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تمهةد-١: 

 
مف ممد ن تددة ت -نchallenges paradox 


ولشىىجيج رتبقىىدرجاتىىلترولتاىىي رولتىىاريوتيتيىىلرولديلدىى رولرقجيىى رلىىارول ىىاو ر ىى رول اا ىى ر
بدىب ر  لتاىلتر opportunities ولىدرول اا ى رول لليى رول ىا  challenges ولتاىجيلت

واجثتيلرجيا روألصي رولر طي رك تغيارخلاتارع درطبي  روالقتصلجرولاي ارل  او رخال ر
يولتىار ث يىلرر٢٠٢٠ياا رود لارولر طرطيو رول لمر COVID-19 والز  رولصاي رول لل ي 

لىارثرىلايتارول تىزروالقتصىلج رلىارول ىاو ر shortages ويرول تىزروات لعر  جالترول يز

بىىي رر٢٠٢٠)و رعتىىزرولادىىل رولتىىلا رل يىىزو رول ىىجليعلترولىىش رتق ىى رلىىاروشىىيارول ىىلمر
٪(راولقي ىىلروراىىجوارلىىارر ىىيرولرىىلتالرول ا ىىاروالت ىىللارولىىدرقاوبىى ر٢٣٪ريدىىلل ر٨)دىىلل ر
  ٪٢٧ي رب غتر٪(ر.لاراي رال دترولبطلل ر دتييلترعلل١٠،٥-٪ر٩،٥)دلل ر


٪ر ىى رولدىىكل .ري يلىىترول لليىى رول ل ىى رول اوقيىى رلتىىي ر٤٠يزوجتر  ىىجالترول قىىارلتقىىلا ر
بديلد رولتيدعربللجي رول ىلمرولىجوخ ارولىش رزوجر ىيرر٢٠٢٠ول تزرلاررشلطر يزوريتيلرل  لمر
تاي يىىي رجيرىىلارتقايبوىىلرلىىي راصىىيجقرولدىىلاجريقىىترشو رر٣٠والخىىارخىىال رعىىلمريواىىجربراىىير

ر٤٢تاي يي رجيرلا،ر لري رارو رولديلد رولرقجي ر)تدتايشرع ىدرر٧٤-٧٢لييمرقاوب رليصبحرو
  يىىلارجيالار ىى روت ىىللاراصىىيجرولىىجي رولىىجوخ ارور ىىل(رودىىي ترلىىاردىىجرواتيلتىىلترولت ييىى ر

٪ر ىى روالر ىىل رولاكىىي ارولك ىىا،رل ىىالورعىى ر٢٥-٢٠باىىيولارر٢٠٢٠ولاكىىي ارلىىارول ىىلمر
ل    روالتربي رل بر رول اكز رول اوقىارتاىتر ىغطرودت اوار بيطروالاتيلطيلترولرقجي ربل

ولىىجللعرعىى ررقطىى روالدىىتقاوارولدىى ا رلىىاروالقتصىىلجرولك ىىاريالدىىي لرودىىتقاوارقي ىى رولىىجخ ر
ولرقج رلأللاوجري دتيىرول  يش ريولقىي رولشىاواي رل ر قىلترولاكي يى ريولتىارك  ىترولديلدى ر

الا،رلىاريقىترت ىترولديلدى ر  يىلارجير١٢ولرقجي رترلق رلاروالاتيىلطاروالتربىارقىلا رر
ولرقجيىى رتيوتىىار)بلاتيلطيلتيىىلر ىى رولرقىىجروالتربىىا(ر خىىلطارتىىاج رواليىىاوجوترولر طيىى رلىىجعمر

يبرلءورع در ىلر .والدتقاوارلاروالقتصلجرولك اريرولا لترع درولقي رولشاواي رل جيرلارول اوقا
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ر( inflationر zero تقجمر،لقجرشيجترولبالجرتل ا رودت اوار لريد د)بللت خمرولصى ا 

ورصىىلاريال ىىنرويريقتىىا ر ىى ر)صىى ا٪ر(ريالدىىي لرعرىىجر و رو ر رىىل رر ىىيوردىى ايلردىىرييل
،رلىاراىىي رتى رولدىى ي رولرقىج رلأللىىاوجروير٢٠٢٠واتدىلبارلىاروالشىىياروالخيىا ر ىى رول ىلمر

