M E A K-Weekly Economic Report

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 2020 /318
إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

األحد  27كانون األول 27 December, 2020 ،
M E A K -Weekly Economic Report No. 318 /2020

prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry
تحية طيبة ،ارسل لسيادتكم:

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 2020 /318

التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين،

لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية.

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون

موثوقة بما يكفي ،وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص .ساعد بتدقيق
هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية .

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة

واردة في التقرير ،ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير
هو المسؤول .أطيب التمنيات.

األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري
كلية االقتصاد – جامعة دمشق

مالحظة :أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته ،إعالمي

ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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أوالا – االقتصاد العالمي:

 - 1إكسبرت أونالين :تركيا تتجه نحو كارثة مالية

تحت العنوان أعاله ،كتب إيغور نيديلكين ،في “إكسبرت أونالين” ،حول

مؤشرات على اقتراب االقتصاد التركي من الكارثة.

وجاء في المقال :االقتصاد التركي يقترب من االنهيار .سعر صرف

العملة الوطنية – الليرة – يسجل أدنى مستوياته التاريخية ،يوما بعد يوم ،بال
توقف .وهذا ليس بسبب هجمة من المضاربين ،إنما انعكاس للوضع الحقيقي

لألمور.

لم تتخذ السلطات التركية أي تدابير الستقرار سعر الصرف :لقد رفعت

أسعار الفائدة في السوق ما بين البنوك إلى  ،%1000ونفذت تدخالت،
واستخدمت المقايضات ،وما إلى ذلك .ولكن هذا كله ،في أحسن األحوال،

يعطي نتيجة قصيرة األجل.

البلد ،ببساطة يفتقر إلى المبلغ المطلوب من العملة الصعبة .ففي حين

كانت احتياطيات البنك المركزي في بداية العام حوالي  75مليار دوالر ،فهي
اآلن  45مليار دوالر فقط .وكما الحظ خبراء وكاالت التصنيف ،فإن جميع
هذه االحتياطيات تقريبا هي احتياطيات للبنوك التجارية ،ولم يتبق لدى البنك

المركزي بوصفه الجهة التنظيمية أي شيء .ولكن ،والحق يقال ،تمتلك تركيا
احتياطيات كبيرة جدا من الذهب .ومع ذلك ،فإن احتمال أن تواجه البالد

أزمة أكثر حدة في ميزان المدفوعات ،ما يؤدي إلى اضطرابات حادة في
النشاط االقتصادي وزيادة تدهور الوضع ،مرتفع للغاية.
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كان التصنيف االئتماني للبالد عند “المستوى غير المرغوب فيه” لفترة
طويلة بالفعل ،وخفضته وكالة موديز األسبوع الماضي مرة أخرى .واآلن،
أصبحت تركيا في مجموعة الدول األفريقية التي ليست األكثر ازدهارا.

وهنا ،تجدر اإلشارة أيضا إلى أن أسعار النفط المنخفضة تلعب دور

عامل مخفف .فلو كان سعر البرميل ،على سبيل المثال 65 ،دوال ار أو 70

دوالرا ،بدال من  ،40لكان عجز ميزان المدفوعات أكبر بكثير.

وبالطبع ،ال يسع المرء إال أن يقول إن الدور الحاسم في تدهور االقتصاد

التركي كان لفيروس كورونا .فقطاع السياحة أحد المصادر المهمة لعائدات
النقد األجنبي ،لكن تدفق السياح انخفض ،بسببه إلى النصف ،هذا العام.
(روسيا اليوم)

 - 2إليكم كيف ستغير جائحة كورونا الرأسمالية إلى األبد

نشر الثالثاء22 ،سبتمبر  /ايلول 2020

نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية – ) (CNNيبدو أن الرأسمالية تواجه

أزمة قد تغير مسارها إلى األبد لصالح العمال والفقراء ممن هم في أمس

الحاجة.

ووضع فيروس كورونا عدسة مكبرة على العديد من أوجه عدم المساواة

في االقتصاد والمجتمع األمريكي ،بينما ال يزال ماليين األمريكيين عاطلين
عن العمل ،وتضررت النساء والعمال من األقليات بشدة بشكل خاص ،في

حين ال يستطيع الكثير من األشخاص تحمل تكاليف رعاية األطفال أو تكاليف

التقنيات التي يحتاجها أطفالهم للتعلم عن بعد في المدرسة.

ويقول بول كوليير ،أستاذ االقتصاد والسياسة العامة في جامعة أكسفورد،
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إن ساحة اللعب لم تكن متساوية من قبل ،اإال أن الفيروس ألقى الضوء على
أوجه القصور في النظم االقتصادية واالجتماعية اليوم .كما سبق أن دعا

المنتدى االقتصادي العالمي إلى "إعادة ضبط كبيرة" للرأسمالية.

وال تعد هذه أول أزمة تمر بها الرأسمالية ،إذ في خمسينيات القرن

الماضي ،فيما يسمى بالعصر الذهبي ألمريكا ،كانت هناك مخاوف بشأن

األتمتة التي ألغت الوظائف وسقوط األشخاص في شقوق شبكة األمان

الحكومية .وفي العام  ،2008أصبح جشع الشركات تحت المجهر في أعقاب
األزمة المالية.

في التاريخ الحديث ،الكساد الكبير كان الوحيد الذي يعد أكثر تدمي ار من

الناحية االقتصادية مقارنة بفيروس كورونا .ويقول الري غليكمان ،أستاذ
الدراسات األمريكية في جامعة كورنيل ،إن تداعيات الكساد الكبير ،من اإلغاثة

والتعافي واألهم من ذلك كله اإلصالح ،قد تكون ضرورية مرة أخرى لخلق

اقتصاد أفضل للمستقبل ،إذ سيكون من الصعب تجاهل كل القضايا

االقتصادية األمريكية مرة أخرى عندما ينتهي الوباء.

وفيما يلي  3طرق قد يغير بها الوباء الرأسمالية إلى األبد:
１.شبكة أمان اجتماعي جديدة

كشف الوباء عن التشققات في شبكة األمان االجتماعي في أمريكا ،ما

قد يدفع الدولة لتصبح أكثر تفهما الحتياجات العمال ،وفقا للخبراء.

ويقول غليكمان إننا حاليا "في لحظة يتأرجح فيها الرقاص نحو رؤية أكثر

إيجابية لما يمكن أن تفعله الحكومة".

ويمكن أن تساعد إعانات البطالة المصممة بشكل أفضل ،والبرامج

المخصصة لمساعدة الناس على العودة إلى العمل ،واإلسكان ميسور التكلفة،
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في تخفيف عبء هذه األزمة على أضعف أفراد االقتصاد.
وقد فقد الماليين من األشخاص وظائفهم بسبب الوباء ،لكن إعانات

البطالة المنتظمة ال تكفي في الكثير من األحيان لتغطية نفقاتهم ،بينما تلتهم
اإليجارات جزءا كبي ار من الدخل في جميع أنحاء البالد .كما أنه مع استمرار

الوباء ،أصبح الجوع مشكلة متزايدة أيضا.
عالوة على ذلك ،غالب ا ما يكون عمال الوظائف ذات األجور المنخفضة
أكثر عرضة لخطر اإلصابة بالفيروس في أماكن عملهم ،مثل الكازينوهات

ومصانع معالجة اللحوم ومستودعات الشحن .ويتفق االقتصاديون على أن
الدفع الستبدال أجور هؤالء العمال لن يأتي بثمن قليل ،ما سيعني على
األرجح أن الضرائب يجب أن ترتفع بينما تبقى منخفضة بما فيه الكفاية لعدم

وقف األعمال.

２.العولمة واألتمتة تتحدى قطاع التصنيع

تسير العولمة جنبا إلى جنب مع الرأسمالية ،وقد غيرت فعالا الطريقة التي

يتحرك بها المال واألشخاص حول العالم .ويواجه صانعو السياسات تحديا

كبي ار وهو التعامل مع كيفية تأثير ذلك على العمال.

في رأسمالية اليوم ،غالب ا ما يعتبر المال أكثر أهمية من العمال ،حيث

إذا كان نقل الوظائف إلى مكان آخر ،أو استخدام الروبوتات يوفر الدوالرات،

فغالبا ما سيتم ذلك.

وقال رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من

هذا العام ،إنه بالنسبة للعمال الذين يقفون على الجانب الخطأ من هذه
االتجاهات ،لم تتحسن األمور ،وقد أدى ذلك إلى تفاقم عدم المساواة .وقد قدم

الوباء مثاالا واقعي ا على أن الروبوتات ال تمرض ،في حين أن البشر يمرضون.
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３.ديون أكثر من أي وقت مضى
ال تتعلق الرأسمالية فقط بكيفية معاملة الدولة لشعبها وعمالها ،بل تتعلق

أيضا بكيفية تعاملها مع أموالها .وقد رفع فيروس كورونا اإلنفاق الحكومي
بشكل لم يسبق له مثيل ،ما تسبب بارتفاع العجز في جميع أنحاء العالم.

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يبلغ عجز الميزانية الفيدرالية

األمريكية  3.3ترليون دوالر في نهاية العام ،أي أكثر من  3أضعاف ما كان
عليه في العام .2019

وتقول كريستين ديسان ،أستاذة القانون في جامعة هارفارد ،إن الدين قد

يكون أحد أبرز خصائص الرأسمالية اليوم .وفي عالم ما بعد الجائحة ،سيتعين

على صانعي السياسات إما قبول العيش مع أعباء ديون هائلة أو معالجة

إصالح شامل للنظام القائم.

https://arabic.cnn.com/business/article/2020/09/22/how-covid-changed-capitalism

 - 3بعد التوقعات القاتمة ..صندوق النقد الدولي يكشف حقيقة "الركود

االقتصادي"

الحرة – واشنطن  06أكتوبر 2020

توقعات بأن يكون الركود االقتصادي بسبب كورونا أقل من المتوقع

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا ،الثالثاء ،إن
الركود العالمي سيكون أقل حدة مما كان متوقعا مشددة على أن "عملية

الصعود" باتجاه إنعاش االقتصاد ستكون "بطيئة وصعبة ومتفاوتة".

وأوضحت في كلمة قبل اجتماعات الخريف التي تعقد األسبوع المقبل في

واشنطن "نعتبر اآلن أن التطور المسجل في الربعين الثاني والثالث كان

أفضل من المتوقع ما يسمح بمراجعة طفيفة لتوقعاتنا العالمية للعام ."2020
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وكان صندوق النقد الدولي كشف في  24يونيو عن توقعات اقتصادية
قاتمة جدا مع خسائر متراكمة على االقتصاد العالمية قدرها  12ألف مليار

دوالر في  2020و.2021

وتوقع يومها أيضا ركودا نسبته  4,9في المئة خالل السنة الراهنة في

مقابل  3في المئة كان توقعها في أبريل.

