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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/  235القتصادي األسبوعي رقم م ع ك التقرير ا

 2019 ، أيار  26األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

قة دة في التقرير قد ال تكون موثوالمعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الوار

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 

 رة في التقرير هو المسؤول. المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشو

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

 ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية. أرجو
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 االقتصاد العالمي:  –أوالا 

 أردوغان واالنتخابات وسورية، في عموم اللفظ وخصوص السبب! د.عقيل سعيد محفوض - 1

 2019, 3األربعاء, نيسان  :

( أن السياسة أحياناا ما تأخُذ من 2019آذار/مارس  31أظهرت نتائُج االنتخابات البلدية في تركيا )

طي، وقد تضربهُ من مأمنِه، فيخسُر من حيث يتوقّعُ الفوَز. وقد أساء أردوغان حيُث يظنُّ السياسيُّ أنّها تع

فهم الموقف االنتخابي والسياسي داخل تركيا، وبالََغ في تقدير قّوته، وتعّجَل في اإلعالن عن الفوز، 

أمرين  في حتى قبل أن تجري االنتخابات، وَحتََم أو قَطََع فيما ال يمكن الحتُم أو القطُع فيه، وبخاّصة  

وهما: صندوق االقتراع، واألزمة السورية بوصفها أحد أوراق السجال االنتخابي والسياسي داخل 

 تركيا.

قال أدروغان قبل يومين من االنتخابات البلدية في تركيا، إنَّهُ بعد االنتخابات سوف "يحلُّ حتماا" 

دان". وقد تم تلقّي خطابه على "عموم الملَف السورّي "إّما عن طريق المفاوضات إذا أمكن أو في المي

 "خصوص السبب". –إلى حدٍّ ما–اللفظ"، كما يقول الفقهاء، لكن أُْغفَِل فيه 

" في سورية نوعاا من الوعد االنتخابّي لكسب أصوات اإلسالمويين  لم يكن كالمُ أردوغان عن "الحلِّ

ر أو المسبق عن الفوز في االنتخابات والقوميين المحافظين فحسب، إنّما كان نوعاا من اإلعالن المبكِّ 

أيضاا، وكما هو معروف، فقد تعامل مع الحدِث السورّي منذ البداية بوصفه "شأناا داخليّاا"، وكان ذلك 

 أحد أسباب فوزه في استحقاقات انتخابية ودستورية عديدة.

رين رئيسين: األول، إذا أخذنا "عموم اللفظ"، أمكن القول: إنَّ أردوغان أحال في تصريحاته إلى أم

من حيث الزمن، أي: "ما بعد االنتخابات"، وكأنَّ االنتخابات حدٌّ فاِصٌل بين ما كان قبلها وما سيأتي 

بعدها؛ والثاني، من حيث الموضوع، أي: "الحّل" في سورية؛ وليس على المتابعين أن ينتظروا كثيراا 

نتخابات التي خسر فيها حزبُه العاصمتين لكن لجهة اال –وهو ما حدث بعد يوم واحد–جالء األمور 

 االقتصادية واإلدارية لتركيا، وهما: إسطنبول وأنقرة.

أما في "خصوص السبب"، فقد اعتقد أردوغان أن تورطه في سورية اليزال ورقة رابحة في 

دان، يالسجاالت والمنافسات االنتخابية في الدَّاخل، ولذا كان كالمه على "الحّل" بالمفاوضات أو بالم

 والمقصود به أمران:
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ألم نلقنهم درساا في »األول، هو الكرد، وجاء الحديث عنهم في معرض التهديد والوعيد، إذ قال: -

الممرِّ اإلرهابّي، شمال سورية، بعفرين؟ بلى، لقد فعلنا، واآلن، إذا لم يتم ضبط الوضع )من جانب 

كرد( الدرس الالزم، وقد استكملنا جميع الواليات المتحدة( في شرق الفرات، فإننا سنلقنهم )ال

 آذار/مارس الماضي(. 30«. )استعداداتنا

نيسان/أبريل الجاري(،  8الثاني، هو اإلحالة إلى لقائه المقبل بالرئيس بوتين في موسكو )-

والمفترض أن "يُثبَِّت" فيه الرئيسان ما اتفق عليه الطرفان في االجتماع السابع لمجموعة التخطيط 

اتيجّي المشتركة بين بلديهما، وما عبّر عنه وزيرا خارجيتيهما، الروسي سيرغي الفروف االستر

والتركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمرهما الصحافّي المشترك في التاسع والعشرين من شهر 

آذار/مارس الماضي، وبخاّصة ما يتعلق بتطبيق اتفاق سوتشي حول إدلب واللجنة الدستورية، ومواصلة 

 ر والمداولة بين الطرفين حول الكرد وشرق الفرات.الحوا

يشعر أردوغان بأنّه يمتلك أوراقاا كثيرة في الحرب السوريّة، فقد حصل على تقدير من روسيا بأنه 

ملتزم باتفاق سوتشي بينه وبين بوتين في أيلول/سبتمبر الماضي؛ وَسيََّر دوريات في إدلب ومحيطها، 

لب(، وَمكََّن الروُس لطائراته من أجل التحليق فوق بعض مناطق كم شمال ح 35ثم في تل رفعت )

شمال سورية، وحصل على حقِّ وكالة  حصريٍّ تقريباا عن المعارضة في موضوع اللجنة الدستورية، 

وتَفَهُّم  روسّي )وإلى حّد ما إيراني( لمخاوفه حيال اإلدارة الكردية في شرق الفرات؛ كما أن الواليات 

ت التعبير عن تقديرها وتفهمها لهواجسه ومصالحه األمنية في شرق الفرات. وكان ذلك المتحدة واصل

 كافياا من منظور أردوغان ألن يقطع بأنه بعد االنتخابات سوف "يحل حتماا" الملف السوري!

وقد ظّن أردوغان أنَّ تحقيق بعض المكاسب في األزّمة السوريّة، يمكن أن يكون بديالا من حّل 

المزمنة والمتزامنة في الداخل التركّي، وفي قطاعات ال تحتمل التأجيل: األزمات المشكالت 

االقتصادية، وتردي الوضع المعاشي، وزيادة التوترات االجتماعية، وتصاعد الضغوط األمنية، وقمع 

المعارضين، والتضييق على اإلعالم، إلخ. لكن تطورات األمور كانت مختلفة، أو أن التغيرات في 

الناخبين وفواعل السياسة في تركيا أخذت بالتغير، أو أن قدرته على ضبط مفاعليها بََدْت أقل، مزاج 

كما ظهر من نتائج االنتخابات المذكورة. وال بد أن وقعها كان ثقيالا عليه، وسوف يسرع لتدارك األمر 

 قبل أن تزداد األمور خطورة بالنسبة له.

المتوقع أن يتصرف أردوغان كما لو أنه فاز في وبناءا على خبرة السنوات الماضية، من 

االنتخابات: سوف يكوُن أكثَر عدائيّةا تجاه المعارضة، وسيعتمد على "الّدولة العميقة" أو "الموازية" 

 التي نجح في إقامتها طوال سنوات حكمه المديدة.
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راا السورية تغيُّ والحقاا لـ "خصوص السبب" المذكور أعاله، فلن يشهد الموقف التركّي من األزمة

كبيراا، في وقت قريب على األقل، إنما سوف يُظهر أردوغان التزاماا أكبر نسبياا بعملية أستانا التي 

تجمعه مع الرئيسين اإليرانّي حسن روحاني والروسّي فالديمير بوتين، وكذلك بالنسبة إلى اتفاق 

، وأمالا ال شفسوتشي بينه وبين بوتين حول إدلب، مع بقاء رهانه على واشنطن ةَ توازن  اء ، بوصفها قوَّ

 له منه!

http://www.dcrs.sy/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84-

%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B6 

 

 شهرا 22اليورو قرب أدنى مستوى في  - 2

 l26  بتوقيت أبوظبي 12:55 - 2019أبريل 

شهرا، الجمعة، في الوقت الذي يترقب  22أبوظبييحوم اليورو قرب أدنى مستوى في  -وكاالت 

إذا كانت بيانات الناتج المحلي األميركي المقرر صدورها في وقت الحق اليوم فيه متعاملون ليروا ما 

 .ستعزز إشارات على قوة االقتصاد وتدفع الدوالر لالرتفاع إلى مستوى أعلى

من ست عمالت منافسة، إلى  مقابل سلة العملة األميركية ، الذي يتتبع أداءالدوالر وتراجع مؤشر

 0.1 اليورو . وزاد2017، الخميس، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 98.322بعد أن ارتفع إلى  98.101

 .دوالر 1.1140بالمئة إلى 

وزادت طلبات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية األميركية بأكبر قدر في ثمانية أشهر في مارس. 

أخرى، صادرة في اآلونة األخيرة، هدأت المخاوف بشأن تباطؤ حاد في  بيانات أميركية يأتي ذلك بعد

 .أكبر اقتصاد في العالم

 12:30ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي اإلجمالي المقرر صدورها بحلول الساعة 

 .اثنين بالمئة على أساس سنوي في الربع األول االقتصاد األميركي بتوقيت غرينتش، نمو

بالمئة في تعامالت  0.5ين للدوالر، بعد أن تراجع  111.63تغيرا يذكر اليوم عند  الين ولم يسجل

 .األسواق الخارجية

http://www.dcrs.sy/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B6
http://www.dcrs.sy/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B6
http://www.dcrs.sy/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B6
http://www.dcrs.sy/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B6
http://www.dcrs.sy/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B6
http://www.dcrs.sy/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B8-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B6
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86&contentId=1247162
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دوالر أميركي. وخسر الدوالر األسترالي نحو  0.7027بالمئة إلى  0.2 الدوالر األسترالي وارتفع

ضعيفة  ت الذي عززت فيه بياناتاثنين بالمئة هذا األسبوع، ليبلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر في الوق

 .للتضخم المحلي احتماالت خفض بنك االحتياطي األسترالي ألسعار الفائدة

 .دوالر أميركي 0.6647بالمئة إلى  0.3 الدوالر النيوزيلندي كما زاد

دوالر بعد أن تضرر هذا األسبوع بفعل قوة الدوالر  1.29االرتفاع فوق  الجنيه اإلسترليني وعاود

ومخاوف بشأن محادثات الخروج من االتحاد األوروبي بين حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال 

 .المعارض

https://www.skynewsarabia.com/business/1247162-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-22-

%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7 

 

 ماذا جاء في نص قرار ترامب التنفيذي بإخضاع قطاع الصلب اإليراني للعقوبات - 3

 2019مايو / أيار  09الخميس، 

أصدر الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، األربعاء، —(CNN) دبي، اإلمارات العربية المتحدة

ي إيران، اس فقرارا تنفيذيا يفرض بموجبه عقوبات على قطاعات الحديد والصلب واأللومنيوم والنح

 :بالعربية نسخة منه CNN وفيما يلي نص القرار، وفقا للبيان الذي وصل لموقع

على ضوء هذه االستنتاجات وبغية اتخاذ المزيد من الخطوات ذات الصلة بالطوارئ القومية المعلن 

ي ، وزيادة السلطات الت1995آذار/مارس  15الصادر بتاريخ  12957عنها في األمر التنفيذي رقم 

)القسم د من  2012منحها قانون الحرية ومكافحة انتشار األسلحة النووية في إيران الصادر في العام 

 :، أصدر بموجبه األمر التالي(239إلى  112من القانون العام، المواد  7الفصل 

صل ت أ( إن كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات الكائنة في الواليات المتحدة أو التي) .1المادة 

بموجبه إلى الواليات المتحدة أو التي تصبح ملكا أو تخضع لسيطرة أي شخص أمريكي من األشخاص 

التاليين هي محظورة وال يمكن نقلها أو دفع ثمنها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بأي شكل من 

 :األشكال: أي شخص يحدد وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية أنه

ي قطاعات الحديد والصلب واأللومنيوم والنحاس في إيران أو هو شخص يمتلك أو يسيطر يعمل ف

 .على أو يدير كيانا يشكل جزءا من قطاعات الحديد والصلب واأللومنيوم والنحاس في إيران

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A&contentId=1247162
https://www.skynewsarabia.com/business/1247162-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-22-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/business/1247162-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-22-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/business/1247162-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-22-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/business/1247162-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%94%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-22-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7
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شارك عن علم بتاريخ هذا األمر التنفيذي أو بعده في عملية هامة لتجارة أو توريد أو نقل منتجات 

ت هامة إلى إيران يمكن استخدامها بما له صلة بقطاعات الحديد والصلب واأللومنيوم والنحاس أو خدما

 .في إيران

شارك عن علم بتاريخ هذا األمر التنفيذي أو بعده في عملية هامة لشراء أو استحواذ أو بيع أو نقل 

ب الصلب أو منتجات الصل أو تسويق الحديد أو منتجات الحديد أو األلومنيوم أو منتجات األلومنيوم أو

 .أو النحاس أو منتجات النحاس من إيران

ساعد أو رعا أو وفر بشكل مادي الدعم المالي أو المادي أو التقني أو منتجات أو خدمات تدعم أي 

 .شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذه المادة

رف بشكل مباشر أو غير مباشر بالنيابة كان مملوكا أو مسيطرا عليه أو تصرف أو زعم أنه يتص

 .عن أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذه المادة

ب( تنطبق عمليات الحظر الواردة في هذه المادة إال إلى الحد الذي تنص عليه القوانين أو األحكام )

لتنفيذي، وعلى الرغم من أي أو األوامر أو التوجيهات أو الرخص التي قد تصدر بموجب هذا األمر ا

 .عقد مبرم أو أي رخصة أو ترخيص ممنوح قبل تاريخ هذا األمر التنفيذي

أ( يخول وزير الخزانة بموجبه وبالتشاور مع وزير الخارجية بفرض العقوبات المحددة ) .2المادة 

أو تسهيل أي  في الفقرة )ب( من هذه المادة على أي مؤسسة مالية أجنبية عند تحديد قيامها بإجراء

 :عملية مالية مهمة عن علم بتاريخ هذا األمر التنفيذي أو بعده

لبيع أو توريد أو نقل منتجات أو خدمات هامة إلى إيران لها صلة بقطاعات الحديد والصلب 

