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ؿبيل فٕ يظٌؾ شٖبراح فٕ ئشتبٌٖب :خحخبج أّرّتب ئهٓ حوّل
ػّٖوج األخل ّأخرْ كظٖرث األخل إلؿػبء دفـج هوٌيّ
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اهتػبهج اهيرخفـج ّاهٌيّ اهغـٖف ٖإثراً ؿوٓ االشخلرار فٕ أّرّتب



خدّل أؿيبل اإلظالحبح اهِٖنوٖج ٖينً أً ٖـزز ئخيبهٕ اهٌبخح اهيحوٕ تّاكؾ  %4.5ؿوٓ يدار خيس
شٌّاح ،نيب ٖينً أً ٖشبؿد ؿوٓ ئؿبدث اهخّازً داخل يٌػلج اهّٖرّ



غـف اهخٌبفشٖج ّحبهج اهرنّد فٕ خٌّة أّرّتب ٖخػوتبً شٖبشبح ئغبفٖج إلٌـبص اهٌيّ

حححاج أوروةا إهى إٌعاش اهٌيو االكحصادي هويساهيث فً نسر اهحولث اهيفرغث اهحً حجعل ةوداٌا نثٌرت

حةٌسث األزيث ـ وهً حولث اهحداعٌاج اهحً ال ٌحوكف حأثٌرها اهسوةً اهيحةادل ةًٌ اهيوارد اهحنويٌث

اهضعٌفث ،واهةٌوم اهضعٌفث ،واهٌيو اهضعٌف .نذهم حححاج أوروةا إهى يعاهجث اهححدٌاج األكدى اهحً

ححول دوً ححلٌق اهٌيو اهيينً ،حسب رأي اهصٌدوق اهذي أعرب عٌه فً حلرٌر جدٌد.

ّكبل اهظٌدّق فٕ خلرٖرٍ ئً ظٌبؽ اهشٖبشبح فٕ أّرّتب اخخذّا ئخراءاح غٖر يشتّكج فٕ اهضِّر اهلوٖوج اهيبغٖج
هخدارم اهيضنالح االكخظبدٖج ّاهيبهٖجّ .فٕ ُذا اهشٖبق ،خـيل اهتوداً ؿوٓ خخفٖع اهيدٌّٖٖج ّاهـخز اهحنّيًٖٖ ،نيب
خلدَّى رإّس األيّال اهيػوّتج هوتٌّم اهغـٖفج.
ّكد أينً اهحد يً اهيخبػر اهراٌُج تخـزٖز االحخٖبػٖبح اهّكبئٖج اهيغبدث هألزيج فٕ يٌػلج اهّٖرّّ ،زٖبدث اإلكراع
يً اهتٌّم اهيرنزٖج األّرّتٖجّ ،ئتراى يـبُدث يبهٖج خدٖدث.
ّكبل اهظٌدّق ئٌَ تبهرغى يً ذهم فال ٖزال اهرنّد يشخيراّ ،اهتػبهج يرخفـج ّخّاظل االرخفبؽّ ،ئٌَ ٖخـًٖ ؿوٓ
ظٌبؽ اهشٖبشبح اهلٖبى تخِّد أنتر.
ّفٕ اهحلرٌر اهخدٖد اهذٔ ٖحول يضنوج اهٌيّ اهيٌخفع فٕ أّرّتب ،كبل ختراء اهظٌدّق ئً ٌُبم حبخج هحوّل ػّٖوج

األخل ّأخرْ كظٖرث األخل .فٌؼرا ألً اهٌخبئح اهيخّكـج يً اإلظالحبح اهِٖنوٖج خخحلق تبهخدرٖحٌٖ ،تغٕ اهيتبدرث دًّ
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ئتػبء تخٌفٖذ اإلظالحبح اهالزيج فٕ أشّاق اهيٌخخبح ّاهخديبحّ ،ئخراء اهخغٖٖراح اهيػوّتج فٕ شّق اهـيل ٌّؼى
اهخلبؿد.
ّّٖغح اهخحوٖل أً اإلظالحبح ّاشـج اهٌػبق ٖينً أً خـػٕ دفـج إلخيبهٕ اهٌبخح اهيحوٕ خـبدل  %4.5ؿوٓ يدار
خيس شٌّاحّٖ .ينً أً ٖؤخٕ رتؾ ُذٍ اهينبشة يً اهتوداً اهخٕ خحرط ؿوٓ خٌشٖق اإلظالحبح فٖيب تٌِٖب ّخخـبًّ
يـب هخحلٖق ُذا اهِدف ،ييب ٖترًُ ؿوٓ أُيٖج اختبؽ يٌِح يٌشق ،يؾ غرّرث أً ٖظيى نل تود خدّل أؿيبهَ اهخبط
هيـبهخج األّهّٖبح اهخٕ خخظَ ؿوٓ ّخَ اهخحدٖد.
ّكبل اهظٌدّق فٕ خلرٖرٍ ئً ٌظف ُذٍ اهينبشة ،أٔ حّاهٕ ٖ ،%2.25ينً أً ٖؤخٕ يً ئظالحبح أشّاق اهيٌخخبح
ّاهخديبح ،ييب ٖإند أُيٖج يـبهخج يضنوج اهيظبهح اهخبظج فٕ كػبؿبح يثل اهخّزٖؾ ّاهيًِ اهخبغـج هوخٌؼٖىٌّٖ .تغٕ
أً خرنز توداً اهضيبل ؿوٓ زٖبدث اهيضبرنج فٕ شّق اهـيل ّخحشًٖ نفبءث اهخديبح ،تٌٖيب ٖخـًٖ ؿوٓ توداً اهخٌّة أً

