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 يزٗ يٕسٚظ 

 !نفاد احتياط المواسنة جزص إنذار لخطورة الوضع المالي الحل الوحيذ االستذانة... العجش والذين إلى ارتفاع

 

ًّٚش يب كشلّ ٔصٚش انًبل ػهٙ حغٍ خهٛم خالل انجهغخ انزششٚؼٛخ االخٛشح حٕل َلبد سصٛذ احزٛبغ انًٕاصَخ يشٔس انكشاو ثبنُغجخ انٗ نى 

ٚذ يٍ انًشاهجٍٛ ٔانخجشاء االهزصبدٍٚٛ، انزٍٚ سأٔا كٙ ْزِ انًؼهٕيبد رطٕسا خطٛشا ػهٗ صؼٛذ انًبنٛخ انؼبيخ انًٓزشئخ أصال، انؼذ

نى ٚشد ٔصٚش انًبل إشبػخ انوهن خالل االعبثٛغ انًبظٛخ حٍٛ رجهؾ َلبد .ٔانًزآكهخ َزٛجخ رشاكى انذٍٚ انؼبو، ٔانؼجٕصاد انًغزًشح ثبالسرلبع

نذٖ يصشف نجُبٌ انز٘ رحلع كّٛ انذٔنخ انهجُبَٛخ احزٛبغ يٕاصَزٓب، كوشس انزشذٚذ ػهٗ ظشٔسح انغٛش ثزشكٛم  61حغبة سهى سصٛذ ان

خ حكٕيخ ثؤهصٗ عشػخ ٔإهشاس انًٕاصَخ نٕهق االػزًبداد ٔإػبدح االَزظبو انٗ اإلداسح انًبنٛخ. ٔنكٍ، ٚجذٔ اٌ حبجخ انًٕاغٍُٛ انٗ األدٔٚ

رشصذ اػزًبداد ْزا انجُذ ظًٍ !حوٛوخ انٗ انؼهٍ. احزٛبغ انًٕاصَخ كبسؽ يٍ االيٕال، كبرْجٕا يجذدا انٗ االعزذاَخانًغزؼصٛخ أخشجذ ان

يٍ هبٌَٕ انًحبعجخ انؼًٕيٛخ، ٔرصشف ْزِ االيٕال كوػ  81انًٕاصَخ انؼبيخ يٍ ٔصاسح انًبل ٔرُوم االيٕال ػٍ انحبجخ ٔكوب ألحكبو انًبدح 

بسئخ ٔنزـطٛخ االػزًبداد انزٙ رطهجٓب انٕصاساد كٙ ثؼط انحبالد ٔػُذ َلبد يٕاصَبرٓب، ػهٗ اٌ ٚزى َوم االيٕال كٙ حبالد اعزثُبئٛخ ٔغ

يٍ ثبة إحزٛبغ انًٕاصَخ انٗ ثبة إَلبم ٔصاسح يٍ خالل يشعٕو ٚصذس ػٍ يجهظ انٕصساء. كًب رغزخذو أيٕال ْزا االحزٛبغ نزـطٛخ 

اجٓٓب انذٔنخ، ٔيُٓب يب ٚزؼهن ثبنكٕاسس انطجٛؼٛخ ٔؿٛشْب، ْٔٙ َلوبد نى رهحظٓب انًٕاصَخ انغُٕٚخ انُلوبد االعزثُبئٛخ ٔانطبسئخ انزٙ رٕ

نهذٔنخ. رشٛش انًؼهٕيبد انٗ اٌ أيٕال احزٛبغ انًٕاصَخ رى صشكٓب نًصهحخ ػذد يٍ انٕصاساد انزٙ غهجذ كٙ االشٓش انًبظٛخ كزح 

الشـبل، كًب حصم يجهظ االًَبء ٔاالػًبس ػهٗ جضء يٍ ْزِ االيٕال، ثبالظبكخ انٗ اػزًبداد اعزثُبئٛخ نزـطٛخ َلوبرٓب، ٔيُٓب ٔصاسح ا

ٚؼزجش انخجٛش االهزصبد٘ ٔاالعزشارٛجٙ انجشٔكغٕس جبعى ػجبهخ أٌ َلبد .َلوبد أخشٖ يزؼهوخ ثبنٓٛئخ انؼهٛب نإلؿبثخ ٔاالجٓضح انؼغكشٚخ