 .واأللومنيوم والنحاس في إيران

منيوم أو منتجات لشراء أو استحواذ أو بيع أو نقل أو تسويق الحديد أو منتجات الحديد أو األلو

 .األلومنيوم أو الصلب أو منتجات الصلب أو النحاس أو منتجات النحاس من إيران

 .ألي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا األمر التنفيذي أو بالنيابة عنه

أي من ي بب( فيما يتعلق بأي مؤسسة مالية أجنبية يحدد وزير الخزانة بموجب هذه المادة أنها تف)

( من هذه المادة، يجوز لوزير الخزانة أن يمنع هذه 3( حتى )أ()1المعايير المحددة في الفقرة )أ()

المؤسسة من فتح حساب مراسل أو حساب دفع وسيط في الواليات المتحدة وأن يحظر أو يفرض 

 .شروطا صارمة على االحتفاظ بحسابات مماثلة
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لفقرة )ب( من هذه المادة إال إلى الحد الذي تنص عليه ت( تنطبق عمليات الحظر الواردة في ا)

القوانين أو األحكام أو األوامر أو التوجيهات أو الرخص التي قد تصدر بموجب هذا األمر التنفيذي، 

 .وعلى الرغم من أي عقد مبرم أو أي رخصة أو ترخيص ممنوح قبل تاريخ هذا األمر التنفيذي

( من تشريع القوى 2)ب()203بأنواع المواد المحددة في المادة  أحدد بموجبه أن التبرع .3المادة 

(( من قبل أو 2)ب()1702من قانون الواليات المتحدة، المادة  50الفصل )االقتصادية الدولية الطارئة 

لحساب أو لصالح أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا األمر التنفيذي 

تي على التعامل مع الحالة الطارئة القومية المحددة في األمر التنفيذي سيضعف بشكل جدي من قدر

 .، وأحظر بموجبه التبرعات المماثلة بحسب ما هو محدد في هذه المادة12957رقم 

 :من هذا األمر التنفيذي على ما يلي 1تشتمل عمليات الحظر في المادة  .4المادة 

لع أو الخدمات من قبل أو لحساب أو لصالح أي شخص القيام بأي مساهمة أو توفير األموال أو الس

 .1أ( من المادة )تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الفقرة 

 .تلقي أي مساهمة أو توفير لألموال أو السلع أو الخدمات من أي شخص مماثل

من هذا األمر )أ( 1سيكون دخول أجانب تم تحديد إيفائهم بمعيار أو أكثر في الفقرة  .5المادة 

التنفيذي إلى الواليات المتحدة بدون قيود بغرض الهجرة أم غير الهجرة ضارا بمصالح الواليات 

المتحدة، وبالتالي، يتم بموجبه تعليق دخول األشخاص المماثلين إلى الواليات المتحدة، سواء كمهاجرين 

بالمادة األولى من اإلعالن  أو غير مهاجرين. ينبغي التعامل مع األشخاص هؤالء كأشخاص مشمولين

تعليق دخول األجانب الخاضعين لحظر السفر من ) 2012تموز/يوليو  24الصادر بتاريخ  8693رقم 

 .(مجلس األمن الدولي وعقوبات تشريع القوى االقتصادية الدولية الطارئة

تحاول  تهك أوأ( يتم حظر أي عملية تتهرب أو تتجنب أو تنوي أن تتهرب أو تتجنب أو تن) .6المادة 

 .أن تنتهك أيا من عمليات الحظر المحددة بموجب هذا األمر التنفيذي

 .ب( يتم حظر أي مؤامرة النتهاك أي من عمليات الحظر المحددة بموجب هذا األمر التنفيذي)

ال ينبغي أن ينطبق أي قسم من هذا األمر التنفيذي على العمليات التي تسير األعمال  .7المادة 

لخاصة بالحكومة االتحادية أو األمم المتحدة )بما في ذلك وكاالتها المتخصصة وبرامجها الرسمية ا

 .وصناديقها ومنظماتها ذات الصلة( من قبل موظفين أو مستفيدين أو متعهدين تابعين

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/05/09/trump-executive-order-against-iran 
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 وتراجع الهيمنة األميركية… الحزام والطريق تعزيز التعاون االقتصادي الدوليالصين،  - 4

 2019-05-13اإلثنين, 

 أو ما يُعرف بمبادرة الحزام« حزام واحد، طريق واحد»أطلقت الصين مبادرة 

 والطريق إحياءا لطريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين

 بالمئة من سكان العالم، 65دولة، أي نحو  68بالعالم، تغطي المبادرة اليوم 

 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، تعتبر من أكبر 40وما يقارب 

 كان االقتصاد 1820مشاريع البنية التّحتيّة واالستثمار في العالم. في عام 

 1952الصيني أكبر اقتصاد في العالم، ووصل إلى أدنى مستوياته خالل الفترة 

-1978. 

 واستمر ينمو بمعدالت 1978بدأ االقتصاد الصيني الُمخطط بالتوسع في عام 

 . في مسعى لدعم قدرتها الهائلة على2014بالمئة لغاية عام  10كبيرة قاربت 

 بإحياء طريق الحرير 2013التصدير وتعدد مصادر االستيراد بادرت الصين عام 

 سكك حديد، والطريق ويتضمن طرقاا سريعة وخطوط« الحزام»القديم وسمته 

 الهدف تعزيز التعاون االقتصادي واالجتماعي« الطريق»البحري القديم وسمته 

 «.الطريق»و« الحزام»بين الدول التي يمر بها كل من 

 مليار دوالر على هذا المبادرة، التي تتضمن 900أنفقت الصين أكثر من 

 المحاور التالية:

 تصدير، والمبادرة ستخلق تعاوناالمحور التجاري: الصين ترغب بتشجيع ال

 تجاريا يتحول تدريجياا إلى تحالفات تجارية ترسخ مكانة الصين. والبعد

 2017التجاري تنطلق منه الصين لتحقيق أهداف أخرى غير تجارية. في عام 

 بالمئة 16ارتفعت صادرات الصين إلى الدول التي تقع ضمن المسارين بنسبة 

 مئة.بال 27ونمت وارداتها بنسبة 

 المحور النقدي: تسعى الصين لزيادة نسبة التبادل التجاري بالعملة الصينية

 لتقليل تكلفة التبادل التجاري ووقت التسوية، قياسا بالتعامل« اليوان»

 بالدوالر أو اليورو، وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف بالنسبة للشركات

 وماليزيا تستخدم اليوانالصينية. روسيا وإيران وباكستان وفيتنام والهند 

 في التسويات التجارية. الصين تروج بشكل كبير الستخدام اليوان في
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 التعامالت التجارية والمشاريع لجعلها عملة احتياطية. فُتحت بورصة لتداول

 عقود النفط باليوان الصيني، وستسعى الصين لتطوير المبادرة الحالية لتكون

 «.وعملة واحدةحزام واحد وطريق واحد »مستقبالا 

المحور الجيوسياسي: المسار البحري والبري تم تصميمهما ألهداف أخرى جيوسياسية قد تولد 

 مستقبالا تحالفات من نوع آخر غير تجارية.

 نيسان 25، في بكين في الـ«حزام واحد، طريق واحد»انطلقت فعاليات منتدى 

 فالديمير بوتين،بلداا بينهم الرئيس الروسي  37بحضور قادة وزعماء  2019

 قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في ختام أعمال المنتدى، هذا العام كان

 المنتدى أكثر أهمية من المنتدى األول، قد وقعت اتفاقيات لمشاريع تزيد

 مليار دوالر. 64قيمتها على 

 يرغب الرئيس شي بإيجاد أسواق جديدة للشركات الصينية مثل شركات السكك –

 قطارات الفائقة السرعة باإلضافة إلى توفير أسواق لصادرات بكينالحديدية لل

 من اإلسمنت والصلب والمعادن األخرى ويأمل الرئيس شي في إيجاد مواطن رابحة

 الحتياطيات النقد األجنبي الضخمة لدى الصين. الرئيس تشي أعلن أن القمة

 ، مع سعي  «التعاون العالي الجودة»توصلت إلى توافقات واسعة بشأن تدعيم 

 تنمية»لطمأنة المتشككين في أن مشروع البنية التحتية الهائل سيركز على 

 أكد الرئيس الصيني أن مبادئ السوق ستطبق«. مفتوحة ونظيفة وصديقة للبيئة

 في جميع مشاريع التعاون التي تتضمنها المبادرة على حين تلعب الدول دوراا 

 ية الشراكة التجارية بين الدولداعماا، تعد هذه المبادرة منافسة التفاق

 المطلة على األطلنطي التي تقودها الواليات المتحدة. أشار البيان الختامي

 للقمة إلى أن الزعماء اتفقوا على أن يحترم تمويل المشاريع األهداف

 العالمية المتعلقة بالديون، وعلى الترويج للنمو االقتصادي الصديق للبيئة.

 الواليات المتحدة المبادرة الصينية، واتهامهاأّما على صعيد مهاجمة 

 بإيقاع الدول النامية في ديون بعرض تمويل رخيص ال يمكنها تحّمله، فقد

 حاول الرئيس شي في خطابه تبديد هذه المخاوف. قال الرئيس الصيني: إن

 ، في انتقاد لواشنطن التي تبنّت سياسات«الحمائية»المبادرة ستواصل رفض 

 الحزام»د الرئيس دونالد ترامب. يرى خبراء أن مبادرة حمائية في عه
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 تمثل األخذ بزمام الريادة العالمية، من المهام الرئيسية« والطريق

 للمبادرة التركيز األول على االستثمار في البنية التّحتيّة، والتّعليم

 ومواد البناء، والّسكك الحديديّة والطّرق الّسريعة، والّسيارات

 بكة الطّاقة والحديد والّصلب. المبادرة تضمنت مراحل وهي:والعقارات، وش

 الجسر القاري األوراسي الّجديد. -1

 روسيا. –منغوليا  –ممر الّصين 

 غرب آسيا. –آسيا الوسطى  –ممر الّصين 

 باكستان. –ممر الّصين 

 ميانمار. –الهند  –بنغالديش  –ممر الّصين 

 نية التّحتيّة التي تمر بها، وتقومتقوم كل دولة مشاركة بتمويل مشاريع الب

 البنك اآلسيوي –بنوك أنشئت لهذا الغرض بتقديم قروض للتمويل، وأهمها: 

 وصندوق طريق الحرير بالنسبة للّشرق AIBBلالستثمار في البنية التحتية 

 األوسط، تشير الخطط األولية للمبادرة إلى أن هناك ستة خطوط، يمر نصفها أو

 متوسط. ولعل أكثر ما يميّز الّسياسة الخارجيّةينتهي على ضفاف ال

 الّصينيّة في الّشرق األوسط هو تركيزها على تهدئة المنطقة، بسبب الحروب

 واإلرهاب والسعي لتوفير االستقرار األمني.

 بالمقابل، خالل السنوات الخمس الماضية، تجاوز حجم التجارة بين الصين

 تريليونات دوالر أميركي، بينما 6والدول األخرى المشاركة في المبادرة 

 مليار دوالر. 90تجاوزت استثمارات الصين في الدول المشاركة في المبادرة 

 نحن نفكر في إمكانية الربط»أوضح الرئيس الروسي فالديمير بوتين في القمة: 

 بطريق الحرير الصيني، وبالتالي إقامة طريق نقل عالمي وتنافسي، يربط شمال

 «.ب شرق آسيا بأوروباشرق، وشرق وجنو

 يُذكر أن الطريق البحري الشمالي هو وجهة نقل تمتد من المحيط األطلسي إلى

 المحيط الهادئ على طول سواحل شمالي روسيا في الدائرة القطبية الشمالية.

 نظراا لمحاوالت الواليات المتحدة، الهادفة إلى مواجهة النفوذ الروسي

 وبكين على بناء تعاون اقتصادي أعمق معالصيني في المنطقة، تعمل موسكو 

 بلدان آسيا والمحيط الهادئ األخرى، روسيا والصين تعمالن لبناء العالقات
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 اإلقليمية جنباا إلى جنب على تنفيذ مبادرة الشراكة االقتصادية الشاملة

 ، يتوافق تماماا مع مفهوم النهضة السلمية للصين، وهو ماRCEPاإلقليمية 

 اا أكثر نشاطاا في عمليات االندماج والمساهمة في التنميةيعني ضمناا دور

 واالزدهار العالمي.

 أخيراا أذكر بما كتبه نيوت غينغرش الذي كان رئيساا للكونغرس األميركي، في

 إّن سياساتنا تفشل ألنّها»نيسان الماضي قائالا:  29في » النيوزويك»مجلة 

 قع شّكلناها ألنفسنا كما أنليست مستندة إلى الواقع بل إلى صور عن الوا

 …«.جزءاا من قراءتنا للصين كان يعتمد على غرورنا وعلى رغباتنا

 الواقع أن غينغرش عبر عن مصادر قلق الغرب األميركي األوروبي ورؤيته

 الحقيقية القائمة على الخوف من الصين حاضرا ومستقبالا.