خـيل تضنل ؿبخل ؿوٓ رفؾ نفبءث أشّاق اهـيل.
حصجٌع اهٌيو اًٍ

ّكبل اهظٌدّق ئً ؿوٓ ظٌبؽ اهشٖبشبح اختبؽ يٌِح ٖلّى ؿوٓ رنٖزخًٖ هدفؾ ؿخوج اهٌيّ.
ّفٕ ُذا اهظدد ،كبل اهشٖد رّدرٖغّ فبهدٖزٌ ،بئة يدٖر اإلدارث األّرّتٖجّ ،كبئد اهفرٖق اهذٔ أؿد ُذا اهخلرٖر اهخحوٖوٕ:
"ٌٖتغٕ خٌفٖذ اإلظالحبح اهِٖنوٖج اًٗ حخٓ خنًّ رنٖزث هوٌيّ يخّشػ األخل"ّ .أغبف" :هنً ُذٍ اإلظالحبح ٌٖتغٕ أً
ٖغبف ئهِٖب ؿٌظر ينيل حخٓ خـػٕ دفـج نبفٖج هوٌيّ كظٖر األخلّ ،يً ٌُب ٖخـًٖ ؿوٓ ظٌبؽ اهشٖبشبح اشخنيبهِب
تشٖبشبح هخضخٖؾ اهػوة ،تـغِب ٖرنز ؿوٓ اهداخل ّتـغِب اٗخر ؿوٓ اهداخل".

ّيً اهيالحؼ أً اهػوة غٖر يخـبدل ؿتر توداً أّرّتب؛ فِّ ّٖاظل اهٌيّ فٕ توداً اهضيبل ّّٖاظل اهخراخؾ فٕ توداً
اهخٌّةّ .هوـيل ؿوٓ اشخـبدث خّازً اهٌيٌّٖ ،تغٕ يـبهخج فخّث اهخٌبفشٖج اهخٕ ازدادح اخشبؿب فٕ اهخٌّة يٌذ اؿخيبد
اهـيوج اهيّحدث.

ّٖـٌٕ ُذا أً ٖنًّ اهخغخى فٕ اهضيبل أؿوٓ ئهٓ حد يب يلبرٌج تبهخٌّةّ ،أً ٖخى خلٖٖد األخّر االشيٖج فٕ اهخٌّة،
ّأً ُٖشيح هألخّر تبالرخفبؽ ختـب هؼرّف اهشّق ّخػّراح اإلٌخبخٖج فٕ اهضيبلّ .خيثل اإلظالحبح اهِٖنوٖج ؿبيال
أشبشٖب أٖغب فٕ خٖشٖر خغٖر األشـبر ّاألخّر اهٌشتٖج ؿتر اهتوداً ّاهلػبؿبح.

ّٖخـًٖ اخخبذ ئخراءاح ؿوٓ ؿدث ختِبح هوحد يً خؤثٖر اهخفع اهالزى هويدٌّٖٖج ّاهـخز اهحنّيًٖٖ ّزٖبدث رإّس
األيّال اهيظرفٖج ّتٖؾ أظّل اهنثٖر يً يٌضآح األؿيبل غٖر األشبشٖج.
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ّال ٖزال يً اهغرّرٔ أً ٖشخير دؿى اهشٖبشج اهٌلدٖجّٖ .ينً أً ٖخى اهخرنٖز ؿوٓ خحشًٖ أرظدث اهيبهٖج اهـبيج
اهِٖنوٖج حٖثيب خّافر اهحٖز اهيبهٕ اهنبفٕ ،تدال يً االؿخيبد ؿوٓ أُداف يبهٖج اشيٖج خشبٖر االخخبُبح اهدّرٖج أثٌبء
يرحوج اهِتّػ االكخظبدّٖٔ .ينً خـزٖز يخيـبح اهيّارد اهيضخرنج ّخّخِِٖب ٌحّ أُداف أنثر دكج ،تيب فٕ ذهم اهلٖبى

تخدخالح أكّْ هخحشًٖ األّغبؽ فٕ شّق اهـيل.

ّهغيبً خّافر االئخيبًٌٖ ،تغٕ االشخيرار فٕ ئؿبدث ُٖنوج اهتٌّم ّخٖشٖر اهؼرّف هالشخثيبر األخٌتٕ اهيتبضرّٖ .خـًٖ
اهٌؼر أٖغب فٕ خنًّٖ يخيـبح يّارد يضخرنج خلّى تبيخالم حظط فٕ اهتٌّمّ .يؾ يرّر اهّكحٌٖ ،تغٕ أً خظتح
ُذٍ اهتٌّم خبغـج هخِج يرنزٖج خخّهٓ اهخٌؼٖى ّاهركبتجُّٖ ،ئج يّحدث هخشّٖج األّغبؽ اهيظرفٖجّ ،أً خـخيد ؿوٓ
احخٖبػٖبح ّكبئٖج يضخرنج.
ّكبل اهظٌدّق أٖغب ئً خخفٖع اهتػبهج يػوة ؿبخلّ ،ئً اهٌيّ ُّ اهػرٖق اٗيً اهّحٖد هخحلٖلَ.

