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الغبرد :سزء يً إؽبدث اهخّازً هظيبً اهخؾبفٕ
االكخضبدٔ ُّ خضّٖل اهعوة يسددا يً اهلعبػ اهؾبى
إهٓ اهلعبػ اهخبص ،ؽٌديب ٖضتص اهلعبػ اهخبص
كبدرا ؽوٓ خضيل ُذا اهؾةء (اهضّرث :ضٌدّق اهٌلد
اهدّهٕ).



الىمى العالمي مستمر ولكه بىتيرة أبطأ



مشكالث المذيىويت في البلذان المتقذمت أدث إلى ارتفاع المخاطر التي تهذد االستقرار المالي



الطريق إلى التعافي يتطلب معالجت الخلل واإلصالح وإعادة التىازن وإعادة البىاء

صرحح رئٌسج اهصٌدوق تأٌه يغ اسخيرار ػدى اهٌلًٌ اهذي ٌخٌى ػوى األسواق اهيبهٌج اهؼبهيٌج،
ٌٌتغً أً خخضبفر جهود كبدث اهؼبهى هيؼبهجج ذالذج خحدٌبح رئٌسٌج خواجه االكخصبد اهؼبهيً :ضغوط

اهيدٌوٌٌج اهخً خخٌق اهٌيو ،ويخبطر ػدى االسخلرار فً ػيق اهٌظبى االكخصبدي اهؼبهيً ،واهخوخر

االجخيبػً.
.

كبهح اهشٖدث نرٖشخًٖ الغبرد ،اهيدٖر اهؾبى هضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ،فٕ يرنز ّّدرّ ّٖوشًّ تّاشٌعً اهؾبضيج فٕ 51

شتخيتر اهسبرٔ" :أؽخلد أً ٌُبم يشبرا هوخؾبفٕ ،أظٖق تنذٖر يً ذٔ كتلّٖ ،زداد ظٖلب يؼ اهّكحّ .هوشٖر فٕ ُذا
اهيشبرٌ ،ضخبر إهٓ إرادث شٖبشٖج فٕ سيٖؼ أٌضبء اهؾبهى ـ كٖبدث خؾوّ ؽوٓ شٖبشج ضبفج اهِبّٖجّ ،خؾبًّ ٖعغٓ ؽوٓ
اهخٌبفسّ ،فؾل ٖشتق رد اهفؾل.
ّكد أهلح اهشٖدث الغبرد نويخِب كتل اٌؾلبد االجخيبػبح اهسٌوٌج هوصٌدوق واهتٌم اهدوهً ،ضٖد ٖخّكؼ أً ٖسرٔ كبدث
االكخضبد اهؾبهيٕ يٌبكشبح ضّل آفبق االكخضبد اهؾبهيٕ ّأً ٖشخنشفّا اهشتل اهيينٌج الشخؾبدث اهذلج.

ّشّف خخى االسخيبؽبح فٕ شٖبق ٖخشى تخفبكى أزيج اهيدٌّٖٖج فٕ يٌعلج اهّٖرّّ ،خضبؽد اهخّخراح اهيبهٖج فٕ اهتوداً
اهيخلديجّّ ،رّد تٖبٌبح يخٖتج هآليبل خشٖر إهٓ تؾط اهًُّ فٕ اهخؾبفٕ اهؾبهيّٕ ،خبضج فٕ االكخضبداح اهيخلديج.