   د. قحطان السيوفي

 

 !ة الغاز األمريكيةالصين توجه ضربة موجعة لصناع - 5

  21 May ،2019 

على واردات الغاز  %25إلى  %10ابتداء من شهر يونيو سترفع الصين الرسوم الجمركية من 

 .الطبيعي المسال من الواليات المتحدة، ما يعد تحوال كارثيا لصناعة الغاز المسال في الواليات المتحدة

، فقبل أسبوعين اتهم الرئيس ”العدائية“وتأتي الرسوم الصينية ردا على إجراءات واشنطن 

األمريكي دونالد ترامب بكين بعرقلة المفاوضات التجارية، وأعلن زيادة الرسوم الجمركية على بضائع 

 .مليار دوالر 200صينية بقيمة 

كذلك وعد ترامب بتوسيع اإلجراءات لتشمل جميع الواردات الصينية، من جهتها ردت بكين 

 .مليار دوالر، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال 60ائع أمريكية بقيمة وزادت الرسوم على بض

وتعد سوق الغاز الطبيعي المسال في الصين األكبر واألسرع نموا في العالم، ووفقا لتوريس دياز 

فإن هذه السوق ستنمو خالل العام الجاري  RystadEnergy رئيس قسم أبحاث سوق الغاز في شركة

 .بنحو الربع

http://www.almanar.com.lb/framework/includes/uploads/2019/05/manar-06756520015584333771.jpg
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على هذه المعطيات فقد تقرر إطالق معظم مشاريع بناء محطات تسييل الغاز في الواليات  وبناء

خطوط لتسييل الغاز بطاقة  3المتحدة، حيث تم افتتاح مؤخرا مصنع للغاز في والية لويزيانا، يتضمن 

 .مليون طن سنويا 13.5إجمالية تبلغ 

ة لعالم، فقد صدرت الشركات األمريكيوبسبب الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في ا

مليون  1.4ألف طن فقط من الغاز المسال إلى الصين، مقارنة بـ 300خالل األشهر األربعة الماضية 

 .طن تم تصدريها خالل الفترة نفسها من العام الماضي

وفي خضم هذه التطورات تظهر فرصة ذهبية لدى شركات الغاز الروسية بزيادة حصتها في سوق 

 38از الصينية على حساب الحصة األمريكية، وخاصة مع قرب بدء تشغيل خط أنابيب جديد بطاقة الغ

 .لضخ الغاز من روسيا إلى الصين” قوة سيبيريا“مليار متر مكعب من الغاز سنويا يدعى 

 روسيا اليوم :المصدر

http://www.almanar.com.lb/5258926 

 

 الغارد: حرب التجارة بين أميركا والصين خطر على اقتصاد العالم - 6

 20/05/2019بتاريخ :  وكاالت –الحقيقة الدولية  

قالت كريستين الغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن الحرب التجارية بين الواليات 

 ويتها.المتحدة والصين قد تكون عامل خطر في أفق االقتصاد العالمي إذا لم يتم تس

وأبلغت الغارد رويترز أثناء زيارة إلى أوزبكستان "من البديهي، أن الخطر النزولي الذي لدينا 

 هو التوترات التجارية المستمرة بين الواليات المتحدة والصين".

وأضافت قائلة "وإذا لم تحل هذه التوترات، فمن الواضح أن ذلك عامل خطر سيستمر في 

 المستقبل".

 %3.5من  %3.3إلى  2019نقد الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للعام وخفض صندوق ال

 في توقعاته السابقة.

وحذر في ذلك الوقت من أن النمو قد يشهد المزيد من التباطؤ بسبب التوترات التجارية واحتماالت 

 خروج غير منظم لبريطانيا من االتحاد األوروبي.

 .2020وفي  2019ع أن يحقق النمو وثبة في نهاية لكن الغارد قالت إن صندوق النقد يتوق

http://www.almanar.com.lb/5258926
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وأثارت الواليات المتحدة غضب الصين هذا األسبوع عندما أعلنت عن وضع عمالق تكنولوجيا 

االتصاالت الصيني هواوي، أكبر مصنع لمعدات االتصاالت في العالم، في قائمة سوداء وهى خطوة 

نولوجيا من شركات أميركية بدون موافقة من تمنع الشركة الصينية من الحصول على مكونات وتك

 الحكومة.

وأشارت بكين إلى أن استئناف المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم سيكون بال مغزى ما لم 

 تغير واشنطن مسارها.

http://factjo.com/news.aspx?Id=67649 
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 االقتصاد العالمي باللغة اإلنكليزية والبولونية:  -ثانياا 

7 - Marcin Piątkowski: Polski sukces gospodarczy, czyli tę łódkę trudno 

wywrócić 

PAP Grzegorz Siemionczyk 08.03.2019 

Globalne liberalne elity tak chętnie mówią o nierównościach i o wykluczonych, ale nic 

z tym nie robią, a jednocześnie politycy, którzy są przez te elity krytykowani, próbują te 

problemy rozwiązywać. Rząd PiS z dnia na dzień praktycznie zlikwidował biedę w 

rodzinach wielodzietnych i na dodatek zrobił to w sposób odpowiedzialny fiskalnie. Mimo 

to na Harvardzie wszyscy mnie pytali, czemu tak źle się w Polsce dzieje - mówi Marcin 

Piątkowski, ekonomista. 

Plus Minus: Za kilka miesięcy ukaże się polski przekład pańskiej książki „Europe's 

Growth Champion", w której przedstawia pan wnioski płynące z historii gospodarczej 

Polski. Anglojęzyczny oryginał, opublikowany przed rokiem, zdobył na świecie spory 

rozgłos. Chciał pan w tej książce z pobudek patriotycznych opowiedzieć o sukcesie 

gospodarczym naszego kraju, czy raczej uznał pan, że ta historia ma uniwersalne 

przesłanie, stanowi dobrą ilustrację jakiejś teorii? 

Przyświecały mi oba te cele. Choć przez ostatnich 30 lat byliśmy europejskim mistrzem 

we wzroście gospodarczym, a przez ostatnie ćwierć wieku także światowym mistrzem w 

lidze państw na podobnym poziomie rozwoju, to ani w Banku Światowym, ani w 

Międzynarodowym Funduszu Walutowym, gdzie pracowałem wcześniej, nie 

przedstawiało się Polski jako przykładu sukcesu gospodarczego. Byłem tym sfrustrowany 

nie tylko jako Polak, ale także jako ekonomista. 

W obiegu jest wiele wyświechtanych przykładów państw, które odniosły sukces. 

Często mówi się o Singapurze, Korei Południowej, Chile. Ale ich modele rozwoju są z 

różnych powodów niemożliwe do naśladowania. Przykładowo, Korea przez większą część 

okresu doganiania rozwiniętych państw nie była krajem demokratycznym. Pomyślałem, że 

warto opowiedzieć, jak to się stało, że Polska, która przez większą część swojej 1000-

letniej historii była biedna i zacofana, nagle rozkwitła. Miałem jednak świadomość, że 

takie studium przypadku trzeba zuniwersalizować, żeby ktokolwiek chciał je przeczytać. 

Spróbowałem więc na podstawie historii gospodarczej Polski odpowiedzieć na 

https://www.rp.pl/autor/611/grzegorz-siemionczyk
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fundamentalne dla każdego ekonomisty pytanie, co sprawia, że jedne kraje są bogate, a 

inne są biedne. I myślę, że to się udało. 

Czy nie należałoby raczej mówić o sukcesie całej Europy Środkowo-Wschodniej? W 

końcu Czechy, Słowacja i Węgry też doświadczyły w ostatnich 30 latach znaczącego 

wzrostu PKB, a jeśli rozwijały się wolniej, niż Polska, to częściowo dlatego, że startowały 

z wyższego poziomu... 

Część polskiego sukcesu można oczywiście wytłumaczyć teorią konwergencji, wedle 

której im kraj jest biedniejszy, tym szybciej powinien rosnąć. Rozwój zgodny z tą teorią 

jest sam w sobie sporym osiągnięciem. Tylko 44 kraje, nie licząc kilku wyspiarskich rajów 

podatkowych i państw naftowych, cieszą się dziś wysokim dochodem per capita. 

Pozostałych 150 krajów jest biednych albo „buksuje" w miejscu i nie może dogonić tych 

bogatych. Niski poziom rozwoju stwarza więc potencjał szybkiego wzrostu, ale większość 

państw nie potrafi go wykorzystać. A z moich obliczeń wynika, że Polska osiągnęła nawet 

więcej. Gdyby decydował o tym tylko poziom rozwoju na początku transformacji, 

rozwijałaby się nieco wolniej. 

Czym zasłużyliśmy sobie na tę piątkę z plusem? 

Na pewno na mocną piątkę. Punktem wyjścia jest dla mnie instytucjonalna teoria 

rozwoju zaproponowana przez Darona Acemoglu, Simona Johnsona i Jamesa Robinsona. 

Według niej społeczeństwa dzielą się na wykluczające, oligarchiczne, czyli ekstraktywne, 

i włączające, inkluzywne. W tych pierwszych wąska elita rządzi dla własnych korzyści, w 

drugich zaś większość rządzi w interesie większości. Kluczem do rozwoju jest właśnie 

inkluzywność społeczna i ekonomiczna, którą można sprowadzić do praworządności, 

otwartych rynków i równych szans dla wszystkich. Prawie wszystkie 44 bogate kraje są 

demokratyczne i mają umiarkowany poziom nierówności. Inkluzywne społeczeństwo jest 

więc warunkiem koniecznym, aby wejść na ścieżkę rozwoju i stać się bogatym, ale nie 

wystarczającym, aby podtrzymać szybki rozwój przez dłuższy czas. Rozwój nigdy nie jest 

jednoczynnikowy. Ważne są też np. wartości i kultura, którymi podszyte są instytucje, jacy 

ludzie znajdują się u sterów polityki gospodarczej, geografia czy łut szczęścia. W Polsce 

przez ostatnich 30 lat, wbrew powszechnemu narzekaniu na nasze elity, wszystkie warunki 

sukcesu zostały spełnione. 
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Znów, wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej są demokratyczne, wszystkie 

mają też otwarte granice, sprawne rynki wewnętrzne, niezależne banki centralne itp. Co 

nam wyszło lepiej, niż na przykład Czechom czy Węgrom? 

Wiele rzeczy. Proszę zwrócić uwagę na przykład na to, że żadnemu spośród polskich 

decydentów gospodarczych z ostatnich 30 lat nie można było zarzucić nieuczciwości. 

Kiedy na zachód i na wschód od nas politycy „sprzedają się" biznesowi, to w Polsce wielu 

ministrów finansów po odejściu z rządu wracało do pracy na uczelnie. To wyjątkowe 

doświadczenie na tle regionu i świata. Ważne też oczywiście były kompetencje: 

praktycznie wszyscy polscy politycy gospodarczy od 1989 r. uczyli się ekonomii na 

Zachodzie. A np. w Bułgarii do 2002 r. żaden minister finansów nawet nie mówił po 

angielsku. Dzięki temu pod wieloma względami prowadziliśmy lepszą politykę, niż nasi 

sąsiedzi i stąd siła nabywcza dochodów przeciętnego Polaka od początku transformacji 

wzrosła prawie trzykrotnie, a przeciętnego Węgra nawet się nie podwoiła. 

Jedną z wielu dobrych decyzji – choć w praktyce nie bardzo mieliśmy wybór – była 

restrukturyzacja długu. W przeciwieństwie do nas Węgrzy uznali, że jeśli nie będą prosić 

zachodnich wierzycieli o umorzenie części długu, to w przyszłości ich obligacje będą 

bardziej wiarygodne i będą mniej płacili za kredyt. Wyszło jednak inaczej. W efekcie dług 

publiczny Węgier jest niewiele mniejszy niż w punkcie wyjścia, przewyższa dzisiaj 70 

proc. PKB, a w Polsce dzięki redukcji o połowę na początku lat 90. XX w. jest on poniżej 

50 proc. PKB. Pragmatyzm zaprocentował. 

Polska wyróżniała się też od początku pod względem rozwoju systemu edukacji. 

Więcej młodych ludzi niż w innych krajach – do niedawna ponad połowa młodych 

Polaków – kończyło studia. Poprawiła się też jakość edukacji, szczególnie na średnim 

poziomie. 

Podatnicy u nas nigdy nie musieli też bezpośrednio płacić za ratowanie banków, a na 

przykład na Węgrzech w okresie transformacji wystąpiły dwa kryzysy bankowe, które 

łącznie kosztowały 10 proc. PKB. Tę wyliczankę można długo ciągnąć. 

Wspomniał pan, że przez większą część swojej historii Polska była zacofana 

gospodarczo. Jak to możliwe, skoro podobno byliśmy jednym z prekursorów demokracji, 

która z kolei jest jedną ze składowych społeczeństwa inkluzywnego? 
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Ta nasza szlachecka demokracja była ułomna, oligarchiczna. O demokracji mówimy 

tylko dlatego, że spora część społeczeństwa – w zależności od szacunków od 5 do 10 proc. 

– miała władzę. Ale ta elita nie była zainteresowana polityką gospodarczą sprzyjającą 

rozwojowi. Rządziła tak, aby nikt nie mógł zaszkodzić jej pozycji. Dzisiaj 

powiedzielibyśmy, że to był jeden wielki „układ". I to odróżniało polską elitę od brytyjskiej 

czy holenderskiej. Tamta szlachta miała silną konkurencję w postaci mieszczaństwa i 

chłopstwa. U nas szlachta zmonopolizowała politykę i gospodarkę. Chłopi pańszczyźniani 

nie różnili się w zasadzie od niewolników, a mieszczaństwo nie było w stanie uzyskać 

autonomii, bo szlachta zwalczała rozwój miast, handlu i przedsiębiorczości. Na przykład 

nie mogąc zajmować się biznesem – groziła za to utrata tytułu szlacheckiego – powierzyła 

to obcokrajowcom, którzy nie mieli żadnych politycznych praw i nie zagrażali elicie. 

Polskie zboże eksportowali więc Holendrzy i Niemcy, a nie Polacy. 

Przedsiębiorcami też byli w większości obcokrajowcy bądź imigranci, aż do 1939 r. 

Krakowski Kazimierz był dzielnicą stworzoną przez szlachtę za murami miasta dla Żydów, 

którzy mieli stanowić przeciwwagę dla mieszczaństwa. Efekty tamtej polityki są zresztą 

widoczne do dzisiaj. Polska jest wciąż mniej zurbanizowana niż inne kraje regionu. 

Krótko mówiąc, szlachta stworzyła system oligarchiczny, który był korzystny dla niej, 

ale szkodliwy dla pozostałych 90 proc. społeczeństwa. Nie miała żadnych bodźców, aby 

coś reformować, tworzyć warunki do rozwoju gospodarczego. Polska tkwiła więc w 

oligarchicznej pułapce, z której wyrwały nas dopiero II wojna światowa i komunizm. 

Patrząc z perspektywy czasu, komunizm zmusił nas do wolności? 