وكانت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي توقعت الشهر

الماضي ،أن يكون الركود العالمي هذا العام أقل من المتوقع بفضل الجهود
التي تبذلها الدول للحد من تداعيات جائحة كوفيد.19-

لكن االنتعاش العام القادم سيكون أيضا أقل من المتوقع ،بحسب المنظمة

قدرت أن انكماش الناتج االقتصادي العالمي سيبلغ  4,5في المئة .وهي
التي ا
تتوقع عودة إلى نمو بنسبة  5,0بالمئة في .2021

وفي توقعاتها السابقة في يونيو قالت المنظمة ومقرها باريس إنها تتوقع

أن يبلغ الركود االقتصادي نسبة  6,0بالمئة على األقل في  ،2020وعودة
إلى نمو بنسبة  5,2بالمئة العام المقبل .منقول
 - 4جنيف تقر أعلى حد أدنى لألجور في العالم ...فكم يبلغ؟
جنيف تعد عاشر أغلى مدينة في العالم

(أ.ف.ب) جنيف« :الشرق األوسط أونالين» االثنين  05أكتوبر 2020
وافق الناخبون في جنيف بسويسرا ،على فرض حد أدنى لألجور هو

األعلى في العالم ،ويعادل  23فرنكا سويسريا ( 25دوال ار) في الساعة.
وبحسب شبكة «سي إن إن» األميركية ،فقد أيد  58في المائة من الناخبين
في البالد المبادرة ،التي كانت مدعومة من قبل ائتالف من النقابات العمالية
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وتهدف إلى «مكافحة الفقر ،ودعم مفهوم االندماج االجتماعي ،والمساهمة
في احترام كرامة اإلنسان».

وفي حين أن سويس ار ليس لديها قانون وطني للحد األدنى لألجور ،فإن

جنيف هي الرابعة من بين  26كانتونا (تقسيم إداري) صوت لصالح األمر

في السنوات األخيرة بعد نوشاتيل وجو ار وتيسينو.

وقال ماورو بوغيا ،مستشار والية جنيف« :هذا الحد األدنى الجديد

لألجور سيطبق على نحو  6في المائة من عمال الكانتون بدءا من  1نوفمبر

(تشرين الثاني) المقبل ».وأضاف بوغيا« :في مناسبتين سابقتينُ ،قدمت

ورفضت .وهذه هي المرة
مبادرات لوضع حد أدنى إلزامي لألجور في جنيفُ ،

األولى التي ُيقبل فيها األمر».
ووصفت منظمة العمل النقابي في جنيف ،األمر بأنه «انتصار تاريخي،
سيفيد بشكل مباشر  30ألف عامل ،ثلثاهم من النساء».

وتعد جنيف عاشر أغلى مدينة في العالم؛ وفقا لمسح تكلفة المعيشة

العالمي لعام  2020الذي أجرته «وحدة المعلومات االقتصادية» .لكنها لم
تكن محمية من التأثير الضار الذي تسبب به وباء فيروس «كورونا» المستجد

على االقتصاد  .منقول

 - 5زعيم كوريا الشمالية يطلق "معركة الثمانين يوما" لدعم االقتصاد
وكاالت – أبوظبي l 6أكتوبر  10:36 - 2020بتوقيت أبوظبي

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لحملة وطنية تستمر لـ80

يوما بهدف النهوض باقتصاد البالد المنهك ،وذلك قبل عقد مؤتمر استثنائي
للحزب الحاكم في يناير ،حسبما أفادت وسائل إعالم رسمية الثالثاء.
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ويأتي هذا القرار الذي اتخذ خالل اجتماع لحزب العمال إثر فيضانات
شهدتها البالد في اآلونة االخيرة ،وفي إطار الجهود الرامية للتخفيف من

تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاد بيونغيانغ الذي يواجه أزمة

باألساس .وعادة تلجأ كوريا الشمالية الى حمالت توعية كبرى تطلب من
مواطنيها القيام بساعات عمل إضافية وتولي مهمات جديدة ،عند تراجع أداء

البالد اقتصاديا.

وقد أطلقت وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية تسمية "معارك" بالكورية

على هذه الحمالت لكنها وصفتها بـ"حملة" ،كتعبير دبلوماسي في نسختها
اإلنجليزية.

وقالت الوكالة" :لقد أنجزنا أعماال تاريخية بفضل جهودنا المكلفة عبر

تجاوزنا هذه السنة بشجاعة تحديات ومصاعب بخطورة غير مسبوقة ،لكن
يجب أال نكتفي بذلك".

وأضافت" :ال نزال نواجه تحديات ال يمكن أن نهملها ولدينا العديد من

األهداف التي يجب أن نبلغها هذه السنة" ،حسبما نقلت "فرانس برس".

والمشاركة في هذه الحملة تجري مراقبتها عن كثب ألنها تستخدم وسيلة

لمعرفة مدى والء الشعب للنظام.

وسبق أن نددت مجموعات مدافعة عن حقوق االنسان بحمالت سابقة

معتبرة أنها تشكل "عمال قسريا".

وسيعرض الحزب الحاكم خطة تهدف إلى تنشيط االقتصاد خالل مؤتمر

استثنائي يعقده في يناير وهو األول الذي ينظم خالل خمس سنوات.

أقرت دورة عامة
وتعاني البالد من سوء إدارة مزمن القتصادها ،حيث ا
لحزب العمال في أغسطس بأن "أهداف تحسين االقتصاد الوطني تأخرت
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بشكل جدي ".وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية تهدف إلى
إرغام بيونغيانغ على التخلي عن برامجها النووية والبالستية التي حققت تقدما
سريعا في ظل قيادة كيم جونغ أون.

ويتوقع خبراء أن تعرض البالد السبت برامجها الجديدة في مناسبة الذكرى

الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال.

https://www.skynewsarabia.com/business/1381746-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-

%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

 - 6االنهيار القادم للدوالر ..هواجس أكبر من العالم ؟؟؟
المصدر :قاسيون

للمرة الثالثة على التوالي يطلق االقتصادي األمريكي ستيفن روش خالل

المرة
أقل من عام تصريحاته
ا
المدوية حول اقتراب انهيار الدوالر… وهذه ا
يقول :إن المؤشرات تدل على اقتراب التوقيت ويتوقع نهاية  2021كنقطة
عالم ،وهي تصريحات تصدر عن االقتصادي المعروف بأنه (رجل وول
ا

ستريت والفيدرالي األمريكي).

صرخة من قلب المنظومة

مجرد أكاديمي ،بل هو من األشخاص
روش ليس (اقتصاديا نقديا) أو ا
ذوي الداللة ،فهو االقتصادي الرئيس السابق في بنك مورغان ستانلي،
وموظف سابق في قسم التحليل في الفيدرالي األمريكي ،وهو اآلن في عداد

جامعة يال األمريكية .وروش ليس الوحيد بل أتت اإلشارات متتالية من
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مؤسسة روتشيلد لالستثمار ،من المستثمر األمريكي وورن بافيت ،من بنك
غولدمان ساكس وحتى من وكالة التصنيف فيتش وهؤالء جميع ا أعلنوا توقعهم

انخفاض الدوالر والتوجه نحو الذهب.

إما دعوة إلى
اإنها (صرخة) من قلب المنظومة قد يكون لها تفسيران :ا
إدارة أزمة التراجع المحتوم للدوالر والسير بسياسات مختلفة ،أي صرخة

تحذيرية! أو قد تكون جزءا من إدارة األزمة ومساهمة في التوقيت ،لتعكس

نسميها
ويسرعها ،ويمكن أن
ا
أن طرف ا في قلب المنظومة يعلن اقتراب األزمة ا
توعدية…!
صرخة
ا
قد ال نمتلك إجابة دقيقة حول داللتها ،ولكن المحسوم حتى قبل تصريح

روش بأن منظومة الدوالر :مختالة وهي في طريق التفكك ،مع تعاقد األزمة
االقتصادية التي يعيشها النظام الرأسمالي العالمي بمركزه الغربي المعتمد على
الدور العالمي للدوالر منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
األزمة كانت متوقعة بين 2021-2019

تواقع الكثير من النخب والمؤسسات االقتصادية العالمية انكشاف األزمة،

وتحديدا انفجار فقاعة المال و َّ
الدين العالمي المتضخمة منذ عام ،2008
وكان توقيت  2020-2019متداوالا بكثرة… مع الحديث عن عدم اليقين
وهشاشة الوضع االقتصادي والسياسي والبيئي العالمي.

وهو ما حدث! فاألزمة انفجرت في قطاع النفط مطلع ( ،2020ألسباب

متراكبة سياسية واقتصادية) ،ثم كانت أزمة الوباء العالمي ،والركود الواسع

الناجم عنها ،والتي إن ظهرت كأزمة صحية اإال أنه ال يمكن فصلها عن نمط

اإلنتاج العالمي ،ومستوى الترابط في المنظومة( .فمثالا :يربط البعض بين
الوتيرة المتصاعدة لظهور األوبئة وانتشارها وطبيعة اإلنتاج الغذائي الكبير

ــ  13ــ

M E A K-Weekly Economic Report

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry

وتسرع انتشارها ونقلها للبشر)..
عالمي ا ،التي توالد األوبئة ا
إن األحداث الوبائية والسياسية والكوارث البيئية التي يبحث العديدون عن

تفسيرات أحادية لها ،هي جزء من األزمة الشاملة لمنظومة اإلنتاج الرأسمالي
ٍّ
تجل مباشر ،وهي تعكس بالجوهر أزمة
أما األزمات المالية فهي ا
العالمي .ا
الدوالر بصفته (المال العالمي).
أربع وظائف للطلب العالمي على الدوالر

روش يقول :إن الدوالر كعملة الواليات المتحدة ،كان يحافظ على قوتاه
وسعره رغم اختالل المؤشرات المالية األمريكية :نسبة عالية َّ
للدين قياسا بالناتج

سيصل إلى  ،%130وعج از كبي ار في موازنة الحكومة  %20من الناتج،
وعج از كبي ار في الميزان التجاري… وهي مؤشرات كفيلة بالقول :إن العملة

ولكن هذا لم يكن ينطبق على الدوالر ،أو
األمريكية ا
هشة ومرشحة للتراجع .ا
حتى على عمالت دولية أخرى ،مثل :اليورو .وذلك نظ ار للطلب العالمي على
هذه العمالت الذي يرفع من سعرها ،هذا الطلب الناجم عن أربع وظائف

أساسية للدوالر في المنظومة العالمية:

أوالا :تشكيل االحتياطيات الدولية (أي :طلب البنوك المركزية عبر العالم

على الدوالر كخزان احتياطي ،وشكل من أشكال حفظ الثروة ،إلى جانب

العمالت الدولية األخرى والذهب) .ثاني ا :الطلب التجاري العالمي على الدوالر
وتسعر به السلع األساسية عالميا ،مثل:
باعتباره عملة التداول العالمية األولى
ا

النفط وغيره .ثالثا :الطلب على الدوالر باعتباره وسيلة تمويل وعملة َّ
الدين
األساسية عالميا ،فالمصدر األكبر للديون العالمية هو البنك الفيدرالي
يضخه من دوالرات إلى منظومة المصارف التجارية الكبرى
األمريكي وما
ا
تمول بالدوالر ومشتقاته
عالمي اُ ،
وبنى ومؤسسات التمويل األخرى التي ا
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المالية… ورابع ا :الطلب االستثماري على الدوالر ،حيث يعتبر مالذا آمن ا من
ألنه
االضطرابات واألزمات ،وحافظ ا لثروة المستثمرين الماليين دولي ا ،ا
قوة!
مضمون بوزن حكومة الواليات المتحدة األمريكية ،وما تمثله من ا
إن هذه الروافع األربعة للطلب على الدوالر عالميا تأتي بالعمق من وزن
ا
الواليات المتحدة الريادي خالل العقود الستة الماضية :اقتصاديا ،وتجاريا،
وتكنولوجي ا ،وعسكري ا ،وسياسي ا ،ومؤسساتي ا باعتبارها المتحكم ببنية

فإنها ترتبط بأوجه الهيمنة األمريكية منذ ما
المؤسسات الدولية .وبالمجمل ،ا
بعد الحرب العالمية الثانية.