وررقىجيلر liquidity trap ط ىبيمرع ىدرولرقىيجريتخىبطرلىار  لادىلترلىلرولدىييل  و رو رلخىل

وروثارع درد ي ر واللاوجرولرقىج ريت ىلتمروالات ىلتربللىجيرلارول اوقىاريورك ىلاروالر ىل رعلليل
ولىش ردىجترر real interest rate والدا رويرول لا اربدب روات لعرد ارول لاج رولاقيقىا

وع در  رولت خمرر دارويراتدروع در nominal interest rate ب يتبارول لاج روالد ي 

ي رولرقجروالتربارولدرع   رعللي رولرجا ر)ول    ر  ر دتييلترتيق ا.ريوزوءرشل ريبدب رتا
 coverage ولص ب (ريولجيرلارول اوقاربلتر قي لرلي ر قجا روالاتيلطيلترع درولتغطيى 

٪ر ىلري رىارأ ىاووربىلترييىججرولثىاي رولدىيلجي رولدىلا  ر٨٢٪رولىدروقى ر ى ر١٠٠  رأكثار ى ر
 external shock خلاتي رولدلرج رلالدتقاواريي اضروالاتيلطيلتروالتربي رولدرصج  

شجيج رولخطا.روشراشارصرجي رولرقجرولجيلار  رو رودت اوارد ارصافرولىجيرلارول اوقىار
ع در شوروالات لعرلاروقتصلجيلترول تزرديؤج رال اللى رولىدرودىتر لجروالاتيىلطاروالتربىار

خىىال ردىىت رأشىىيا،رتىىاوءرولصىىج  روالقتصىىلجي ر red tape بت  ىىارجي رولخىىطروالا ىىا

ولخلاتي رولرلت  رع رتج يارولر يرلاروالقتصلجرول لل ارولش رجخ ر اا  روليبىيطريبراىير
ي ىىلريلىىجقر ىى رصىىج  رخلاتيىى رلالقتصىىلجريولايىىعرول اوقىىا.رر٢٠٢٠٪(رلىىارول ىىلمر٤)دىىلل ر

يبرىىلءرع ىىدرشلىى روتخىىشترجواىىا رولديلدىى روالقتصىىلجي رول  يىىلرلىىارولىىبالجرخىىال رشىىياركىىلري ر
ي ىىارع ىىدردىى ارصىىافرولىىجيرلارول اوقىىاروزوءرولىىجيالارقىىاوارتخ ر٢٠٢٠والي /جيدىى بار

و رديلدى روتخىلشر (fine tune policy) ٪ر   رديلد رتدى د٢٣وال ايكاربردب رب غتر

خطيوتروقتصلجي رأصغارلت لج ر جو   رخطارأكبارع ىدروالقتصىلجرولىيطرار  ىلرالري كى ر
  يوتيتا.

ر
لقىلءرول   ى روالتربيى ر coverage ي يروإلتاوءرولش روجىرولدرالعرتغطي رولجيرلارول اوقىا

ر٢٠٢٠٪رلىارريليى رول ىلمر٦٣٪رولىدر١٠٠٪رب جرتاج رولتغطي ريتيقىعررزيليىلر ى ر٨٣ولدر
و،رشلى رلىار ىيءرت ىلتمر٥٠يولتاركل ر  رول تيقعرورخ ل يلرولدر ٪رب جر ج رقصىيا روي ىل

رت يي روالر ىل رولاكىي ارعى رطايىلر)ولت ييى ربللت ىخمرويرترقيىجرولىجي رول ىلم(ريلىاروتتىلق
 .تصلعج 

 
يتىىلءرقىىاوارولتخ ىىيضرعبىىارودىىتخجومر ىىلريدىى در)بصىىج  رولتخ ىىيضرول بلشىىارلىىاردىى ار
ولصاف(ريالدي لرولصج  رولتارييلج لرول تزرول  لتئرلارااكلتر يىزو رول ىجليعلت،روشر
ورلار  جلارولدري رب ى روقى ر ور تيدطرعلاجربا ي رولر طرول اوقارول صجارورخ ل ل وشاروي ل
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 ىعرصىلجاوترر طيى رو دىتر ىاروالخىاىرتتىا ربك يىلترر٢٠٢٠رجيالارلارول لمر٣٨  ر
وق ر  ر تيدطلتروالرتلجري دتييلترولتصجيارع رولدىريوترولدىلبق ريبراىيرتخطىدريواىجر