Paradoks komunizmu, a po 1956 r. realnego socjalizmu, polega na tym, że choć 

doprowadził Polskę do katastrofy gospodarczej, to zarazem położył podwaliny 

późniejszego sukcesu. To dlatego, że zlikwidował feudalne, oligarchiczne i szkodliwe 

struktury społeczne, podniósł miliony chłopów i robotników ze skrajnego ubóstwa, 

stworzył egalitarne, mobilne i dobrze wykształcone społeczeństwo. Ta inkluzywność była 

oczywiście przykryta licznymi dysfunkcjami PRL-u, ale zaprocentowała, gdy upadł. 

Można to przedstawić tak, że Polska przez większą część historii była starym dorzeczem, 

w którym żyło tylko kilka tłustych ryb, a reszta przymierała głodem. PRL ożywił to 

dorzecze, a Balcerowicz, Kołodko i inni swoimi reformami przekopali rów między nim a 

głównym korytem rzeki. 
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Skąd wiadomo, że bez komunizmu by się nam nie udało? Same wojny nie 

wystarczyłyby, aby obalić stary porządek? 

Nie wiadomo, ale faktem jest, że większość spośród 150 krajów, którym nie udało się 

doszlusować do bogatej elity, tkwi w oligarchicznej pułapce. Tam wciąż panuje system, w 

którym pełną kontrolę nad gospodarką i polityką ma wąska grupa ludzi. Taki system 

niezwykle trudno jest zreformować od wewnątrz, bo elity – jak np. Dzisiejsi oligarchowie 

w Rosji – są silne, żyją dostatnio i nie mają interesu w tym, aby coś zmieniać. 

Czarne dziury w kosmologii zostały tak nazwane, bo mają tak dużą siłę grawitacji, że 

nie wydostaje się z nich światło. Systemy oligarchiczne są podobne. Siła oligarchicznych 

elit jest tak duża, że państwa mogą na zawsze tkwić w rozwojowej pułapce. Dlatego w 

ostatnich 500 latach tylko nielicznym krajom, np. Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji, 

udało się samodzielnie zreformować i wkroczyć na ścieżkę wzrostu. Większość spośród 

44 zamożnych dzisiaj krajów potrzebowała do tego zewnętrznego szoku. Europie 

Zachodniej zapewnił taki szok Napoleon, Azji – Amerykanie, a Polsce – Stalin. 

Spostrzeżenie, że zewnętrzna przemoc w różnej formie była kluczowym czynnikiem 

wyjścia z oligarchicznej, ekstraktywnej pułapki i stworzenia inkluzywnego społeczeństwa 

kluczowego dla rozwoju to mój oryginalny wkład w instytucjonalną teorię rozwoju 

Acemoglu, Johnsona i Robinsona. Oni mówią, że społeczeństwa ekstraktywne tkwią w 

stagnacji, a inkluzywne kwitną, ale nie tłumaczą, jak kraj może przesunąć się z jednego 

systemu do drugiego. 

Jaka w takim układzie jest rola instytucji rozwojowych, takich jak Bank Światowy, 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju itp.? Skoro wyrwać kraj z ekstraktywnej pułapki 

jest tak trudno, że w przeszłości wymagało to rozlewu krwi, to ubogim krajom mogą 

pomóc tylko zbrojne interwencje, a nie tabuny doradców, transfery funduszy itd. 

Zgadzam się, że w świetle tej teorii rozwoju perspektywy dołączania kolejnych państw 

do grupy bogatych są pesymistyczne. Ubóstwo jeszcze długo nie zniknie. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy chcą dobrze i w krajach ubogich 

robią, co mogą, ale koniec końców często sprowadza się to do malowania samochodu, w 

którym nie działa silnik. Świat pomaga Afryce od ponad 60 lat, w tym czasie wydano tam 

około 3 bln dol. A mimo to dystans tego kontynentu wobec zamożnych krajów jeszcze się 
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zwiększył. Np. Nigeria od uzyskania niepodległości w 1960 r. uzyskała ponad 800 mld 

dol. wpływów z ropy, lecz 40 proc. tamtejszego społeczeństwa żyje w biedzie. 

W pomocy rozwojowej nie chodzi też o braku dostępu do wiedzy. Decydenci z ubogich 

krajów dobrze wiedzą, co robić. Mogą korzystać z całej rzeszy doradców z Banku 

Światowego, MFW, think tanków i organizacji pozarządowych czy zatrudniać 

ekonomicznych noblistów. Ale często nie chcą z tej wiedzy korzystać, bo w 

oligarchicznych społeczeństwach celem elit jest utrzymanie systemu, który dla nich jest 

korzystny, a niekoniecznie dobrobyt całego społeczeństwa. Problemem nie jest brak 

pieniędzy czy wiedzy, ale brak chęci. To trudno zmienić. 

Ostatnie interwencje zbrojne demokratycznego świata w krajach niedemokratycznych 

też jednak nie kończyły się dobrze. 

Interwencje zbrojne nie mogą być rozwiązaniem, z wielu oczywistych powodów, 

nawet jeśli wiemy, że historycznie często były dla biednych krajów punktem zwrotnym. 

Instytucje rozwojowe i cały bogaty świat jest więc skazany na politykę małych kroków. 

Mogą na przykład naciskać na władze biednych krajów, aby otwierały rynki, budowały 

kluczową infrastrukturę, ściągały podatki od najbogatszych i zapewniały powszechny 

dostęp do edukacji tak, aby dać szanse na powstanie inkluzywnego społeczeństwa i 

wyrwanie kraju z ekstraktywnej pułapki. Jednym z bodźców, oprócz dostępu do pieniędzy, 

mogłaby być np. Obietnica dostępu do rynku pracy w krajach bogatych. I jednocześnie 

skuteczna blokada dla transferu miliardów dolarów skradzionych przez elity biednych 

krajów. Ale czekając na takie zmiany nie wstrzymywałbym oddechu, niestety. 

Podziela pan obawy Thomasa Piketty'ego, że wzrost nierówności majątkowych 

doprowadzi w niektórych krajach do odrodzenia oligarchii, a z czasem wepchnie je 

ponownie w ekstraktywną pułapkę? 

Tak. Droga od modelu ekstraktywnego do inkluzywnego nie musi być 

jednokierunkowa. Jeśli pozwoli się elitom uzyskać dominującą pozycję – a to jest w 

gospodarce rynkowej naturalny proces – mogą stworzyć system, który będzie działał tylko 

dla nich i ich dzieci. Gromadzące się w Davos elity już teraz sterują systemem 

politycznym, a jednocześnie szerzą propagandę, że wszystko jest w porządku, że nie trzeba 

nic zmieniać. Już dziś można się zastanawiać, czy na przykład USA to jeszcze kraj 

inkluzywny, czy już oligarchiczny, rządzony przez wąską elitę plutokratów z obu części 
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sceny politycznej. Dlatego w Polsce należy zrobić wszystko, aby elita nie odleciała reszcie 

społeczeństwa. Tak było wcześniej w historii i nie można dopuścić, aby się to powtórzyło. 

W Polsce też widać niepokojący wzrost nierówności, czy chodzi tylko o to, żeby mieć 

świadomość tego zagrożenia? 

PRL, pomimo wszystkich swoich absurdów, sprawił, że Polska stała się krajem 

egalitarnym. I w odróżnieniu od innych krajów w regionie nie zaprzepaściliśmy tego 

osiągnięcia w okresie transformacji. Nie mamy oligarchów m.in. Dzięki temu, że reformy 

na początku transformacji szybko zniszczyły wszelkie monopole, na których można by się 

uwłaszczyć. Jednocześnie mieliśmy sporo szczęścia, bo nie powiodła się szybka, masowa 

prywatyzacja. W 1996 r., gdy taka prywatyzacja ruszyła, mieliśmy już wolne media, mocne 

instytucje, a przede wszystkim było wiadomo, ile warte są prywatyzowane aktywa. Nie 

dało się więc kupić państwowych firm za bezcen tak jak w innych krajach regionu, gdzie 

prywatyzacja zaczęła się na początku lat 90. No i nie mamy tyle ropy, gazu i innych 

surowców naturalnych, by sprzyjało to oligarchizacji. Mimo to w ostatnich 30 latach 

nierówności w Polsce wzrosły, szczególnie majątkowe. W kraju, którym przez większą 

część historii uprzywilejowani rządzili we własnym interesie, to zjawisko jest problemem. 

Na szczęście obecny rząd, nawet jeśli pod innymi względami zasługuje na krytykę, zdaje 

się to rozumieć. Uszczelnianie systemu podatkowego, zwiększanie jego progresywności, 

podwyższanie płacy minimalnej i 500+ to rozwiązania, które zmniejszyły nierówności i 

zwiększyły inkluzywność. To nam się dobrze przysłuży. 

A czy nie jest tak, że w zglobalizowanym świecie powinniśmy się raczej obawiać 

rosnących wpływów wielkich, transnarodowych korporacji, niż lokalnych krezusów? 

Przecież nawet oni są bezsilni na tle globalnej elity. 

Zgadzam się. Jesteśmy częścią światowej gospodarki, w której umacniają się globalne 

monopole. Nie chodzi tylko o firmy internetowe, choć to najbardziej widoczny przejaw 

postępującej monopolizacji. Większość przychodów takich firm pochodzi z renty 

monopolisty, a nie z tego, że są innowacyjne. To jest jednak problem, którego Polska 

samodzielnie nie rozwiąże, to jest zadanie dla UE. Moim zdaniem należałoby wprowadzić 

paneuropejski podatek dla około 2 tys. Największych korporacji transnarodowych. Chodzi 

o dodatkowy podatek dla firm, które najwięcej zyskują na istnieniu wspólnego unijnego 

rynku, ale najmniej za dostęp do niego płacą i najbardziej oszukują, bo zyski transferują 
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do rajów podatkowych. Dochody z takiego nowego podatku, które mogłyby sięgać prawie 

100 mld euro rocznie, można by przeznaczyć na wprowadzenie np. 1000+, rocznego 

transferu dla każdego unijnego dziecka. Nie tylko zwiększylibyśmy dzięki temu 

inkluzywność – bo 1000 euro rocznie miałoby o wiele większą wartość dla młodego 

Bułgara czy Polaka niż dla Holendra czy Luksemburczyka – ale stworzylibyśmy też 

Europejczyków, bo mało co lepiej buduje świadomość niż pieniądze na koncie. Przy 

okazji, dalibyśmy szanse polskim przedsiębiorcom na bardziej wyrównaną walkę z 

globalnymi koncernami. Inaczej prawdopodobieństwo wygrania Pesy z Siemensem będzie 

dalej takie samo jak Legii z Realem. 

Pochwalił pan rząd PiS za politykę, która może zapobiec narastaniu nierówności. Ale 

jednocześnie ten rząd ingeruje w niezależność sądownictwa. Czy to nie jest osłabianie 

kluczowej dla inkluzywnego społeczeństwa instytucji? 

Zmiany w sądownictwie, w tym osłabianie pozycji Trybunału Konstytucyjnego, są 

zagrożeniem dla przyszłości Polski. Praktycznie nigdy nie mieliśmy u nas rządów prawa – 

sprawy zawsze brało się w swoje ręce – i dopiero od 30 lat takie państwo prawa budujemy. 

A bez rządów prawa, jak pokazuje historia gospodarcza, rozwój jest niemożliwy. Martwią 

mnie też skutki reformy edukacji, bo jest ona niezgodna z globalnymi trendami, oraz 

obniżenie wieku emerytalnego, które zmniejszyło podaż pracy. 

Ale też dziwi mnie, że gdy na świecie mówi się o Polsce, to właśnie tylko w tym 

kontekście, zupełnie zapominając o tym, że ten zły rząd robi też dobre rzeczy. To jest 

pewien paradoks, że globalne liberalne elity tak chętnie mówią o nierównościach i o 

wykluczonych, ale nic z tym nie robią, a jednocześnie politycy, którzy są przez te elity 

krytykowani, próbują te problemy rozwiązywać. Rząd PiS z dnia na dzień np. Praktycznie 

zlikwidował biedę w rodzinach wielodzietnych i na dodatek zrobił to w sposób 

odpowiedzialny fiskalnie. A mimo to na Harvardzie, gdzie pisałem książkę, wszyscy mnie 

pytali, czemu tak źle się w Polsce dzieje. 

Może dlatego, że zmiany w sądownictwie to niejedyny punkt programu PiS, który 

może budzić obawy. Rząd zwiększa rolę spółek państwowych, a jednocześnie bardziej niż 

poprzednicy ingeruje w ich działanie. Nie da się też zaprzeczyć, że zwiększył mocno 

wydatki publiczne i dopiero w okresie spowolnienia da się rzetelnie ocenić, czy zrobił to 

w sposób odpowiedzialny fiskalnie. Między innymi za to jest krytykowany przez 
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środowisko Leszka Balcerowicza, którego reformy – jak pan przyznaje – walnie 

przyczyniły się do naszego sukcesu gospodarczego. 

Gdy Polska wygrała na Stadionie Narodowym z Niemcami 2:0, to nikt nie wytykał 

naszym piłkarzom, że wygrali, bo Niemcy byli rozluźnieni po wygranych mistrzostwach 

świata. Sukcesy w okresie dobrej koniunktury nie przestają być sukcesami, bo dobrą 

koniunkturę trzeba umieć wykorzystać. Z jakiegoś powodu 150 państw na świecie nie 

potrafi tego zrobić. Gdyby potrafiły, nie byłoby biedy na świecie. Poza wszystkim, nie ma 

żadnego powodu, aby celem polskiego rządu była nadwyżka budżetowa. Polska ma 

ogromne potrzeby inwestycyjne. A inwestycje w nowe połączenia kolejowe czy drogowe 

mają stopę zwrotu wielokrotnie wyższą niż koszt ich finansowania, który wynosi około 3 

proc. Nie powinniśmy oszczędzać za wszelką cenę, tylko inwestować, aby odrobić nasze 

tysiącletnie zacofanie. A dług trzeba systematycznie zmniejszać, nie tnąc wydatki na oślep, 

ale na drodze wzrostu gospodarczego, tak jak do tej pory. 

Wśród filarów państwa inkluzywnego wymienił pan otwartość granic i rynków. 

Nietrudno o wrażenie, że program PiS idzie w przeciwnym kierunku: umacniania spółek 

państwowych, wspierania rodzimych firm kosztem zagranicznych, dystansowania się od 

UE. 