ّختدّ اهضّرث أنذر إشراكب فٕ األشّاق اهضبؽدث ،هنً اهخضدٖبح أيبيِب خخظيً ظغّع اهخظخى ّاهٌسبش فٕ إدارث
اهٌيّ االئخيبٌٕ اهلّٔ ّيؾبهسج اهزٖبدث اهيشخيرث فٕ ؽسز اهضشبتبح اهسبرٖج.
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ّخّاسَ ؽدث توداً فٕ اهشرق األّشع ّشيبل إفرٖلٖب يِيج إسراء خضّل اكخضبدٔ ؽلة يب شِدخَ يً اظعراتبح
اسخيبؽٖج ،ؽوٓ اهٌضّ اهذٔ ٌبكشخَ يؤخرا يسيّؽج اهشتؾج فٕ اجخيبع شرانج دوفٌلّ .تٌٖيب خضلق اهتوداً يٌخفظج
اهدخل أداء إٖسبتٖب يؾلّال ،فِٕ خغل شدٖدث اهخؾرط هوخخوخل االكخضبدٔ اهٌبشئ فٕ أٌضبء أخرْ يً اهؾبهى.

ّشّف خٌشر خٌتؤاح اهضٌدّق تشأً االكخضبد اهؾبهيٕ فٕ  22شتخيترّ .يً اهيخّكؼ أً خظى االسخيبؽبح اهشٌّٖج اهخٕ
خؾلد ّٖيٕ  22 ّ 22شتخيتر اهسبرٔ ضّاهٕ  52أهف يً ضٌبػ اهشٖبشبح ّييذوٕ اهلعبػ اهخبص ّاهيسخيؼ اهيدٌٕ
ّاهضضفًٖٖ ّاألنبدٖيًٖٖ.
ػةء اهيدٌوٌٌج اهيفرط
ّكبهح اهشٖدث الغبرد إً يً أُى اهلظبٖب اهيؤذرث فٕ اهخؾبفٕ االكخضبدٔ ؽوٓ اهيدْ اهلضٖر يشأهج ؽةء اهيدٌّٖٖج
اهيفرع فٕ اهتوداً اهيخلديج .ففٕ اهّالٖبح اهيخضدث ،ال خزال األشر اهيذلوج تبهدًّٖ ؽبزفج ؽً اإلٌفبق ّخضخبر إهٓ خخفٖف
شٕء يً أؽتبئِبّ .فٕ أّرّتب ،ال ٖزال ؽدى اهٖلًٖ تشأً إينبٌٖج االشخيرار فٕ خضيل اهدًّٖ اهشٖبدٖج ؽبيال يؤذرا ؽوٓ
اهذلج ،نيب خضخبر اهتٌّم األّرّتٖج إهٓ يشخّْ نبف يً رؤّس األيّال اهّكبئٖج هدؽى اهٌيّ.

