ووجز منطحبفج

امفطل امذبمد ـ اموحش امذً مه ٍهبجِه :هل لُوِّه امخضخه أه لبى فٌ غفوث وؤقخج؟
إػداد :جوى سبٍووى (اموؤمف امرئٍسٌ) ،خروً وبذٍسوى ،داوٍبيو سبيدرً
اميقبط األسبسٍج


أذٌبء "اهرنّد اهنتٖر" ،هى ختدر يً اهخغخى ضرنج خُذنَر رغى ّكّؽ ظديبح نتٖرث فٕ خوم اهفخرث ـ ُّذٍ
ُٕ األشتبة اهخٕ سـوح اهخغخى ٖيخٌؾ ؿً اهِسّى:



ؼوح خّكـبح اهخغخى ذبتخج ؿٌد أُداف اهتٌم اهيرنزٔ.



يلبّيج خخفٖغبح األسّر االشيٖج ّأّسَ اهسيّد األخرْ خـٌٕ أً ارخفبؿبح اهتػبهج اهيرختػج
تبهدّرث االكخظبدٖج فرغح غغّػبً يضدّدث فٕ اخسبٍ خفع اهخغخى.



ّيؾ اهخذتٖح اهلّٔ هوخغخى ػّٖل األسلُٖ ،رسَّص أً ٖشخير اهخغخى يشخلراً أٖغبً تٌٖيب ٖنخشة اهخـبفٕ
االكخظبدٔ يزٖداً يً اهلّث ـ أٔ أً ُذا اهّضص كد نُيَّى فبٍ ّيً اهيرسص أال ٖشخػٖؾ اهِسّىّ .هِذا
اهشتةٌٖ ،تغٕ أال خنًّ يخبّف اهخغخى اهيرخفؾ يبٌـبً هوشوػبح يً اخّتبؽ شٖبشج ٌلدٖج ؿوٓ درسج ؿبهٖج
يً اهخٖشٖر.


أٔ خٌضٖػ زائد هالكخظبد ـ رتيب تشتة خظّر خبػئ ؿً ضسى فسّاح اهٌبخز ـ يً اهيرسص أً



اهضفبؼ ؿوٓ اشخلالهٖج اهتٌم اهيرنزٔ ؿبيل أشبشٕ فٕ خذتٖح اهخّكـبح اهخغخيٖجّ ،يً ذى

ٖنًّ خأذٖرٍ ػفٖفبً فضشة ؿوٓ يـدل اهخغخى.
اهخغخى :ال خٌزؿّا اهنيبيبح.

لبى امخضخه هبدئبً هدوءاً ونحوظبً فٌ اَويج األخٍرث .فلد سرح اهـبدث ؿوٓ أً ٖرختػ اهنشبد تبٌخفبغبح نتٖرث فٕ اهخغخى،
هنً اهيالضَؼ أً "اهرنّد اهنتٖر" هى ٖخرم أذراً ُٖذنَر (اهضنل اهتٖبٌٕ ّ .)1-3اشخٌخز اهتـع يً ذهم أً ؿدى اٌخفبع اهخغخى
دهٖل ؿوٓ أً فسّاح اهٌبخز ظغٖرث ّأً اهزٖبداح اهنتٖرث فٕ يـدالح اهتػبهج ُٖنوٖج فٕ يـؼيِبّ .هذهمٖ ،خضٓ أظضبة ُذا

