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 هل فشل نظام اقتصاد السوق في أمريكا الالتينية؟

 يل الثاني من اإلصالح المؤسسيالج
 
 ينبول هولد: مبقل

 
 

ـ   بوظيفة لمعن يكاو. سي.  هو مدير معهد بحوث المؤسسات في واشنطن ديPaul Holden هولدين لوب
ـ اقتصـادي أول      بالمجموعة  ١٩٩٢ثم التحق سنة    .   عاما ١١إدارة أوروبـا بصندوق النقد الدولى لمدة         ىف

ـ اال وهو حاصل على درجة    .  القطاع الخاص في اإلدارة الفنية ألمريكا الالتينية بالبنك الدولي         ارية لتنمية ستش
المحاضرة موضوع المقال في مركز     ه  القى بول هولدين هذ   . الدكـتوراه فـي االقتصـاد مـن جامعة ديوك         

 .٢٠٠٢ أكتوبر ٢٨المشروعات الدولية الخاصة بتاريخ  
 
 

ض ار بعختباأوال تحليل و  جبي،  يةقد فشل في أمريكا الالتين    إذا كان إصالح السوق      ى ما  عل ابـة لإلج
 الفرد في دول أمريكا الالتينية ودول       ل دخ ى نظرنا إل  فلو . المعلـومات التى تكمن وراء هذا السؤال      

 ةل العشرين سن   خال OECDكاريبـي مقارنـة بمثيله فى دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية            ال
دخل من  % ١٨,٦  كان ١٩٨٠متوسط دخل الفرد فى تلك الدول سنة        د أن   جنس،  )١جدول(لماضـية   ا

ما بين  يفو%.  ١٣د هبط إلى    ن فق  اآل ، أما OECDالفرد في دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية        
ـ ا ١٩٩٠ و ١٩٨٠  متوسط دخل الفرد في المنطقة بحوالي الثلث، ولعل ذلك يفسر السبب فى             ضنخف

وبالرغم من تحسن األوضاع في     . ينية  تاللمفقود بالنسبة ألمريكا ال   وصـف عقد الثمانينات بأنه العقد ا      
العشـر سنوات األخيرة إال أن هناك روح من االحباط الشديد فيما يتعلق بمعدالت النمو ونتيجة لذلك                 

 .ات التى تم تنفيذها خالل عقد الثمانينات وأوائل التسعينات قد باءت بالفشلحصال اإلساد االعتقاد بأن
 

 )١(جدول 
 (%) والتنمية االقتصادي الفرد في دول أمريكا الالتينية مقارنة بدول منظمة التعاون دخل

 
٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠ ١٩٨٠
١٨,٧ ١٠,٨ ١١,٧ ١١,٩ ١٢,٨ ١٢,٣ ١٢,٥ ١٣,٠ ١٣,٩ ١٤,٠ ١٣,١ ١٣,٠ 
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ـ  ي مفجع ومطلق في الدخل في كل دول أمريكا          هو واضح فقد واكب عقد الثمانينات هبوط نسب        اوكم
حاد كانت له نتائج مأساوية      مخات تض ر فت ىول إل د ال هيد من هذ  دالع تضوقد تعر  .الالتينـية تقـريبا   

راب الذي نتج عن    خ ال قاًير ح  بالتنمية مفيد لم     خمومن يدعي أن استبدال التض    . ستوى األفراد   م ىعل
كان هناك تحسن نسبي بسيط      هنضا أ يأ) ١( جدولوضح ال ع ذلك ي  مو .الـزيادة السريعة في األسعار    

ر التسعينات برغم المحاوالت قصيرة المدى خاصة فى فنزويال لرفض نظام اقتصاد السوق             مدا على
نت  وكا قتمؤ ال حصال عقارب الساعة إلى الوراء، حيث كانت هناك محاولة لقلب برنامج اإل           دةعاإلو

 .عاقبة تلك المحاولة وخيمة
 
 حصالد على المستوى العام واإل    صاالقت ا حإصال: وق بثالثة بنود هي    الس حإصال األول من    أ الجيل دب

ى علوبتحليل كل بند من هذه البنود يمكن الحصول على مزيد من األدلة             .  جاري والخصخصـة  الـت 
م الماضي حيث   العاد العام، مثل ما حدث في األرجنتين في         اقتصشـكالت الـناتجة عن اختالل اال      الم