ّأظبفح" :اهٌيّ اهظؾٖف ّاهيٖزاٌٖبح اهؾيّيٖج اهظؾٖفج ـ هدْ اهضنّيبح ّاهيؤششبح اهيبهٖج ّاألشر ـ ّٖاضالً
خأذٖرُيب اهشوتٕ اهيختبدل ،ييب ٖشؾل أزيج اهذلج ّٖنتص اهعوة ّٖؾّق االشخذيبر ّإٌشبء فرص اهؾيل".
زٌبدث اهيخبطر ػوى االسخلرار اهيبهً
ٌُّبم كظٖج ذبٌٖج أعّل أسال ُٕ زٖبدث اهيخبعر اهخٕ خِدد االشخلرار اهيبهٕ ّاهٌبشئج ؽً اهعبتؼ اهيخراتع اهذٔ ٖيٖز
االكخضبد اهؾبهيّٕ .تشتة يشنالح اهيدٌّٖٖج اهتبكٖجُٖ ،الضغ أً ُذٍ اهيخبعر فٕ ازدٖبد.
ّفٕ ُذا اهضدد كبهح اهشٖدث الغبرد" :فٕ ؽبهيٌب اهيخراتعٖ ،ينً أً خؤدٔ اهِزاح االكخضبدٖج فٕ تود يب إهٓ خداؽٖبح
شرٖؾج ّكّٖج فٕ اهؾبهى تأشرٍّ ،خبضج إذا نبً يضدرُب االكخضبداح اهيؤذرث ؽوٓ اهٌغبى".
خصبػد اهخوخراح االجخيبػٌج
ٌُّبم خّخراح اسخيبؽٖج ّاظضج فٕ نذٖر يً أٌضبء اهؾبهىّ ،هٖس فلع فٕ اهتوداً اهخٕ خير تخضضٖص ضبد .فبهتعبهج
اهؾبهيٖج توغح يشخّٖبح يرخفؾج كٖبشٖجّ ،االضخيبل كبئى تأً خضتص ؽيٖلج اهسذّرّ ،خبضج تًٖ اهشتبة.
كبهح اهشٖدث الغبرد " :أرْ فٕ ُذا اهضدد ؽددا يً اهخّٖع اهيخشبتنج ـ اهتعبهج اهؾبهٖج اهيزيٌجّ ،خبضج فٕ سٖل
اهشتبة؛ ّاهخلشف اهيبهٕ اهذٔ ٖلوص شتل اهضيبٖج االسخيبؽٖج؛ ّخضّراح اهخضبيل ؽوٓ ضغبر اهيشخذيرًٖ فٕ "يًٖ
شخرٖح" هضبهص أكعبة "ّّل شخرٖح"؛ ٌّيع اهٌيّ اهيّرّد فٕ اهؾدٖد يً اهتوداً ّاهذٔ اٌفردح فَٖ عتلبح اهيسخيؼ
اهؾوٖب تسٌٕ يؾغى اهذيبر".
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يؼبهجج اهخول ،اإلصالح ،إػبدث اهخوازً ،إػبدث اهتٌبء
ّهيّاسِج االضخيبالح اهيخزاٖدث تأً خخلِلر االكخضبداح اهنترْ تدال يً أً خخلدى ،كبهح اهشٖدث الغبرد إً ٌُبم أرتؾج
أتؾبد أشبشٖج خخؾوق تبهشٖبشبح ٌٖتغٕ أً ٖؾيل ضٌبػ اهشٖبشبح ؽوٓ يؾبهسخِب.
● يؼبهجج اهخول :خضخبر اهتوداً اهيخلديج إهٓ خعع يّذّكج يخّشعج األسل هخذتٖح ٌشة اهدًٖ اهؾبى ّخخفٖظِب .هنً

اهيشبرؽج تبهخلشف ٖينً أً خظر تبهخؾبفٕ االكخضبدٔ ّخزٖد يً ضؾّتج اضخيبالح خّغٖف اهؾيبهجّ .ؽوٓ ذهم ،فئً

اهخضدٔ اهراًُ ُّ اهٌسبش فٕ خسٌة اهخعَرًَٖ اهخّأى اهيخيذوًٖ فٕ فلداً اهيضداكٖج ّإظؾبف اهٌيّ.

● اإلصالحٖ :ضخبر اهلعبػ اهيبهٕ ؽوٓ ّسَ اهخضّص إهٓ يزٖد يً اإلضالش .فٌِبم ذغراح نتٖرث يختلٖج فٕ

يسبالح يذل اهركبتجّ ،خشّٖج األّظبػ ؽتر اهضدّدّ ،اهيؤششبح "األُى يً أً خفشل"ٌّ ،غى اهغل اهيضرفٖجٌّٖ .تغٕ
خضلٖق اهخؾبًّ اهدّهٕ فٕ سيٖؼ األتؾبد ضخٓ ٌخسٌة اهيراسضج اهخٌغٖيٖجّ .اهضبسج كبئيج إلضالضبح فٕ يسبالح أخرْ
أٖظب ،تيب فٕ ذهم خداتٖر خّفٖر فرص اهؾيل.
● إػبدث اهخوازً :أّالٌٖ ،تغٕ اهؾّدث تبهعوة يً اهلعبػ اهؾبى إهٓ اهلعبػ اهخبص ،ضًٖ ٖنًّ اهلعبػ اهخبص كّٖب تيب
ٖنفٕ هخضيل ُذا اهؾةء ُّّ ،أير هى ٖضدد تؾد .ذبٌٖبٌٖ ،تغٕ أٖظب خضّٖل اهعوة اهؾبهيٕ يً اهتوداً ذاح اهؾسز اهيبهٕ