Tak, nieskrępowany handel jest ważny, bo wpiera gospodarczy rozwój, ale globalne 

liberalne elity, które do tego nawołują, zapominają o tym, że trzeba także pomagać tym, 

którzy na tym znoszeniu barier tracą. Tak jak na przykład mieszkańcy Detroit, którzy 

stracili pracę w sektorze motoryzacyjnym, czy mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, którzy 

stracili pracę w hutnictwie. Korzyści, które państwo odnosi z otwartych granic, w jakiejś 

części trzeba oddać przegranym w formie inwestycji w infrastrukturę, wysokiej jakości 

szkolnictwa, bezpośrednich transferów itp. Mam wrażenie, że obecny rząd to rozumie, 

dostrzega potrzebę inwestowania w zapóźnione regiony i wspierania poszkodowanych 

grup społecznych. Jeśli zaś chodzi o niechęć do kapitału zagranicznego, to widać ją na 

poziomie retoryki, ale już nie w praktyce. Premier Morawiecki rano mówi elektoratowi, że 

jesteśmy kolonią Niemiec i musimy z tym skończyć, a wieczorem przecina wstęgę w nowej 

fabryce Mercedesa. W rządzie jest wielu pragmatycznych ekspertów, jak Jerzy Kwieciński 

czy Jadwiga Emilewicz, którzy nieustannie zabiegają o nowe inwestycje, o napływ kapitału 
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z zagranicy. Retoryka PiS nie jest mi bliska, ale na szczęście rzadko przekłada się na 

praktykę. 

Z tego, co pan mówi, można wyciągnąć wniosek, że polska gospodarka jest na 

autopilocie, że nie sposób nic zepsuć. 

Bo w pewnym sensie tak jest. Patrząc w szerszej perspektywie, Polska jest łódką na 

środku wielkiej rzeki, którą jest inkluzywny rozwój gospodarczy. Rzeka ma bardzo silny 

nurt i trzeba się natrudzić – stać się np. Wenezuelą – aby tę łódkę znów zepchnąć do 

starorzecza albo ją wywrócić. Jeśli będziemy trochę silniej wiosłowali lewym wiosłem 

albo prawym, to aż tak wiele to nie zmieni. Dlaczego Dania jest dziś zamożnym krajem? 

Nie dlatego, że przez 20 lat rosła w tempie 5 proc. rocznie, tylko dlatego, że przez 100 lat 

rosła w tempie 2 proc. rocznie. Tamtejsza gospodarka ma tak mocne fundamenty, że trudno 

je popsuć. Polska i inne kraje naszego regionu są w coraz bardziej podobnej sytuacji. Jedne 

wiosłują szybciej, inne wolniej, ale wszystkie – z wyjątkiem jeszcze przez kilka lat Czech 

– są dziś relatywnie do Zachodu najbogatsze w swojej historii, przeżywają złoty wiek. 

Chcielibyśmy jednak, aby łódka płynęła jak najszybciej. Czy na przykład dyskusja na 

temat przyjęcia euro ma w tym kontekście jakiekolwiek znaczenie? 

Euro ma fundamentalne znaczenie symboliczne, ale mniejsze ekonomiczne. Przyjęcie 

tej waluty nie zdecyduje o przyszłości polskiej gospodarki, bo o niej będą decydować 

trendy demograficzne, innowacje, edukacja, otwarte granice, jakość instytucji. Ale 

przyjęcie euro na dobrych warunkach może nam kiedyś pomóc. Moim zdaniem, 

powinniśmy trzymać nogę w drzwiach do strefy euro, deklarować wolę przystąpienia do 

tego klubu, ale z samym wejściem możemy poczekać do czasu, gdy korzyści z wejścia 

będą oczywiste. Innymi słowy, Polska powinna się zaręczyć z euro, ale nie spieszyć się ze 

ślubem. 

Dr Marcin Piątkowski – ekonomista pracujący w Pekinie, adiunkt w Akademii Leona 

Koźmińskiego w Warszawie, wizytujący ekonomista na Uniwersytecie Harvarda, autor 

książki pt. „Europe's Growth Champion. Insights from the Economic Rise of Poland" 

wydanej nakładem Oxford University Press 
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8 - Ustawę frankową mogą czekać spore zmiany 

123RF  Maciej Rudke 07.03.2019 

Fundusz konwersji nie będzie workiem bez dna. Niepewne są zapisy o 

wykorzystywaniu środków innych banków. 

W przyszłym tygodniu Sejm zajmie się przyjętym przez Komisję Finansów 

Publicznych projektem ustawy frankowej, która ma wejść w życie z początkiem lipca. 

Czytaj także: Banki walczą o zmiany w ustawie frankowej 

Zgodnie z ustawą ma powstać fundusz konwersji, na który złożą się banki mające 

hipoteki walutowe i z którego finansowane mają być przewalutowania, co może kosztować 

sektor maksymalnie 2,5 mld zł w pierwszym pełnym roku obowiązywania. 

Ustawa przewiduje, że wyłączone z niej będą banki w programach naprawczych, więc 

ich klienci nie będą mogli korzystać z przewalutowań, co wzbudza protesty 

kredytobiorców Getin Noble i BOŚ. Pojawia się zarzut, że to nierówne traktowanie 

klientów i zapis ten jest niekonstytucyjny. – Rozumiem te obawy, ale w toku prac nikt nie 

zaproponował lepszego rozwiązania – mówi Tadeusz Cymański, szef podkomisji ds. 

ustawy frankowej. 

Kolejna kontrowersja to brak kryteriów dochodowych i majątkowych, które 

powodowałyby, że konwertować hipoteki mogłyby tylko (albo w pierwszej kolejności) 

osoby w najtrudniejszej sytuacji. To rodzi zarzut, że najwięcej nominalnie na konwersji, 

która wiązać się musi z przewalutowaniem po znacznie niższym kursie niż bieżący (bo 

inaczej dla klientów byłoby to mało opłacalne), najbardziej skorzystają najbogatsi 

frankowicze. Zdaniem Cymańskiego kryteriów takich być nie powinno, bo konwersja nie 

ma mieć charakteru pomocy w spłacie, ale dać możliwość obiecanego wyborcom 

dobrowolnego przewalutowania. 

– Klientami mającymi małe zarobki i duże raty zajmie się fundusz wsparcia. 

Ewentualne klauzule abuzywne i nieodpowiednie naliczanie spreadów to kwestia sądów. 

Fundusz konwersji zaś ma zmusić banki do zaoferowania klientom odpowiednich 

warunków przewalutowania – wyjaśnia Cymański. 

Jeśli bank nie wykorzysta składki na przewalutowania w pół roku od wpłaty, z 

pieniędzy tych będzie mogła skorzystać konkurencja (o ile sama wykorzysta co najmniej 

80 proc. swoich składek). Z naszych informacji wynikało, że ten kontrowersyjny zapis 

https://www.rp.pl/autor/246/maciej-rudke
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może zostać zmieniony w drugim czytaniu. – Gdyby tego zapisu nie było, banki nie byłyby 

zmotywowane do tego, aby oferować klientom atrakcyjne warunki przewalutowania. Ostre 

protesty nie mogą ujść uwadze rządu. Są obawy o ten zapis, ale nasi prawnicy przekonują, 

że można go wybronić w razie ewentualnych pozwów. Proces legislacyjny nie jest 

zakończony – mówi Cymański, wskazując, że losy tego przepisu nie są przesądzone. 

Banki chciały ścisłego określenia okresu, w którym składki będą pobierane. Cymański 

podkreśla, że fundusz nie będzie „workiem bez dna". – Jeśli wpłacone przez banki środki 

nie będą wykorzystywane, rada może zmniejszyć lub nawet wygasić płacenie kolejnych 

składek – dodaje. 
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9 - Banki apelują do posłów i senatorów o wstrzymanie ustawy frankowej 

Bloomberg Maciej Rudke 22.02.2019 

Parlamentarne prace nad ustawą frankową postępują, więc Związek Banków Polskich 

próbuje różnymi sposobami je wstrzymać. 

Związek Banków Polskich zwraca się o odstąpienie od działań podejmowanych w 

parlamencie „motywowanych bieżącym interesem politycznym, które pod pozorem 

pomocy kredytobiorcom frankowym mogą doprowadzić do destabilizacji polskiego 

sektora bankowego. Taka możliwość staje się szczególnie groźna wobec postępującego 

spowolnienia gospodarczego w Europie". ZBP powołuje się na poczucie 

odpowiedzialności za stabilność polskiego systemu bankowego, poszanowanie porządku 

konstytucyjnego, zasad sprawiedliwości społecznej i trwałości stosunków 

zobowiązaniowych.  

W ocenie ZBP, przyjęte w prezydenckim projekcie ustawy o wsparciu kredytobiorców 

mieszkaniowych rozwiązania są zbyt daleko idące i wypaczają jej socjalny charakter. 

„Zmieniają pierwotną intencję ustawodawcy, jaką było wsparcie kredytobiorców 

mieszkaniowych, którzy z przyczyn niezależnych od siebie znaleźli się w trudnej sytuacji 

ograniczającej możliwość spłaty kredytu bez względu na jego walutę. Wprowadzone 

zmiany niesprawiedliwie faworyzują jedną grupę kredytobiorców – kredytobiorców 

https://www.rp.pl/licencja
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walutowych - kosztem wszystkich pozostałych klientów banków. Dzieje się to w sytuacji, 

w której kredyty walutowe należą do najlepiej spłacanych w Polsce” - piszą bankowcy.  

Czytaj także:  Większość Polaków jest przeciwko pomocy frankowiczom  

Wczoraj sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt, przedstawiony 

przez prezydenta w sierpniu 2017 r. Oprócz poluzowania warunków wymaganych do 

wsparcia kredytobiorców mieszkaniowych mających problemy z regulowaniem rat (bez 

względu na to czy są złotowe czy walutowe), zakłada powołanie specjalnego funduszu 

konwersji. Będą się na niego składać banki mające hipoteki walutowe, co może je w 

pierwszym pełnym roku kosztować łącznie do 2,5 mld zł, i z funduszu tego finansowane 

będą „dobrowolne” przewalutowania. 

Według ZBP regulacja ta będzie nieuprawnioną ingerencją we wcześniej zawarte 

umowy i spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa oszczędności obywateli 

zgromadzonych w polskich bankach. „Stwarza ona warunki do niekontrolowanej 

spekulacji walutą, wpływającej na osłabienie kursu złotego, wzrost kosztów obligacji 

skarbowych oraz szeregu niekorzystnych dla gospodarki zjawisk na rynku finansowym. 

Oznaczać będzie zmniejszenie zdolności do kredytowania gospodarki i nieuchronnie 

droższe usługi bankowe dla Polaków. Praktycznie przymusowa konwersja kredytów 

walutowych będzie zamianą ryzyka walutowego na realne ryzyko stopy procentowej 

oznaczające wyższe raty kredytów, co w przyszłości może stać się powodem podobnych 

roszczeń klientów wobec banków oraz właścicieli banków względem Skarbu Państwa” – 

twierdzą bankowcy. 

ZBP podkreśla, że popiera rozwiązania wspierające kredytobiorców znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc powinna jednak dotyczyć wyłącznie osób, które 

faktycznie jej potrzebują, a podejmowane działania nie będą destrukcyjne dla stabilności 

systemu. 
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10 - Większość Polaków jest przeciwko pomocy frankowiczom 

Maciej Rudke 18.02.2019 

Większość Polaków uważa, że przygotowywana ustawowa pomoc frankowiczom jest 

niesprawiedliwa. Obawiają się, że to na nich spadnie koszt pomocy. 

Przyśpieszyły prace nad ustawą frankową, zaproponowaną przez prezydenta Andrzeja 

Dudę, która zakłada pomoc osobom mającym hipoteki walutowe. Za przewalutowania 

mają płacić banki – w pierwszym roku obowiązywania ustawy koszt może sięgnąć 2,5 mld 

zł w skali całego sektora. Jednak Polacy są przeciwni takiemu rozwiązaniu, a PiS może 

więcej stracić niż zyskać na jego wprowadzeniu – wynika z badania przeprowadzonego 

przez Kantar Public na zlecenie Instytutu Jagiellońskiego. 

POLACY SĄ PRZECIWKO POMOCY 

Nieco ponad połowa Polaków (51%) jest zdania, że żaden kredytobiorca nie powinien 

otrzymywać pomocy od państwa w celu spłaty kredytu bez względu na to, jaki kredyt 

posiadają i w jakiej jest on walucie. Osoby, które są zwolennikami pomocy dla 

kredytobiorców mających problemy (41%), najczęściej uważają, że wszyscy tacy klienci 

powinni być objęci pomocą, niezależnie od waluty zobowiązania (17%). Ponad dwie 

trzecie Polaków to przeciwnicy udzielania pomocy kredytobiorcom frankowym (68%). 

Najmniejszy odsetek (tylko 4%) przyznałby pomoc tylko osobom, które spłacają kredyt w 

obcej walucie, niezależnie od sytuacji materialnej tych osób.  

Czytaj także: Ustawa dyskryminuje niektórych frankowiczów  

Polacy w większości są zdania, że pomoc frankowiczom jest niesprawiedliwa, zarówno 

dla wszystkich Polaków, jak i klientów banków oraz posiadaczy kredytów w złotówkach i 

innych niż franki walutach obcych. Badani nie akceptują również konsekwencji, jakie 

wiążą się z wdrożeniem pomocy dla kredytobiorców, miedzy innymi: podwyższenia opłat 

bankowych, wyższych kosztów kredytów oraz strat w sektorze gospodarczym i socjalnym. 