ـ ا انخفـض  د بشكل عام  اتصقاال بيئةوال مجال للشك في أن استقرار        % ٢٠ من   يقـرب دخل بمـا    ل
 .ضروري وأساسي للنمو

 
 متفاوتة من النجاح والشدة     ات بدرج رستماينات والثمانينات و  عبسجاري في شيلي في ال     الت حصال اإل بدأ

سألة مثيرة للجدل أكثر    اري فى زيادة النمو م    جالت حصالتبر أهمية اإل   وتع .المنطقة  في ىفي دول أخر  
جاري  الت حصالات التي تقول أن اإل    اءدعالد العام، ولكني أختلف مع ا     صاقتالمن مسألة استقرار بيئة ا    

تيجية استرازيل فى منتصف الثمانينات وألسباب      راال قررت الب  ثملل ا ي سب لىعف. ليست له أهمية تذكر   
وأعلنت ضرورة  . عتبر فكرة سيئة  ات ي ممعلوال اجيووردين األجانب ألجهزة تكنول   الم علىد  ماعتالأن ا 

ة لهذه المنتجات وحظر استيراد أجهزة الحاسب اآللي أو الطابعات أو أي أجهزة             محليقـيام صـناعة     
م ذلك فإننى   ورغ.  تلك التراخيص  ىلع الحصول   ير تـراخيص خاصة، وكان من العس      نودأخـرى   

حاسب جهزة  أوزا بطابعات   ه مج ه مكتب  تقريبا كان  ١٩٩٠ياسات المعلوماتية في    سلاا زرت مدير    مدنع
وهذا مثال  . م يكن من بينها أى من المنتجات الرديئة التي كانت تنتج محليا           لطـراز هيوليت باكارد و    

اد واالستهداف الصناعي لما لها من      رتيساالات مثل إحالل    اسد بسي اقتصصارخ على خطورة ربط اال    
 .لكفاءةاتأثير سلبى على عنصر 

 
ـ و ى سبيل المثال كانت    ل فع ،جاري الذي تم ادخاله لم يكن كله إيجابيا        الت حصالاإلن سـوء الحظ أن      م
ـ ا  كتلة   وهي Mercosurوبي من القارة تخضع لسيطرة مجموعة ميركوسور        الجنديات الجزء   اقتص

وعندما . جارية جديدة  ت فتح مجاالت  ب يى تقوم بتحويالت تجارية أكثر من قيامها      رأتجاريـة كانت في     
 يتم دفع عمليات الشراء والتصنيع الى مصادر منخفضة         جنتاارية بين دول قليلة اإل    تنشـأ تكتالت تج   

ة ارج الكتلة التجارية يجعل الفائد    ءة خ التكلفة داخل المجموعة التجارية، إال أن وجود موردين أكثر كفا         
 .الحقيقية لوجود مثل تلك المنطقة التجارية محدودة للغاية
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لمثال ا لين على سبي  نترجألقة وواسعة االنتشار، فا    عمي حاتإصال عن الخصخصة فكانت هناك      أمـا 
 واضحة  ةشارإسلت   وأر ء فترة ارتفاع معدالت التضخم    أثنادها  اقتص ا  من داً ج اًربي ك اًخصخصت جزء 

ولكنها لم  . ح مأخذ الجد  صالفادها أن الحكومة تأخذ عملية اإل     عب م الدوليين وإلى الش  ن  إلى المستثمري 
ويرجع ذلك ولو جزئيا إلى سوء النصائح المقدمة من المؤسسات الدولية التى            تحقـق النجاح المتوقع،     

ة اءكفلاوزيادة الدخل بدال من أن تكون أداة لتعظيم القدرة التنافسية           ل رركزت على الخصخصة كمصد   
ـ اال ـ  .ديةاقتص ر الدراسات التى أجريت على عملية الخصخصة أن كفاءة المؤسسات المملوكة           ي وتش
ـ ل انت كذا  إهم ما   ي ال هولذا يمكن القول أن   . عندما تجد نفسها مهددة ألول مرة بالخصخصة      ة تزداد   لدول

اق سوهـناك بعـض المؤسسـات مملوكة للدولة طالما كانت قادرة على التنافس، وكانت تعمل فى أ                
 .تنافسية، وكان التهديد بالخصخصة مايزال قائما

