤشراتال  
2008 2009 2010 2015 2018 2019 

 570 558 544 352 382 263 مجموع الدٌون المتراكمة ) ملٌار دوالر( 

 486 487 487 283 238 226 دٌون طوٌلة األجل ) ملٌار دوالر(

األجل ) الدٌون المائمة والمسحوبة طوٌلة 

 ملٌار دوالر(
69.5 27.7 85.4 93.8 105.1 114.5 

خدمة الدٌن :ألساط الدٌن طوٌل األجل ) ملٌار 

 دوالر(
40.4 30.5 32.0 71.4 74.5 123.5 

 25.7 18.7 17.7 13.2 13.6 15.0 الفائدة )ملٌار دوالر( 

   -تم اإلعداد باالستناد إلى :

Sources: -WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2019,NW,Washington ,DC,p.4,2020,p.5,2021,p.5. 

 *ال ٌتضمن الدٌن الحكومً ودٌون المطاع الخاص والمضمونة من المطاع الحكومً

 

 

 

 الهٌكل 2-

كل منهما فً المجموع الكلً للمدٌونٌة ، وفما  لشروط المدٌونٌة المتفك علٌها من حٌث تمسٌمها إلى الدٌون  ) الرسمٌة والخاصة ( ونسبة تمثٌل 

) للمدة( هٌكل مدٌونٌة البرازٌل 3وٌبٌن الجدول رلم ) 2019-2008 ٌالحظ استحواذ الدٌون الخاصة على المدٌونٌة الخارجٌة للبرازٌل بنسبة و( 

( ثم حافظ تمرٌبا  على هذا المعدل 2009( فً عام ) 67.7%( وهو عام األزمة المالٌة العالمٌة إلى ) 2008( عام ) 53.9%ارتفعت من ) 

 ( .60%( وسجلت ) 2009وانخفض للٌال  عام ) 

)  الىوبنفس التحلٌل على الدٌون ٌنطبك على الدٌون الرسمٌة التً انخفضت  ( وتحسنت 2019( عام ) 36.9%( إلى ) 2008( عام ) %46.1

40%( وبلؽت ) 2019نوعا  ما عام )   . )  

 (3جدول )

الخاصة للبرازٌل ) سنوات مختارة (هٌكل المدٌونٌة    

/ملٌون دوالر  نسبة   

 المجموع الدٌون الخاصة الدٌون الرسمٌة البٌان
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 النسبة% الحجم نسبة% الحجم النسبة % الحجم السنوات

2008 96622 46.1% 112682 %53.9 209304 %100 

2009 87513 %36.9 149826 67,7% 237339 100% 

2010 97485 %34.5 184945 %65,5 282425 100% 

2015 172,887 %35.0 314168 %65 487055 %100 

2018 190,192 %39.0 296690 %61.0 486882 %100 

2019 193734 %40 291737 %60 485471 %100 

Sources: -WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2019,NW,Washington ,DC,2014,p.59,2021,p.47 

 

مؤشرات المدٌونٌة الخارجٌة للبرازٌل  -ثالثاً :  

المدٌونٌة الخارجٌة من دولة إلى أخرى ، فالدول ذات االلتصادات السرٌعة النمو ٌحتمل إن ٌكون أكثر لدرة على تحمل  ءلد تختلؾ مؤشرات عب

. (0223)العٌساوي،  ارة الدٌنمستوٌات دٌن أعلى وٌصنؾ البنن الدولً بحسب مستوى مدٌونٌتها لؽرض تطوٌر استٌراتٌجٌات إد  

3وٌشٌر الجدول رلم ) بحسب العتبات الممررة من لبل صندوق النمد الدولً ، وسوؾ نأخذ المدٌونٌة للبرازٌل ( إلى مؤشرات المدٌونٌة الخارجٌة 

2008-2019الخارجٌة للبرازٌل لسنوات مختارة )    -( وسنتناولها كاآلتً : 

 مؤشرات المدرة على الدفع  -1

DOD/GNIإن مؤشر )  ( ٌالحظ فً معظم سنوات الجدول لم ٌصل إلى الحالتٌن الخطٌرة والمتوسطة وفك المعاٌٌر التً حددها صندوق النمد  

40%,50%الدولً )  ( ، وحمك هذا المؤشر الحد الضعٌؾ فً السنوات )  2015-2019-2018 على الدفع  ( ، أما المؤشرات التالٌة ضمن المدرة

( ثم 240%( بلػ هذا المؤشر الحد الخطٌر ) 2015( الحد الضعٌؾ إال أن أخذ بالزٌادة فً السنوات الالحمة فً عام ) 2008فمد سجل عام ) 

2018-2019تراجع فً السنوات )  ( ولكنه فً حدود الحد األكثر من المتوسط لخطورة المؤشر البالػ )   %180 ( فً حٌن والع المؤشر كان  

194%نحو )    ( ) %199 على التوالً .(   

 مؤشرات السٌولة  -2

ن كل المؤشرٌن ) أ     EDS/XGS   ( ، ) EDS/RES   فهما تجاوزا الحد الخطٌر المحدد من لبل صندوق النمد الدولً وهذا ٌعنً إن البرازٌل )

%( لعام ) 32.0تعانً فً لدرتها على خدمة دٌونها الخارجٌة وٌؤكد ذلن بلوغ نسبة الدٌن العام اإلجمالً إلى الناتج المحلً اإلجمالً نحو )

2019  ).  