نخ، ٔخصٕصب ػهٗ صؼٛذ االَلبم. االحزٛبغ كٙ خضُٚخ انذّٔنخ "ٚؤرٙ نُٛثجذ يّشح جذٚذح يذٖ ػو ّٔ زجؼخ حبنًٛب كٙ إداسح انذ ًُ ى انًُٓجٛخ ان

لبدِ كبنًؼشٔف روهٛذًٚب أٌ ػهٗ انذٔل انًحبكظخ ػهٗ اإلحزٛبغ نذٚٓب نٛزى َوهّ يٍ عُخ انٗ أخشٖ، ٔانؼًم دائًب ػهٗ رؼضٚضِ، ٔثبنزبنٙ كئٌ َ

نخ ٔصم إنٗ يغزٕٚبد كبسثٛخ ْٕٔ أيش ؿٛش ّٔ يوجٕل. ْٔزا انٕاهغ ُٚعؼق هذسح انذٔنخ ػهٗ االعزذاَخ يٍ األعٕام أٔ يٍ  ٚؼُٙ أٌ إَلبم انذ

انًصبسف انزٙ ُٚزٕهغ اٌ رجذأ ثٕظغ عهغهخ ششٔغ ػهٗ إهشاض انذٔنخ، خصًٕصب ػهٗ صؼٛذ سثػ ْزِ هجٕل انًصبسف ثزُلٛز االصالحبد 

انزوشلٛخ ٔٔظغ حذ نًكبيٍ انٓذس ٔانلغبد، ٔاإلَلبم ؿٛش  انعشٔسٚخ كٙ اإلداسح انؼبّيخ ٔػهٗ صؼٛذ انججبٚخ ٔرؼضٚضْب ٔإهشاس انًٕاصَبد

انًجذ٘، ٔانزٕظٛق انؼشٕائٙ، َبْٛك ثغؼش انلبئذح انز٘ هذ ٚشرلغ ػُذ غهت ٔصاسح انًبل نأليٕال يجذدا يٍ االعٕام نزـطٛخ ا٘ َلوبد 

غزحٛالد أٌ روزشض انذٔنخ يٍ يصشف نجُبٌ ثلبئذح روبسة َغجزٓب % ًُ ، ْٔٙ انُغجخ انزٙ كبَذ يزجؼخ كٙ انغبثن، 6رٕاجٓٓب، إر يٍ شجّ ان

نًب شٓذرّ انًشحهخ انًبظٛخ يٍ رـٛشاد ػهٗ صؼٛذ انًخبغش ٔسكغ انلٕائذ االيٛشكٛخ ٔيب شٓذرّ انلٕائذ كٙ االعٕام انُبشئخ يٍ اسرلبع 

نخ انهجُبَٛخ، كبنجٕاة نٛظ ثبن ّٔ غٓم، خصًٕصب إرا يب أخزَب كٙ اٚعب. ٔنكٍ ٚجوٗ انغؤال ػٍ هذسح انًصبسف ػهٗ كشض ششٔغٓب ػهٗ انذ

 ّٔ نخ االػزجبس َغجخ رؼّشض ْزِ انًصبسف نهذٌٕٚ انغٛبدٚخ. ٔثبنزبنٙ كئٌ أهصٗ يب ًُٚكٍ أٌ رلؼهّ انًصبسف ْٕ انًًبغهخ، يب ٚؼُٙ رحًٛم انذ

ص٘ ٔصَٙ كٛؼزجش اٌ َلبد أيب انخجٛش االهزصبد٘ انذكزٕس ؿب.انًضٚذ يٍ انخغبئش كٙ اَزظبس أٌ رؼًذ األخٛشح إنٗ انششٔع كٙ اإلصالحبد

داد احزٛبغ انًٕاصَخ كبٌ يزٕهؼب، ٔنّ إَؼكبط عهجٙ جذا ػهٗ ٔظغ انًبنٛخ انؼبيخ نُبحٛخ اسرلبع انؼجض انؼبو ٔرشاكى انذٍٚ انؼبو. كبالػزًب

غٕٚهخ األجم  يهٛبس نٛشح رشًم يب ٚزؼهن ثحصٕل يؤعغخ كٓشثبء نجُبٌ ػهٗ "عهلخ خضُٚخ 6811انًطهٕثخ خالل ْزِ انًشحهخ رصم انٗ 