وريشل رودترلجوورولدر)وت ل ر)ويب رب  (رل ق لءرع درولتخ  رولر طي  ر oil   يي ربا ي ريي يل

glut ىرولط ىى ريودىىت اترلغليىى ر٪رلىىي ر دىىتي١٠لىىاردىىي رولطلقىى رولتىىارزوجترع ىىدرر

ر٢٠١٩شل ر قلار ربأد لارولر طرولتاركلرتردلاج رلارول لمرر٢٠٢١والشيارواليلدر  رعلمر
جيالارل با ي ر ىعرك يىلتر صىجا رويدىعر ى رك يىلترورتىلجرر٦٣يولبللغ ر تيدطلتيلربراير

ورر٢٠٢٠يتصجيارعلمر ر بقاوب ريواجر  يي ربا ي ريي يل
ر
  Opportunities paradoxمف ممد ن فمص -ب
ر

ع ىىدرولىىادمر ىى رو رورتقىىل رولديلدىى رولرقجيىى ر ىى ر اا ىى رولتاىىجيلترولتىىارالز ىىترولكدىىلجر
يولتىاررopportunitiesوالقتصلج رلارولبالجرولدر اا  روالر اوجريولباى رعى رول ىا ر

وكج لرو او رويلي ل:روات لعرواتيلطيلترولبر رول اكز رول اوقار  رول    روالتربي رب قجوار
.ريثلريي ل،رت يي رعتزرول يوزر رول ل  ر٢٠٢١الارخال رولدر رول للي رولاللي ر  يلارجير١٢

تىاوءررfiscal bufferوالتالجي ر  رتجللروالياوجوترولرقجي رولتاراوك تيىلرول صىج رول لليى ر

ر٨٠جيالارلارواتدل رعيواجرولر طرلىارول يوزرى رولىدرر٤٥ت لتمرلايقلترود لارولر طر  ر
جيالار  ىىلريغطىىارعتىىزرول يوزرىى رولىىاو  رر٦٥ي رالريقىى رعىى رجيالارالليىىلريب تيدىىطردىىر

٪رشىىىايط رو رتاقىىىلرواليىىىاوجوترديىىىارولر طيىىى ر١٠٠تاي يىىىي رجيرىىىلاريبردىىىب رر٢٩ولبىىىلل ر
٪رك لريتيقىعرليىل،رلتيدىعر ى ر٣٠٪ريلينر١٠٠-٩٠ول خطط ر) اروالخاى(رردب رتقلا ر
 لتي رول تزرول للارلارول يوزر رول ل  .

ر
والرو رث  رو اي روخاي ر ىلزوالري ىثال رق ىلرول  لجلى روالقتصىلجي رول اوقيى رولصى ب ،ري ىير

٪(ري ىىيروقىى ر ىى ر  ىىج رر ىىير١تيو ىىعرولر ىىيروالقتصىىلج رولدىىري رول تيقىىعرولىىدر) يتىى ر
٪ر لريؤشارودت اوارولبطللى رب دىتييلترعلليى رتصى ربىي رولشىبل ربراىير٢،٦ولدكل رولبلل ر

٪ر٤٠ترول قارولتار لزولترتأخشر  روزج لارولايىل رلاىيولار٪رل الورع رت لتمر دتييل٢٣
وروزجوجر ىى رردىىب ر ورزوا ىىل وردىىرييل ٪رلىىار ط ىىعرول ىىلمر١ ىى ردىىكل رولىىبالج،رياولىىلرشلىى رت ىىخ ل

ور١٠ر-ر٩،٥ولاللارليات عرولدرقاوب ر  (year on year-yoy) ٪ردرييل
 

 ي رلريبقدرولتدلؤ رولش رتيوتيار  لاق رول ا ر يركيفرريللربي :
ر
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ت ىىلعروالاتيلطيىىلتروالتربيىى رل برىى رول اكىىز رول اوقىىارولدىىلرج رالدىىتقاواردىى اروا -
رولصافر  رتي ؟

يبي روشتجوجروات لعرولت خمريولبطلل ريورخ لضرولر يرياصي ر لريد دربللت خمر -
رأخاى  رتي ررstagflationولاكيج ر

يبىىي رتىىجرارولقىىي رولشىىاواي رل ىىجخ رولرقىىج ربدىىب روات ىىلالتروات لعىىلترولت ىىخمر -
٪رص يجووربدب روات لعر١٠دري رليت جىرول اتبتي رول شايتي رو ر اا  ر لرب جرول

ود لارول دتياجوترولرلت  رع روات ىلعرتكىلليفرول اايقىلترلىارول ىللمريولتىار ىار
  صجاروزج لارول يواجرولاي ي ر  رصلجاوترر يطرلرولاللي !

