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يرنز خشّق نتٖر فٕ اهدار اهتٖظبء :خُسرٔ اهيغرة شوشوج
يً اإلضالضبح اهشٖبشٖج ّاالكخضبدٖج ّخظؼ خّفٖر فرص
اهؾيل ظيً األّهّٖبح (اهضّرثJessica :
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خيخوم اهيغرة أشبشٖبح اكخضبدٖج كّٖج ّشسل إٖسبتٕ شبتق فٕ خعتٖق شٖبشبح اكخضبدٖج شوٖيج



خع اهشّٖهج ٖؾيل ؽيل ّذٖلج اهخأيًٖ تضٖد ُٖشخخدى إذا خفبكيح األّظبػ اهدّهٖج



اإلضالضبح اهرايٖج إهٓ خضشًٖ اهضيبٖج االسخيبؽٖج ّزٖبدث خّفٖر فرص اهؾيل ال خزال يً األّهّٖبح.

وافق الهجمس الخىفٌذي لصىدوق الىلد الدولً عمى إخبحج خط سٌولج لمهغرة تلٌهج  2.6همٌبر دوالر

لمهسبعدث فً حهبٌخهب هو خلمتبح أسعبر الىفط والخداعٌبح الهحخهمج لهتوط الىشبط االكخصبدي فً

أوروتب.

ّٖخبش هويغرة اهضضّل ؽوٓ ُذا اهلرط هيدث  35شِرا يً خالل خط الوكبٌج والسٌولج (“Precautionary and
) Liquidity Line” - PLLاهذٔ أٌشأٍ اهضٌدّق يؤخراّٖ .يذل ُذا اهخشِٖل اهخيّٖوٕ خأيٌٖب فؾبال ظد اهضديبح
اهخبرسٖج فٕ شٖبق ؽبهيٕ ٖخشى تبزدٖبد ؽدى اهٖلًٖ ،نيب ٖشيص هوشوعبح تيّاضوج ترٌبيسِب اإلضالضٕ اهّعٌٕ اهذٔ
ِٖدف إهٓ إؽعبء دفؾج هوٌيّ االكخضبدٔ اهشبيل.
ّكد أظبف اهضٌدّق "خع اهّكبٖج ّاهشّٖهج" إهٓ يسيّؽج أدّاخَ اهيشخخديج فٕ اإلكراط فً عبن .6100
ّفٕ ُذا اهخضّص ،خضدذح اهيسوج اإلختبرٖج اهخٕ ٖضدرُب اهضٌدّق ـ ٌشرث ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ اإلهنخرٌّٖج ـ يؼ
رئٖس تؾذج اهضٌدّق إهٓ اهيغرة ،اهشٖد دّيٌٖٖم غّٖٖى ،هيٌبكشج األشتبة اهخٕ خلرر يً أسوِب إخبضج خع اهشّٖهج
هويغرة ّاالضخيبالح اهيخّكؾج الكخضبدُب.

