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 جمود إقتصادي وخسائر مالية وتداعيات إجتماعية

 

هٓا يغ دخٕل نثُاٌ انشٓش انشا ًّ تغ يٍ دٌٔ ذشكٛم حكٕيح، ذؼهٕ انصشخاخ فٙ شؤٌ انرذاػٛاخ اإللرصادٚح ٔانًانٛح انرٙ ٚرح

اإللرصاد انهثُاَٙ، ٔأخز انداَة انغٛاعٙ انحّٛض األٔل فٙ اػرثاساخ انرشكٛم يغ اًْال كهّٙ نهداَة اإللرصاد٘، اإلخرًاػٙ 

هٓا انًٕ ًّ ا انٗ خغائش يانٛح ٚرح ًً حصش دعرٕس انطائف كم انغهطاخ انرُفٛزٚح .اغٍ ػهٗ شكم ظشائةٔانًانٙ انز٘ عٛئدّ٘ حك

فٙ ٚذّ انحكٕيح انهثُاَٛح ُيدرًؼح تًا ٚؼُٙ أٌ غٛاب انحكٕيح ْٕ غٛاب انمشاساخ انغٛاعٛح، اإللرصادٚح، انًانٛح ٔاإلخرًاػٛح، 

ُطهك ٔيغ ذشذّد انثؼط ًُ تبػرثاس حكٕيح ذصشٚف األػًال  حرٗ أٌ فرح تاب انرششٚغ فٙ ْزِ انًشحهح صؼة انًُال. يٍ ْزا ان

ذُصّشف األػًال تانًؼُٗ انعٛك ذغٕد حال يٍ اندًٕد ػهٗ انصؼٛذ اإللرصاد٘، ٔخغائش ػهٗ انصؼٛذ انًانٙ ٔذذاػٛاخ 

انًهفاخ انرٙ ذُرظش انحكٕيح انؼرٛذج ػذٚذج ٔػهٗ سأعٓا انًهفاخ اإلخرًاػٛح انرٙ عرُثشص .اخرًاػٛح عهثٛح َرٛدح غٛاب انمشاساخ

ًٌٕ ػهٗ أصي ًّ اخ اخرًاػٛح فٙ األعاتٛغ انماديح اٌ ػهٗ صؼٛذ انًذاسط أٔ ػهٗ صؼٛذ انكٓشتاء. فانمًٌّٕٛ ػهٗ انًذاسط ُيص

أعرارا( تحّدح ػذو انمذسج ػهٗ دفغ  03سفغ األلغاغ نرغطٛح كهفح انغهغهح كًا أٌ تؼط انًذاسط ػًذخ انٗ صشف أعاذزج )

غرحماخ. ْزا األيش عُٛثٛش حفٛظح األع ًُ اذزج يغ ذٓذٚذْى تاإلظشاب ٔنكٍ أًٚعا حفٛظح األْم انزٍٚ لذ ٚهدؤٌٔ انٗ انرظاْش. ان

ػهٗ انصؼٛذ انكٓشتاء، ٚدذ انًٕاغٍ َفغّ فٙ أٔل ذششٍٚ انمادو ٔعػ صشاع تٍٛ انذٔنح ٔأصحاب انًٕنذاخ يغ احرًال أٌ 

سذفاع األعؼاس انُاذح ػٍ عهغهح انشذة ٚذفغ ْٕ ثًٍ ْزا انصشاع تغط انُظش ػٍ اندٓح انرٙ عرشتح انًٕاخٓح. ٚثمٗ أٌ ا

شكهح األعاعٛح انرٙ عرٕاخّ انًٕاغٍ انهثُاَٙ انز٘ عٛشٖ لذسذّ انششائٛح ذرشاخغ ٔتانرانٙ  ًُ ٔانشٔاذة ٔاسذفاع أعؼاس انُفػ ْٕ ان

الرصادًٚا، انشكٕد انز٘ ٚؼٛشّ اإللرصاد انهثُاَٙ ال ُٚغاػذ فٙ حّم األصيح اإلخرًاػٛح .عرؼهٕ انصشخح فٙ ٔخّ ْزا انٕالغ

