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 1956األرجنتين وصندوق النقد... كّر وفّر منذ  توقيع االتفاقية الثانية والعشرين

 
، والمياه والكهرباء بنسبة %7.2ماضي، ارتفعت المنتجات الغذائية بنسبة ين بعواقب الحرب في أوكرانيا. في آذار المثل العديد من دول العالم، تتأثر األرجنت

االثني عشر شهرًا الماضية، وهو أحد أعلى المعدالت في خالل  %55.1في الربع األول، و  %16.1... وبلغ التضخم %10.9بس بنسبة ، والمال7.7%
 .العالم

جمعت في  ة الدولة، وما تقرر على هذا الصعيد يعتبره محدودو الدخل غير كاف. ُترجم ذلك السخط االجتماعي إلى تظاهرة جديدةتينيون بمساعدويطالب األرجن
من الشهر، وفي إضراب شل صادرات الحبوب، حصل رؤساء شركات النقل على زيادة نيسان الماضي آالف العمال في بوينس آيرس. وفي وقت سابق  13
 ...في أسعار الشحن لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود %20بة بنس

 يليست العامل الوحيد: لقد تدهور الوضع االجتماعي بالفعل بشكل خطير فإذا كانت عواقب الحرب في أوكرانيا تشكل أحد عوامل هذا التضخم، فهي 
العام الماضي، فان البالد تعيش تحت اعباء ديون ضخمة تتوالى تداعياتها  %10األرجنتين، وتفاقم بسبب عامين من األزمة الصحية. ورغم تسجيل نمو بنسبة 

 .حتى اآلن . ولم تتعاف منها2001زمة التي حلت بالبالد في منذ اال
 

 صعوبات في السداد
، عندما كانت البالد في حالة 2018صندوق النقد الدولي، مصحوبة بإجراءات تقشف يطالب بها الدائنون. في العام والقروض المتعاقد عليها، ال سيما مع 

. ومنذ ذلك الحين، عاشت األرجنتين 2024لعام مليار دوالر من صندوق النقد، ليتم سداده في ا 45ركود، حصلت الحكومة على قرض غير مسبوق بقيمة 
 .تسديد عند حلول آجال االستحقاقر على إيقاع صعوبة الأكث

أخرى، مع متطلبات خفض عجز الميزانية األرجنتينية والسيطرة على  لدولي إلعادة تمويل هذا الدين، من بين أمورترافقت االتفاقية الموقعة مع صندوق النقد ا
 .. وبالتالي، يتم إجراء تخفيض في العجز على الفور2025 حكومة أيضًا للعودة إلى ميزانية الدولة المتوازنة اعتبارًا من العامالتضخم. وتخطط ال

 
 إعتراضات عمالية

القرض الضخم ضغوطًا النقابات األرجنتينية منذ سنوات عواقب قرض صندوق النقد الدولي ال سيما اآلثار السلبية الواقعة على العمال، لقد خلق هذا  ينتد
تطلبات خفض العجز يمنح صندوق النقد الدولي قرضًا، فإنه يتضمن بشكل منهجي الشروط الناتجة عن م اقتصادية دفعت بجزء من السكان إلى الفقر. فعندما

 .واإلنفاق العام
 عتبر الخدمات العامة نفقة وتتطلب كبح الدين العام. وهي )أي النقاباتوللتذكير فإن القوى العمالية تكافح ضد هذه الرؤية التي تتبناها المؤسسات المالية التي ت

 .لمستقبل وتشارك في إعادة توزيع الثروة، خاصة أثناء األزمات مثل فيروس كوروناالعمالية( تعتبر أن الخدمات العامة )الصحة، التعليم، النقل، إلخ( استثمار ل
السياسي لهذا البلد الواقع في أميركا أن تترتب على االستقرار عث على القلق أيضًا بشأن العواقب التي يمكن هذه الضربات الجديدة لالقتصاد األرجنتيني تب