اهرأٔ يً أً ٖنًّ ذيً خخفٖع اهتػبهج يً خالل اهخٌضٖػ اهٌلدٔ اهذٔ تدأ تبهفـل ُّ اهدخّل فٕ ٌّتج يً اهٌضبػ االكخظبدٔ
اهيضيّى ّضدّد ارخفبؽ ضدٖد فٕ يـدالح اهخغخىّ .ذُة آخرًّ إهٓ أً اشخلرار اهخغخى ٖـنس ٌسبش اهتٌّم اهيرنزٖج اهخٕ
خختؾ شٖبشج اشخِداف اهخغخى فٕ خذتٖح اهخّكـبح اهخغخيٖجّ ،يً ذى خذتٖح اهخغخى ٌفشَ.
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وٍخنض هذا امفطل إمي أى خوقؼبح امخضخه ظنح ذبتخج خوبوبً ػيد وسخوى امخضخه اموسخهدف أذيبء "امرلود املتٍر" وامخؼبفٌ
امتطٌءّ .ؼوح خّكـبح اهخغخى ػّٖوج األسل فٕ االكخظبداح اهيخلديج كرٖتج يً اهيشخّٖبح اهيشخِدفج رغى اهختبًٖ اهنتٖر فٕ

يـدالح اهخغخى اهفـوٖجّ .ضخٓ فٕ اهٖبتبً ؼوح اهخّكـبح كرٖتج يً اهِدف اهيـوً فٕ فتراٖر ّ ،2112كدرٍ  ،%1ؿوٓ اهرغى

يً فخرث االٌنيبص اهيػَّّهجّ .ؿالّث ؿوٓ ذهمّ ،يؾ زٖبدث يظداكٖج اهتٌم اهيرنزٔ ،ختًٖ أً ُذا اهذتبح كد ازداد تيرّر اهّكح.

وتستة خراجغ اموسخوى اموخوسط منخضخه ،أطتحح اسخجبتخه أضؼف منخغٍراح امدورٍج فٌ امتطبمجّّٖ .غص اهضنل اهتٖبٌٕ
 5-3يخّشػبح اهخغخى ّاهتػبهج اهدّرٖج فٕ اهتوداً اهيخخوفج تيـدالح خّاخر رتؾ شٌّٖج يٌذ ؿبى  ،1975يؾ خػّػ اٌضدار

يػبتَلج خالل ؿدث اهفخراحّ .تظفج ؿبيج ،نبً اهخغخى يرخفـبً فٕ ٌِبٖج اهشتـٌٖبح ّتداٖج اهذيبٌٌٖبح ضًٖ تدح اهـالكج تًٖ
اهخغخى ّاهتػبهج ؿالكج ضبدث ٌشتٖبً؛ ّنبً أنذر اٌخفبغبً فٕ اهفخرث تًٖ  1994 ّ 1985ؿٌديب خـرع اهنذٖر يً االكخظبداح

هالٌنيبص يؾ تدء اهتٌّم اهيرنزٖج فٕ إرشبء أٌؼيج االشخِداف اهضبهٖج؛ ذى أظتص ذبتخبً تّسَ خبط تـد ؿبى  ُّٕ ،1995فخرث
خيٖزح تبشخلرار اهخغخى ضّل يـدل ّ .%2خؤند ُذٍ اهٌخٖسج ٌيبذر االكخظبد اهلٖبشٕ األنذر خفظٖالً اهخٕ أّردُب اهخلرٖر.
ووغ خذتٍح خوقؼبح امخضخه طوٍنج األجل خذتٍخبً وحلوبًٍ ،يتغٌ أال خلوى وخبوف امخضخه امورخفغ وبيؼبً منسنطبح اميقدٍج
وى اخّتبع سٍبسج يقدٍج ػني درجج ػبمٍج وى امخٍسٍرّ .تبهفـلٖ ،ـٌٕ اكخراً يٌضٌٓ فٖوٖتس اهيشػص ّخّكـبح اهخغخى