ر
ول تيلا رل  للت رولت خمرر  لريتط  رلاروالايو ركلل رو رت لانرولديلد رولرقجي ربأجيوتيل

ي شىكالترتق ى رودىىتقاوارولقطىلعرولاقيقىىارلىار دىىألتاررexpected inflationول تيقىعر

ولر يريولبطلل ريولكي ي رولتاريدتخجمربيلرولبر رول اكز روجو ردى ارولصىافرك ثبىترودى ار
nominal anchorلب يغرد ارصافرتيوزراريدتيجفرولت خمرول دتياجرييىؤج رولىدرر

 رولىىجيرلارول اوقىىارولشىىاواي رعبىىارخ ىىضرولزيىىلجوترلىىارجاتىى رر ىىير  ىىجالترتادىىي رقي ىى
ب  رىىىدرورخ ىىىلضرولزيىىىلجوتررdisinflationولت ىىخمرعبىىىارسطىىىلارديلدىىى رتجاتيىىى رتدىىى در

رول تزويج رلارر يروالد لا.
ر
 م  ةةم وآ ة ت تدسةن س م ن *مف -٢
ر

بىي رول ىريالررتؤشارول صلجاروالكلجي ي ربشأ رتدييارديلدلتردى ارولصىافريولتىارتىزويج
 the monetaryولرقىىىج رل يىىىزو رول ىىىجليعلتربللىىىجللعرعىىى ردىىى ارولصىىىافرولثلبىىىت

approach of balance of paymentريبىي رول ىريالرولرقىج رلدى ارولصىافررthe 
monetary approach of exchange rateولىىش ري طىىارلدىىي رول لاىىج رولجوخ يىى رر

يولخلاتيىى رجيا ىىلرلىىارولتىىأثيارع ىىدرتااكىىلتردىى ارولصىىاف.ريلكىى ريبقىىدرول ىىريالرولرقىىج ر
ل يزو رول جليعلترلارول او ريخ عرولدرخصيصيلتر خت   رتجوربدب راي ي روالقتصلجر
ولك اري  فرتااكلتراونرول ىل رولتىارتتادىنربدىي رول لاىج ريتااكلتيىلريأثا ىلرع ىدر

 fiscalولصافريودتقاواق،رلأيلدرت  رولخصيصيلتر ير لريد دربلليي رى رول لليى ررد ا
dominatingو ر ي ر رول للي رول ل  رع در كيرلترول يزوري رول  ي ي رل بر رول اكىز ،رر

لىىاررbase moneyللألصىي روالتربيى رل كيرىىلتروالاتيىلطاروالتربىىارويرولقلعىج رولرقجيى ر

 اكىىز رتبرىىدر ىى رتىىجلقلترول ىىيواجرولر طيىى روالتربيىى رولتىىاريىىتمرول يزوريىى رول  ي يىى رل برىى رول
تبلجليلربللجيرلارول اوقاريتكي ر   روالاتيلطارولرقج رلجىرولبر رول اكز ر ى رجي روثىار
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ويرجيارلد ارول لاج رلارت  رولتجلقلترولجوخ  ر  رول    روالتربي .رلاراي رو رولط  رع ىدر
يول شىتلررصى ار ى روالر ىل رولاكىي ار ىيرولىش رولرقجرلألداوضرول  ل الترلجىرولت ييار

%ر رىارويراتىدرأكثىا.ريلىاربالجرىلر ىيرط ى ر شىتلرع ىدر٨٥يتكلثاربللجخ رياجقريبردب ر
لىىار تىىل ررsterilisation policyدىى عريخىىج لتري رىىللعروتربيىى .ريو رديلدىىلترولت قىىيمر