Ustawa prezydenta Andrzeja Dudy również jest nieakceptowana przez większą część 

Polaków (37%), ale zbliżony odsetek badanych pozostaje obojętny (30%) lub jest za 

wdrożeniem tej ustawy (26%). Jednakże badani są zdania, że jest to rozwiązanie dobre 

tylko dla frankowiczów lub osób, których kredyty są najwyższe. Co ciekawe tylko 30% 

frankowiczów, zaledwie o 4 pkt proc. więcej niż ogół badanych Polaków, jest 

zwolennikiem prezydenckiej ustawy i aż 38% jest jej przeciwna. 

https://www.rp.pl/autor/246/maciej-rudke
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FRANKI A POLITYKA 

Obecnie jest około 470 tys. hipotek frankowych (do tego dochodzi kilkadziesiąt tysięcy 

w euro), które spłaca 817 tys. osób (to głównie małżeństwa). Jest więc to całkiem spora 

grupa potencjalnych wyborców i to pewnie dlatego Andrzej Duda w kampanii wyborczej 

wiosną 2015 r. zadeklarował, że w rok od objęcia procedury przyjęta zostanie ustawa 

pomagająca kredytobiorcom walutowym. 

Czytaj także:  Banki krytykują ustawę frankową  

Z badania Instytutu Jagiellońskiego wynika, że wprowadzenie pomocy wyłącznie dla 

posiadaczy kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich nie miałoby większego 

wpływu na preferencje wyborcze większości Polaków. Jednakże, zmiana ta przyczyniłaby 

się nieznacznie do większego poparcia opozycji wśród ogółu Polaków - 10% badanych 

deklaruje, że chętniej głosowaliby na opozycję, gdyby taka pomoc została wprowadzona, 

a niemal jedna czwarta (23%) twierdzi, że zniechęciłoby ich to do głosowania na partię 

rządzącą. 18% badanych miałoby również gorsze zdanie o prezydencie Andrzeju Dudzie. 

Kredytobiorcy również w większości deklarowali, że wprowadzenie pomocy nie miałoby 

wpływu na ich preferencje wyborcze. Jednakże grupa ta, częściej niż ogół Polaków, 

zniechęciłaby się do partii rządzącej (25%), a przekonała do opozycji (15%). Wśród 

frankowiczów widoczny jest odwrót od opozycji, na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. 

Gdyby Prawo i Sprawiedliwość zrezygnowało z wprowadzenia pomocy kredytobiorcom 

frankowym, co czwarty Polak (25%) byłby zadowolony z takiego obrotu spraw, a 20% 

odebrałaby to negatywnie. Jednak większość z nich również w tym przypadku pozostaje 

obojętna (50%). W przypadku zdecydowanej większości Polaków rezygnacja z 

wprowadzenia wsparcia dla frankowiczów nie miałaby wpływu na ocenę prezydenta, 

natomiast odsetek badanych, w których przypadku miałoby to pozytywny wpływ, jest taki 

sam, jak odsetek tych, którzy uważają, że mieliby gorsze zdanie o prezydencie w takiej 

sytuacji (12%). Rezygnacja z wprowadzenia takiej pomocy częściej zostałaby pozytywnie 

odebrana przez kredytobiorców (30%) niż przez Polaków. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 

https://www.rp.pl/Banki/190219379-Wiekszosc-Polakow-jest-przeciwko-pomocy-

frankowiczom.html 

 

https://www.rp.pl/Banki/301299921-Banki-krytykuja-ustawe-frankowa.html
https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
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11 - Oil optimists stay the course even as demand headwinds loom 

Long-only bets on an increase grew by 5 per cent, the most since July. 

 Bloomberg| By Alex Nussbaum   Mar 09, 2019, 09.57 AM IST 

Oil’s future is also “highly dependent" on how the ongoing US-China trade war plays 

out, added Gene McGillian, vice president of market research at Tradition Energy. 

Hedge funds keep betting on an oil rally, even with prices stuck in neutral.  

Investors pushed bullish wagers on West Texas Intermediate crude prices to their 

highest in a month and cut short-selling bets to the lowest since October, apparently 

convinced that dwindling global supplies will be more than enough to withstand a weaker 

economy.  

Futures in New York ended the week up by a mere 0.5 per cent, with disappointing 

reports on US jobs, Chinese exports and global economic growth clouding the outlook for 

energy demand. But money managers appear to be focusing on the impact of OPEC output 

cuts, a pipeline explosion in Nigeria and US sanctions on Iran and Venezuela.  

 “There probably is some expectation that something is going to force production to go 

lower somewhere," said Leo Mariani, a Keybanc Capital Markets Inc. analyst. That’s “fired 

up a little optimism in crude -- but I think we need to see some more follow-through."  

 

 

Net-long WTI positions -- the difference between bullish and bearish bets -- climbed by 15 

per cent to 151,560 options and futures contracts for the week ended March 5, according 

https://economictimes.indiatimes.com/oil-india-ltd/stocks/companyid-4547.cms
https://economictimes.indiatimes.com/topic/OPEC
https://economictimes.indiatimes.com/definition/Markets
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to US Commodity Futures Trading Commission data released Friday. It was the first time 

since late December that investors had access to up-to-date positioning data. The figures 

had been unavailable during the US government shutdown and then delayed for weeks 

after it ended. 

Long-only bets on an increase grew by 5 per cent, the most since July. Wagers on a 

decline were cut by 13 per cent.  

The picture for Brent crude, the global benchmark, was more muddled, with money 

mangers edging back on both bullish and bearish positions. Long-only wagers fell by 1.5 

per cent while short-selling bets were cut by 3.2 per cent, the ICE Futures Europe exchange 

said.  

Oil prices surged about 25 per cent through mid-February, but they’ve largely moved 

sideways since then. The markets may not find a direction until April, as it becomes clear 

whether the US plans to revoke waivers allowing Iranian exports to be sold, Mariani said. 

OPEC is also due to meet that month to determine whether to extend its production curbs.  

Oil’s future is also “highly dependent" on how the ongoing US-China trade war plays 

out, added Gene McGillian, vice president of market research at Tradition Energy.  

 “Until we get a clear indication of how demand growth will play out, we won’t see 

more conviction on things going higher," McGillian said. “We’re all watching for the new 

shoe to drop here."  

Other Positions: The net-long position on benchmark US ga soline fell by 2 per cent to 

73,236 futures and options, according to CFTC data. Diesel net-longs climbed 14 per cent 

to 10,306 contracts, the highest since November.  

https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/oil-optimists-stay-

the-course-even-as-demand-headwinds-loom/articleshow/68329380.cms 

 

 

 

 

https://economictimes.indiatimes.com/topic/Commodity-Futures-Trading-Commission
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 االقتصادات العربية: -ثالثاا 

 سنوات 5كمال الدسوقي: مصر في الطريق الصحيح لتحقيق أعلى نمو اقتصادي خالل  - 12

 والء عبد الكريم  - 2019/مايو/17الجمعة  سوقي كمال الد 

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو جمعية رجال األعمال ونائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد 

الصناعات، إن مصر تسير فى االتجاه الصحيح نحو رفع معدالت النمو الصناعي، مضيفا أن مصر 

 لتكون ضمن أكبر الدول الصناعية الكبرى. لديها من المقومات المادية والبشرية ما يؤهلها

وأضاف "الدسوقي"، أن القطاع الصناعي من المتوقع أن يحقق طفرة غير مسبوقة فى النمو 

 سنوات القادمة نتيجة المشروعات القومية المتنوعة للدولة. 5االقتصادي خالل 

قتصادية وعلى سنوات من إصالحات ا 4وأكد عضو جمعية رجال األعمال، ما حدث فى مصر فى 

ا، وهو ما  70مستوى مشاريع الكهرباء والطاقة والبنية التحتية والطرق والصرف لم يحدث منذ  عاما

  سيخلق مناخا مناسبا لنمو وتطور الصناعة المحلية.

ا  %70الفتا إلى أن المصانع تستهلك أكثر من  من الطاقة باإلضافة إلى أن اللوجيستيات تلعب دورا

ا فى خفض تكال  يف المنتج والتصدير والنفاذ لألسواق بسهولة.هاما

وأشار إلى أن مشكلة مصر ليست فى القوانين وإنما فى تطبيقها، الفتا أن القيادة السياسية اليوم 

ا إلى أن اهتمامات الدولة  لديها قدرة وثقة كبيرة لتنفيذ خطط الدولة من فرض القانون وتطبيقه ، مشيرا

 الدخل القومي المصري.تضع الصناعة فى مقدمة مقومات 

وقال نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن التخطيط هو رؤية المستقبل وتمثل 

ا إلى أهمية التكامل بين كافة مقومات التنمية وربطها  الصناعة الجزء األكبر فى التنمية الشاملة، مشيرا

ادة عدد المصانع وطرح األراضي بمتطلبات الصناعة لرفع معدالت التنمية بجانب االهتمام بزي

 مليون متر مربع مصانع.  9.5الصناعية، الفتا إلى أن وزارة الصناعة انتهت من تنفيذ 

وشدد "الدسوقي" على أهمية تشجيع الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة والمشاريع الصغيرة 

 2030حقيق رؤية مصر والمتوسطة وإحداث تكامل فى جميع الصناعات لتوفير فرص عمل للشباب وت

 للتنمية المستدامة.

وأكد "الدسوقي"، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي رمانة الميزان إلحداث استقرار 

من حجم العمالة بالقطاع الصناعي  %85االجتماعي واالقتصادي ألي مجتمع إذ تستحوذ على نحو 

 بجانب تشغيل عدد كبير مباشر وغير مباشر.
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عن مواكبة التطور التكنولوجي من أجل الصناعة وال مفر عنها النها بالفعل واكد أنه ال بديل 

ا بتجربة الصين الصناعية وفى تعميقها للصناعة المحلية، مضيفاا: "لدينا قدرات  مستقبل وطن، مشيدا

 ومقومات وموارد بشرية لعمل صناعات وسيطة ونهائية من أجل تعظيم القيمة المضافة".

عة فكر وتكنولوجيا وعمل مستمر من بحوث وتطوير واستثمار فى البشر وأشار، إلى أن الصنا

ا أن االستثمار فى البشر هي جزء مهم فى مضاعفة االنتاج  من خالل التدريب والتأهيل للعمالة، مشيرا

 وتحقيق نمو مستدام.

https://www.elbalad.news/3830090 

 

 المواطن صندوق النقد يطالب األردن بإصالحات يلمس أثرها - 13

 2019مايو  15العربي الجديد  –عّمان 

مارتن سيريسوال، أنه على الرغم من الظروف الصعبة  لألردن أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي

 في البالد تبعث االقتصادي والتحديات الضاغطة، إال أن هناك إشارات عديدة على التحسن في األداء

 .المواطن على التفاؤل، داعياا الحكومة إلى مواصلة اإلجراءات اإلصالحية ليلمس أثرها

وقال سيريسوال في مقابلة مع وكالة األنباء األردنية )بترا(، بثتها اليوم، إنه في ضوء إقرار مجلس 

إدارة الصندوق لتقرير المراجعة الثانية ألداء االقتصاد الوطني، فإن التحسن ظهر في ارتفاع 

 السياحي وحواالت العاملين في الخارج. الدخل الصادرات وزيادة

وأضاف أن الوضع ما زال صعبا وهناك تحديات تتطلب من الحكومة أن تمضي في تنفيذ 

كان صعبا  2018اإلصالحات التي توافقت عليها مع البرلمان األردني العام الماضي، مؤكدا أن العام 

ن يرون عالمات إيجابية على التحسن في األداء ، بدأ األردنيو2019بشكل خاص، لكن في العام الحالي 

 االقتصادي.

واكد أنه مع التنفيذ المستمر والثابت لإلصالحات الضرورية، فإن مستويات المعيشة ستتحسن، 

وهو ما يمكن الحكومة من إعادة توجيه األموال إلى القطاعات ذات األولوية، مثل التعليم والصحة 

ى أن الصندوق يعمل في الوقت نفسه بشدة على حث مجتمع المانحين والبرامج االجتماعية، مشيرا إل

 لمواصلة دعم األردن ماليا لمساعدته في مواجهة أزمة الالجئين وجهود اإلصالح التي يبذلها.

وحول االنتهاء من المراجعة الثانية لألداء االقتصادي األردني، قال سيريسوال: "أصبحت لدى 

يذ اإلصالحات والسياسات التي من شأنها المساعدة في تخفيض الدين األردن فرصة للتركيز على تنف

 العام، وخلق فرص العمل، خصوصا للشباب والنساء، وتحقيق نمو شامل".

https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/13/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%87%D9%84-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/13/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%87%D9%84-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A-10-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/15/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/11/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/11/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/15/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-2-4-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-34
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/15/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-2-4-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-34


  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ

34 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

وشدد على أهمية إعطاء األولوية لتدابير الحد من التهرب الضريبي، وتخفيض كلفة توظيف 

ح شركة الكهرباء الوطنية )نبكو( األردنيين وزيادة فرص العمل، وتنفيذ خريطة الطريق إلصال

لتخفيض تكاليف الكهرباء المرتفعة على الشركات، مشددا على أهمية استكمال اإلصالحات ببرنامج 

 حماية اجتماعي جيد يكون موجها لحماية الطبقات الدنيا والمتوسطة.

 7د( الممتوأشار سيريسوال إلى أن مجلس الصندوق وافق على تمديد البرنامج الحالي )التسهيل 

، حيث ستبدأ المملكة بالتفاهم مع الصندوق على برنامج 2020أشهر إضافية تنتهي في آذار/ مارس 

 جديد لم تبدأ المشاورات حوله ولم تتضح معالمه بعد.

وتابع سيريسوال أن "المراجعة الثانية تم اعتمادها، وال سيما أن المملكة حافظت على االستقرار 

ة وتحديات اقتصادية وسياسية. التوقعات ما زالت صعبة بسبب بقاء النمو في بيئة اقتصادية معقد

 )االقتصادي( منخفضا والبطالة مرتفعة والمنطقة ما زالت تعاني من التعقيدات".

هو عام التنفيذ، عام العودة إلى تقليل عجز الموازنة"، مؤكدا أن قانون ضريبة  2019وأكد أن "عام 

عالية، وإذا ما استمرت الحكومة في ذلك، فإنه سيمهد الطريق لمحاربة الدخل الجديد يتم تطبيقه بف

التهرب الضريبي، وهذا ال يساعد فقط في تخفيض العجز والدين العام، بل يساعد أيضا في اإلنفاق 

 على التعليم والصحة بما يضمن زيادة مستوى الحياة للمواطنين.