 
 وكانت طريقة لسد    ،لخبهدف تعظيم الد  معظـم دول أمريكا الالتينية بدأت عملية الخصخصة         وفـي   

. افسةالمنكن ذلك كان على حساب      ل.  العجـز فى الميزانية الذى كان عجزا حادا في بعض الحاالت          
ا بانخفاض الكفاءة بالمقارنة بما كان من       وبوكـان هناك تطور ملحوظ فى الخدمات ولكنه كان مصح         

تم كثيرا بالعائد من قيمة الخصخصة، ولكن أن        ن الدرس المستفاد هو أال نه     و يك هيلوع. هالممكن تحقيق 
 .سواق األهنهتم بكيفية عمل هذ

 
 كان  لب ح ذاتها، صالوق لم يكن راجعا إلى عملية اإل       الس حاتإصاللحقـيقة أن الفشل الملحوظ فى       او
 دون أن تتطور، وكل من يزور أى دولة من الدول النامية            نسحسبب هو أن األسواق كانت آنذاك تت      ال

وفي أمريكا الالتينية مثال ترى أسواقا كبيرة فى شوارع مكتظة بالباعة           . أسواقها غير ثابتة  سـيجد أن    
حاضرة الأسواق البضاعة   : األسواق التى تعرف باسم   وهي  الـذين يبـيعون مخـتلف أنواع البضائع         

 . مل وفق عقود بضاعة حاضرة بين المشترين والبائعين، حيث يدفع المشترى ثمن ما يشتريه نقدا              تعو
وعندما زرت بيرو ألول مرة اندهشت من تنوع البضائع المطروحة في الشوارع ابتداء من األجهزة               

ق غير الرسمية كانت تحت سيطرة      واالكهربائية حتى المواسير البالستيكية، وكنت أعتقد أن هذه األس        
 .باعة الخضروات والمنتجات الحرفية، ولكن الوضع لم يكن كذلك على اإلطالق

 
 أن تتطور األسواق بصورة أشمل وأن تظهر أنواع مختلفة من العقود            ب يج ،االقتصاد تطـور    ومـع 

زيد االستثمار والطاقة    ت لتحقـيق االنتقال من أسواق البضاعة الحاضرة والدفع نقدا إلى األسواق التي           
لتيقن تثمارات الالزمة، وزيادة ا   االسلمال لتقديم    ا خاطبة أسواق  م اإلنتاجـية، وهذا يستلزم القدرة على     

 تزال معظم أجزاء أمريكا الالتينية حيث تتسم        امو. مـن تنفيذ المشترين والبائعين لتعهداتهم التعاقدية      
  ونتيجة لذلك تفشل معظم      .االسـواق بالمـدى القصير بحاجة إلى هذا النوع من األسواق المتطورة           

 .محاوالت دول امريكا الالتينية فى جذب االستثمارات االجنبية
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 )٢ (جدول
 )بة مئوية من إجمالى الناتج المحلىنس(ر  االستثمار األجنبي المباشمون

 
٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ١٩٩١ ١٩٩٠ ١٩٨٠  

١٢,٣٣ ٨,٨٨ ١١,٤٠  فيابولي ٣,٢٩ ٠,٦٩ ١,٠١ ١,٧٣ ٢,٢٠ ٢,٢١ ٥,٩٠ ٦,٤٦ ٩,٢٨

٠,٩٨ ٠,٨٧ ١,٢٥ ١,٣٤ ١,٢١ ٢,٠٩ ٢,١٠ ٢,٧٦ ٣,٧٩ ٤,٢٦ ٥,٨٣ ٤,٥٢ 

ــري كا أم
الالتينية 
والكاريبي

خفضة من ٠,٤١ ٠,٤٨ ٠,٦٣ ٠,٨٢ ١,٠٢ ٠,٩٩ ١,٤٣ ١,٩١ ١٨٨ ٢,٠١ ١,٩١ ١,٦١
 الدخل

ــر ١,٤٤ ٣,٠١ ٢,٢١ ١,٩٥ ٢,٠٩ ٢,١٩ ٢,٥٧ ٢,٧٥ ٣,٤١ ٥,٩٢ ٧,٣٢ ٩,٦٨ تفعة م
ــدخ :لال

OECD 
 
 التنمية العالميةت قاعدة بينات مؤشرا: مصدرال

 
الدخل تتمتع باستثمارات   ة التعاون االقتصادى والتنمية مرتفعة      ظممندول  أن  ) ٢(يوضـح الجـدول     