ورغم اختالل هذا الوزن اليوم في كل هذه الجوانب ،ومنافسة قوى دولية

أخرى في مقدمتها الصين… فإن موقع الدوالر بقي صلبا نسبيا ،وحصلت
خروقات مالية صينية في فرض اليوان كعملة احتياطي وتبادل دولية منذ

 ،2016ولكن اليوان ال يزال يشكل  %3من التداول العالمي ،وإن كان ينمو

بسرعة.

فإنه يرى أن هذه الروافع والوزن العالمي للدوالر،
ولكن بالعودة إلى روش ،ا

لم تعد مضمونة الفعالية ،إذ يقول( :مرحلة الميزة الخارجية للدوالر األمريكي…

تنتهي ،لمدة  60عام ا كان العالم يشتكي من هذا الموقع المميز للدوالر ،ولكن

ال يفعل شيئ ا ،وهذه األيام قد والت) .الدور الخارجي للدوالر يهتز وتحديدا مع
ٍّ
كل من :االقتصاد
عمق األزمة االقتصادية في الواليات المتحدة وتراجع ا
األمريكي ،واالقتصاد العالمي ،والطلب العالمي على الدوالر ،وارتفاع أوزان

وبدائل األطراف الدولية األخرى.

المرة
الفقاعة التي تُغرق العالم بالدوالر قد تكون قريبة من االنفجار ،وهذه ا

ستظهر القيمة الحقيقية للدوالر ،حيث يتوقع روش تراجع الدوالر بسرعة
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بمقدار  ،%35و اأنه على االقتصاد األمريكي االستعداد لركود بنسبة %!50
(جلطة قلبية) في التداول العالمي!

إن بناء سيناريوهات لتراجع الدوالر سريعا وبمقدار يفوق الثلث… هو

وتشعب دور الدوالر العالمي.
مسألة غاية في التعقيد ،نظ ار لحجم التأثير
ا
ولكن سياسيا ،أو بأدوات التحليل المعتمدة على وظيفة الدوالر باعتباره

(المال العالمي) يمكن القول :إن تدهو ار سريع ا في سعر الدوالر عالمي ا سيؤدي
طل واسع
طل و(جلطات قلبية) في التداول العالمي ،وينعكس على تع ا
إلى تع ا

في اإلنتاج.

إن هذا سينعكس اضطرابا في أدوات التسعير والتمويل والسداد ،أزمة في
ا
َّ
الدين العالمي وفرصة إلعادة هيكلته… واألهم ،تضخما عالميا في أسعار
السلع وتحديدا األساسيات :الغذاء ،والمعادن ،واألراضي ،والذهب ،والطاقة
وغيرها .كما سيقلل من قدرة الدول التي تعتمد الدوالر احتياطيها األساس على

تلبية الحاجات األساسية ،وهو نسبة  %60من االحتياطيات العالمية ،كما
سيعطل شبكة اإلنتاج العالمي إلى حد بعيد… مع كل ما يستتبعه هذا من

اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية دولية.

إن آثار تدهور الدوالر قد تكون اندالع أعمق أزمة للمنظومة الرأسمالية،

ولن يكون التوقف الناجم عن الوباء إال بمثابة (نزهة) قياس ا بأثر التوقف
الناجم عن اختالل أداة التداول العالمية األساسية( ،ولن يكون باإلمكان محاولة
إطفاء هذه األزمة باستخدام طباعة الدوالر بكميات استثنائية كما جرى في

أزمة  ،2008وكما تفعل الواليات المتحدة في  2020بضخها لـ  3تريليونات
دوالر خالل أقل من ثمانية أشهر عبر آلية اإلنقاذ التي تؤجل األزمة

وتضخمها)!
ا
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يمكن القول :إن أزمة اقتصادية شاملة ستكون بمثابة عملية واسعة لكبح

القوى المنتجة :تعطيلها عن العمل وتقليص قدرتها على تأمين األساسيات،
وإيقاف الكثير من عمليات التطوير ،وستؤدي إلى هشاشة أنظمة الحكم

والدول ،وارتفاع درجة التوتر والعنف ،وتفتح باب الصراع االجتماعي واسعا.
يفسر هذا ميل القوى الصاعدة التي تمتلك أوزانا هامة :اقتصاديا
ربما ا

وتكنولوجي ا ومالي ا ،مثل :الصين ،وعسكري ا ودبلوماسي ا ،مثل :الروس ،ميلهم
إلى السير البطيء في عملية استبدال الدوالر ،ومحاولتهم التحكم بمسار

األزمة وكبح الرعونة األمريكية تدريجيا ،وسيرهم في سياسة احتواء ودفاع
وتلويح بالبدائل ،مقابل العمل المتأني عليها… فاالنهيار السريع هو خسارة

للجميع تتطلب مستوى عاليا من القدرات المادية والقدرة على التحكم بحجم

الخسائر ،ومرونة عالية إليجاد البدائل وترسيخها سريع ا.

كما ال ينبغي استبعاد فرضية أن أطراف ا في المنظومة الغربية ومركزها

األمريكي تسعى إلى التحكم بتوقيت أزمة من هذا النوع ،ألن الجميع يعلم أن
الدوالر لن يبقى على العرش العالمي ،وربما يريد طرف متشدد أن تأتي األزمة

بشكلها المدوي ألن هذا يساهم في عملية التدمير على المستوى العالمي،
ويسمح باستخدام بقايا الوزن األمريكي في مواجهتها .ربما يوجد طرف أمريكي

يريد استباق األزمة قبل اختمار منظومة البديل النقدي العالمي.
األكثر قدرة على التحكم ومواجهة األزمة!

إن أكثر الدول قدرة على التحكم بأزمة من هذا النوع ،ستكون تلك التي
ا
تمتلك قدرات بشرية وإنتاجية أكبر ،إضافة إلى امتالك المرونة إلدارة

الصراعات االجتماعية وإيجاد وضع أكثر استق ار ار ،ليس اقتصادي ا فقط ،بل
سياسي ا وأمني ا .قد تمتلك الواليات المتحدة بش ار وإنتاج ا ولكنها مثقلة (بقوى
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الرعونة) أي ،القوى التي ال تستطيع أن تقبل بتوزيع الخسائر نظ ار لهول هذه
الخسائر وجسامتها ،خسائر ستعادل على األقل حجم ربح الواليات المتحدة

التاريخي من هيمنتها السابقة وموقع الدوالر العالمي… وهو ما يدفع نحو

افتراض أن اإلدارة األمريكية ستكون أكثر ميالا للعنف وتحديدا في مواجهة

إن تجربة الوباء أعطت نموذجا مبسطا وتجربة عن القدرة
المجتمع األمريكي .ا
على التحكم باألزمات الكبرى وإستراتيجياتها :فأثبتت الصين مثالا أنها تمتلك
مرونة تعبئة الموارد والقدرات الذاتية ليتجاوز مجتمعها األزمة ،وخرجت أكثر

تماسكا ووحدة… بينما أثبتت الواليات المتحدة أنها ال تستطيع أن تواجه ارتفاع
احتياجات المجتمع إال بمزيد من العنف واالنقسام.

إننا نرى اآلثار االقتصادية المباشرة لهذه التجربة ،على المستوى

االقتصادي بالعودة السريعة لنمو االقتصاد الصيني ،وعلى المستوى النقدي
بارتفاع الطلب على اليوان عالمي ا وتوسيع إصداره في الخارج وارتفاع تدفق
المال العالمي إلى الصين كمالذ آمن .بينما نرى اآلثار االقتصادية والسياسية
وتعمق االنقسام والحديث
في الواليات المتحدة في محاولة رفع وتيرة العنف ا
الصريح عن انهيار الدوالر.
على المستوى األعم ،إن أزمة بحجم انهيار الدوالر ستعني اهتزاز أنظمة

الحكم العالمية بمجملها واختالل أوزانها السياسية ،وتحديدا األكثر طفيلية منها
واألقل إنتاجا وموارد ،وهذا من جهة… أما من الجهة األخرى ستجعل الشعوب
أقل قدرة على االحتمال وأكثر حاجة للبدائل .ستفتح األزمة الشاملة معركة-

رغم أنها قد تكون (دامية) -ولكن تزداد فيها فرصة استالم الشعوب لزمام
إدارة األزمات بمنطق آخر… يقوم على تلبية الحاجات….قاسيون
http://syrianexpert.net/?p=53809
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: االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية- ثاني ا

7 - Monety mogą być świetnym zabezpieczeniem na trudne

czasy. Za niektóre kolekcjonerzy zapłacą fortunę
Obraz _Alicja_ z Pixabay

Autor Konrad Karpiuk - 21 Października 2020

Monety mogą być świetnym zabezpieczeniem na trudne czasy.
Za niektóre kolekcjonerzy zapłacą fortunę
Monety kolekcjonerskie potrafią stanowić dobrą inwestycję, jako
lokata, która chroni nas przed inflacją. W pierwszej połowie 2020

roku rynek numizmatyczny zaliczył spory wzrost, co może
świadczyć o tym, że jest bezpieczną przystanią w trakcie
koronakryzysu.
Monety to dobra inwestycja na trudne czasy
Monety mają tę przewagę nad innymi formami inwestycji, że nie

zajmują

dużo

miejsca.

Jeśli

nie

jesteśmy

zapalonymi

numizmatykami, a jedynie osobami szukającymi bezpiecznej formy
oszczędzania, zamiast w gablotach możemy trzymać je w małym,
suchym woreczku, który jest łatwy do ukrycia. Dzięki temu możemy
mieć schowaną fortunę w bardzo poręcznej i łatwej w transporcie
formie.
Jak podaje Rzeczpospolita, powołując się na antykwariuszy,
rynek numizmatów zaliczył w pierwszym półroczu 2020 roku obroty
wyższe o ok. 30 proc. Rozpiętość cenowa monet, w które możemy
zainwestować, jest naprawdę spora. 17 października warszawski
Antykwariat Michał Niemczyk organizuje aukcje rzadkich moment,
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których ceny wywoławcze znajdują się w przedziale od 200 zł do
150 tys. zł. Rzeczpospolita podaje przykład dukata z 1831 roku,
wystawionego za cenę wywoławczą 5 tys. zł. W 2014 roku
kosztował ok. 6 tys. zł, a teraz wycenia się go na 9-12 tys. zł.
Dodatkowa wartość monet i ryzyko inwestycyjne
Dodatkową

wartość

zyskują

monety,

które

mają

udokumentowany rodowód. Przykładem są monety, które pojawią
się na październikowej aukcji i pochodzą z kolekcji Potockiego.
Rozpoznaje się je po wybitym herbie Pilawa. Jak wskazuje
Rzeczpospolita, wybity w Toruniu talar z 1638 roku bez rodowodu
wart byłby 10 tys. zł, a tak jest wart 14 tys. zł. Na sprzedaż pojawią
się także monety z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego, co
również winduje ich cenę.
Dużym

plusem

inwestowania

w

monety

jest

wysoka

przejrzystość. Numizmatycy mają spisane katalogi, w których
uzasadniania jest cena, co za tym idzie, żeby poczynić udane
inwestycje, trzeba mieć odpowiednią wiedzę. Jest to dużo
łatwiejsze niż w przypadku np. aut zabytkowych, w których zbyt

wiele faktorów może wpłynąć na cenę, a wzrost cenowy jest
zawsze związany z mniej, lub bardziej sprawdzonymi spekulacjami.
Ponadto kolekcje zwykle są wyprzedawane etapami, aby nie było
zbyt wysokiej podaży.

https://www.biznesinfo.pl/monety-211020-sw-

lokata-kapitalu
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8 - Już 15,3 tys. Polaków skorzystało z dotacji, a pieniądze
wciąż czekają. Do wzięcia całkiem spora suma
Pixabay/_Alicja_
Autor Maria Glinka - 23 Października 2020
Już 15,3 tys. Polaków skorzystało z dotacji, a pieniądze wciąż
czekają. Do wzięcia całkiem spora suma

Rządowa dotacja może skłonić bezrobotnych Polaków od

podjęcia

samodzielnych

aktywności

zawodowych.