الىشرث اإللكخروىٌج :لهبذا خحخبج الهغرة إلى خط لمسٌولج هو الصىدوق؟
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السٌد غٌٌون :اهيغرة هدِٖب أشبشٖبح اكخضبدٖج كّٖج ّشسل إٖسبتٕ شبتق فٕ خعتٖق شٖبشبح اكخضبدٖج شوٖيج .هنً
االكخضبد اهؾبهيٕ فٕ يّكف تبهغ اهِشبشج ضبهٖبٌُّ ،بم يخبعر خفرظِب أسّاء ؽدى اهٖلًٖ اهيضٖعج تيٌعلج اهّٖرّ
ّارخفبؽبح أشؾبر اهٌفع.
ّ خع اهشّٖهج ُذا ٖخٖص هويغرة يب ٖشتَ ّذٖلج اهخأيًٖ اهخٕ خفٖد فٕ خوتٖج اضخٖبسبح اهخيّٖل اهؾبسوج إذا يب خضللح ُذٍ
اهيخبعرِٖ ُّّ .دف إهٓ خؾزٖز ذلج اهيشخذيرًٖ ّخٖشٖر اهٌفبذ إهٓ األشّاق اهدّهٖجٌ ،غرا هيب ٖيذوَ يً يؤشر ؽوٓ
شاليج شٖبشبح اهيغرة اهضبهٖج ّخّافر اهيّارد اهنبفٖج اهخٕ ٖينً أً خشضة يٌِب اهشوعبح ؽٌد اهضبسجّٖ .ؾيل خع
اهّكبٖج ّاهشّٖهج نأداث ّكبئٖجّ ،كد ضرضح اهيغرة تأٌِب ال خؾخزى اهشضة يٌَ يب هى خخؾرط هضديبح خبرسٖج.
الىشرث اإللكخروىٌج :هب هو "خط الوكبٌج والسٌولج" ولهبذا ٌىبسة الهغرة؟
السٌد غٌٌونُ :ذٍ األداث يضييج هنٕ خوتٕ تشنل يرً أٔ اضخٖبسبح هوشّٖهج هدْ اهتوداً األؽظبء اهخٕ خرخنز
اكخضبداخِب ؽوٓ أشبشٖبح كّٖج ّهنٌِب خخظيً تؾط يّاعً اهظؾف اهيختلٖج.
ّخِدف يشبؽداخٌب اهيبهٖج إهٓ دؽى اهشٖبشبح االكخضبدٖج اهخٕ ّظؾخِب اهشوعبح تئخبضج يب ٖوزيِب يً يّارد شرٖؾج ـ
ؽوٓ غرار ّذٖلج اهخأيًٖ ـ فٕ ضبهج اهخؾرط هوضديبح اهخبرسٖج أّ خفبكى اهيّكف اهدّهٕ.
الىشرث اإللكخروىٌج :هب هً اٍفبق الهخوكعج لمهغرة؟ هل خروو احخهبالح واعدث لالكخصبد؟
السٌد غٌٌون :يً اهيخّكؼ أً ٖخراسؼ اهٌيّ اهنوٕ إلسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ اهضلٖلٕ يً  %6فٕ ؽبى  3122إهٓ ضّاهٕ

 %4فٕ ؽبى  ُّّ ،3123يب ٖرسؼ فٕ األشبس إهٓ اٌخفبط اهٌيّ اهزراؽٕ ؽلة ظؾف األيعبرّ .هنً ،رغى ختبعؤ
اهٌيّ فٕ االكخضبداح اهيخلديج اهشرٖنج خسبرٖبً هويغرةُٖ ،خّكؼ أً ٖغل ٌيّ إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ غٖر اهزراؽٕ كّٖب فٕ

اهيغرة ،إذ ٖضل إهٓ ٌضّ  %5.8فٕ ؽبى  ،3123تفظل كّث اهعوة اهيضوٕ اهيدؽى تزٖبدث اإلٌفبق اهضنّيٕ.

ّخشٖر اهخّكؾبح إهٓ أً ؽسز اهضشبة اهسبرٔ شٌٖخفط يً  %9يً إسيبهٕ اهٌبخز اهيضوٕ فٕ ؽبى  3122إهٓ %8.5
فٕ ؽبى ّ ،3123أٌَ شٖزداد خضشٌب ؽوٓ اهيدْ اهيخّشعّ .شّف خشخلر اضخٖبعٖبح اهٌلد األسٌتٕ أٖظب فٕ اهٌضف
اهذبٌٕ يً ؽبى ٌ 3123خٖسج هوخداتٖر اهيخخذث يؤخرا فٕ شٖبق خشدٖد اهشٖبشج اهٌلدٖجّ ،اٌخفبط أشؾبر اهٌفع اهدّهٖج
يلبرٌج تأّائل اهؾبىّ ،زٖبدث أضسبى اهضبدراح يً اهفّشفبح ّيشخلبخَ (ُّّ أُى ضبدراح اهيغرة)ّ ،إٌخبر اهيضبٌؼ

اهيخضص هوخضدٖر (تدأح يؤخرا شرنج رٌّٖ فٕ اهخضدٖر يً اهيغرة إهٓ أّرّتب)ّ ،خضشً يّشيٕ فٕ إٖراداح
اهشٖبضج.
الىشرث اإللكخروىٌج :كٌف أثر الرتٌع العرتً عمى الهغرة؟
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السٌد غٌٌون :شرؽح اهيغرة يؤخرا فٕ ؽيوٖج هإلضالش اهشٖبشٕ .فلد أكرح دشخّرا سدٖدا ؽً عرٖق اشخفخبء شؾتٕ
فٕ ّٖهّٖ ّ ،3122أُسرٖح االٌخخبتبح فٕ ٌّفيتر ّ ،3122كبى رئٖس ضزة اهؾداهج ّاهخٌيٖج ،اهذٔ ضضل ؽوٓ أؽوٓ