اهذبتخج أً أٔ خٌضٖػ زائد ّيؤكح هالكخظبد ـ رتيب تشتة خظّر خبػئ هضسى فسّاح اهٌبخز ـ يً اهيرسص أً ٖؤذر ؿوٓ
اهخغخى خأذٖراً ػفٖفبً فضشة.
وٍوذل امحفبظ ػني اسخقالمٍج امتيك امورلزً ػبوالً أسبسٍبً فٌ خذتٍح امخوقؼبح امخضخوٍج ،ووى ذه امخضخهٌُّ .بم درس
يِى خُذنِّرٌب تَ اهخسرتخبً األيرٖنٖج ّاألهيبٌٖج فٕ اهشتـٌٖبحّ ،ذهم تضأً يخبػر اهخغخى اهٌبسيج ؿً اهغغّػ اهشٖبشٖج
ّاالشخلالهٖج اهيضدّدث هوتٌم اهيرنزّٔ .ؿوٓ اهرغى يً أً زٖبدث خشػُّص يٌضٌٓ فٖوٖتس ٖينٌَ اهضد يً اٗذبر اهخغخيٖج

اهٌبخسج ؿً اهخّشؾ ،فئً اهخبرٖخ ٖتًٖ تّغّش اهيخبػر اهخٕ خٌضأ ضًٖ ختدأ االؿختبراح اهشٖبشٖج فٕ اهخأذٖر ؿوٓ كراراح
اهشٖبشج اهٌلدٖج.
وٍولى أى ٍلوى اػخدال امخضخه ػبوالً وصجؼبً ػني امخهبوى ـ وهو اخخٍبر خبطئ .فيـدل اهخغخى اهيٌخفع فٕ أشـبر
اهيشخِونًٖ ال ٖـٌٕ تبهغرّرث ؿدى ّسّد اخخالالح اكخظبدٖجّ ،اهخغخى اهيخّافق يؾ اهيشخّْ اهيشخِدف ال ٖضٖر تبهغرّرث

إهٓ ؿدى ختبػؤ االكخظبدّ .فٕ فخرث األهفٌٖبح ،خزايًَ فٕ ؿدد يً اهتوداً اهخغخى اهيٌخفع يؾ اهخغخى اهسبيص فٕ أشـبر

األظّلّ ،اهّٖى ٖخزايً اهخغخى اهلرٖة يً اهيشخِدف يؾ اهتػبهج اهيرخفـج.
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امصلل امتٍبيٌ  :1-3خغٍر يوط امخضخه
رغى االرخفبؿبح اهنتٖرث فٕ يـدل اهتػبهج أذٌبء فخرث "اهرنّد اهنتٖر" ،فلد ؼل
اهخغخى يشخلراً تضنل يوضّؼ فٕ نل االكخظبداح اهيخلديج خلرٖتبً ُّّ ،يب
ٖخخوف ؿيب ضدد فٕ فخراح اهرنّد اهخٕ ضِدخِب اهشتـٌٖبح ّاهذيبٌٌٖبح فٕ
اهلرً اهيبغٕ ؿٌديب ُتػ اهخغخى ُتّػبً أنتر تنذٖر ضًٖ ارخفـح اهتػبهج.
11
8

 -1امخضخه األسبسٌ فٌ االقخطبداح اموخقدوج
()%
اهّالٖبح اهيخضدث
فرٌشب
إٖػبهٖب
اهٖبتبً

6

اهييونج اهيخضدث
أهيبٌٖب
نٌدا
اهيئًٖ ( 75/25االكخظبداح اهيخلديج)
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امصلل امتٍبيٌ  :5-3امخضخه وامتطبمج امدورٍج
( ،%اموخوسط ػتر االقخطبداح اموخقدوج)
تـديب توغ اهخغخى ذرّخَ فٕ شتـٌٖبح اهلرً اهيبغٕ ،ؿبد يشخّاٍ اهيخّشػ
هالٌخفبع تفغل شٖبشبح ينبفضج اهخغخى اهٌبسضج اهخٕ اٌخِسخِب اهتٌّم
اهيرنزٖجّ .يً اهيالضؼ أٖغب أً اهـالكج تًٖ اهتػبهج اهدّرٖج ّاهخغخى خلوظح
ؿوٓ يب ٖتدّ يؾ اٌخفبع يشخّْ اهخغخى.
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 -2امخضخه وامتطبمج أذيبء فخراح امرلود
(وخوسط امخغٍر ويذ تداٍج امرلود ،تٍبيبح رتغ سيوٍج)