 يكارقارنة مع متوسط أم   م ٢٠٠٠ مالى الناتج المحلى سنة   إجمن  % ١٠أجنبـية مباشـرة تبلغ حوالى       
ـ  ائية بسبب كميات الغاز الكبيرة التى يتم       نستثاأما بوليفيا فتمثل حالة     %. ٥ والـذى يقل عن      يةالالتين

 .لها هناكالستغا
 
عب فيه ابرام عقود غير شخصية طويلة األمد، وهذا هو أحد أسباب        صي الالتينية مكانا    اكيقـى أمر  تبو
ار عما  مستثخفاض كفاءة اال  ن أسباب ا  دحأ تركز الثروة بشكل ملحوظ فى المنطقة، وهو أيضا          اررمستا

ـ  لعقود غير   ا أنواحدة من أهم نقاط القوة في الواليات المتحدة األمريكية           إن.  هب أن تكـون علي    يج
أما فى أمريكا الالتينية تعتبر العقود غير      .  الشخصـية منتشـرة وقابلـة للتطبـيق وشروطها ملزمة         

ستوى الشخصي مما يضر باألسواق     مالشخصية نادرة نسبيا، ألن األفراد يتعاملون مع بعضهم على ال         
 .طويلة األمد التى تتطلب إنفاذ القوانين بصورة عادلة وموضوعية

 
القات الشخصية وضعف سيادة القانون في بداية التسعينات عندما كنت          عهذه ال  نـى أهمية   أذهلت وقـد 

كهم لتمك  أنو ،أبحـث فـى مجال القطاع الخاص فى البرازيل، وعلمت كيف يأخذ القضاة الرشاوى             
أحدا آخر قد يأتى ويدفع       أن  هي  بيرو قالوا أن القضاة يرتشون ولكن المشكلة       وفى. بمجرد أن ترشيهم  

ذا يعنى أن األنظمة القانونية     ه .اح أدراج الري  معهمك الضمنى    عقد يعيضكثر مما تدفعه لهم، ف    لهـم أ  
 .  يمكنها أن تقضى فى النزاعات المطروحة أمامها بكفاءةال الموجودة
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وكلما طافت  . ت بعض المؤسسات العالمية أن هناك حاجة إلى المزيد من التدريب للقضاة           روقـد ذك  
مدى بة إلى ميامى لحضور دورة تشرح لهم سوء عاقبة الرشوة شعرت       بمخيلتـى فكـرة نقـل القضا      

 .سخافة هذه الفكرة، وأنه البد أن تكون هناك طريقة أفضل لحل هذه المشكلة
 
وقد التجد دولة . ريف وحماية حقوق الملكيةف تعطقة فهى ظاهرة ضع ن ثاني أغرب ظاهرة في الم     أما

 ٥ سنة ألن الفترة المثالية للرهن هناك هى         ٣٠هن لمدة   واحـدة فـي أمريكا الالتينية تطبق نظاما للر        
. وهذا يعني أنه من الصعب على غير ميسورى الحال اقتناء ممتلكات خاصة           %.  ١٥سنوات وبنسبة   

كما . تينية يعيش الناس فى مناطق يتعذر أن تكون لها عناوين صحيحة          الالوفي مدن كثيرة في أمريكا      
 أكثر ضعفاً، مما يجعل عملية تنمية سوق المال عملية مستحيلة بما           أن تعـريف الملكية المنقولة يعتبر     

الشركات  نموهذا سبب آخر لتركيز الثروة، ألن تمويل الكثير         . تتـرتب علـيه مـن عواقب وخيمة       
الصعب أن تنشأ الشركات    يكون من   وبالتالى  . أن يكون من الداخل    والكثيـر مـن االستثمارات ال بد      

 . أتت اإلدارة من عائالت راسخة فى هذا المجالالجديدة وأن تنمو إال إذا
 

ق بصورة صحيحة، ولم يتم تحقيق الكثير من        اوق، ولكن لم تتطور األسو     الس حاتإصالفشـل   لـم ت  
إن معظم دول   . كلة وبخاصة في سوق العمل    شم هذوه. المـرونة الضرورية لألداء الصحيح لألسواق     