ٔانًانٛح. فغٛاب اإلعرثًاساخ ٚحشو خضُٚح انذٔنح يٍ ظشائة كاَد نرُخفّف ػٍ كاْم انخضُٚح أظف انٗ أٌ ػذو اإلعرثًاس ًُٚغ 

غثح انفمش ٔٚضٚذ اَفاق ٔصاسج انصحح تحكى أٌ انزٍٚ ال انرٕظٛف ٔٚئدّ٘ انٗ ذشاخغ ػهٗ انصؼٛذ اإلخرًاػٙ ألَّ ٚضٚذ يٍ َ

ٚؼًهٌٕ ال ًُٚكُٓى اإلعرفادج يٍ انعًاٌ اإلخرًاػٙ. ٔال ًُٚكٍ ذُاعٙ انركانٛف انرٙ ذُفشض ػهٗ انًٕاغٍ َرٛدح ػذو حّم ُيشكهح 

ا .انكٓشتاء ٔانُفاٚاخ انرٙ ذحراج انٗ اعرثًاساخ ًً انٗ اسذفاع انكهفح يٍ تاب انذٍٚ انؼاو أًيا يانًٛا فبٌ غٛاب انحكٕيح ٚئدّ٘ حك

انز٘ عرشذفغ خذيرّ يغ ذشاخغ انرصُٛف اإلئرًاَٙ نهثُاٌ انُاذح ػٍ انرخثّػ انغٛاعٙ ٔنكٍ أًٚعا َرٛدح اسذفاع انفائذج ػهٗ 

اٌ غٛاب  يهٌٕٛ دٔالس أيٛشكٙ عًُٕٚا. أًٚعا 03انذٔالس األيٛشكٙ فٙ انؼانى ٔانرٙ عرشفغ خذيح انذٍٚ انؼاو تًا ٚماسب انـ 

رٕلّغ أٌ ٚكٌٕ أػهٗ يًا  ًُ انحكٕيح ًُٚغ أ٘ سإٚح اصالحٛح ػهٗ انصؼٛذ انًانٙ خصًٕصا يٍ َاحٛح ذخفٛف انؼدض انز٘ يٍ ان

. ْزا اإلسذفاع ال ًُٚكٍ ذًٕٚهّ االّ يٍ خالل سفغ انعشائة كًا َصح صُذٔق انُمذ 8302ْٕ يُصٕص ػهّٛ فٙ يٕاصَح انؼاو 

 033ػًهًٛا، عرئد٘ ذذاػٛاخ ػذو ذشكٛم انحكٕيح ػهٗ اإللرصاد انهثُاَٙ انٗ خغاسج .اد ذٕاصٌ يانٙانذٔنٙ انذٔنح تبػرًادِ إلٚد

 :يهٌٕٛ دٔالس أيٛشكٙ يّٕصػح ػهٗ انشّكم انرانٙ

 .يهٌٕٛ دٔالس أيٛشكٙ 04-ػذو خفط ػدض انًٕاصَح  (1)

 .حيهٌٕٛ دٔالس أيٛشكٙ ػهٗ انخضُٚ 3-0ػذو ذطثٛك انشك اإلعرثًاس٘ فٙ عٛذس  (2)

 .يهٌٕٛ دٔالس أيٛشكٙ 001-ػذو ذطثٛك ذٕصٛاخ صُذٔق انُمذ انذٔنٙ فٙ انشك اإلصالحٙ  (3)

 .يهٌٕٛ دٔالس أيٛشكٙ 000- 0ػذو ذُفٛز اصالحاخ يٍ خاسج عٛذس  (4)

 .يهٌٕٛ دٔالس أيٛشكٙ 80-ػذو أخز لشاساخ الرصادٚح ٔيانٛح  (5)

 حشياٌ انخضُٚح يذاخٛم يهٌٕٛ دٔالس أيٛشكٙ. 004-غٛاب انفشص اإللرصادٚح  (6)