1994-1985

6
4
2
ظفر
2.1

1979-1971
1994-1981
2118-1995
اهرنّد اهنتٖر

1.5

1.1

4

اهتػبهج اهدّرٖج

اهيظبدر" :يٌؼيج اهخـبًّ ّاهخٌيٖج فٕ اهيٖداً االكخظبدٔ" ّضشبتبح ختراء
ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ.
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1.5

1.1
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1.1-
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اهتػبهج

1

ظفر

1-

اهيظبدر :يٌؼيج اهخـبًّ ّاهخٌيٖج فٕ اهيٖداً االكخظبدٔ ّضشبتبح ختراء
ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ.

يوضّؼج :خيذل نل ٌلػج يخّشػ اهخغخى ّاهتػبهج اهدّرٖج فٕ االكخظبداح
اهيخلديج خالل فخرث رتؾ شٌج.

هوجز لمضحبفت

الفضل الرابع ـ اخجراق الحدود :هل ٍىجح فٍه الجٍل الحبلٌ هو البمداو الدٍىبهٍكٍت هىخفضت الدخل؟
آفبق االكجضبد العبلهٌ ،عدد إبرٍل 3102
إعداد :جوو بمودورو ،روبب دوجبغوبجب (رئٍس الفرٍق) ،جٍهٌ غواهبردو،
ىكوىدً هوازً ،شبو جشو ،أىجٍال إشبٍرٍجو

الىلبط األشبشٍت


شَجّل أداء اهٌيّ فٕ اهتوداً يٌخفغج اهدخل خدشٌبً يودّؼبً فٕ اهـلدًٖ اهيبغًٖٖ ،يؾ خزاٖد ٌشتج اهتوداً اهخٕ
دلق اهٌيّ فِٖب اٌػالكبح كّٖجّ .يً تّاؿد اهلوق فٕ ُذا اهخظّط ؿدى اهخٖلً ييب إذا نبً ُذا اهخػّر كبدراً

ؿوٓ االشخيرار أى أً خٖتج أيل شخختـَ يذويب ددد فٕ تـع اهتوداً اهخٕ دللح اٌػالكج ييبذوج فٕ اهشخٌٖبح
ّأّائل اهشتـٌٖبح.


ٖلبرً اهفظل تًٖ ُذا اهجٖل األخٖر يً اهتوداً اهدٌٖبيٖنٖج يٌخفغج اهدخل ّاهجٖل اهشبتق ؿوَٖ ُّّ ،اهذٔ
ٖغى فٕ األشبس اهتوداً اهدٌٖبيٖنٖج يٌخفغج اهدخل أذٌبء اهشخٌٖبح ّاهشتـٌٖبحّٖ ،خوط إهٓ اهٌخبئج اهخبهٖج:

o

أّجَ اهضتَ اهيِيج :دللح اهيجيّؿخبً يـدالح أكّْ فٕ يجبهٕ االشخذيبر ٌّيّ اهظبدراح يلبرٌج

o

اخخالفبح الفخج هوٌؼر :اشخػبؽ اهجٖل اهدبهٕ يً اهتوداً اهدٌٖبيٖنٖج يٌخفغج اهدخل أً ٖدبفؼ ؿوٓ اهٌيّ

تبهتوداً يٌخفغج اهدخل اهخٕ هى خشخػؾ االٌػالق.

فٕ ّجّد جّاٌة غـف اكخظبدٖج أكل تنذٖر ييب ضِدخَ يذٖالخِب فٕ اهجٖل اهشبتقّٖ .رجؾ ُذا جزئٖبً

إهٓ زٖبدث االؿخيبد ؿوٓ االشخذيبر األجٌتٕ اهيتبضر تدالً يً خيّٖل االشخذيبراح تبهلرّعّ ،نذهم إهٓ
خٌفٖذ اإلظالدبح اهِٖنوٖج تشرؿج أنتر.