 (4جدول رلم )

للبرازٌل لسنوات مختارة مؤشرات المدٌونٌة الخارجٌة  

 المؤشرات

 السنوات

 السٌولة المدرة على الدفع

DOD/GNI 

% 

DOD/XGS % TDS/XGS  %  
RES/DOD 

% 

2008 16.3 109.2 23.5 73.3 

2009 17.0 149.0 23.0 84.0 



هـ1112-م  2021. لسنة  1/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد    

 

8 

2010 17.7 148.6 23.5 84.3 

2015 31.0 240.0 40.0 65.0 

2018 30.0 194.0 33.0 67.0 

2019 32.0 199.0 53.0 62.0 

 تم إعداده باالستناد إلى :- 

Sourse:-  WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2019,NW,Washington ,DC,p.4,2020,p.5,2021,p.5. 

 

مساهمة المؤسسات المالٌة الدولٌة المتعددة األطراف فً مدٌونٌة البرازٌل  -رابعاً:  

الخارجٌة وتوجٌهها ألي بلد وتحت أي ظرؾ كان هو إعطاء هذه البلدان فرصة لكً تستعٌد ظروفها من خالل إن الهدؾ من استخدام المروض 

ولد تختلؾ هذه السٌاسات اٌضا  باختالؾ ظروؾ   ،مالئمة التصادها نحو االستمرار والنمو المستدام عن طرٌك تنفٌذ سٌاسات تصحٌحٌة منظمة

هبوط صادراتها فمد تحتاج إلى مساعدات مالٌة من خالل تطبٌك إجراءات لتموٌة التصادها وتوسٌع لاعدة البلد الممترض فالبلدان التً تعانً من 

(0200)صندوق النمد الدولً،  صادراتها ، فً حٌن البلد الذي ٌواجه خروج التدفمات الرأسمالٌة فمد ٌحتاج إلى معالجة تلن المشكلة . 

السٌاق سوؾ نوضح من خالل الجدول رلم )وبضمن هذا  ( مساهمة البنن الدولً وصندوق النمد الدولً فً الدٌون الرسمٌة للبرازٌل لسنوات 5

%( ولنفس السنة نالحظ 11.3%( بٌنما البنن الدولً بلػ بنحو ) 26.8( بلؽت مساهمة البنن الدولً ) 2000مختارة حٌث نالحظ فً عام ) 

و ) األخرى الرسمٌة بلؽت نح 2008%( ، بٌنما سجلت حجم مساهمة البنن الدولً فً عام ) 61.9 )  نسبٌة تبلػ( والتً تعتبر سنة  ( فً %26.6

3.2حٌن بلػ الصندوق نحو ) ، وكانت المساهمات الرسمٌة لنفس العام ) %( %70.2 ).  

%( وكان حجم مساهمات الصندوق لنفس العام بنحو ) 21.7( بلػ حجم مساهمات البنن الدولً تمدر بنحو ) 2014بٌنما نالحظ فً عام )

68.3%( وكانت الدٌون الرسمٌة األخرى لنفس العام ) 10.0 ( ، ولد سجل حجم المساهمات للبنن الدولً عام )   2015 ( نحو )   37.4 )%

9.5والصندوق )  ) ت نحوالرسمٌة بلؽظ ان الدٌون الثنائٌة فً حٌن نالح,%(  53.1 عام ) و%(  2018 لً فً حجم مساهمات البنن الدو ( بلؽت

33.8الدٌون الرسمٌة للبرازٌل ) وبلػ حجم مساهمات الصندوق نحو ) ،%( 8.3 ( %72.4خرى بلؽت )فً حٌن نالحظ الدٌون الرسمٌة اال%( 

%( ولنفس العام بلؽت الدٌون الرسمٌة األخرى 9.2%( ، والصندوق ) 37.6( ) 2019بٌنما سجلت حجم المساهمات للبنن الدولً لعام ) 

53.2للبرازٌل نحو )  وبشكل عام هنان توجه من البرازٌل فً أدارة حكومٌة جٌدة للمدٌونٌة العام سواء من المؤسسات المالٌة المتعددة (  %

 االطراؾ )صندوق النمد الدولً والبنن الدولً(

 (5جدول رلم )