 حتى أنك تجد صعوبة كبيرة فى تسريح العاملين         مل، الع حات الالزمة لسوق  صالالمنطقة لم تطبق اإل   
كلنا نعلم أنه كلما كان من الصعب تسريح العمال، كلما رفض أصحاب العمل تشغيل              و. فى شركة ما  
ر بمعنى أن االستثمارات تكون كبيرة لكن العمالة اوهذا بدوره يشوه طريقة حدوث االستثم. عمال جدد

 .عيةالمستخدمة تكون أقل من المعدالت الطبي
 

أجـرى معهـد بحوث المؤسسات الذى أشرف بإدارته بعض األبحاث عن تنمية الشركات في                وقـد 
يرة، ووجد أن أكثر معدالت النمو كانت في        صغالـواليات المتحدة األمريكية، وبخاصة المؤسسات ال      

 ولو أردت أن  . خـر القـرن التاسع عشر، أى عند بداية ظهور الشركات ذات المسئولية المحدودة             اأو
.  تكاد تذكر  اللمال والوقت    ا ات المتحدة األمريكية ستجد أن التكلفة من حيث       يالتنشـئ مؤسسة في الو    

الى الناتج مولكن تسجيل شركة في أمريكا الالتينية يتكلف مبالغ مذهلة كنسبة من نصيب  الفرد من إج              
 ).٣ل جدو (المحلى
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 )٣ (جدول
 فة تسجيل الشركات في أمريكا الالتينيةتكل

 
 

 

 
 
ـ تكل لى تكلفة الوقت محسوبة بالنسبة المئوية لنصيب       إ ةلفة المباشرة إضاف  كلتاة تسجيل الشركات هى     ف

 لناتج المحلي االفرد من إجمالي
 
 لعمالة ا من إجمالي % ٦٠حوالي    كان يستوعب  ١٩٩٨تـيجة أن القطـاع غير الرسمي في عام          نالو
وإذا .  كبيراً جداً من العاملين يعتبرون خارج إطار التعاقد القياسي         وهذا يعني أن قطاعاً   ). ٤ل  جـدو (

سوق، فإن  د ال  على الدخول في عقود طويلة األمد تعتبر أحد أحجار األساس في اقتصا            ةردكانـت الق  
. مشروعات الصغيرة يفتقرون إلى هذه القدرة     لنسبة كبيرة من القوى العاملة وخاصة صغار منظمى ا        

ؤسسات الصغيرة التي تراها في الواليات المتحدة األمريكية، مثل عقود االمتياز           كمـا أن أنـواع الم     
ـ     فـي معظم أنحاء العالم، مما يعني أنه ال يكفى أن يعتمد العمال أو المالك على ما                  ةدوليسـت موج

 أنه يجب عليك أن تظل تبحث حتى تجد من يقوم           كومعنى ذل . يتمـتعون بـه مـن سمعة فى السوق        
 .صفقات تكلفة باهظةال وفى اقتصاد مثل هذا تكون تكلفة البحث وباصالح سيارتك،
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 )٤( جدول
 فى أمريكا الالتينية  العمالة غير الزراعيةإجماليلعمالة غير الرسمية كنسبة مئوية من ا

 

 
  منظمة العمل الدولية:لمصدرا                     

 
يعني أيضاً أن   مفهوم يعبر عن أنك خارج مؤسسات السوق، كما          "غير الرسمية "أن مفهـوم تعبيـر      

يمكنها   ال و وحتى المؤسسات الرسمية ال تجد تمويالً،     .  من وجودك فى السوق تكون محدودة      دئاالفـو 
في البنية األساسية وال      حقـاً اللجوء إلى المحاكم ألنها باهظة التكاليف وشديدة البطء، وتواجه ضعفاً           

ع رجل أعمال صغير وناجح     م اومبيتقابلت في كول  .  مات الضرورية دتزودها الحكومة بالمزايا أو الخ    
 فالعقد بين المواطنين والدولة   . وهذا سلوك شائع جداً   ". لم آخذ شيئاً من الدولة ولم أعطها شيئاً       "قال لى   