تفغل اهلّث اإلغبفٖج اهخٕ انخشتخِب اهشٖبشبح ّاٌخفبع درجج اهخـرع هويخبػر فٕ اهتوداً اهدٌٖبيٖنٖج
يٌخفغج اهدخلُٖ ،خّكؾ أً خنًّ اًٗ فٕ ّغؾ ٖؤُوِب إلدارث يخبػر اٌـنبس اهيشبر االكخظبدٔ اهذٔ أظبة

نذٖراً يً اهتوداً اهدٌٖبيٖنٖج يٌخفغج اهدخل فٕ اهيبغٕ .هنً إدراز اهيزٖد يً اهخلدى ٖشخوزى اهٖلؼج هيّاجِج
االخخالالح االكخظبدٖج اهنوٖج نيب ٖشخوزى اإلظالح اهِٖنوٕ اهيشخير.
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عبدث البمداو هىخفضت الدخل بهوجت خبىٍت هو اىطالكبث الىهو ،لكو أحد بواعح اللمق فٌ هذا الخضوص ٍجعمق بهدى
كدرة هذا األداء األكوى عمي االشجهرارّ .ؿوٓ ّجَ اهخددٖد:


ددذح اٌخـبضج جدٖدث فٕ اٌػالكبح اهٌيّ.



دايح االٌػالكبح األخٖرث هفخرث أػّل ييب
ددد فٕ اهدبالح اهشبتلج ؿوٓ فخرث
اهخشـٌٖبحّ ،اشخير اهخّشؾ فٕ أنذر يً
ٌظف اهتوداً اهدٌٖبيٖنٖج يٌخفغج اهدخل
دبهٖبً أذٌبء فخرث "اهرنّد اهنتٖر".



ال خلخظر االٌػالكبح األخٖرث ؿوٓ اهشوؾ األّهٖج .فدّاهٕ ذُود االٌػالكبح األخٖرث ددد فٕ توداً يٌخفغج

فتـد يّجج االٌػالكبح األّهٓ فٕ اهشخٌٖبح
ّأّائل اهشتـٌٖبح ـ يؾ خـرٖف االٌػالكج
تأٌِب زٖبدث ٌظٖة اهفرد يً ٌبخج اهتوداً
يٌخفغج اهدخل هخيشج أؿّاى ؿوٓ األكل
تيـدل ٌيّ يخّشػ ال ٖلل ؿً  %5.3ـ
خراجـح فٕ ّكح الدق ،هنٌِب اٌخـضح يً
جدٖد فٕ اهـلدًٖ اهيبغًٖٖ.

جواجر اىطالكبث الىهو الجدٍدة والهشجهرة فٌ البمداو هىخفضت الدخل
ددذح زٖبدث دبدث فٕ ٌشتج اهتوداً يٌخفغج اهدخل اهخٕ تدأح اٌػالكج اهٌيّ ّاشخيرح
فِٖب تدءا يً اهخشـٌٖبحّ .أنذر يً ٌظف ُذٍ اهتوداً اهدٌٖبيٖنٖج يٌخفغج اهدخل
اهدٌٖبيٖنٖج ( اهخٕ خيذل ذود يجيّؽ اهتوداً يٌخفغج اهدخل) دبفؼح ؿوٓ اٌػالكبخِب
فٕ ؿبى  ،2500رغى اهختبػؤ اهـبهيٕ يٌذ ددد "اهرنّد اهنتٖر".
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ؿدد االٌػالكبح (اهيلٖبس األٖشر)
ٌشتج اهتوداً يٌخفغج اهدخل (اهيلٖبس األٖيً)
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اهيظدر :دشبتبح ختراء ظٌدّق اهٌلد اهدّهٕ.