 .تورية ويعيش فيه أكثر من عشرة ماليين شخص في فقرالالتينية الذي تميز بسنوات من الديكتا
ية بين ماعية والمادية، مما أدى إلى تفاقم الفجوة في الظروف المعيشية المادويقول مسؤول عمالي ارجنتيني: نحن نعيش في وقت اتسعت فيه التفاوتات االجت

بلد. ة عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية وجداول التطعيم الشاملة في كل نصفي الكرة األرضية الشمالي والجنوبي. في الواقع، تُبرز األزمة الصحي
 .والفقر لدى معظم السكان ، بينما يتزايد الجوعالقدرة على ضمان الحقوق الصحية واالساسية للناسلذلك، فإن أكبر واجب لدينا كمجتمع هو عدم 

في جني الفوائد في لحظة تاريخية من كارثة صحية الذين يسحبون حبل الديون من أجل االستمرار » مال صقور عالم ال»في هذا السياق، يندد االرجنتيون بـ 
نسانية وبيئية وأمنية للب  .شريةوا 

 كل عاجل، ويطالب بوقف المدفوعاتولمواجهة هذا السيناريو، يتحرك المعسكر الشعبي األرجنتيني بش
 

 تقنين دعم الطاقة
ت او دعم الطاقة في األرجنتين لوضع حد لتأثير المكاسب غير المتوقعة على األسر األكثر ثراًء. ومع سيتم إعادة تشكيل مساعداوبين االجراءات القاسية 

، استبعدت حكومة يسار الوسط خيار الزيادة العامة في المساعدة، واتجهت من األرجنتينيين يعيشون في فقر %37خالل عام واحد، و  %58اعد التضخم تص
 .م انتقائي تنوي تنفيذه اعتبارًا من جزيرانالى دع

أسرة بالنسبة للكهرباء وأكثر من  921000ولة. وهذا يمثل أكثر من بالتفصيل، فإن األسر التي تشكل العشر األغنى لن تستفيد بعد اآلن من مساعدة الد
من األسر، زيادة فاتورة  %65شهد ما يسمى بالطبقة الوسطى، أي أسرة بالنسبة للغاز. ستكون الزيادات في االسعار بعد ذلك جزئية ومقسطة: ست 700000

ذه المساعدات او . مثلت ه%6إلى  %5بة ر األكثر فقرًا لكن سترتفع فاتورة الكهرباء بنس. كما لن يرتفع الغاز لألس%17والكهرباء بنسبة  %20الغاز بنسبة 
األسر  نقطة. وقد شهدت جميع 0.6وزارة االقتصاد التي تنوي تقليص هذا اإلنفاق بمقدار ، بحسب 2022من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  %2.3الدعم 



 .اذار الماضيفي  %20بالفعل زيادة في فاتورتها بنسبة 
 

 خفض عجز الموازنة
شي على البيض،الن تقنين الدعم ال يحظى ، كما تؤكد وزارة االقتصاد، لكن الحكومة تم«، ألنهم قادرون على دفع فواتيرهمال يمكننا دعم األسر األكثر ثراءً »

 .عاني منه كل الطبقات االجتماعيةباالجماع في ظل ارتفاع االسعار الذي ت
مليار دوالر. هذا  45نقد الدولي، وهو جزء من إعادة هيكلة قرضها البالغ ة جزءًا من االلتزامات الرسمية لألرجنتين تجاه صندوق الفي دعم الطاقيعد التخفيض 

العام  %1.9، إلى 2022من الناتج المحلي اإلجمالي العام  %2.5طف الخطر اجتماعيًا يتوافق مع أهداف انضباط الميزانية. يجب خفض العجز إلى المنع
 .2024العام  %0.9، ثم إلى 2023

وهي  مليار دوالر تقريبًا، 45تمويل ديون بقيمة آذار الماضي إلعادة  3إلى اتفاق نهائي في  (IMF) وصلت مع صندوق النقد الدوليوكانت حكومة األرجنتين ت
 .االتفاقية التي تم التصديق عليها من قبل غالبية النواب