ستويات عالية، مؤكدا أن البطالة المرتفعة ناتجة وبين أن من أهم التحديات ارتفاع نسبة البطالة لم

عن انخفاض في مستوى النمو االقتصادي، وارتفاع كلفة التوظيف لدى الشركات، خصوصا الصغيرة 

والمتوسطة، األمر الذي يتطلب بذل جهود حكومية حثيثة لتخفيض الكلفة وإيالء اهتمام أكبر لهذه 

 الشركات وتوفير فرص العمل فيها.

التركيز على هذه القضايا )البطالة وإصالح سوق العمل( يتحقق تدريجيا مع تحسن في  وقال إن

الظروف الخارجية، ومنها تحسن مستوى الصادرات األردنية إلى العراق ودول الخليج العربي، مؤكدا 

لي اأن المضي في اإلصالحات، التي تم االتفاق عليها، سيساهم في تحسن األداء االقتصادي في العام الح

 وفي العام المقبل، وأيضا في مستوى ظروف المعيشة. 2019

وحول أثر مؤتمر لندن على االقتصاد األردني، قال سيريسوال إن المؤتمر حقق نجاحا مهما حيال 

ضمان التزام المستثمرين الدوليين باالستثمار في األردن، ومن جهة الصندوق، تم القيام بدور مهم 

 عم لألردن خالل العامين الحالي والمقبل، وااللتزام بمواصلته مستقبال.لجمع المانحين لتوفير الد
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وأضاف أن المؤتمر شهد مشاركة المديرة العامة للصندوق كريستين الغارد، التي لعبت دورا مهّماا 

في شرح الفرص واإلجراءات التي ستقوم بها الحكومة األردنية وخططها المستقبلية لضمان توفير 

 زمة لألردن.المساعدات الال

وبين أن معدل النمو االقتصادي في الربع األول كان متوافقا مع توقعات الصندوق، وقال "ال نرى 

أي دليل أو إشارات على أن االقتصاد بوضع صعب، وفي الحقيقة فإن المؤشرات التي رصدناها تعكس 

ألسعار اجع في االتحسن في البيئة، وانخفاض التضخم ال يعكس تراجعا في الطلب بل يعكس التر

 العالمية بما فيها الغذاء".

وقال: "لست قلقا على معدل التضخم، رغم أنه أقل من توقعات الصندوق، لذلك سنواصل مراقبة 

 التضخم الذي نتوقع أن يعاود االرتفاع".

وأشار إلى العوامل التي ستساعد وتدعم النمو، منها فتح الحدود مع العراق وتقليل كلفة الصادرات 

ناحية النقل، وانخفاض مستوى أسعار الفائدة في األسواق الناشئة مقارنة بمستوى نهاية العام من 

 الماضي، كل ذلك في ظل ارتفاع قيمة تحويالت العاملين في الدول األخرى.

ولفت إلى أن المواطنين "ال يمكنهم االستمرار في االنتظار، يجب أن يروا تحسينات ملموسة، ولن 

نات فقط من تحسين البيئة والظروف، والتي هي خارج سيطرت المملكة، بل أيضا من تأتي هذه التحسي

 إجراءات مباشرة وإصالحات من الحكومة".

وأشاد سيريسوال بالسياسة النقدية التي تعمل بشكل جيد في المحافظة على التوازن في دعم االقتصاد 

 وسعر الفائدة.

https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/15/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-

%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%B3-

%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86 

 

 2020العرب تحت خط الفقر المائي في  - 14

 2019مايو  19زيد الدبيسية   –عمان 

حالياا فقر المائيال دولة عربية تحت خط 15حازم الناصر أن  قطاع المياه أكد الخبير الدولي في 

 تحت خط الفقر بما في ذلك العراق ومصر. الدول العربية ستصبح كافة 2020وبحلول عام 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/15/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/15/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/15/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/15/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/15/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%B3-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/307ab33f-373f-4df2-aed3-2b6cd64e8630
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/307ab33f-373f-4df2-aed3-2b6cd64e8630
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/0d8b96db-8f10-40f3-ba78-5097b8e7dcdc
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/9e171741-d905-4cf0-9c70-dcf53031fb23
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/9e171741-d905-4cf0-9c70-dcf53031fb23
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ر المياه في األردن لعدة مرات، في لقاء مع "العربي الجديد" وأضاف الناصر الذي شغل موقع وزي

في المائة، مشيراا إلى أن المياه أضحت من أهم القضايا  50أن الفاقد المائي في الوطن العربي يزيد على 

 العالمية التي تشغل بال السياسيين واالقتصاديين في ظل تراجع حجم المياه العذبة في مناطق متعددة.

عد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا األكثر جفافاا تزامناا مع ازدياد أعداد السكان فيها وقال : "ت

إلى حد كبير. وتشير تقديرات لألمم المتحدة إلى ازدياد أعداد من يعانون نقصاا بالمياه لتصل بحلول 

 ماليين نسمة. 904إلى ما يزيد على  2025عام 

في مناطق الشرق األوسط وحوض المتوسط وأجزاء  وبيّن أن هؤالء األشخاص يتركز معظمهم

في المائة من موارد المياه في العالم، في ظل  0.9من غربي آسيا والتي ال تزيد مواردها المائية عن 

 في المائة. 40تراجع كبير للهطول المطري في هذه المناطق والتي قد تصل إلى 

ميا التي تواجه واقعاا مائياا صعباا فرض نفسه وتابع الناصر أن األردن واحدة من الدول القليلة عال

بقوة خالل السنوات االخيرة القليلة ألسباب عديدة، أبرزها تزايد أعداد السكان بشكل كبير وكذلك 

الهجرات المتتالية التي تعرض لها هذا البلد عبر العقود الطويلة الماضية نتيجة لألحداث المتالحقة 

 والمتسارعة في المنطقة.

في المائة من الموارد المائية العربية تأتي من خارج الحدود نتيجة  66لى أن أكثر من ولفت إ

لممارسات دول المنابع كما هو الحال في الفرات والنيل ونهر األردن، مشيرا إلى أن كلفة شراء المياه 

 خرى.مرة من الدول األ 11إلى أعلى بـ 2020على المواطنين في المنطقة العربية ستصل بحلول عام 

في المائة من  50وشرح أن المنطقة العربية تشهد طلباا شديداا على المياه المعبأة يغطي تقريباا 

في المائة غير  24في المائة من السكان حالياا ليست لديهم مصادر مياه و 18السكان، وكذلك يوجد 

مليار  30-20بـ  مخدومين بالصرف الصحي بالرغم من اإلنفاق الكبير على قطاع المياه الذي يقدر

 دوالر سنوياا.

إلى  2016وتستحوذ المنطقة العربية على الحصة األكبر عالمياا في تحلية المياه حيث ستصل عام 

 ملياراا. 31إلى أكثر من  2025مليار متر مكعب وعام  16

https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-

%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020-1 

 

 

 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020-1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020-1
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/19/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2020-1
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 2019بالربع األول من  %1.1اقتصاد تونس يتباطأ إلى  - 15

 2019مايو  15 

بالمئة على أساس  1.1تباطأ إلى  اقتصاد تونس قال المعهد الوطني لإلحصاء، اليوم األربعاء، إن نمو

 .األنشطة الزراعية ، في الوقت الذي تراجعت فيه2019سنوي في الربع األول من 

بالمئة في  2.1بالمئة في الربع األول من العام الماضي و 2.7نسبة يأتي ذلك مقارنة مع نمو ب

وعلى الرغم من ضعف بيانات الربع األول، فإنه من المتوقع، وفقا  .2018األشهر الثالثة األخيرة من 

بالمئة في  2.5لبيانات الحكومة، أن يبلغ النمو السنوي نحو ثالثة بالمئة هذا العام مقارنة مع 

 .2019بالمئة في  3.9إلى  2018ونس إلى خفض عجز ميزانيتها من خمسة بالمئة في وتهدف ت .2018

تشهد انتعاشا متواضعا، متوقعا في تقرير له في إبريل/نيسان  تونس صندوق النقد الدولي أن ويرى

 .2019في  %2.7الماضي، أن يبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

على أساس سنوي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن معهد اإلحصاء  معدل التضخم وتراجع

 في المائة خالل إبريل/ نيسان الماضي، إال 6.9الحكومي، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، إلى 

في المائة. وفي  3.5والتي كانت تقدر بنحو  2010أنها نسبة مرتفعة كثيراا عن الفترة نفسها من 

 في المائة في فبراير/ شباط. 7.3بالمائة، مقابل  7.1مارس/آذار الماضي، بلغ معدل التضخم 

وتتعرض تونس لضغوط من مقرضين دوليين لخفض اإلنفاق العام، بما في ذلك الدعم للسلع 

ائية األساسية والوقود، وخفض عجز الميزانية. لكن التوترات االجتماعية تجعل من مسألة خفض الغذ

لمواجهة جديدة مع البرلمان من أجل السماح لها  التونسية وتتهيأ الحكومة اإلنفاق مسألة حساسة.

مليون  800بقيمة  سندات بالخروج على السوق المالية، بعدما رفضت اللجنة المالية طلبا لها لطرح

 دوالر ستوجه لمعالجة عجز الموازنة.

وبداية مايو/ أيار الجاري، رفض برلمان تونس طلبا حكوميا بالخروج على السوق المالية 

 مليون دوالر، ستخّصص لتمويل عجز الموازنة. 800سندات بقيمة  إلصدار

وم، مالية رضا شلغولم تسمح لجنة المالية بالمصادقة على الطلب الحكومي الذي تقّدم به وزير ال

 للقيام بعملية اقتراض خارجي يفترض أن تنفذ نهاية العام الجاري.

 )رويترز، العربي الجديد(

https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/15/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-

1-1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-

%D9%85%D9%86-2019 

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/f70ed025-afd3-4605-a5a8-e079809a9830
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/f70ed025-afd3-4605-a5a8-e079809a9830
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/95fa0a13-a222-41c4-9cd3-64b52a9774ba
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/70c6cae7-a739-451b-aac4-1cc98d70da6b
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/70c6cae7-a739-451b-aac4-1cc98d70da6b
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/15/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-1-1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-2019
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/15/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-1-1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-2019
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/15/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-1-1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-2019
https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/5/15/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-1-1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-2019
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 االقتصاد السوري: -رابعاا 

 للقادمين عبر المنافذ” 13“المركزي يوضح القرار  - 16

 : الخبير السوري 

يتضمن السماح للقادمين عبر المنافذ  13أصدر المصرف المركزي بيانا توضيحيا حول القرار رقم 

ور إدخالها الحدودية بالحصول على الخدمات المصرفية وإيداع أموالهم ضمن القنوات المصرفية ف

األراضي السورية وفق أنظمة القطع النافذة كإيداع مؤقت بإجراءات مبسطة وذلك من خالل المكاتب 

 .المصرفية المحدثة في هذه المنافذ من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع األجنبي

ب تا لدى المكاتوأشار المركزي إلى أن القرار يتيح للقادم إلى سورية تحويل أمواله المودعة مؤق

الحدودية إلى الحسابات المصرفية التي يختارها سواء كانت لدى فرع المصرف الذي يتبع له المكتب 

أو تحويله إلى حساب في مصرف آخر وفق الضوابط والمعايير المصرفية المعتمدة وله في ذلك حرية 

ن لمصرفية والمالية للمغتربيوبين المركزي أن من شأن القرار تسهيل التعامالت ا .التصرف كيفما شاء

والمستثمرين المتعلقة بأعمالهم السيما في المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تسهيالت في حركة رؤوس 

األموال وتقديم الخدمات لهم وتبسيط إجراءاتهم ومنحهم الثقة في إمكانية إدخال أموالهم دون أي حد أو 

بات التي يواجهها هؤالء المغتربون في تحويل سقف مع إخراج ما تم إدخاله حصرا في ضوء الصعو

 .أموالهم من الخارج نظرا لإلجراءات االقتصادية المجحفة المفروضة على سورية

وأشار المركزي إلى أنه على سبيل المثال بات متاحا للقادم إلى سورية وفق أحكام القرار تصريف 

لمذكورة أيا كانت ساعة وصوله ويمكن ما يرغب من مبالغ القطع األجنبي أصوال عن طريق المكاتب ا

القيام بعملية شراء القطع األجنبي منه وفق األنظمة النافذة كما يهدف القرار لتسهيل إجراءات إدخال 

القطع األجنبي للقادم الراغب بذلك أيا كانت جنسيته عن طريق هذه المكاتب وبطريقة تجنبه مخاطر 

 .نقل المال بطرق أخرى

ن القرار يسمح للقادمين بإدخال مبالغ القطع االجنبي بسقوف أعلى من السقف ولفت المركزي إلى أ

وفق الضوابط المحددة التابعة لهذا القرار  2012لعام  873المحدد في قرار مجلس النقد والتسليف 

وأتاح للشخص الذي قام بإدخال القطع األجنبي إخراجها عند مغادرته بالطريقة ذاتها وبدرجة أمان 

فق الضوابط المحددة مع مراعاة ضوابط هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ذات موثوقة و

 متابعات  .الصلة عند إدخال األموال وإخراجها

http://syrianexpert.net/?p=39119 
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 مادة ستمول بالقطع االجنبي 40يعلن عن قائمة  ”المركزي - 17

 :المصدر : االقتصادي 

مادة تتنوع بين غذائية ودوائية وأولية  40ي عن قائمة تضم أكثر من أعلن مصرف سوريا المركز

ليرة سورية، عن  434يمكن تمويل مستورداتها بالقطع األجنبي، وبالسعر الرسمي للدوالر والبالغ 

 .طريق المصارف العاملة في سوريا

خام سكر األبيض والال“وشملت القائمة التي يمكن تمويلها، عدداا من المواد الغذائية الرئيسية، كـ 

والرز والقمح والشاي، والبن غير المحمص، والسمسم والسردين والتونة والمتة، ونشاء الذرة وحليب 

 .”األطفال الرضع ومحضرات تغذية األطفال )سيريالك( والزيوت النباتية الخامية

بذور ية والاألسمدة والمبيدات الحشر“كما تم السماح للمصارف بتمويل مستلزمات اإلنتاج، مثل 

الزراعية واألخشاب والفحم، والخيوط ومستلزمات صناعة األلبسة عدا األقمشة ومستلزمات صناعة 

 .”الحقائب واألحذية عدا الجلود والذرة الصفراء العلفية

أنابيب الطاقة الشمسية ومستلزماتها واألدوية البشرية والبيطرية “ُوسمح للمصارف أيضاا، بتمويل 

األدوية، وصفائح الحديد ولفائفه، والحبيبات البالستيكية وزيت األساس، وقطع ومستلزمات صناعة 

 .”التبديل لمعدات وسائل اإلنتاج أو النقل

من آذار الفائت، حصر تمويل المستوردات بمدخالت اإلنتاج  27وكان أقر مجلس الوزراء في ال 

 .األولية التي يتم تمويلها الزراعي والصناعي، وتكليف الجهات المعنية بمراجعة قائمة المواد

http://syrianexpert.net/?p=39111 

 

 2019أبريل  –التوقعات الشهرية لزوج الدوالر األمريكي/الين الياباني  - 18

02/04/2019 ,14:09 

كان الدوالر األمريكي متقلباا للغاية مقابل الين الياباني خالل شهر مارس، ولم تكن لدينا أي فكرة 

ا عن االتجاه ال ا أن يكون التعامل مع السوق أمرا ذي قد يتخذه. في مثل هذه الحالة، من المحتمل جدا

ا الخلط بسبب وجود الكثير من  صعباا. عند النظر إلى الرسم البياني، يمكننا أن نرى أنه من السهل جدا

 خطوط الدعم والمقاومة.