Po

dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
zgłosiło już 15,3 tys. obywateli. W grę wchodzi nawet kilkadziesiąt
tysięcy złotych.

Dotacja na uruchomienie własnego biznesu, ale nie dla

każdego
Dotacja do jednoosobowej działalności gospodarczej to projekt
realizowany przez urzędy pracy przy wsparciu Ministerstwa Rodziny

i Polityki Społecznej. Jest to jednorazowa wypłata, która ma
zachęcić osoby bezrobotne do aktywizacji zawodowej. Resort
przekazał, że do rozdysponowania pozostało jeszcze ok. 2 mld zł.
Jak dotąd po pieniądze zgłosiło się 15,3 tys. Polaków.

Kto może ubiegać się o dotację? Osoba, która jest

zarejestrowana jako bezrobotny i spełnia pięć podrzędnych
warunków. Po pierwsze, dotacja przysługuje obywatelowi, który w
ciągu ostatniego roku nie odrzucił propozycji zatrudnienia czy
uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez urząd pracy.

Warunkiem uzyskania rządowej dopłaty jest także nieprowadzenie
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żadnej działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 12
miesięcy.
Dofinansowanie może uzyskać również osoba, która nie
otrzymała wcześniej środków z tej puli. Poza tym wnioskodawca

musi udowodnić, że nie był skazany za przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu w przeciągu ostatnich 24 miesięcy.
Dotacja nie zostanie przyznania bezrobotnemu, który zawnioskował
o nią w innym urzędzie pracy.

Ile pieniędzy można otrzymać w ramach dotacji?
Wirtualna Polska podaje, że na początku tego roku górny próg

dotacji wynosił 27 510,18 tys. zł. Jednak w związku z tym, że jego
wysokość jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem to

maksymalna kwota wsparcia została zwiększona do 31 191,48 zł.
Jednak o ostatecznej wysokości dopłaty decydują urzędnicy.
Jak dotąd w ramach programu dofinansowania do własnego
biznesu przekazano 322 mln zł, co oznacza że jeden bezrobotny
otrzymał dotację rzędu 21 tys. zł. Tylko od czerwca do końca
września rozdysponowano aż 132 mln, co wskazuje, że rządowe

wsparcie cieszy się dużą popularnością wśród obywateli mimo
trwającej pandemii.
Warto pamiętać, że dofinansowanie należy wykorzystać na

konkretny cel wskazany we wniosku, który musi być związany z
prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotację można wydać
np. na niezbędny do pracy sprzęt specjalistyczny (komputer,
drukarkę, router), usługę do stworzenia strony internetowej, a
nawet na pomoc prawną, konsultacje i doradztwo. Dotacja nie
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podlega zwrotowi, pod warunkiem że biznes był prowadzony przez
co najmniej 12 miesięcy. W przeciwnym wypadku należy liczyć się
z koniecznością oddania całej sumy. Portal enerad.pl wyliczył, że
dzięki bezzwrotnym dotacjom z urzędu pracy powstało ponad 32,2
tys. firm w 2019 r.

https://www.biznesinfo.pl/dotacja-231020-pt-wlasny-biznes
9 - Takiego Black Friday jeszcze w Polsce nie było.
Wyjaśniamy, jak się do niego przygotować

Obraz Free stock photos from www.rupixen.com z Pixabay
Autor Oktawian Góral - 23 Października 2020
Takiego Black Friday jeszcze w Polsce nie było. Wyjaśniamy,
jak się do niego przygotować

Tegoroczny Black Friday wypada równo za tydzień. W piątek

27

listopada,

odbędzie

się

prawdziwe

święto

zakupów.

Amerykańska tradycja przecen i promocji doskonale przyjęła się
nad Wisłą, dzięki wielkim obniżkom. Tegoroczny Black Friday
będzie jednak inny.

Pandemia koronawirusa przyniosła prawdziwą rewolucję w
polskim

handlu.

Zamknięte

galerie

handlowe

w

czasie

najostrzejszego lockdownu przyczyniły się, do tego że rynek e-

commerce przeżył prawdziwy rozkwit. – Rozwój e-commerce w
Polsce zmienił nawyki Polaków. Kiedyś robiliśmy rozeznanie w
sklepach stacjonarnych, jednak pandemia sprawiła, że coraz
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częściej sięgamy do internetu i z wyprzedzeniem szukamy rzeczy,
które chcielibyśmy kupić pod koniec roku – wskazuje w rozmowie
z Interią Marta Nasiadka, Senior SEM Specialist w DevaGroup.
Cyfrowy Black Friday

Polacy naprawdę pokochali promocje związane z Black Friday.
Jak wskazuje ekspertka, aż 74 proc. Polaków planuje w przyszły
piątek skorzystać z rabatów i obniżek. Co jednak ciekawe,
podejście do promocji jest uzależnione od płci. Jak podaje interia,

kobiety zaczynają wyszukiwać informacje o obniżkach już na
początku września. To właśnie wtedy internetowa wyszukiwarka
Google notuje wzrost zainteresowania wyszukiwaniem takich fraz
jak "botki damskie", "kurtka zimowa damska", czy "buty zimowe
damskie".

Tegoroczny Black Friday będzie naprawdę wyjątkowy. Do tej
pory panował umowny podział na piątkowe promocje w sklepach
stacjonarnych i poniedziałkowe przeceny w ramach Cyber Monday
na platformach internetowych. Ograniczenia liczby klientów w

sklepach spowodują, że znaczna część klientów w tym roku do
marketów stacjonarnych nie zawita w ogóle. W 2019 roku aż 40
proc. wszystkich zakupów zrobionych w ramach promocyjnego
piątku odbyło się on-line. Jak wskazuje Gazeta.pl, w tym roku ten

procent może być znacznie większy, a nawet przekroczyć połowę
wszystkich zysków z Black Friday.
Jak

przypomina

Gazeta.pl,

w

związku

z

promocjami

przygotowywanymi na Black Friday przed marketami z AGD i
elektroniką w Stanach Zjednoczonych ustawiały się kilometrowe
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kolejki. Takie obrazki bardzo szybko przywędrowały nad Wisłę,
ponieważ Polacy kochają rabaty i promocje. Black Friday już za
lekko ponad miesiąc, jednak pandemia koronawirusa nie
odpuszcza. Zarówno klienci, jak i sprzedawcy muszą zachowywać
dystans społeczny, a na terenie marketów obowiązywać mogą
restrykcje, między innymi limity klientów. Wielu do sklepów w ogóle
nie wejdzie. Znaczna część osób na samą myśl o tym już teraz
postanowiła, że nawet nie planuje wizyt w centrach handlowych.

Amerykańskie sklepy idą o krok dalej. Jak donosi Gazeta.pl, są

markety które sprzedają... czas w sklepie. Tak! Klient może sobie
zarezerwować przedział czasowy, w którym wejdzie poza kolejką
do marketu i zrobi zakupy w "promocji". Musi jednak za ten przywilej
zapłacić.

Na zmiany w handlu muszą się szykować wszyscy. Sklepy
stacjonarne

powinny

zapewniać

komfort

zakupów

w

koronawirusowej rzeczywistości, zaś sprzedawcy on-line dobrze
oszacować swoje moce przerobowe. – Powinni oni dokładnie
przemyśleć plan działania na ten okres i zastanowić się, czy

samodzielnie sprostają obsłudze wolumenu zamówień, który może
wzrosnąć nawet o kilkaset procent. – wskazuje Karol Milewski,
Chief Revenue Officer w Omnipack w wywiadzie dla portalu
Gazeta.

https://www.biznesinfo.pl/black-friday-231020-kb-promocje
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10 - Największy bank w Polsce ostrzega klientów. Ich
pieniądze są zagrożone, takiego oszustwa jeszcze nie było
Flickr/NoHoDamon,
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Autor Maria Glinka - 23 Października 2020
Największy bank w Polsce ostrzega klientów. Ich pieniądze są

zagrożone, takiego oszustwa jeszcze nie było

PKO BP ostrzega klientów przed telefonami od oszustów.
Wyłudzacze, którzy podszywają się pod pracowników banku,
próbują przejąć kontrolę nad środkami zgromadzonymi na koncie.
Wykorzystują do tego oryginalną metodę.
Fałszywe telefony od PKO
PKO padło ofiarą oszustów. Grupa przestępców podaje się za
pracowników banku i wykonuje telefony do klientów, aby zachęcić
ich do zainstalowania aplikacji ze Sklepu Play, która umożliwia
zdalną weryfikację. Chcąc przekonać użytkowników do nowego
programu,

deklarują,

że

zainstalowana

aplikacja

zwiększy

bezpieczeństwo poruszania się po serwisie bankowości mobilnej.
W

rezultacie

wyłudzacze

mogą

przejąć

kontrolę

nad

urządzeniem poszkodowanego np. poprzez zainstalowany program

TeamViewer. Dzięki temu oszuści z łatwością mogą zdobyć
autentyczne dane logowania do konta bankowego w PKO i przejąć
kontrolę nad systemem uwierzytelniających wiadomości SMS. A
stąd już prosta droga do kradzieży pieniędzy zgromadzonych na
rachunku w PKO.
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PKO apeluje do klientów
W związku ze zmasowaną akcją wyłudzania PKO przypomina,
że korzystanie z bankowości internetowej nie wymaga konieczności
instalowania dodatkowych programów - niezbędna jest wyłącznie
oryginalna aplikacja bankowości. Poza tym pracownicy PKO nigdy

nie proszą klienta o przekazywanie haseł dostępu w trakcie
rozmowy telefonicznej.
Każdy, kto usłyszy te dwa komunikaty powinien natychmiast

zakończyć połączenie. PKO informuje, że klienci, którzy mają
wątpliwości co do rozmowy, mogą zgłosić swoje zastrzeżenia na
infolinii (pod numerem 800 302 302 lub + 48 81 535 60 60 - dla
połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z
taryfą operatora).