الرسمٌة للبرازٌل لسنوات مختارة الدولً فً الدٌون مساهمة البنن الدولً وصندوق النمد  

ملٌون دوالر           

 البٌان

 

 السنوات

الدٌون الرسمٌة 

 المتعددة األطراف

 صندوق النمد الدولً البنن الدولً
ثنائٌة 

أخرى 

 رسمٌة

 

 % الحجم % الحجم المجموع

2000 19664 5272 26.8% 2235 %11.3 %61.9 100% 

2008 16969 4353 %26.6 552 %3.2 %70.2 100% 

2009 32702 10065 %30.7 4526 %13.8 %55.5 100  %  
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2010 19957 11317 56.7  %  4446 %22.2 %21.1 100  %  

2014 41769 9071 21.7% 4183 10.0% %68.3 100% 

2015 42064 15753 37.4% 4001 %9.5 %53.1 100% 

2018 47860 16213 33.8% 4015 %8.3 %57.9 100% 

2019 43167 16253 37.6% 3992 %9.2 53.2% %100 

 

 تم إعداده باالستناد إلى :-

Soures:-WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics, 2021,p,47. 

 

 

 

المولف المالً للبرازٌل نهاٌة عام )  -خامساً: 2020 ( لدى صندوق  النمد الدولً    

31/12/2020( ) 2020وفٌما ٌلً تلخٌص لمولؾ البرازٌل فً صندوق النمد الدولً نهاٌة دٌسمبر )   -( وكما ٌلً: 

 

14تارٌخ االنضمام فً ) 1-   ) Jan فً   1946 

 

 

 

 حساب الموارد العامة 2-

 الحصة% SDR/$ملٌون البٌان

 100.00 11,042.00 الحصة

 I.M.F 8,064.38 73.03معدل الحٌازات فً 

/SDRملٌون  البٌان  $  الحصة % 

 100.00 11,0042.00 الحصة

 I.M.F 8,064.38 37.03معدل الحٌازات فً 

ةرٌحمركز احتٌاطً الش  2,988.18 27.06 



هـ1112-م  2021. لسنة  1/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد    

 

11 

 27.06 2,988.18 مركز احتٌاطً الشرٌحة

 

3 حموق السحب الخاصة  )لسم   - SDR  )  

 نسبة التوزٌع SDRملٌون  البٌان

 100.00 2,887.08 صافً التخصص المركزي

 101.82 2939.76 األرصدة

 

4 أحداث االلتزامات المالٌة -  

 الترتٌبات
بداٌة تارٌخ      

 الترتٌب
 $SDR/Mالمبلغ المسحوب $SDR/Mالمبلغالمعتمد تارٌخ اإلنتهاء

 Sep 2005/31.Mar 27375.12 17199.64 .2002/6 االستعداد األول

 Sep 2003/5. Sep 7609.69 7609.69 .2002/6 االستعداد الثانً

 Sep 2002/5. Sep 21244.40 11385.37 .2001/14 االستعداد الثالث

 Sep 2002/5. Sep 9950.87 9950.87.2001/14 االستعداد الرابع

 Dec 2001/14.Sep 13024.80 9470.75.1998/2 االستعداد الخامس

 Dec 1999/1.Dec 9117.36 6512.40.1998/2 االستعداد السادس

 

5 االلتزامات المتأخرة والمدفوعات المتولعة ) بناءاً على االستخدام الحالً للموارد والممتلكات الحالٌة من - SDR 

-االستعدادات المادمة :   

 2025 2024 2023 2022 2021 البٌان

  -  -  -  -  - الرئٌسً

 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 الفائدة

 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 المجموع

6 نطبك تمبادرة الدول المثملة بالدٌون : ال  -  

7 المبادرة المتعددة األطراف لتخفٌف عبء الدٌن )  - MDRI نطبك ت( ال    

8 مبادرة احتواء الكوارث )  - CCR ( ال ٌنطبك   

 * SDR   ( =  ( دوالر .1.421

 االستنتاجات :
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عام ) لم تتأثر البرازٌل كثٌرا  من تداعٌات األزمة المالٌة العالمٌة  -1 ( من خالل جملة من السٌاسات المالٌة التً اتخذتها وفً 2008

 ممدمتها امتالكها حجم كبٌر من االحتٌاطٌات النمدٌة واتباع سٌاسة سعر صرؾ مرنة .

خالل فترة حكم الرئٌس البرازٌلً )لوال( نجاحات بارزة إذ ساهمة فً نمو االلتصاد البرازٌلً أعطت السٌاسات التً طبمتها البرازٌل  -2

 منها تشجٌع الصناعة والزراعة والحد من الفمر .