يهٛبس ٔؿٛشْب يٍ  57يهٛبس نٛشح، ثبالظبكخ انٗ كزح االػزًبد انًطهٕة نزـطٛخ كهلخ أدٔٚخ االيشاض انًغزؼصٛخ ثوًٛخ  148ثوًٛخ 

االػزًبداد انًزؼهوخ ثًجهظ اإلًَبء ٔاالػًبس، ٔانزٙ عزججش ٔصاسح انًبل ػهٗ انهجٕء انٗ االعزذاَخ يٍ جذٚذ ثؼذ إرًبو انزششٚؼبد 

 5847يهٛبس نٛشح ثبنًوبسَخ يغ ػجض كبٌ يزٕهؼب نهؼبو انحبنٙ ػُذ  0111انٗ أكثش يٍ  8162ٕثخ، يب ٚشكغ هًٛخ انؼجض انًزٕهغ نهؼبو انًطه

يهٛبس نٛشح. ٚؤكذ ٔصَٙ اٌ "االيٕال انزٙ كبَذ يشصذح كٙ احزٛبغ انًٕاصَخ رذخم ظًٍ أسهبو انًٕاصَخ االجًبنٛخ ٔثبنزبنٙ االعزؼبَخ 

كبٌ نٛشاكى انذٍٚ، او انهجٕء انٗ االعزذاَخ يٍ االعٕام، كحكًب ٚحًم انخضُٚخ انًضٚذ يٍ االػجبء. كبالعزذاَخ يٍ االعٕام  ثبالحزٛبغ نًب

رخزهق رًبيب ػٍ اعزخذاو االيٕال انزٙ كبَذ يٕجٕدح كٙ احزٛبغ انًٕاصَخ. ٔاحزٛبغ انًٕاصَخ كبٌ يذسجب أصال ظًٍ انًٕاصَخ ٔأسهبيّ 

ٔانذٍٚ، أيب انٕٛو، ٔػُذ انهجٕء يجذدا انٗ االعٕام نالعزذاَخ نزـطٛخ انُلوبد االظبكٛخ كٙ ؿٛبة انًٕاصَخ انجذٚذح، رذخم كٙ روذٚش انؼجض 

ٌٕ كحكًب ْزا يب عٛشكغ انؼجض ٔٚحًم انذٔنخ انهجُبَٛخ انًضٚذ يٍ انذٍٚ. ٔػُذ َلبد احزٛبغ انًٕاصَخ، رصشف االػزًبداد يٍ خالل إهشاس هبَ

ثلزح اػزًبداد جذٚذح يٍ خالل االعزذاَخ، أ٘ يب ٚؼشف ثبالعزذاَخ يٍ خبسج انًٕاصَخ، ْٔزِ انخطٕح اعزخذيزٓب  كٙ يجهظ انُٕاة ٚغًح

نجُبٌ انزضو ػهٗ  .ٔصاسح انًبل نزؤيٍٛ االيٕال انالصيخ نزـطٛخ كهلخ انوبٌَٕ انز٘ أهش كٙ انًجهظ انُٛبثٙ نُبحٛخ رًٕٚم دػى انوشٔض انغكُٛخ

% ثؼذ 66عُٕاد، أيب انٕٛو، كبنؼجض عٛوبسة  7% خالل 7% انٗ 6107نحشٚش٘ خلط انؼجض انًبنٙ يٍ نغبٌ سئٛظ حكٕيزّ عؼذ ا

نخ. ٔإرا كبٌ ْزا  ّٔ اإلَزاس انزطٕساد انذسايبرٛكٛخ ػهٗ صؼٛذ رآكم انًبنٛخ انؼبيخ، ْٔزِ انزطٕساد يب ْٙ إال إَزاس خطٛش نإلداسح انًبنٛخ نهذ

نخ يب ْٕ ظشٔس٘ نزصحٛح ال ٚؼُٙ ثؤ٘ شكم يٍ األشكبل إكالط انذ ّٔ ٔنخ، إال أَّ ُٚشّكم انُٕثخ األٔنٗ يٍ َٕثبد عززٕانٗ إرا نى رزخز انذ

 .انٕظغ، ْٕٔ يب هذ ٚؤدّ٘ كٙ انُٓبٚخ إنٗ رؼغش يبنٙ