مردىى ارولصىىافرتاىىجج لروشىىلا ردىى ارولصىىافرول يتىىارلىىارولرتىىلمرولثلبىىترويراتىىدرول  ر  ىىي 
ول جوار  رتلر رولديلد رولرقجي رولتارتيجفرولدرودتقاوارول دتيىرول ىلمرلألدى لاربلعت ىلجر

)و رابىىطرتااكىىلتروالدىى لارول ا يىى ررnominal anchor ىىلريدىى دربلل ثبىىتروالدىى ار

بأد لاربالجروتربي رتت تعرب دتيىر دتقار  روالد لارويرولت ىخمرعرىجرولاىجيجرولطبي يى (،ر
صىىافرب ىىلريترلدىى ريوالدىىتقاوارلىىارشلىى رولب ىىج،ربشىىاطرتىىيلاراللىى رشلىى ربت ىىجي ردىى ارول

 ودتقاواريتيوز رلارولادل رولتلا رل يزو رول جليعلترع در جىروطي .
ر

يولخصيصىىي رولثلريىى ربشىىأ روات لليىى رت ىىجي ردىى ارصىىافرولىىجيرلارلىىار ىىيءرولتادىى رلىىار
طيى .ريلكىي رولادل رولتىلا رل يىزو رول ىجليعلترول اوقىار)تىاوء(رت ىلتمرواليىاوجوترولر 

ولقلعىىج رولرقجيىى رقىىجرلقىىجتروتىىزوءر ىى ر كيرلتيىىلر ىى روألصىىي روالتربيىى رل صىى ا روألصىىي ر
ول ا يى رلىارتاكيى رول يوزرىى رولرقجيى رل برى رول اكىز رول اوقىىاربدىب رايىلز رولبرى رلقاوبىى ر

٪ر  رصللاروالصي رويرول يتيجوترولك ي ريولتار ار ى روالصىي رول ا يى ر)اىيوالتر٤٠
،رلىن رت ىجي ر٢٠٢٠(ريليدىتروصىيالوروتربيى ريالدىي لرلىارول ىلمرtreasury billsولخزير ر

رد ارولصافررايرولزيلج ريقت ار لريأتا:
 

ويال:ريقتصىىارت ىىجي ردىى ارولصىىافر ىى روع ىىل رولديلدىى رولرقجيىى رلىىارتاقيىىلروالدىىتقاوار
يودتيجوفرولت خمريولاجر  روات لعلتارب يت رقلري رولبر رول اكز رولرللشرب ىجرو روزجوجر

٪،ريولتىىارواتدىىبترلىىارشىىياروي ي /دىىبت بار١٠٪ردىىرييلر قتابىىلرولىىدر٩،٥خمرب قىىجوارولت ىى
ر.ري شورو اريأخشرلارتال رولتيوز رولرقج رقيجو :٢٠٢١

 
٪ر١٠٠ لريزيجرع دررcoverageو رتب  رولتغطي ربلل    روالتربي رل دييل رول ا ي رر-رأ

يبط ىىا رب ىىجرو روات  ىىترع  ىى روالدىىلنرولرقىىج رلىىاروالدىىت  ل رخىىال رعىىلمريريىىفر
و،ربدىب رت ييى رول تىزرر١٠٤تاي يي رجيرلارولدرر٧٠زوجتر  ر تاي يي رجيرلارالليىل

رdebt monetisationلارولر قلترولاكي ي رع رطايلرديلد رترقيجرولجي رول لمر

 ىىلروجىرولىىدروتدىىلعرولقلعىىج رولرقجيىى روير ىىلريدىى دروايلرىىلرلىىاروألجبيىىلتربلالاتيىىلطار
 .ريبق زوتركبيا .0reserves money - Mولرقج ر)ول ا ا(ر

ر
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(ربشىك رالرييىججرMoوشور لرت يقتروالاتيلطيلتروالتربي رع ىدروالاتيىلطارولرقىج ر)ر-ر 

ثىاي روالاتيىىلطاروالتربىىارل ىىبالجرويرودىىترزوليلريياىىللترع ىىدرودىىتقاوا لريتاوك يىىلر
رforeign reserves efficiencyيياقىىلر بىىلجارك ىىلء روالاتيلطيىىلتروالتربيىى ر

 capitalيخصيصىىلرلىىارقىىجاتيلرع ىىدر يوتيىى رتىىل ا ر ىىاي راؤينروال ىىيو ر
flightلاربالجرلرولتارالريتيلارلييلرتيلزر صىالاركىفءرل اىجر ريىل،ر ىلريقت ىارر

