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ائقا أمام تحقيق فرض انخفاض التمويل الخارجي ع، حيث ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوققد تباين األداء في و"
وكان العجز األولي في نهاية ديسمبر أقل . لسيولة إلى عدم تحقيق الهدف النقديأهداف االحتياطيات، وأدت احتياجات ا

وقد . من الوارد في البرنامج، وهو ما يرجع في معظمه إلى عدم تنفيذ الموازنة بالكامل وتأجيل المدفوعات النقدية
  . استمر التقدم في اإلصالحات الهيكلية، ولكن بوتيرة بطيئة

ضروريا مطلبا إلتاحة المجال أمام اإلنفاق الداعم للنمو، لكنه ال يزال  2014تقشف المالي لعام وتم تأجيل إجراءات ال"
ما اتُخذ ومن اإلجراءات التي تحظى بالترحيب زيادة تعريفات الكهرباء، إلى جانب . للحد من مواطن الضعف القائمة

والسيطرة الصارمة على فاتورة األجور أن يؤديا ومن شأن زيادة تخفيض دعم الطاقة . حماية األسر الفقيرةمن تدابير ل
اإليرادات وإدارة المالية في مجال وستكون اإلصالحات . مكونات الميزانية حسينإلى تحسن مركز المالية العامة وت

اإلنفاق القاصر على وينبغي بذل المزيد من الجهود لتجنب . أيضا العامة بمثابة عامل مساعد في هذا الصدد
 . النمواللذين يمثالن عامال مهما لتعزيز  العامة والبرامج االجتماعية االستثمارات

يؤدي إلغاء وس. ويمكن زيادة تشديد السياسة النقدية إذا تفاقمت آفاق التضخم وزادت الضغوط على سعر الصرف"
أيضا زيادة مرونة  ومن المهم. تعزيز آلية انتقال تغيرات السياسة النقديةالحدود القصوى على اإلقراض المصرفي إلى 

 .سعر الصرف لدعم االحتياطيات الوقائية

ومن اإلجرءات الجديرة بالترحيب في هذا الصدد ما . وينبغي معالجة أوجه الضعف في النظام المصرفي بشكل حاسم"
تضمن وت. اتخذ مؤخرا لتحسين إعداد التقارير المالية وتقوية الرقابة المصرفية وإصالح الحوكمة في البنوك العامة

وجود رؤية استراتيجية للبنوك العامة وشركة إلدارة األصول وإطار جديد  خصوصاألولويات القصوى في هذا ال
  . لتسوية األوضاع المصرفية

إنشاء شبكة للضمان االجتماعي تستهدف مع و. وينبغي التعجيل باإلصالحات الهيكلية الالزمة لتخفيض البطالة"
اية شرائح السكان األكثر عرضة للتأثر برفع الدعم والحد دريجي لدعم الوقود، يمكن حماإللغاء التوتصاحب المستحقين 

 ." من عدم المساواة