Portal dobreprogramy.pl przypomina, że telefoniczna metoda
wyłudzania danych do kont bankowych to już stała metoda
działania oszustów. Jednak do tej pory przestępcy zazwyczaj
decydowali się na wysyłanie komunikatów mailowych lub
wiadomości SMS. W treści figuruje link, po przekierowaniu którego

klient trafia na fałszywą stronę logowania, nad którą kontrolę mają
oszuści. Ofiarą takich praktyk padł nie tylko PKO, ale i np.
Millenium czy Santander.

https://www.biznesinfo.pl/pko-231020-sw-oszusci
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ثالث ا  -االقتصادات العربية:

 - 11اإلمارات األولى عربي ا ..كيف استثمرت الدول العربية في رأس

المال البشري؟

نشر الثالثاء06 ،أكتوبر  /تشرين األول 2020

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة – )(CNN

أطلق البنك الدولي نتائج مؤشر رأس المال البشري للعام  ،2020وهو
مشروع تعاوني بين مجموعة ممارسات التنمية البشرية مجموعة اقتصاديات

التنمية التابعة للبنك الدولي ،يسلط الضوء على دور قطاعات الصحة والتعليم
الحالية بتشكيل الجيل القادم من العمال.

وبحسب وصف البنك الدولي ،من شأن المشروع الذي أطلق في العام

 2018ويعد محرك ا رئيسي ا للنمو االقتصادي ،أن يساهم في ضمان أهمية
استثمار الحكومات والمجتمعات حول العالم في رأس المال البشري لمواطنيها،

والذي يعرفه البنك على أنه "المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي تتراكم
لدى األشخاص على مدار حياتهم بما اِّ
يمكنهم من استغالل إمكاناتهم كأفراد
منتجين في المجتمع".

ويحدد مؤشر رأس المال البشري الذي يتضمن بيانات من  174دولة،

مقدار مساهمة الصحة والتعليم في مستوى اإلنتاجية المتوقع أن يحققه الجيل
القادم من األيدي العاملة .ويمكن للبلدان االستعانة بهذا المؤشر لتقييم مقدار

الدخل الذي تخسره بسبب الفجوات في رأس المال البشري ،والسرعة التي
يمكنها بها تحويل هذه الخسائر إلى مكاسب إذا ما تحركت على الفور.

وقد أحرزت العديد من الدول على مدار العقد الماضي تقدم ا ملحوظ ا في

تحسين رأس المال البشري ،ولكن اليوم ،يهدد تفشي جائحة كورونا بعكس
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العديد من تلك المكاسب ،ما يعني أن العالم اليوم يجب أن يعتمد إجراءات
عاجلة لحماية أوجه التقدم التي تحققت في أرس المال البشري ،ال سيما بين

الفقراء الضعفاء.

وفي العالم العربي ،تصدرت دولة اإلمارات العربية المتخدة المؤشر

كأفضل الدول العربية استثما ار في رأس المال البشري ،لتتبعها البحرين في

المركز الثاني عربي ا ،وثم قطر في المركز الثالث عربي ا.

تعرفوا في اإلنفوغرافيك أعاله إلى ترتيب الدول العربية بحسب استثمارها
ا
في رأس المال البشري للعام .2020
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/10/06/human-capital-index-2020

 - 12السعودية تطرح عملة جديدة مصنوعة من البوليمر ..إليكم شكلها
نشر االثنين05 ،أكتوبر  /تشرين األول 2020

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة – ) (CNNأعلنت مؤسسة النقد العربي

السعودي "ساما" عن إطالقها عملة جديدة من فئة  5رياالت مصنوعة من
مادة البوليمر البالستيكية ،ومتوفرة للتداول ابتداء من اليوم ،االثنين.

وأوضحت "ساما" أن تصميم وألوان عملة الـ 5رياالت الجديدة من البوليمر

تشبه تلك المصنوعة من ورق القطن المتداول حالي ا ،اإال أن االختالف يكمن

في التقنيات والمواصفات الفنية وميزات األمان الجديدة.

وتعد النقود المصنوعة من البوليمر أكثر أمانا وكفاءة ،حيث أنها تتبع

عملية إنتاج أكثر رفقا على البيئة مقارنة بالنقود الورقية التي عادة ما يتم
تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات في نهاية دورتها ،في حين أن أوراق

البوليمر التي تُسحب من التداول ،تمزق وتحول إلى حبيبات لتستخدم في
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صناعة المواد البالستيكية اليومية مثل أثاث الحدائق.
وبحسب ما ذكرته "ساما" فقد طبعت العملة الجديدة وفق أحدث المعايير

في مجال طباعة عملة البوليمر .ويتضمن تصميم الورقة النقدية صورة لخادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ،وصورة لحقل الشيبة في الربع

الخالي ،باإلضافة إلى شكل نافذة شفافة تحتوي على زخارف مستوحاة من
شعار رؤية السعودية  .2030بينما تظهر على خلفية العملة رسوم ا ألزهار
برية سعودية ،وزخارف مستوحاة من شعار رؤية السعودية .2030

وكانت قد أشارت "ساما" إلى أن الكمية األولية من العملة ستطرح للتداول

في  5أكتوبر /تشرين األول من العام  ،2020لتتماشى مع عملة الـ 5رياالت
المتداولة حاليا وباقي عمالت اإلصدار السادس المتداولة كعملة قانونية.
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/10/05/sama-polymer-5-riyal

 - 13الكويت  50 -ألف دوالر سنويا لكل مواطن!

 5أكتوبر 2020

في مراجعة آلية جديدة لتوزيع الثروة في الكويت ،اقترحت ورقة عمل

حديثة استبدال جميع الدعوم المقدمة للمواطن براتب ثابت يبلغ حوالي 50

ألف دوالر سنوي ا ولمدى الحياة لجميع المواطنين في سن العمل ليكون توزيع
الثروة أكثر عدالة وللحد من الهدر في فاتورة الدعوم ،بما يسمح للحكومة

الخروج من عنق الزجاجة وإعادة هيكلة االقتصاد الوطني.

ونشر موقع «كويت إمباكت» المتخصص في الدراسات المعنية بالسياسة

العامة في الكويت ورقة جديدة بعنوان «أفكار جديدة من أجل الكويت»

للمستشار االستثماري علي السليم ،يقول فيها إن النتيجة النهائية من مراجعة
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توزيع الثروة ستخفف على الحكومة عبء التوظيف ،وتقلل من هدر
المصروفات بشكل مباشر ،وتدفع الكويت باتجاه اقتصاد أكثر استدامة.

ويتطرق إلى االختالالت الهيكلية في االقتصاد الكويتي ،التي والدت

العجوزات المتراكمة في المالية العامة منذ عام  ،2014وأدت إلى استنزاف

الخزينة العامة ،حيث بات من الصعب تحقيق التعادل في الميزانية العامة
للكويت بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة المصروفات العامة ،إال أن

المشكلة الرئيسية في تضخم القطاع العام بسبب المسؤولية الدستورية تجاه

الحكومة بتوفير وظائف لجميع المواطنين ،األمر الذي يزيد اإلصالح تعقيدا
برفض البرلمان إجراء أي إصالحات اقتصادية قد تمس آلية توزيع الثروة

الحالية.

حلول مختلفة

يقدم الكاتب علي السليم في ورقته حلوالا مختلفة وغير تقليدية لمعضلة
ا
االقتصاد الكويتي وتبعاتها المالية ،تتمثل في توسيع رقعة المستفيدين من دعم

المقدم حاليا للعاملين في القطاع الخاص ،لتشمل مجمل القوى العاملة
العمالة ا
الوطنية بمرتب سنوي يبلغ  50ألف دوالر بغض النظر عن الحالة الوظيفية،

وبذلك يكون لجميع الكويتيين راتب أساسي يضمن التوزيع األمثل للثروة بما
يتوافق مع النصوص الدستورية ،ويحد من أعباء خلق فرص عمل في القطاع

العام ،كما أن خلق هذا الحافز الجديد لدى المواطنين سيفتح المجال أمام
الحكومة للقيام بإصالحات هيكلية لالقتصاد تشمل الخصخصة ومراجعة

الدعوم وتحرير االقتصاد من القيود.

وعوض ا عن خلق وظائف وهمية وإفراز المزيد من البيروقراطية ،يقترح
السليم اعتماد سياسة جذرية تكون منطقية بحيث تمنح الكويتيين خيار عدم
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ويسمح لهم في
العمل في الحكومة مع استمرار صرف رواتبهم من الدولةُ ،
الوقت ذاته بالمشاركة بحرية في القطاع الخاص حسب تقديرهم ،من دون

انقطاع رواتبهم من الدولة ،مضيفا أن المقترح «يستند إلى أكبر عدد ممكن
من القوانين القائمة ،ويأخذ بعين االعتبار القيود التي يفرضها الدستور

الكويتي .وفي حال تم تطبيق الحلول بشكل صحيح ،ستكون للبالد القدرة على
إصالح الهياكل التحفيزية للبالد بشكل جذري وتحرير ديناميكية اقتصادية
أكبر بطريقة قابلة للتطبيق سياسي ا».

ويقول السليم إن المقترح «سيخفف من عبء إحداث وظائف مكتبية غير

منتجة من الضغط على الحكومة الستيعاب مواطنين في و ازرات تختنق أصالا
بسبب البيروقراطية» ،مضيفا أن الحل الفعال والمجدي للكويت يتماثل في
تبسيط آلية توزيع إيرادات النفط .ويهدف الكاتب علي السليم في ورقته إلى

تقديم حل غير تقليدي لمواجهة المشكلة األزلية في اقتصاد البالد ويدفع القراء

للتفكر في حلول مبتكرة ترضي جميع األطراف وتضمن الحد األدنى من ردود
األفعال السياسية المعارضة في بلد يواجه شكوكا كبيرة في تأمين مستقبله

االقتصادي.

 - 14وزيرة المالية السودانية تأمل فى تدفق االستثمارات األجنبية
األحد /25أكتوبر - 2020/أ ش أ

أعربت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط االقتصادي
المكلفة بالسودان ،عن أملها في أن يشهد السودان تدفقا لالستثمارات األجنبية،

بعد انقطاع دام ألكثر من  30عاما.
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وقالت وزيرة المالية السودانية -في اجتماع مع ممثلي المؤسسات المالية
المانحة في السودان (البنك الدولي ،بنك التنمية اإلفريقي ،ومنظمات األمم

المتحدة المختلفة) -إن من أولويات الحكومة السودانية في المرحلة القادمة،
بناء قاعدة بيانات يتم االعتماد عليها في تخطيط سياسات الحكومة ،واتباعها

في تنفيذ موجهات اتفاقية السالم ووضع خارطة تنفيذ التعداد السكاني المقبل.
وأضافت أن عملية انشاء الحكومة االلكترونية تعد أولوية ملحة ،وذلك لتطوير

العمل الرقمي الذي سيسهم في تفعيل البطاقة الرقمية للحد من الكتلة النقدية
التي يتم تداولها ،مشيرة إلى أن و ازرتها ستعمل على تغطية كافة التعامالت

الخدمية عبر البطاقة الرقمية.

وأكدت أن الحكومة اتمت استعداداتها لدخول المرحلة المقبلة ،التي ستشهد

تغيرات في كافة األنشطة االقتصادية والمالية وقطاع الخدمات وبرنامج دعم
األسر من أجل تنفيذ برامج مشروعات السالم.