اهدخل خـخيد ؿوٓ اهظٌبؿج (يذل تٌغالدٖص ّنيتّدٖب) أّ ال ّٖجد فِٖب كػبؽ يشٖػر (يذل يّزايتٖق ّخٌزاٌٖب).
أيب اهذُوذبً اهتبكٖبً فلد خأهفب يً توداً غٌٖج تبهيّارد (يذل غبٌب ّيٌغّهٖب) أّ زراؿٖج (يذل إذّٖتٖب) أّ نالُيب
(يذل جيِّرٖج الّ اهدٖيلراػٖج اهضـتٖج)ّ .ؿوٓ اهرغى يً أً اهتوداً اهدٌٖبيٖنٖج يٌخفغج اهدخل اهغٌٖج تبهيّارد
اهخٕ خٌخيٕ هوجٖل اهدبهٕ كد ضِدح أكّْ يـدالح اهٌيّ دخٓ اًٗ ،إال أً اهنذٖر يً اهتوداً اهغٌٖج تبهيّارد هى
ٖشخػؾ خدلٖق االٌػالكج اهيرجّثّ .كتل اهخشـٌٖبح ،جبءح توداً أخرْ هخشتق اهتوداً يٌخفغج اهدخل فٕ ُذا
اهيجبلّ ،شجوح اهتوداً اهغٌٖج تبهيّارد أتػأ يـدالح اهٌيّ تًٖ اهتوداً يٌخفغج اهدخل اهخٕ هى خدلق اٌػالكج فٕ
اهٌيّ.


هنً ٌُبم يخبّف يً ادخيبل أً ٌٖـنس اهيشبر .فـوٓ اهرغى يً أً اهخّجَ اهـبى فٕ اهتوداً اهدٌٖبيٖنٖج
يٌخفغج اهدخل فٕ اهجٖوًٖ اهيذنّرًٖ نبً ٖغوة ؿوَٖ زٖبدث دخل اهفرد تيلدار ٖخراّح تًٖ %05 ّ %35
خالل األؿّاى اهـضرث اهخبهٖج هالٌػالكج ،فئً ختبػؤاً خدرٖجٖبً دبداً ددد فٕ تـع اهتوداً اهخٕ خٌخيٕ هوجٖل
األّل ،تل إٌِب ضِدح خراجـبً فٕ ينبشة اهدخلّ .ؿوٓ ذهمٖ ،ظتخ أدد األشئوج اهيِيج اهّٖى ُّ يب إذا نبٌح
االٌػالكبح األخٖرث أكل غـفبً يً شبتلبخِب.

جُبرز اىطالكبث الىهو الدور الههن الذً ٍؤدٍه جراكن رأس الهبل والجكبهل الججبرً فٌ الجىهٍت :نبٌح االٌػالكبح فٕ
اهجٖوًٖ يظدّتج تبرخفبؽ يـدالح االشخذيبر ّاالدخبر ّزٖبدث ٌيّ اهظبدراح يلبرٌج تبهتوداً يٌخفغج اهدخل اهخٕ هى
خدلق اٌػالكج ييبذوج.