.  ةق الملكي قوح و الدولة ال توفر قدراً كافياً من االحتياجات العامة من القانون والنظام          ألن  عيف جداً   ض
 .ني يكون أساسا لنوع التعاقدات التى ذكرتها من قبلوكذلك التوفر الدولة نظام قانو

 
ا قديمة ترتبط بعدم استقرار االقتصاد العام الذى جعل الكثيرين من أبناء أمريك           ى  هـناك مشكلة أخر   و

وكنتيجة لذلك ظهر عجز كبير في معدل       . الالتينـية يحتفظون بجزء كبير من أصولهم خارج بالدهم        
أن ) ٥(ين الجدول يبو. الخاص بالنسبة إلجمالى الناتج المحلى    ها القطاع   يالقـروض التـى يحصل عل     

األسواق المالية ال تمول االستثمارات أو نمو الشركات، بل تقدم مجرد قروض من النظام المصرفى،               
فجوة أكثر اتساعا  ألن دول أمريكا       الولـو أضفت إليها الوسطاء الماليين غير المصرفيين ألصبحت          

ـ     كتأتى كل القروض بصفة أساسية من البنو . التجارية في أنظمتها المالية    للبـنوك    عالالتينـية تخض
باإلضافة إلى ذلك، يوجد . لـتجارية، وهـناك عـدد قليل جدا من الوسطاء الماليين غير المصرفيين            ا

ففى بيرو تحصل الشركات الصغيرة على      . تفـاوت كبيـر بـين معدالت فائدة اإلقراض واالقتراض         
أى أن معدل العائد الداخلى البد أن يكون ضخما %. ٣٣أو % ٣٢ إلى  ائدة تصل فالقـروض مقابـل     

هكذا فإن الكثير من االستثمارات التي تكون مربحة         و .لكى يبرر هذا االرتفاع الشديد فى أسعار الفائدة       
 .ة األمريكية ستجد طريقها إلى الضياع في أمريكا الالتينيةمتحدفي الواليات ال
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ية ال تعمل، ويرجع ذلك جزئيا إلى غياب الممارسة الكافية لقواعد           لان األسـواق الم   إوأضـيف هـنا     
وفي البرازيل، قال لنا    . حـوكمة الشركات، وهو وضع مناسب النتشار الفساد وضياع سيادة القانون          

مالـك أحـد المصانع أن هناك اختالف بين نصوص قانون الوالية ونصوص القانون الفيدرالى فيما                
ولكى يتم االلتزام بالقانونين    . حريقللذي يجب االلتزام به عند تعليق طفايات ا       يتعلق بتحديد االرتفاع ا   

. البد من تعليق مجموعتين من طفايات الحريق، على أن تكون إحدى المجموعتين أعلى من األخرى              
وبدال من ذلك وضع خطافين على الحائط واحداً عند االرتفاع الذي يحدده قانون الوالية واآلخر عند                

وعندما يصل أحد المفتشين إلى باب المصنع يجب أن يتعرف          . اع الذى يحدده القانون الفيدرالي    االرتف
القائمين على استقباله بالجهة التى يمثلها لكى يعلق الطفاية عند االرتفاع الصحيح حسب القانون الذى               

ثنين من المفتشين    المفتشين اكتشفوا ذلك فى النهاية، بعد أن تآمر عليه أ          كنول. تـنص عليه تلك الجهة    
 .من الجهتين وقاما بزيارة المصنع معا فى وقت واحد فاضطر إلى تقديم رشوة لكل منهما

 
وجودة في المنطقة والتي     الم ص القوانين واللوائح  ون نص م ف مـثال واحد على عشرات اآلال      اهـذ و

د هذه ومع وجو. الشركات، وكأنها تتآمر ضد المشروعات وتتآمر ضد السوق       ب  تكـبل أيـدى أصحا    
يكا الالتينية،  رمأوق قد فشل فى      الس حإصالولذلك ال أعتقد أن     .  فرص للفساد  جداللوائح والقوانين، تو  
 تؤسس الظروف المناسبة لقيام أسواق تتمتع بالكفاءة التى تؤهلها          ميكا الالتينية ل  رمأولكننـى أعتقد أن     

 .للقيام بوظيفتها على المدى الطويل
 

 )٥(ل جدو
  القطاع الخاص فى أمريكا الالتينيةلقروض المقدمة إلىا
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