ودعت إلى تطبيق سياسة تخفيض الدعم تدريجيا ،بحيث ال يتضرر

المواطن البسيط ،الفتة إلى أن هذه السياسة لها ايجابيات عديدة من بينها

وقف تهريب السلع االستراتيجية التي تُبدد موارد السودان وتُضر باالقتصاد
الوطنيhttps://www.albawabhnews.com/4170116 .
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رابع ا  -االقتصاد السوري:

 - 15بطاقة ضد الفساد ..مزيد من األتمتة ومزيد من العدالة..
سيرياستيبس 2020/09/10

عدالة في توزيع المشتقات النفطية و الغاز  ,عدالة في توزيع المواد

المقننة؟ ,عدالة في توزيع الخبز  ,عدالة في توزيع المياه  ,عدالة في توزيع

الكهرباء..

اليوم يدرك الجميع أن تحقيق العدالة في حصول المواطنين على المواد

المدعومة و الخدمات المختلفة دون ازدحام أو هدر لكراماتهم ودون تعرض
هذه المواد المدعومة والخدمات الى سطوة الفاسدين وسرقاتهم ونهبها لهم لم
ولن يتحقق إال عبر البطاقة الذكية التي تشكل حالة متقدمة لألتمتة التي

تحظى باإلجماع على أنها كانت السبيل لضمان العدالة والكرامة في توزيع
المشتقات النفطة كتجربة قائمة حتى عند النقص  ..وحيث يتأكد اأنها السبيل
لضمان االستمرار في تقديم هذه المواد والخدمات المدعومة التي تكلف الدولة
فواتير كبيرة في المشتقات النفطية لوحدها تبلغ قرابة ال 3مليارات دوالر سنويا
هذا ولم نتحدث عن دعم الخبز و المواد المقننة وأسعار الكهرباء والمياه..

اليوم البد من اإلستمرار بهذا الدعم في ظل هذا الغالء وإرتفاع تكاليف

المعيشة ورغم محاولة البعض التقليل من أهمية هذا الدعم والمطالبة بتوزيعه

فإن االستمرار بهذا الدعم يبدو في جوهرة إصرار من الدولة على
مبالغ نقدية ا
مساندة مواطنها رغم كل مايتطلبه االمر من تكاليف كبيرة جدا ولكن البد من
ضبط هذا الدعم وتحقيق العدالة فيه بل وتحقيق إدارة متوازنة حتى في حاالت

النقص لضمان توزيع هذه المواد على المواطن حص ار وحمايتها من الفساد
والسرقة .لقد بدأت البطاقة الذكية تعطي النتائج في إدارة توزيع المواد بعدالة
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والالفت هو قدرة البطاقة على تأمين الحالة الرقابية أيض ا وكشف مواطن
السرقات وهو ما حصل في البنزين فبفضل البطاقة تم ضبط الكازيات

المخالفة..

أن الحاجة تزداد اليوم للمضي قدما وسريعا في
في كل األحوال يبدو ا
موضوع األتمتة واإلنتقال الى مرحلة يشعر فيها المواطن بسهولة الحصول
على احتياجاته من المواد والخدمات المدعومة وهي ليست قليلة ضمن

منظومة الدعم القائمة في البالد اذا ماتحدثنا عن الكهرباء و المياه ايض ا
وحيث يبدو فضاء إدارة الدعم في هذا االطار واسعا عبر البطاقة الذكية مع

وجود حلول ومقترحات جديدة بالنقاش والتبني ونعتقد أن المرحلة القادمة

ستشهد تمدمدا حقيقيا لخدمات البطاقة الذكية طبعا األمر دائما مرتبط برغبة
وقدرة صاحب القرار على تبني خدمات البطاقة الذكية واستثمارها بشكل كامل

ألن التبني المنقوص يسبب نقص في االهداف الموضوعة وبالتالي مشاكل

يمكن تالفيها في كل مرة يتم فيها اتخاذ القرار بشكل متكامل وليس بالتقسيط
http://syrianexpert.net/?p=53125 ..
 - 16جرأة الوزير الجديد وطرح احترافي..يكشف خلل قطاع عمالق
بالتلميح وليس بالتصريح..
الخبير السوري:

اقترحت و ازرة الصناعة على الحكومة مجموعة من السياسات إلصالح

القطاع العام النسيجي ،الذي يعاني حالي ا فجوات تعود لالختالالت ما قبل
الحرب ومفاعيلها ،ومن ثم انكفاء التطوير التكنولوجي والمؤسساتي لكامل
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القطاع وانكفاء األسواق الخارجية.
وحسب كتاب الو ازرة ،نشرت صحيفة الوطن بعض تفاصيله ،فإن إشكالية

القطاع النسيجي حاليا تكمن في تدمير كلي أو جزئي لـ 14شركة من أصل
 ،25وخروجها من العملية اإلنتاجية ،إال أن الدعم الحكومي والسياسات
المعتمدة لهذا القطاع أسهمت في إعادة تأهيل العديد من الخطوط اإلنتاجية.

وتضمنت السياسات المقترحة تحديد األنشطة التي تنوي الجهات

الحكومية االحتفاظ بها والتي ترغب باالستغناء عنها ،وذلك استنادا إلى النشاط
وإمكانية تصنيفه لنشاط إستراتيجي وأهميته على مستوى الصناعة النسيجية
كلها ،وأولوية حصوله على التمويل والتكنولوجيا مقارنة بأي نشاط آخر.

كما تضمنت إعادة النظر بالصبغة االجتماعية للمؤسسات ذات الطابع

االقتصادي ،وتحويل هذا الدور لصناديق دعم اإلنتاج الزراعي وتطبيق هذه
السياسة وفق الخطط اإلنتاجية السنوية ،إضافة إلى حصر دعم اإلنتاج

بمرحلة اإلنتاج الزراعي ،بحيث يتم إلغاء الدعم السعري غير المتوافق مع
شروط تحرير التجارة واالنتقال إلى الدعم على أساس المساحة ،ويعود

لصندوق دعم اإلنتاج الزراعي تطبيق هذه السياسة وفق الخطط اإلنتاجية
السنوية ،إضافة إلحداث وحدات إنتاجية تحقق الريعية االقتصادية ،واستبعاد

أجور العمالة الفائضة والمريضة والمفرزة غير المستفاد منها في العملية

اإلنتاجية من بنود التكلفة ،وعدم إدراجها في قائمة الدخل ،وتسجيلها في
حساب اإلعانات ،ما يعطي مرونة للشركات التابعة في إمكانية خفض تكاليف

إنتاجها ،وما يعطيها فرصة لتسويق منتجاتها داخليا وخارجيا.

وأكدت السياسات المقترحة ضرورة التريث في ترميم الشركات المدمرة

بفعل العمليات اإلرهابية إلى حين إقرار سياسة حكومية شاملة الستثمار
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يحمل
األراضي والمباني الحكومية المتضررة من العمليات اإلرهابية ،بما ال ا

الموازنة العامة للدولة أعباء كبيرة.

http://syrianexpert.net/?p=53174

 - 17متى نستعيد مليارات الدوالرات الضائعة والفرص المحجوبة مع

الجار العراقي؟؟

الخبير السوري2020/09/20 :

سر االنتعاش” الذي حظي به االقتصاد السوري
خسرنا السوق العراقية ” ا
طيلة سنوات الحرب ،قبل أن يلجأ الغرب إلى إغالق المعابر في وجه تدفقات

البضائع السورية نحو الخارج..خسرناها ربما ألننا لم نحسن استئناف التقاط
الفرص..لكن السبب األكبر هو التحوالت السياسية والضغوطات التي مورست

على العراق ،السيما بعد افتتاح معبر البوكمال الذي كان حدث ا ألهب جنون

الدنيا علينا وعلى العراق.

لكن ما هي جنسية البضائع التي حالت مكان البضائع السورية في األسواق

العراقية؟؟

هو سؤال بالغ األهمية ألن هذا البلد ما زال بلدا مستهلك لم تقم له قائمة

إنتاجية بعد االحتالل األميركي وتهديم البنى الحيوية فيه..؟؟

لعله من الكئيب أن نعلم أن البضائع التركية هي البديل وبضائع أخرى

من جنسيات مختلفة تصل قيمها السنوية إلى حوالي  12مليار دوالر..كان

من المفترض أن تكون من حصتنا نحن السوريين ،أو معظمها بما أننا البلد

األكثر تأهيالا ليتبوأ صدارة الدول المصدرة إلى العراق.

إن األرقام ورصد وقائع التجارة مع العراق يبدو محزن ا اليوم ،ألن ما آلت
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إليه حركة نقل البضائع ال يستحق أن يذكر في معايير التجارة بين الدول ،أو
بمقاييس التجارة والصادرات السورية إلى هناك سابق ا.

فقد ابين أمين جمارك منفذ البوكمال الحدودي مع العراق عاصم اسكندر
– وفقا لصحيفة الوطن السورية – أن حركة الشحن والتبادل التجاري مع

الجانب العراقي متواضعة ،مقد ار عدد الشاحنات التي تعبر يوميا بين 20
و 25شاحنة سورية ،منها نحو 10شاحنات محملة بالفواكه ،مصدرها إما

اإلنتاج المحلي أو عبرت ترانزيت من األراضي اللبنانية ،بينما تتركز بقية

الصادرات على الصناعات الخفيفة مثل األلبسة والبسكويت والصابون
وغيرها .في المقابل ،يبلغ وسطي عدد السيارات العراقية التي تدخل سورية

يوميا نحو  10شاحنات ،أغلبها محملة بعجينة التمر.

وبين أن الشاحنات السورية ال تكمل طريقها داخل األراضي العراقية،
ا
وإنما تتم عملية مناقلة مع شاحنات عراقية ضمن الحرم الجمركي ،ويعود

السائقون السوريون بشاحناتهم للداخل ،وذلك ضمن اإلجراءات االحت ارزية
المعمول بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

بقي السؤال …هل سنستعيد زمن األلق التجاري مع أهم بلد بالنسبة لسورية

في الحسابات التجارية؟؟ http://syrianexpert.net/?p=53334

 - 18هذا أبرز ما سيتضمنه البيان الحكومي أمام مجلس الشعب اليوم..
الخبير السوري2020/09/20 :

تلقي الحكومة اليوم بيانها أمام مجلس الشعب والذي يتضمن مرتكزات

السياسات الحكومية في مختلف المجاالت خالل المرحلة المقبلة والتحديات

الراهنة وأولويات العمل الحكومي التي يتصدرها تحسين الوضع المعيشي
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وتوفير السلع األساسية واستقرار األسعار وتوفير المشتقات النفطية والغاز
والكهرباء ومعالجة منعكسات الحصار االقتصادي الجائر على الشعب

السوري ،وإعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الدخول المحدودة ،وبحث
وسائل زيادة الدخول وفق اإلمكانات المتاحة وتشجيع اإلنتاج لتوفير

االحتياجات وتخفيض التكاليف .ويؤكد البيان العمل على تذليل معوقات
تأمين الدواء بأسعار مناسبة ،وضمان استم اررية عمل المنشآت الدوائية

ومواصلة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من انتشار وباء كورونا ،مع إيالء

االهتمام الكامل لضمان خدمات الرعاية الصحية وعمل المشافي ومنظومة
اإلسعاف والطوارئ ،مع توفير مستلزمات اإلنتاج وحوامل الطاقة ومصادر
التمويل الالزمة ،وتعزيز االستثمار وتحسين بيئة األعمال ،ودعم أنشطة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم االقتصاد األسري.