ؽدد يً األضّاح فٕ االٌخخبتبح ،تخشنٖل ضنّيج ائخالفٖج سدٖدث فٕ ٌٖبٖر ّ .3123شّف خُسرْ اٌخخبتبح اهيضوٖبح
ؽلة إكرار يشرّؽٕ كبًٌّ اهخٌغٖى اهسِّٔ ّاهلبًٌّ األشبشٕ هويٖزاٌٖج اهسدٖدًٖ.
ّٖشخضدد اهدشخّر اهسدٖد خغٖٖراح ّإضالضبح شٖبشٖج ّاشؾج اهٌعبق خخظيً إؽبدث خّازً اهلّْ ؽً عرٖق زٖبدث
إشراف اهترهيبً ؽوٓ اهفرػ اهخٌفٖذٔ ّزٖبدث يشؤّهٖج اهضنّيجّ ،خؾزٖز اشخلالهٖج اهلظبء.

ّتٌٖيب خيذل ُذٍ اإلضالضبح اهشٖبشٖج خعّاح يِيج فٕ يؾبهسج اهيعبهة االسخيبؽٖج ،فال خزال ٌُبم ظغّع إلسراء
يزٖد يً اإلضالضبح اهخٕ خؾبهز أّظبؽب يً تٌِٖب اهتعبهج اهيرخفؾج تًٖ اهشتبةّ ،خفبّح اهدخّلّ ،اهضّنيج.
الىشرث اإللكخروىٌج :كٌف أثر الرتٌع العرتً عمى الهغرة؟
السٌد غٌٌون :هلد سؾوح اهشوعبح خّفٖر فرص اهؾيل يً األّهّٖبح األشبشٖج ،تِدف خخفٖط اهتعبهج يً  %9.:فٕ
ؽبى  3122إهٓ  %9تضوّل ؽبى ّ ،3127زٖبدث يؾدالح اهيشبرنج فٕ شّق اهؾيل ،ؽً عرٖق دؽى ترايز شّق اهؾيل
اهٌشعج اهسبرٖج ّخشسٖؼ اهؾيل خبرر اهيدً اهنترْ فٕ شٖبق إضالضبح خّسَ اُخيبيب أنتر هويٌبعق غٖر اهيعّرث.
ّتبإلظبفج إهٓ اهضفبغ ؽوٓ تٖئج اكخضبدٖج نوٖج يشخلرثّ ،ظؾح اهشوعبح ترٌبيسب هإلضالش ِٖدف إهٓ زٖبدث اهٌيّ
االكخضبدٔ اهيينً ؽوٓ اهيدْ اهيخّشعّ .يً اهيٌخغر أً خشبؽد ُذٍ اإلضالضبح ؽوٓ دؽى اشخيرار األداء اهلّٔ فٕ

يسبل اهخضدٖر ّخدفق االشخذيبراح األسٌتٖج اهداخوجّ ،يً ذى زٖبدث فرص اهؾيل.
ّيً األّهّٖبح األخرْ إضالش ٌغبى اهضيبٖج االسخبؽٖج هشرائص اهشنبً األنذر ظؾفبّ .خضلٖلب هِذا اهِدفٖ ،ينً خّسَٖ
اهدؽى اهيؾيى ذٔ اهخنوفج اهيرخفؾج خّسِٖب أفظل ٌضّ اهشرائص األشد اضخٖبسب ،ييب شٖشيص أٖظب تبهضفبغ ؽوٓ اإلٌفبق
اهيّسَ إهٓ االشخذيبراح اهؾبيجّ .هخضدٖد أفظل اشخراخٖسٖج هٌغبى اهدؽى ،شخلّى اهشوعبح تيشبّراح ّاشؾج اهٌعبق يؼ

اهيسخيؼ اهيدٌٕ.