5
غٍر أو الجٍل الخبىٌ هو البمداو الدٍىبهٍكٍت هىخفضت الدخل شجشجفٍد هو ازدٍبد كوة هركزهب االكجضبدً هلبرىت
ببلجٍل الشببق .فلد اٌخفع اهخغخى ّاهدًّٖ فٕ ُذٍ اهتوداً يٌخفغج اهدخل تـد اٌػالكج اهٌيّّ ،نبٌح أشـبر ظرفِب
اهدلٖلٖج أنذر خٌبفشٖج ،تٌٖيب ضِد اهجٖل اهشبتق اخشبؿبً فٕ االخخالالح تـدُبّٖ .ـنس اٌخفبع يشخّْ خرانيب هدًٖ فٕ
اهجٖل اهدبهٕ زٖبدث االؿخيبد ؿوٓ االشخذيبر األجٌتٕ اهيتبضر ّاشخيرار اهٌيّ اهلّٔ رغى اٌخفبع االشخذيبراح يلبرٌج
تبهجٖل اهشبتق .نذهم دللح ُذٍ اهتوداً يٌخفغج اهدخل شجالً أكّْ فٕ يجبل اإلظالح اهِٖنوٕ ّاهيؤششٕ ،يذل
خفع اهـةء اهخٌؼٖيٕ ّخدشًٖ اهتٌٖج اهخدخٖج ّرفؾ يشخّٖبح اهخـوٖى ّاهدد يً خفبّح اهدخّل ّزٖبدث االشخلرار
اهشٖبشٕ.
وٍؤكد الجبرٍخ عمي أههٍت اشجهرار الجهود لمحد هو أوجه الهشبشت الهبلٍت واالكجضبدٍت .فتبهرغى يً أً دراشبح اهدبهج
خّغخ أً اهتوداً يٌخفغج اهدخل اشخػبؿح االٌػالق تخخفٖع االخخالالح اهداخوٖج ّاهخبرجٖج ،هنٌِب هى خخينً جيٖـبً
يً اهدفبؼ ؿوٓ اشخيرارٖج ُذٍ اهجِّد .فبهتوداً اهخٕ ذبترح فٕ يـبهجج يّاػً اهغـف أّ خٌفٖذ اإلظالدبح اهِٖنوٖج
ّاشـج اهٌػبق ُٕ اهخٕ دللح اهٌيّ اهيشخير (إٌدٌّٖشٖب ّنّرٖب فٕ اهشخٌٖبح ّاهذيبٌٌٖبح) .أيب اهتوداً اهخٕ اخشـح فِٖب
االخخالالح فلد اٌخِح اٌػالكج اهٌيّ فِٖب ؿوٓ ٌدّ يرتم أّ خـػوح يشٖرخِب دخٓ تـد ؿلّد يً اهٌيّ اهلّٔ (اهترازٖل
فٕ اهذيبٌٌٖبح ّإٌدٌّٖشٖب فٕ اهخشـٌٖبح) .هذهم ،فئً أدد اهدرّس اهيِيج هِذٍ اهتوداً دبهٖبً ُّ أً خخجٌة اهشٖبشبح
اهيشبٖرث هالخجبُبح اهدّرٖج ّيشخّٖبح اهدًٖ اهخبرجٕ اهيفرػج ،خبظج يؾ االٌخفبع اهضدٖد فٕ أشـبر اهفبئدث
اهـبهيٖج.
وجهخل إىجبزاث الشٍبشت الجٌ حللهب الجٍل الحبلٌ هو البمداو الدٍىبهٍكٍت هىخفضت الدخل عالهت إٍجببٍت ،لكىه ال ٍزال
هطبلبب بهعبلجت الكخٍر هو الجحدٍبث .فبهٌيّ اهلّٔ ٖجة أً ٖلخرً تخدشًّ ّاشؾ اهٌػبق فٕ يشخّٖبح اهيـٖضجّ ،خديبح
اهظدج ّاهخـوٖىّ ،نذهم تبٌخفبع يشخّٖبح اهفلرٌّٖ .تغٕ هنذٖر يً اهتوداً يٌخفغج اهدخل أً خوجأ أٖغبً إهٓ خٌّٖؾ
االكخظبد تدرجج أنتر هديبٖج أٌفشِب يً اهيخبػر اهخٕ خٌضأ ؿً خرنز اهٌيّ فٕ تغؾ كػبؿبح ّدشة .غٖر أً ُذٍ
اهتوداً إذا اشخػبؿح اهدفبؼ ؿوٓ كبؿدث اهشٖبشبح اهيدشٌَج ّزخى اإلظالدبح اهِٖنوٖج ،فشٖنًّ يً األرجخ هِب أً
خشخير ؿوٓ درة اهخّظل إهٓ أُداف اهخٌيٖج ّخجٌة االٌخنبشبح اهخٕ أظبتح اهنذٖر يً اهتوداً اهدٌٖبيٖنٖج يٌخفغج
اهدخل فٕ اهيبغٕ.