ويشير البيان إلى السعي لتنظيم األسواق الداخلية وتطوير آليات رقابية

جديدة وأنظمة تجارية لضمان المنافسة العادلة وقمع الغش والحد من
االحتكار ،وضمان جودة المنتجات ومراقبة أسعارها والحد من االتاجار بالسلع
المدعومة ومكافحة التهريب ،وحماية حقوق المستهلك ،إضافة إلى النهوض
بالقطاع الزراعي وتنميته ،وإصالح القطاع العام الصناعي وإحداث تغيير

بنيوي في الصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة ،واتخاذ خطوات باتجاه
تحقيق األمن الطاقي ،ومتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلسكان وفق

توجهات اإلطار الوطني للتخطيط اإلقليمي والخريطة الوطنية للسكن

واإلسكان ،فضالا عن تطوير شبكات النقل (طرقية ،سككية ،جوية ،بحرية)،
وتحسين جودة الخدمات المقدمة وإطالق خدمات جديدة في قطاع االتصاالت

والمعلوماتية.

http://syrianexpert.net/?p=53315
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” - 19مطبخ للفساد بال حدود”..لعب على المكشوف بـأوراق االقتصاد

السوري.؟؟!

البعث – ريم ربيع2020/09/18 :

تحظى مهنة التخليص الجمركي في جميع دول العالم بتنظيم وعناية

خاصة الرتباطها الوثيق بتسجيل وتنظيم النشاط االقتصادي من استيراد

وتصدير وغيرها ،إال أنها في سورية تعتبر من أعقد العمليات وأكثرها عشوائية
نظ ار للفوضى المسيطرة على عمل المخلصين وكثرة المتطفلين عليه من جهة،
وتعقيد البيان الجمركي وعدم الوصول حتى اآلن إلى صيغة منظمة وموحدة

يمكن اعتمادها من جهة أخرى ،مما ساهم بإنشاء طبقة من المستفيدين
العاملين في المجال والمسيطرين على القسم األكبر من العمل على حساب

مئات الخبرات من المخلصين المعتمدين.
على المكشوف

ويمكن معرفة العشوائية المسيطرة على القطاع بشكل مباشر عبر رخص

وأختام المخلصين المؤجرة “على عينك يا تاجر” ،إذ يتراوح سعر الختم المؤجر

بين  200 – 150ألف ليرة! وهي تسعيرة باتت معروفة ومعتمدة من قبل

كثير من المكاتب ،ويتم تأجيرها للمستخدمين العاملين لدى المخلص الذي

يحق له تعيين  4 – 3مستخدمين ،وهم من يقومون بالعمل الفعلي على أرض

الواقع ويأخذون دور الوساطة بين الجمارك والتاجر.

وأكد رئيس جمعية المخلصين الجمركيين ابراهيم شطاحي أن  %90ممن

يقومون بهذه المهنة هم عمال مستخدمون وأكثرهم ال تتجاوز شهادته
اإلعدادية ،في حين يشترط بالمخلص إجازته الجامعية وإتقانه لغة أجنبية

ــ  40ــ

م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

M E A K-Weekly Economic Report
Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry

على األقل ،مشي ار إلى أن اإلشكالية األهم هنا تظهر عند تسهيل المعامالت
الجمركية أو إنجاز البيان الجمركي في ظل غياب أسماء المستخدمين عن

أية ورقة ،ويبقى البيان باسم المخلص صاحب الختم ،لذلك ال يمكن محاسبة
المستخدم أو مالحقته قانونيا عند الخطأ.
متطفلون

يبلغ عدد منتسبي الجمعية في دمشق وريفها  300مخلص ،غير أن

األغلبية العاملة ليست من المنتسبين ،كما أن هناك فئة من العاملين ليسوا

مستخدمين وال مخلصين ،بل “شقيعة” يأخذون بوليصة الشحن من األمانة

الجمركية ويتابعون البيانات بمفردهم ،وبحسب شطاحي فإن السبب الذي يدفع
المخلص لتأجير ختمه إما لعدم المعرفة الدقيقة بمفاصل العمل ،أو تقدم

المخلص في السن وعدم قدرته على مزاولة المهنة ،فال يوجد تقاعد للمخلصين

وهناك من يبدأ العمل بسن  65عام ا ،كما يوجد مخلصون مسجلين في

الجمعية اليوم بعمر  90عاما.
ليست حرفة

“الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين في دمشق وريفها” لفتتنا هذه

التسمية على مدخل الجمعية ،فهي بعد االطالع على طبيعة عملها ال عالقة
لها بالحرف ،وال تقدم منتجا ماديا ،وال يوجد ما يبرر اعتبارها حرفة ،وإذا ما

نظرنا إلى الدول المجاورة كالعراق واألردن ولبنان وحتى باقي الدول لم يعتبر
أحد مهنة التخليص على أنها حرفة ،بل لها نقابات مستقلة ومنظمة وذات
صالحيات محددة ،رغم ذلك تذهب اليوم كل مساعي وطلبات الجمعية

هباء ،ولم تستجب أية جهة تنفيذية أو تشريعية لمطلب
لتنظيمها نقابي ا
ا
الجمعية ،حتى االتحاد العام للحرفيين لم يوضح لنا سبب التمسك بهذه المهنة،
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وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه في قانون االتحاد كل ما يزيد من إيرادات الجمعية
يتم توزيعه بنسبة  %40لالتحاد العام للحرفيين و %20لالتحاد الفرعي في

المحافظة و %40يبقى للجمعية!..
شكلية فقط

شطاحي رأى أن هناك قصو ار بالدور الذي يفترض أن تأخذه الجمعية،

فهي اليوم غير مخولة بالمراقبة أو المحاسبة ومعالجة الخلل الحاصل من أي
مخلص ،فلو أن هناك من يحاسب المخلص على كل مخالفة كبقية النقابات

كان اضطر أن يكون حذ ار ،لكن المهنة عشوائية بشكل عام ،وحتى اإلشراف
على عمل المخلص في المعابر يتطلب وجود رئيس مراقبة من الجمارك التي
بدورها تعطي البطاقة والرخصة للمخلص والمستخدم ،وبات دور الجمعية

يقتصر على استالم االشتراكات وحديث ا بيع البيانات الجمركية للمخلصين،
حتى االجتماعات االقتصادية المتعلقة بالبنود الجمركية ال دور للمخلصين
فيها ،كما أن التعليمات الصادرة عن االقتصاد والجمارك ال تصل إلى

المخلص وهو المعني األول بتطبيقها ،فمثالا عند منع تصدير األلبان واألجبان
لم يصل الكتاب للجمعية إال وكان قرار السماح من جديد قد صدر!
ضرائب مزاجية..

وأوضح شطاحي أن رسوم البيان الجمركي محددة ونظام االسكودا المطبق

يعرض الرسم بمجرد كتابة البند الجمركي ،أما بالنسبة ألجور المخلص فقد
ُعقد في شهر تموز اجتماع بين المالية والجمارك والجمعية لتعديل أجور
البيانات المحددة حتى تتناسب مع التضخم الحاصل ،إال أن و ازرة المالية لم
تجب حتى اآلن على المقترحات ،لذلك لم يتم بعد اعتماد أجور جديدة بعد،

مما ينعكس بدوره على الضرائب التي تتقاضاها الو ازرة في ظل غياب أسس
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محددة ،إذ وصلت شكاوى للجمعية أن مخلصين اضطروا لدفع ضريبة -50
 100ألف ليرة لمجرد وجود مكتب لهم رغم أنهم لم يصدروا أية بيان جمركي،

ومع اإلشارة هنا إلى أن كل منتسبي القطاع الحرفي يدفعون ضريبة دخل
مقطوع ،ماعدا الجمعية وبال مبرر ملزمة بدفع ضريبة أرباح حقيقية ،ويدخل
مندوبو المالية إلى مكتب المخلص الجمركي كما التاجر رغم أنه يقدم خدمة

وال يبيع منتجا .أما تمويل الجمعية فهو – وفق ا لشطاحي – عبر االشتراكات

وبيع البيانات فقط.
ترخيص

ولفت رئيس الجمعية إلى ضرورة ترخيص مكاتب االستيراد بالوكالة

لمعرفة المستوردين الحقيقيين ،فأغلب التجار اليوم ال يستوردون بأسمائهم،
كما أن بعض المخلصين لديهم قائمة بأسماء وأختام من مكاتب تستورد

بالوكالة ويتعاملون معهم بشكل دائم ويتوسطون بين المكاتب والتجار.
شغب

وشدد شطاحي على ضرورة االهتمام بهذه المهنة الرتباطها الوثيق

بالتنمية االقتصادية ،فالمخلص يقوم باإلجراءات التنفيذية في االستيراد
والتصدير واإلدخال المؤقت أو إعادة التصدير ،وهو خبير بالبنود الجمركية

من مسموح وممنوع وموقوف وغيرها ،ومع ذلك فإن هذه المهنة مهملة وبحاجة

تنظيم وبدل أن تكون إيجابية في تحقيق التنمية جعل اإلهمال من دورها أكثر

سلبية ،ويوجد فيها “شغب” تستوجب معالجته تعديل قانون الجمارك الحالي…
http://syrianexpert.net/?p=53296
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 - 20من االقتصاد المنزلي إلى هندسة الزراعة ..فتاة تشهد على خلل
مخيف في سياسات التعليم العالي ؟؟
خاص – الخبير السوري2020/09/20 :
ا
لم يقف مستقبل تلك الفتاة عند حدود عدم حصولها على عالمة تؤهلها

لدخول الثانوية العامة..فقد كان الخيار أحادي االتجاه أمامها هو ثانوية ”

الفنون النسوية”..أي تدبير منزلي وخياطة وكنويشا وووو.

حازت على الثانوية ” الفنية” وصادف أن تم اإلعالن عن منح دراسية ”

تبادل منح” مع إحدى الدول العربية..تقدمت الفتاة ولم تتأخر النتائج لتكون
من الفائزات بالمنحة..وسافرت من حمص إلى ليبيا وعادت بشهادة جامعية
في االقتصاد المنزلي..وهنا بدأت الحكاية التي نحن بصددها وكانت الفتاة

مثالنا الختصار شرح طويل.

جامعية ،فهذا يعني أنه وجب تعيينها
بما أنها عائدة من منحة وبإجازة
ا
العامة..وبعد تفكير و محاولة ” تدبير” جاءت الفكرة
في أحدى الجهات
ا
والحل..بما أن اختصاصها اقتصاد منزلي..فهذا يعني طبخ ونفخ ..أي غذاء.
تغذية..وعينت في أحدى الوحدات اإلرشادية – كما
أخصائية
ُ
فتم اعتبارها ا

أي مهندس زراعي اختصاص تغذية – وباشرت عملها برتبة مهندس..لكنها
اآلن خارج البالد فقد اختارت الهجرة إلى كندا ليستفيدوا من خبراتها هناك.

تؤشر على حجم الخلل الهائل في سياسات التعليم العالي ،التي
الحادثة ا

طفح كيلها وباتت بحاجة إلى تصويب وتصويب سريع ال يحتما التأخير..من

معايير االستيعاب والقبول..وصوالا إلى توزيع االختصاصات التي اعتمدت

في جامعاتنا جذاف ا..وكذلك خيارات فرص العمل المتاحة أمام الخريجين ،وال

سيما المهندسين الذين يتم فرزهم مركزي ا وتحدث لهم شواغر ليجد بعضهم أنه
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يعمل في موقع يحتاج إلى إعدادية وليس أكثر.