ولتاد رولدرجات رعللي ر  رردب رتغطي روالاتيلطيلتروالتربي رل اضرولرقجرت ىي ر
القتصلجروليطرار ىجر٪رل  ل رو رت  روالاتيلطيلتروالتربي رت   ردال  رو١٠٠

 خىىلطار ىىاي راؤينروال ىىيو ريتىىيلارولقىىجا رلىىاروليقىىترر دىىارع ىىدر يوتيىى ر
و:ريقىجارت  ىلر ولصج لترولخلاتي رل يىزو رول ىجليعلترلىارادىلبارولاأدى للا.رثلريىل
وال اربشيياروالدتياوجوترولتارتاتبطربللادل رولتىلا رل يىزو رول ىجليعلت،رلىأ ر

ع دروالق رعججر ى روالشىياروالدىتياوجي رب ىلرروالاتيلطيلتروالتربي ريت رو رتغطا
أشىىياريالدىىي لرلىىاراللىى رول ىىاو رول  ت ىىجريولشىىجيجروالر تىىل رع ىىدرر٦الريقىى رعىى ر

 والديو رولخلاتي .
ر

و لرتغطي رولجيي رولخلاتي روليوتب روير)ولقصيا روالت ر(رولتارتؤشارو رردىبتيلرول  يلايى ر
والاتيلطيلت،ررتج لرالليىلرلىاري ىعر ىايحريتزيىجر٪ر  روت للار١٢يربغارو رالرتق رع ر

و،رك ىىلرتىىيلاروالاتيلطيىىلتروالتربيىى رولكلليىى ر)ديلدىى ر٢٠٠-١٨٠ع ىىدر ٪ري ىىارعلليىى رت ل ىىل
ت قىىيم(رل رلدىىي رولدىىييل رول ا يىى ريبشىىك ر ىىايحرل ىى ل روجوءروشىىلاوتر دىىتقا رلتىىأثياوتر

دىى لاربنشىىلا ردىى ارع  يىىلترولديلدىى رولرقجيىى رلىىارب ىىيغروالدىىتقاوارلىىارول دىىتيىرول ىىلمرلأل
ولصىىاف،رل ىىالرعىى رجيارت ىى روالاتيلطيىىلترلىىارالىىعرولتىىجوا روالات لريىى رل ىىبالجريجاتىى ر

رولتصريفروالات لرارليلريبيل رقجاتيلرع دروالي لءربلاللتزو لترولخلاتي .
ر
 نالستعت ج -٣
ر
تاىىجيلتريلىىا رر٢٠٢١-٢٠٢٠يوتيىىترولديلدىى رولرقجيىى رلىىارول ىىاو رخىىال رول ىىل ي رر-أ

ر: راايديي رلارب يغرو جوفروالدتقاوارلاروالقتصلجرولك اوثلاترترلق ي
ر

ويلي ىىل:ررول اا ىى رول ل ىىي رولتىىارشىىيجترلييىىلروالاتيلطيىىلتروالتربيىى راللىى ر ىى روالرخ ىىلضر
٪ردبقيلرورك لارد ا ر)وراجارلارورك لشارولالت خ اريجي رولكدارولطبي ىار٢٣ب غترر

دىىتياجرب ايرىى رولتىىأثيارولت ىىخ ارشلىى ر ىىعروراىىجوارودىى لارولىىر طرول لل يىى ريبقىىلءرول ىىاو ري
اولقىاررnegative pass throughول رك ارويرولدلل رلارود لارولصلجاوترلىارول ىللمر
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ور ترل ارعتزرلارولادل رولتلا رل يزو رول جليعلتري كشورتالشدرولت خمريورك ار لبطل
 رولدرردب رقلابترولص ار٪ريجخ ترولبالجر اا  ركدلجركبيىارلىارولر ىيروالقتصىلج رولدىلل

 .رGreat Depressionيولبطلل رول ات   رليتشك رثالثارواكل رولكدلجرولكبيار
ر

ثلريي ل:رعيج رودى لارولىر طرولىدرولتادى ر ى  رجيا روالصىي رولر طيى ر ى ر تيدىطردى ار
 قلارى ربلل ىلمرر٢٠٢١جيالارصى يجورلىارول ىلمرر٦٣جيالارل با ي رولدر تيدىطرر٣٨دري ر
 .ر٢٠٢٠