اهخبرسٕ إهٓ اهتوداً ذاح اهفبئط اهخبرسٕ ـ فيؼ اٌخفبط اإلٌفبق ّزٖبدث اهيدخراح فٕ االكخضبداح اهيخلديجٖ ،سة
أً خخّهٓ األشّاق اهضب ؽدث اهرئٖشٖج اشخٖؾبة اهخراخٕ االكخضبدٔ اهٌبخز ّختدأ فٕ خّفٖر اهعوة اهالزى هدفؼ ؽسوج

اهخؾبفٕ اهؾبهيٕ.

● إػبدث اهتٌبء :خضخبر اهتوداً يٌخفظج اهدخل ؽوٓ ّسَ اهخضّص إهٓ إؽبدث تٌبء اهيضداح اهّاكٖج هشٖبشبخِب
االكخضبدٖج اهخٕ اشخفبدح يٌِب إهٓ ضد نتٖر أذٌبء األزيج ـ تيب فٕ ذهم أرضدث يبهٖخِب اهؾبيج ـ ضخٓ خخينً يً درء

يخبعر اهؾّاضف اهيشخلتوٖجّ .شٖشبؽد ُذا أٖظب فٕ خّفٖر اهضٖز اهيبهٕ اهالزى هالشخذيبر اهؾبى اهداؽى هوٌيّ ّشتنبح
األيبً االسخيبؽٕ.
دور اهصٌدوق
ّأشبرح اهشٖدث الغبرد إهٓ أً اهضٌدّق ـ تتوداٌَ األؽظبء اهتبهغ ؽددُب  581تودا ـ ٖضخل يّكؾب فرٖدا ٖينٌَ يً
دؽى اإلسراءاح اهسيبؽٖج تًٖ نبفج اهتوداً األؽظبء ؽوٓ يشخّْ اهؾبهى.
● ٖينً أً ٖشبؽد اهضٌدّق فٕ خضدٖد اهيخبعر ّاهفرص اهخٕ ٖخٖضِب اهخراتع تًٖ يخخوف االكخضبداح.
● ٖشخعٖؼ اهضٌدّق ،يً خالل اهيشّرث اهخٕ ٖلديِب تشأً اهشٖبشبح ،إهلبء اهظّء ؽوٓ اهلظبٖب اهيِيج ـ اهٌيّ
ّيّاعً اهظؾف األشبشٖجّ ،اٌخشبر اهخداؽٖبح ـ ّأً ٖشبُى فٕ إرشبد سِّد اهخؾبًّ اهدّهٕ.
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● اهخيّٖل اهذٔ ٖلديَ اهضٌدّق ٖينً أً ٖخٖص هوتوداً فرضج الهخلبع األٌفبس ضخٓ خخغوة ؽوٓ يخخوف اهخضدٖبح
اهؾبسوج.
● ؽوٓ اهيدْ األعّلٖ ،ينً أً ٖشبؽد اهضٌدّق أٖظب فٕ تٌبء ٌغبى يبهٕ دّهٕ أنذر أيبٌب ّاشخلرارا.
ّشّف خسخيؼ هسٌج اهضٌدّق اهيؾٌٖج تخشٖٖر اهشٖبشبح ُّٕ ،اهوسٌج اهدّهٖج هوشؤًّ اهٌلدٖج ّاهيبهٖج ،فٕ  22شتخيتر
اهسبرّٔ .فٕ ّكح الضق شّف خسخيؼ يسيّؽج اهؾشرًٖ هالكخضبداح اهضٌبؽٖج ّاألشّاق اهضبؽدث فٕ يدٌٖج نبً
اهفرٌشٖج ّٖيٕ ٌّ 2 ّ 2فيتر اهلبدى هيٌبكشج اهشتل اهنفٖوج تخّذٖق اهخؾبًّ االكخضبدٔ اهؾبهيٕ.