حاكاج ال ذشًم انضٚادج فٙ خذيح انذٍٚ انؼاو انُاذدح ػٍ اسذفاع عؼش انفائذج ػهٗ انذٔالس األيٛشكٙ ٔال ذذاػٛاخ ػذو فرح  ًُ ْزِ ان

اٌ الذاو األحضاب ػهٗ اػطاء األٔنٕٚح نهشك انغٛاعٙ ػهٗ حغاب انشك اإللرصاد٘ خطؤ .يؼثش َصٛة أياو انثعائغ انهثُاَٛح

غرثًشٍٚ ػهٗ خ ًُ غرثًشٍٚ تّ يٍ خالل انرخثّػ انغٛاعٙ ٔتانرانٙ، ال ُٚشّدغ ان ًُ غٛى ُٚشذكة فٙ حك اإللرصاد انز٘ ٚخغش ثمح ان

غرشتٍٛ انهثُاٍَٛٛ. أًٚعا اٌ غٛاب انحكٕيح ٔانثماء ػهٗ حكٕيح ذصشٚف أػًال أيش ُيعّش  ًُ اإلعرثًاس فٙ نثُاٌ خصًٕصا ان

ُٚؼّشظٌٕ انثهذ انٗ يضٚذ يٍ انخغائش « ذصشٚف األػًال تانًؼُٗ انعٛك»فبٌ دػاج يمٕنح نهمشاساخ اإللرصادٚح ٔتانرانٙ، 

ذصشٚف »انًانٛح َرٛدح ذؼهّمٓى تُمطح يُصٕص ػهٛٓا فٙ انذعرٕس انهثُاَٙ ْٔٙ يحٕس خذال فٙ انفمّ انمإََٙ )يارا ٚؼُٙ 

ذحد انغٛطشج َرٛدح اإلحرٛاغاخ انٓائهح يٍ انؼًالخ ٚثمٗ انمٕل أٌ انٕظغ انُمذ٘ فٙ نثُاٌ ْٕ .(؟«األػًال تانًؼُٗ انعٛك

األخُثٛح يًا ٚؼُٙ اتؼاد أ٘ خطش ػٍ انهٛشج انهثُاَٛح انرٙ ذرؼّشض تشكم يرٕاصم انٗ ظغٕغاخ َرٛدح انٕظغ انغٛاعٙ. أًٚعا 

ٓا ػهٗ انشغى يٍ عُٕاخ ذُحافع ػهٗ لًٛر 0ًُٚكٍ اندضو تؤٌ نثُاٌ نٛظ ُيؼّشًظا نإلفالط ألٌ عُذاخ انٕٛسٔتَٕذ اعرحماق 

نح انهثُاَٛح نكٍ تكهفح أػهٗ. الرصادًٚا، ال  ّٔ انرخثّػ انغٛاعٙ، ْٔزا األيش ٚؼُٙ أٌ األعٕاق انًانٛح يا صاند ُيغرؼذّج نرًٕٚم انذ

ٙ ًُٚكٍ انمٕل أٌ ُْان آَٛاسا، ألٌ انحشٔب ٔآَٛاس انؼًهح ٔافالط انذٔنح ٔحذْا ػٕايم ذمٕد انٗ اإلَٓٛاس اإللرصاد٘، نزا ٔف

فٙ انخراو، اٌ .غٛاب ْزِ انؼٕايم ال خطش ػهٗ اإللرصاد يٍ اإلَٓٛاس اال أٌ انًاكُٛح اإللرصادٚح ذرآكم َرٛدح غٛاب اإلعرثًاساخ

انرؤّخش فٙ ذشكٛم انحكٕيح ٚئدّ٘ انٗ خغائش يانٛح ٔتانرانٙ، ٚرّٕخة اإلعشاع فٙ ذشكٛهٓا سأفح تاإللرصاد ٔانًٕاغٍ انز٘ عٛمغ 

م  ًّ رّٕعػ ٔلذ ذًرذّ انٗ ٔنذ ٔنذِػهٗ كاْهّ ذح ًُ غرمثم انمشٚة انٗ ان ًُ  .كم ْزِ انخغائش ػهٗ شكم ظشائة عرُفشض فٙ ان