تصب في سوق العمل ،حيث
المشكلة في الواقع متعددة البدايات التي
ا
يظهر حجم األخطاء التي ارتكبت وما زالت في سياسات التعليم العالي..إحدى

البدايات هي الخيار القسري للطالب بحكم عالمات نجاحه في
الثانوية..والبداية الثانية هي التهافت الالفت على اختصاصات بعينها والعائد

ألسباب اجتماعية ” لوثة الطب والهندسات عند أهالي الطالب”.

أما البداية الثالثة للخلل فهي المنح التي يتحكم بها اآلخر ولسنا نحن من

يتحكم بها كاختصاصات تملى علينا ،وال بد من تشغيل العائدين منها.

المشكلة األخيرة تبدو في مجال الهندسات..فعندما يعود الموفد من منحة

اختصاص دراسات عليا ،غير موجود في جامعاتنا يتم استيعابه كعضو هيئة

تدريسية ،ويتم إحداث قسم جديد في الكلية يناسب اختصاصه..وال حق ا تم

إحداث كليات بهذه االختصاصات بعد ازدياد أعداد العائدين إلى أحضان

الجامعة من اإليفاد كأعضاء هيئة تدريسية ..وهاهي االختصاصات الهندسية

” تتكاثر” بشكل الفت ومقلق..ومعظمها ال عمل لخريجيها فعليا في بلدنا،
ثم مؤسساتهم ثانيا.
فيمسوا عبئا حقيقيا على أنفسهم أوالا ا
نقابة المهندسين كانت أهم مرصد لهذا الخلل..وبما أنها ليست صاحبة

ط عالج النتائج..فأقامت
القرار في عالج األسباب..اختارت أن تدخل على خ ا

دورات مكثافة لتدريب المهندسين الخريجين ،وتقريبهم إلى أقرب اختصاص
حل ترميمي لخلل يجب أن ُيعالج في بداياته وليس
يناسب سوق العمل..وهو ا

في نتائجه .خالل اجتماع اللجنة العليا لالستيعاب الجامعي..شكا رئيس
جامعة طرطوس ” عصام الدالي” من اضط ارره إلى تشغيل مهندسين مفرزين

إلى جامعته بأعمال الديوان وسواها مما ال يليق بهم..والسبب أنهم يحملون
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اختصاصات فرعية ليس لها عمل..وقد أوردنا إشارة الدكتور الدالي..ألنها
تتقاطع مع المشكلة التي أفصح عنها أمين السر العام في نقابة المهندسين

المركزية المهندس سعد أحمد ” متقاعد حاليا”.

الحديث يطول ويطول في تشخيص الخلل الكبير الذي يعتري سياسات

الملح..
بلدنا..ويظهر حجم الحاجة إلى التصويب
التعليم العالي في
ا
ُ
ولتكن البداية بإصالح قوام كليات الهندسة في جامعاتنا..أي دمج

االختصاصات أو الكليات التي ال عمل لخريجيها في سوق العمل..وكانت
تدخل سابقا ضمن مهام التأهيل التي تمارسها كليات أخرى..مثالا لم يكن لدينا

سوى كليات الهندسة المدنية والعمارة و” الهمك” والزراعة والبتروكيميا..أما

اليوم فعلى المختصين إحصاء العدد.

قد نكون بحاجة إلى اختصاصات هندسية جديدة ،لكن عددها قليل جدا

..كالمعلوماتية مثالا..والباقي ال نظن أن بلدنا بقطاعيه العام والخاص بحاجة
إلى خدماته فلماذا نعذب طالبنا ونذهب بهم إلى حيث ال يريدون؟وهل علينا

أن نلبي ” لوثة” من ليس من هدف لديه سوى حيازة لقب مهندس؟؟

لن نطيل..لكن لدينا اقتراح بأن يكون التعليم المهني وفقط المهني هو

البوابة اإلجبارية للدخول إلى كليات الهندسات التقنية..وأن تكون الثانويات
المهنية تابعة للو ازرات المختصة ” كهرباء ونفط واتصاالت وإسكان “..عندها
وعندها فقط نعيد االعتبار للتعليم المهني ..وال نظن أنه يمكننا ذلك بال قرار

جريء وجراحي..كما نحتاج إلى ق اررات جريئة تتيح للراغبين دخول ما شاؤوا
من اختصاصات..وتعميم تجربة السنة التحضيرية التي هي ” ماء يك اذب

حل.
الغطاس الفاشل”..المهم ال ابد من ا
http://syrianexpert.net/?p=53355
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خامس ا  -أخبار اقتصادية قصيرة:

 - - 1لغز رأس المال ومقارنات بين الشرق والغرب
التاريخ : 03يونيو 2016

يوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح المؤلف والمحلل هرناندو دي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتو ،في كتابه «لغز رأس

أن العثرة األشـ اـد التي تحول دون اســتفادة بقية العالم من ال أرســمالية،
المال» ،ا
القوة التي ترفع
هو عجز البقيـ ــة عن إنتـ ــاج رأس المـ ــال ،فرأس المـ ــال هو ا
إنتاجية العمل وتخلق ثروة األمم إنه دم الحياة في النظام ال أرسـ ــمالي وأسـ ــاس

أن بلدان العالم الفقيرة ال تســتطيع أن تنتجه
التقدم والشــيء الوحيد الذي يبدو ا
من تلقاء ذاتها .ويبين أنه يملك الســكان الفقراء في دول العالم الثالث ،أشــياء

كثيرة مهمة ،لكنهم يفتقرون إلى العملية التي تمثل ملكياتهم وتخلق أرس ـ ــماالا،
إذ يملكون المنازل لكن ..ليس س ـ ـ ـ ـ ــندات ملكية ،ومحاص ـ ـ ـ ـ ــيل ..وليس وثائق
حرة لكن ليس قواعد قانونية للش ـ ـ ــركة .إنها حالة عدم وجود
رس ـ ـ ــمية ،وأعماالا ا
كل اختراع
هذه التمثيالت األس ــاس ــية التي تف اسـ ـر س ــبب ا
أن الناس الذين كيفوا ا

غربي ،من ماس ـ ــكة الورق وإلى المفاعل النووي ،لم يكونوا قادرين على إنتاج
رأسمال ٍّ
كاف لجعل رأسماليتهم المحلية تنجح.
2 - 5G Could Be The Single Biggest Investment of 2020
New 5G (fifth-generation) networks are going live and in the
process it will unleash the greatest technological shifts in a
generation, one that promises to instantly deliver speeds 5,000%
faster than today’s best mobile devices.

Indeed, experts predict this new tech will eventually replace
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almost every internet connection on earth. Next year alone, there
will be an estimated 29 billion devices hooked up to 5G, creating
more than $1.46 trillion in market value for investors.
That’s why many legendary technology investors are calling it

the #1 investment of the decade. We’ve put together an in-depth
dossier on the new technology, including the 3 companies that are
poised to dominate this sector for years to come.

https://breakthroughinvestors.com/5g-investing/?subid=d-audience-

ad2&subid2=elaph.com&gclid=Cj0KCQjwpZT5BRCdARIsAGEX0zloIAjzXaG6gW4OI8tgs6H5SLlXfIjp
GxoHW23xF5JNckOJd-kTzu8aArJ_EALw_wcB

 - 3الدوالر يتجه صوب أكبر انخفاض شهري في  10سنوات
تاريخ النشر:31.07.2020مال وأعمال Reuters

يواصل الدوالر انخفاضه الكبير اليوم ،مما يضعه على مسار تسجيل

أكبر انخفاض شهري في  10سنوات إذ يخشى المستثمرون من خروج انتعاش
لالقتصاد األمريكي عن مساره بفعل فيروس كورونا.

ودعم ضعف العملة األمريكية اليورو ليرتفع ،إذ المست العملة األوروبية

الموحدة  1.19دوالر ،وهو أقوى مستوياتها منذ مايو .2018

وتقوضت الثقة في العملة األمريكية أكثر بعد أن أثار الرئيس األمريكي

دونالد ترامب احتمال إرجاء انتخابات الرئاسة األمريكية المقررة في نوفمبر
المقبل .وجاء ذلك في نفس اليوم الذي أظهرت فيه بيانات الناتج المحلي

اإلجمالي انكماشا بوتيرة سنوية  32.9بالمئة في الربع الثاني من ،2020
وهي أسرع وتيرة منذ الكساد الكبير .وتراجع مؤشر الدوالر إلى 92.546

نقطة ،وهو مستوى لم يسجل منذ مايو .2018
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وانخفض المؤشر  4.9بالمئة في يوليو الجاري ،فيما سجل القدر األكبر
من االنخفاض في آخر عشرة أيام إذ ارتفعت اإلصابات الجديدة بفيروس

كورونا في عدد من الواليات األمريكية فيما تشير بعض البيانات الحديثة إلى
أن التعافي االقتصادي يخسر قوة الدفع .المصدر" :رويترز"
https://arabic.rt.com/business/1139836-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-

%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%A8-

%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-10%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/

تعرفوا على العاصمة العربية التي حصدت لقب المدينة األكثر جذب ا
 -4ا

لألموال في العالم

الخبير السوري2020/08/27 :

حصدت العاصمة البحرينية ،لقب المدينة األكثر جذبا لألموال في العالم.
وبحسب أحدث نسخة من المؤشر الدولي لـ 150مدينة ،الصادر عن

مؤسسة” ، “AIRINCحصدت المنامة اللقب ،والذي يمنح وفقا للجاذبية المالية
وأسلوب الحياة .وقالت صحيفة األيام البحريينية ،إن المدن الخليجية تصدرت

قائمة أفضل  20مدينة على المستوى الدولي .وجاءت الرياض في المرتبة
الرابعة ،بينما الكويت في السادسة ،ثم أبوظبي في السابعة.

كما جاءت دبي في المرتبة الـ ،12والعاصمة العمانية ،مسقط في المرتبة

الـ .16ويقيم المؤشر أيضا مستويات الرواتب المحلية ومعدالت الضرائب
وتكاليف المعيشة وظروفها لتقييم مدى جاذبية كل مدينة للعيش فيها.
http://syrianexpert.net/?p=52864
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 820 - 5مليون جائع في العالم بنهاية 2020
الخبير السوري2020/08/28 :

ح اذر تقرير صادر عن وكاالت األمم المتحدة ،من أن عدد الجوعى في

العالم قد يبلغ بنهاية العام الحالي  2020أكثر من  820مليون شخص،

بزيادة  130مليونا على العام الماضي  ،2019حيث بلغ عددهم  690مليونا،
وذلك بسبب الجائحة المستجدة كورونا.

وأوضح التقرير – الذي شاركت في إعداده منظمة الصحة العالمية

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة

األمم المتحدة لألغذية والزراعة “فاو” -أن العدد األكبر ممن يعانون الجوع

يوجد في آسيا ،ويتزايد في إفريقيا.

http://syrianexpert.net/?p=52882

- Lagarde says the worst of the coronavirus crisis has

'likely passed, but recovery will be a 'complicated matter
انتهى التقرير

The report ended

Raport się zakończył
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