 .اوكرانية بنتائج وخيمة -وحرب روسية  19كوفيد -سارس ن الركود وأزمة متعددة األبعاد تفاقمت بسبب فيروسعلى خلفية سنوات م تأتي هذه االتفاقية
 

 إعادة هيكلة الديون
األرجنتيني ألبرتو  ، ومع عبء إعادة هيكلة الديون مع صندوق النقد، اعاد الرئيس2019كر انه وبعد أكثر من عامين من توليه السلطة في كانون االول ذي

حكومة  2018ي مليار دوالر تعاقدت عليه ف 45ث المبدأ تتعلق بإعادة التفاوض على قرض بحوالى فرنانديز )يسار الوسط( النقاش حول اتفاقية من حي
 .موريسيو ماكري السابقة ) يمين الوسط(

كما في  ،2022مليار دوالر في العام  19تواجه مدفوعات غير مستدامة، بأكثر من بدون هذه االتفاقية، كانت البالد س«. حل ممكن ومعقول»وقال الرئيس إنه 
تتم إعادة جدولتها. وشرح وزير االقتصاد مارتن جوزمان الخطوط العريضة لهذه . وبالتالي س2024مليارات دوالر في العام  4، وما يقرب من 2023العام 

من الناتج المحلي  %3ينخفض تدريجيًا، من السيطرة على العجز العام، الذي من المتوقع أن  وهي تستند بشكل خاص إلى«. لمفاوضات الصعبة حًقاا»
و فض التشدد في المسألة النقدية ورفض أي سياسة تخفيض لقيمة العملة. وكان البيز . وأعلن الوزير عن خ2024٪ عام 0.9إلى  2021اإلجمالي عام 

 .%10هر الثالثة الماضية وفي األش %21انخفض مقابل الدوالر في سنة نحو 
 

، مع «ظر إلى أنه عام انتخاباتمشكوك فيه أكثر، بالن» 2023يبدو واقعيًا، فإن الخبراء يعتبرون أن العام  2022إذا كان هدف تقليص العجز العام في العام 
 .إجراء انتخابات رئاسية في تشرين االول

 
 ملخص تاريخي موجز

ضت حكومة خوان دومينغو بيرون، باسم سيادة البالد، م. بعد الحرب العالمية الثانية، رفكانت العالقات بين صندوق النقد الدولي واألرجنتين متوترة على الدوا
. وفي العام 1956ك الدولي في العام ق النقد والبننقد والبنك الدولي. ثم اتى نظام ديكتاتوري انضم بعد اإلطاحة ببيرون إلى صندو انضمام بالده إلى صندوق ال

نينات الي والقمع الدموي للحركة العمالية، دعم صندوق النقد الجيش بالمال. في الثما، عندما بدأت دكتاتورية عسكرية أخرى في محاصرة اليسار الراديك1976
، ساعدت تصرفات صندوق النقد عن غير قصد في 2001في العام  لنيوليبرالية.والتسعينات من القرن الماضي، لعب صندوق النقد دورًا في نشر السياسات ا

ماكري الليبرالية الجديدة ، حاول الصندوق إنقاذ الموقف لحكومة ماوريسيو 2018طاحة بالحكومة. في العام اندالع انتفاضة شعبية ضخمة لرفض سياساته واإل
، وصلت جبهة تودوس، التي تدعي 2019مليارًا تم تحويلها بسرعة كبيرة(. في العام  45الر )منها مليار دو  57من خالل إقراضها أكبر قرض في تاريخها: 

 .السلطة منددة بقرض الصندوق هذا، وتعهدت بتحرير البالد من القيود االئتمانية أنها تحالف بيروني، إلى
باتفاقية، وهي االتفاقية  2022نقد التي انتهت في آذار الماضي لكن الرئيس ألبرتو فرنانديز وحكومته لم يلتزما بتهديدهم ودخلوا في مفاوضات مع صندوق ال

 !! !1956الثانية والعشرون مع الصندوق منذ العام 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