ر
٪رَكا  رثلري ر ىعرزاىفر٢٣ت لعروالاتيلطيلتروالتربي ربردب رلللترلقضرولالص ر رل،ر يروا

وريودتقاوار دتييلترولبطلل رق ىيالوريبشىك ربطىاءريبأقى ر ى ر١٠ولت خمرولدرقاوب ر ٪رالليل
٪ريالدي لربي رولقيىرول ل   رولشلب رلتتا رلرلرر يوروقتصلجيلر ايالورالريت ىجىر) يتى ر٢٣
ارو رولىىبالجرقىىجرورتق ىىترولىىدر اا ىى رولاكىىيجر٪(رلىىارولرىىلتالرول ا ىىاروالت ىىللا،ر ىىلري رىى١

يالدي لرب جرتخ يضرد ارولصافرل جيرلارول اوقارجل  ريواىج ررstagflationولت خ ار

 ترلدبترايريلر عر بيطروالاتيلطيلتروالتربي رل بر رول اكز رول اوقا.
ر

لديلدى رلنشور لرودت اراىل رولبطللى ريولت ىخمريولر ىيربيىشقرولثالثيى رولشىجيج رولترىلقضرلىن رو
ور)وشور لرت جىرولت خمر اتبتي رعشايتي (ربديلد ر ور  لكدل ولرقجي راب لردتتخشر دلاوورتجخ يل

تتىىيلدرلييىىلر كللاىى رولتيق ىىلترولت ىىخ ي ر ىى رخىىال ررproactive policyتجخ يىى رللع ىى ر

ودتخجومرول ثبتروالد ارلد ارولصافرثلري ريبلتتلقرتادي رولقي رولشاواي رل جيرلارول اوقار
بدىىب رولرشىىلطررpositive pass throughيىى رت ىىخمرورتقىىللار يتىى ر ات ىى ري يوت

ولت خ ارول لل اريوثلاقرولتارتا زقرورتقىل رجيو رولط ى رول ىلل ارع ىدرولطلقى ر ىعرور تىل ر
و. روالقتصلجرول لل ار  رعزلتارتجايتيل

 
يت رولتيتاررايرتادىي ردى ارصىافرولىجيرلارول اوقىاردليى رات يى رتترلدى ريخ ىضرر-ب

لترولت ىىخ ي ،رشىايط رتىىيولارقىىجا ريك ىلء روالاتيلطيىىلتروالتربيى رع ىىدرو تصىىل رولتيق ى
ولصىىج لترولخلاتيىى رولتىىارقىىجرييوتييىىلر يىىزو رول ىىجليعلترول اوقىىاربغيىى ر ىى ل رودىىتقاوار

 ولجخ رولاقيقارول اج رلارولبالج.
ر

ور ىعرو ىجوفرولديلدى ر لشورالبجر  رو رتكي روثىلارولت ىجي رلىاردى ارولصىافر ردىت  رت ل ىل
 للي رول اوقي ري دتيىرودتقاوا لر)و رو رديلد رد ارولصافرالرتيججروالدتجو  رول للي رول

ويرتاىىج رت ثىىاوتر  لتاىى رلىىارواليىىاوجوترول ل ىى ررfiscal sustainabilityلىىارول يوزرىى ر
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بدب رتبج رولقيمرولرقجي رل  ىيواجرول لليى ريولىجخي ربنخ لقىلترول تىزرولت يي ىارولقي ىارلىار
 اوءرتق  روشلاوترولديلد رولرقجي (رول يوزر رول ل  رت

 
ريجقيىلرع ىدرولىجيومرجوخى رجواىا رر،ويوخياور لن رقىاوارولت ىجي ريتط ى رتردىيلرديلدىلتارعىل ق

ر□ع  يلترولديلد روالقتصلجي رول  يلرل بالج
ر
 

يول دتشىلارول ىللارروألدىبل،)*(ربلا ريكلت روقتصلج رأكلجي ا،ررلاى ر اىللترولبرى رول اكىز ر
رلااينروليزاوءرول اوقا

ر
رسلىد وإلشىلا  بشىاط ولرشىا بنعىلج  ول ىاوقيي .رريدى ح والقتصىلجيي  لشىبك   ا يتى  ولرشىا اقىي 
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