 (.2008-2019أخذت معدالت النمو فً الناتج المحلً اإلجمالً ومعدل دخل الفرد اتجاها تصاعدٌا  خالل المدة )  -3

تبٌن مؤشرات المدرة على الدفع والسٌولة إن معظمها فً الحدود المعتدلة والتراب األولى منها إلى الحدود الخطٌرة فً بعض سنوات  -4

.مدة البحث   

سٌاسات  ساهم كل من صندوق النمد الدولً والبنن الدولً فً تمدٌم المروض المختلفة إلى البرازٌل خالل مدة البحث و واتبعت البرازٌل -5

 ناجحة فً إدارة دٌون هذه المؤسسات المالٌة المتعددة االطراؾ  .

 

 جملة المول :-

ومع تصاعد  ربا بعد الحرب العالمٌة الثانٌةفمد برزت فً بداٌة األمر مع عملٌة إعادة إعمار أو لٌس حدٌث العهد، إن موضوع الدٌون الخارجٌة

وطلب المساعدات لجئت هذه الدول إلى المروض الخارجٌة آسٌا أفرٌمٌا وأمرٌكا الجنوبٌة،  عملٌات التحرر الوطنً للدول النامٌة فً لارات

وأصبحت المدٌونٌة  جح البعض منها وفشل المسم اآلخر،ن دولة فً إدارة دٌونها الخارجٌة، وتباٌنت درجات نجاح كل لنهوض التصاداتها،

.عبء على التصادات الدول األخٌرة الخارجٌة  

ن المجلسان التنفٌذٌان لكل من صندوق النمد الدولً والبنن الدولً إطار المدرة على تحمل الدٌون عام ) ولد وضع كل م 2005(  )Debt 

Sustainability From Work   ( وكان أخر مراجعه له عام ) 2017 ( , وعلى أساس هذا اإلطار ٌتم تحدٌد عبء مؤشرات المدٌونٌة  

( والولوؾ على حجم وهٌكل 2008-2019الخارجٌة للدول الممترضة , وفً هذا البحث تم منالشة تجربة دٌون البرازٌل الحدٌثة و وخالل المدة ) 

 دٌونها وتحلٌل مؤشرات أعباء الدٌن الخارجً وفك اإلطار المشار إلٌه .

 المصادر العربٌة  :

(. التصنٌع والتحوالت األلتصادٌة الكبرى . العراق: دار الكتب.0202احمد ابرٌهً العلً. ) -1  

(. المجلس االلتصادي واالجتماعً تنفٌذ العهد الدولً الخاص فً الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة. 0223االمم المتحدة. ) -2

من العهد البرازٌلً. 02-01الدورٌة الثانٌة الممدمة من دول االطراؾ بموجب المادتٌن  واشنطن: التمارٌر  

(. التارٌخ االلتصادي للبرازٌل.: 0200, 0 4المعارؾ. ) -3 https://www.marefa.org/ 

(. التصادٌات عالمٌة تجربة البرازٌل النمو االلتصادي فً البرازٌل : دروس 0202ماٌو,  4امل عبد الحمٌد ، منى عبد المادر. ) -4

 .http://www.nib.gor.egمستفادة. تم االسترداد من بنن االستثمار الوطنً ودراسات دورٌة، العدد السابع: 

لبرازٌل فً التنمٌة. (. تجربة ا0202تجربة البرازٌل فً التنمٌة. ) -5 kurdtda: https://kurdtda.org. . 

(. صحٌفة ولائع. 0200صندوق النمد الدولً. ) -6  IMF: www.IMF.org. 

(. البرازٌل الموى الصاعدة فً امرٌكا االتٌنٌة . بٌروت: الدار العربً للعلوم ناشرون ومركز الجزٌرة 0202عاطؾ معتمد وآخرون. ) -7

 للدراسات.

(. البرازٌل تجربتها فً محاربة الفمر وأهم الدروس المستفادة. مجلة العلوم االلتصادٌة والتسٌٌر والعلوم 0222. )عبد الحمٌد لطوش -8

.12-02(، الصفحات 00التجارٌة)  

(. التموٌل الدولً مدخل حدٌث )المجلد الطبعة االولى(. النجؾ االشرؾ: مؤسسة النبراس 0223عبد الكرٌم شنجار العٌساوي. ) -9

النشر والتوزٌع.للطباعة و  

(. 0202. )0202عدد سكان البرازٌل لعام  -10 elmstba: https://www.elmstba.com/brazil-population.  . 



هـ1112-م  2021. لسنة  1/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد    

 

12 

(. تجربة البرازٌل االلتصادٌة هل تفٌدنا فً بالدنا. المٌادٌن نت: 0202عمٌرة اٌسر. ) -11 https://www.almayadeen.net.   

 المصادر االنكلٌزٌة :-

1- bp ,statistical Review of Word Eneray2020 ,96th edition .    

2- WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2019,NW,Washington ,DC. 

3- WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics, 2021. 

 