ثير من التداول ضمن نطاق في هذه الحالة، يبدو من الواضح أننا في موقف الذي نواجه فيه الك

 S&P ضيق، وبالطبع التحركات ذهاباا وإياباا. هذا األمر منطقي مع األخذ في االعتبار أن مؤشر



  M E A K-Weekly Economic Reportاالقتصادي األسبوعي                                                               التقريرم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري األستاذ

40 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                            سورية  12341دمشق ص ب 

وأصول المخاطرة األخرى تستمر بالتحرك هي األخرى ذهاباا وإياباا. هذا الزوج حساس للكثير  500

 األسواق. من ذلك، ولذلك من المرجح أن يكون في النهاية صاخباا مثل تلك

كما رأينا البنك االحتياطي الفدرالي يبتعد عن تشديد السياسة النقدية، في الوقت الذي يكون فيه بنك 

اليابان بسياسته المعتادة. اليابان بعيدة كل البعد عن فعل أي شيء قريب من التشديد النقدي، ولذلك 

نوع من "المخاطرة" في جميع أنحاء  سيستمر هذا الزوج في التأرجح ذهاباا وإياباا. ولكن، إذا شهدنا

ا بالنسبة لهذه السوق وينبغي أن يرسل هذا الزوج أعلى بكثير من المستوى  العالم، فسيكون ذلك جيدا

 ين. 113.50الحاسم. إذا حدث ذلك، فأعتقد أن السوق ربما يتجه نحو مستوى  112

 

. إذا تراجعنا من ذلك المستوى، ين في األسفل الدعم الهائل، ولكن يمكن تجاوزه 110يوفر مستوى 

ين بعد ذلك. بشكل عام، أعتقد أن السعر سيستمر في  108فمن المحتمل أن يتجه السوق حتى مستوى 

ا للغاية ومتقلباا، وسيكون  التقلب والكفاح من أجل القيام بخطوة أكبر. برأيي، سيكون هذا الشهر محايدا

 التركيز على المدى القصير.

 

 «التنمية اإلدارية»لجهات العامة عن القانون األساسـي للعاملين في عهدة استفسارات ا - 19

 : الخبير السوري  

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراا قضى بموجبه إعادة تشكيل لجنة القرار 

د ام عببرئاسة وزير التنمية اإلدارية وحدد القرار أعضاءها على النحو اآلتي: بس 2005للعام  1رقم 

النبي معاون وزير المالية نائباا لرئيس اللجنة وعضوية كلٍّ من خالد العناذي قاض  في مجلس الدولة 

وبسام عوفان مدير الجهاز المركزي, ولؤي البني مديراا لدى األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء, 

االتحاد العام لنقابات  -يوبشير حلبون ,وحسام جرجس مديراا لدى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل

 .(العمال, وغياث فطوم مدير إدارة التشريعات الوظيفية )وزارة التنمية اإلدارية

كما حدد القرار الجديد مهمة اللجنة في المادة الثانية من بنوده في الرد على التساؤالت 

الدولة  سي للعاملين فيواالستفسارات الواردة من الجهات العامة المتعلقة بتفسير أحكام القانون األسا

 .وتعديالته والتعليمات المنفذة له 2004للعام  50رقم 

https://arab.dailyforex.com/files/usdjpyApril.png
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وفي المادة الثالثة من القرار حدد اجتماعات اللجنة بناء على دعوة رئيسها وال تعد اجتماعاتها 

صحيحة إال بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية األعضاء على أن تتخذ اآلراء بأكثرية الحاضرين وعند 

وعّدت المادة الرابعة منه أن اآلراء الصادرة عن اللجنة  ,وي يعد صوت رئيس الجلسة مرجحاا التسا

والمقترنة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ملزمة للجهات العامة, كما يجوز للجنة الرد على االستفسارات 

تب أو التوضيحات الواردة من الجهات العامة بكتب صادرة عن رئيس اللجنة وال تعد هذه الك

والمراسالت ملزمة للجهات العامة. وضمن اإلطار ذاته أوضحت المادة الخامسة كيفية عرض 

االستفسارات والتوضيحات بحيث تتم وفق كتب تصدر عن الوزير المختص حصراا أو رؤساء الجهات 

العامة التي يعامل رؤساؤها معاملة الوزير, وتبلغ اآلراء وفق مضمون المادة السادسة من القرار 

والصادرة عن اللجنة المعتمدة أصوالا من رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة التنمية اإلدارية لتعميمها 

 .على الوزارات والهيئات والجهات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء كافة

وفوض رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية اإلدارية بقرار منه تسمية أمين لسر اللجنة من العاملين 

ألولى وعامل لطباعة الكتب والمراسالت وحفظ الوثائق الخاصة بعمل اللجنة من العاملين من الفئة ا

لدى وزارة التنمية اإلدارية, ويصدر قرار من وزير التنمية يتضمن قواعد فتح السجالت وإعداد 

 .المحاضر وتوجيه الدعوات الجتماع اللجنة

ية التي يتقاضاها األعضاء وهي بمنزلة مكافأة أما المادة التاسعة من القرار فقد حددت الميزات المال

ربعية مقدارها عشرة آالف ليرة ويمنح أمين السر ثمانية آالف ليرة والعاملة في مجال الطباعة خمسة 

 المصدر : تشرين .آالف ليرة، على أن تصرف النفقة من موازنة وزارة التنمية اإلدارية

http://syrianexpert.net/?p=37935 

 

 من عقود التوريد الموقعة بين المتعهدين تُنفّذ بربع قيمتها الحقيقية %90 فسخ - 20

 : الخبير السوري 

النافذ حالياا  51أكد رئيس محكمة القضاء اإلداري محمد لؤي الجسري إن نظام العقود الموحد رقم 

أعطى صالحيات  –أي القانون  –طبيعة المواد المتعاقد عليها كإجراءات، علماا أنه  –ربما  –لم يراع 

 .وسلطات تقديرية لعمل المتعاقد، والخلل الذي نراه بالتطبيق واضح ويمكن للجهات الرقابية اكتشافه
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وأشار الجسري إلى أنه ال يمكن تدقيق المستندات في بعض األحيان، خاصة أنها تنظم بإجراءات 

ون مة، الفتاا إلى أن تعديل القانسليمة قانونياا، لكنها تنطوي على التحايل من العارضين والجهات العا

 .بحاجة إلى مرسوم تشريعي وحاليا ال يوجد نية لتعديله

أنه تم إصدار تعميم من رئاسة الحكومة ينص على اختيار العرض األنسب بعد   وأضاف الجسري

األصل ب التثبّت من اعتدال األسعار بعد اكتشافهم أنه تمت الموافقة على عقود بمبالغ مالية طائلة بيما هي

 . لم تنفذ بربع القيمة الحقيقية المتفق عليها

بعد  %90ولغاية العام الحالي تم فسخ عقود توريد بنسبة  2011وبحسب الجسري ، فإنه منذ عام 

رفع القضية من قبل المتعهد لفسخ العقد الموقع مع الدولة، حيث تم تشكيل لجان خاصة لدراسة هذه 

لقدرة على التنفيذ وذلك نتيجة العقوبات المفروضة على سورية، مبيناا القضايا وتبريرالمتعهدين لعدم ا

أن أي دولة أجنبية تقرأ اسم سوريا على األوراق المقدمة الستيراد المواد المطلوبة من قبل المتعهد ترد 

سبة نبالرفض القاطع عليه ، لذلك يتم التحايل لتنفيذ العقد وبذلك يحدث نوع من التأخير في الوقت، أما بال

نتيجة خروج الكثير من المناطق عن سيطرة الدولة السورية،  %100لعقود التشغيل فقد تم إيقافها بنسبة 

وما دون بجميع المحافظات  %60وقد تم إصدار قرار حكومي بإيقاف جميع المشاريع التي نفذ منها 

 .السورية، ولذلك تم فسخها من قبل المتعهدين

قد ليس عقوبة بل هو حق اإلدارة، وأنه يحصل أحيانا غض النظر وأشار الجسري، إلى أن فسخ الع

في موضوع تأخير وصول البضائع، مبيّناا أن الغاية من نظام العقود هو تأمين مستلزمات المرفق العام 

 .بأسرع وقت وأفضل شكل ممكن، وذلك بتضمين العقد شروط استثنائية لها طرق ولها حقوق وواجبات

 المصدر : هاشتاغ

http://syrianexpert.net/?p=38378 
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 قصيرة: أخبار اقتصادية -خامساا 

 فوائد جديدة على الودائع بالعمالت األجنبية في التجاري - 1

 : الخبير السوري 

 .أعلن المصرف التجاري السوري عن معدالت جديدة للفوائد على الودائع بالعمالت األجنبية

 % 3.50وجدد المصرف قي قرار أضدره اليوم معدل الفائدة على الوديعة بالدوالر لمدة شهر بـ 

وتم تحديد  % 4.50شهراا بـ  12ولمدة  % 3.68ولمدة ستة أشهر بـ  % 3.61ة أشهر بـ ولمدة ثالث

 .% 1.71شهراا بـ  12ولمدة  % 0.70معدل الفائدة على الوديعة باليورو لمدة ستة أشهر بـ 

ولمدة  %  0.73كما حدد المصرف معدل الفائدة على الوديعة بالجنيه اإلسترليني لمدة شهر بـ 

ويبدأ احتساب  % 1.06شهراا بـ  12ولمدة  % 0.94ولمدة ستة أشهر بـ  %  0.83ب ثالثة أشهر 

 .الفوائد المذكورة اعتباراا من يوم العمل التالي لتاريخ فتح الوديعة لدى المصرف

ووفقاا للقرار تم إلغاء ودائع اليورو لمدة شهر وثالثة أشهر وإلغاء الودائع لمدة تسعة أشهر للعمالت 

 http://syrianexpert.net/?p=38260 المصدر : تشرين .كورةالثالث المذ

 

 االسترليني يقفز بعد تعليقات لزعيم حزب العمال المعارض بشأن بريكست - 2

 03-05-2019  

ال أعلى مستوى دوالر ومسج 1.31قفز الجنيه االسترليني أثناء التعامالت اليوم متجاوزا مستوى 

في شهر أمام اليورو بعد أن قال زعيم حزب العمال المعارض إن البرلمان في بريطانيا يجب عليه أن 

 .يتجاوز المأزق بشأن بريكست وأن "ينجز اتفاقا" للخروج من االتحاد األوروبي

إلى  %0.9ومع تلقيه لدعم أيضا من موجة مبيعات في العملة األمريكية، صعد االسترليني 

 .دوالر 1.3151

 .بنس وهو أعلى مستوى في شهر 85.10إلى  %0.76وأمام اليورو ارتفع االسترليني 

https://www.cnbcarabia.com/news/view/53056/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A

%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-

%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-

%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA.html 

 

http://syrianexpert.net/?p=38260
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 بحر األحمرمصر: نهاية البالستيك في ال -الغردقة  - 3

Hurghada: koniec z plastikiem nad Morzem Czerwonym 

ula  09.04.2019 

Władze Egiptu walczą z zaśmiecaniem turystycznych kurortów nad Morzem 

Czerwonym. Hurghada szykuje się do całkowitego zakazu sprzedaży i  używania 

jednorazowych plastikowych sztućców, talerzy oraz toreb. 

Jużosiemlattemuwładzeegipskiezastanawiałysięnadwprowadzeniemtakiegozakazu. 

Jednak na drodze realizacji tego pomysłu stanęła polityka i rewolucja, która obaliła rządy 

Hosniego Mubaraka. 

Teraz gubernator prowincjiMorzaCzerwonego Ahmed Abdullah zdecydował, 

żeodczerwca 2019 rokujednorazoweprzedmioty z plastikusą w kurortach i w 

całymregioniezakazane. Zakaz przede wszystkim dotyczy talerzy, kubków oraz sztućców 

z plastiku sprzedawanych w supermarketach i podawanych w restauracjach, kawiarniach 

oraz małych sklepach spożywczych. Chodzi przede wszystkim o ochronę Morza 

Czerwonego przed zaśmiecaniem. 

Cały region MorzaCzerwonegożyje z turystyki, a głównie z kurortuHurghada, ale 

takżemniejszychośrodkówjakSafadża, Al-KusajrczyMarsaAlam a turystówściąga tam 

czystaplaża, krystalicznieczystemorzeorazrafakoralowa, która jest jedna z największych 

atrakcji. Niestety powszechne użycie w nadmorskich kurortach jednorazowych sztućców i 

zastawy stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, w tym rafy koralowej 

oraz jej fauny. Gubernator Ahmed Abdullah wprowadzając zakaz użycia plastiku zachęcał 

do przestawienia się na papierowe, biodegradowalne naczynia lub droższe, wielokrotnego 

użytku. 

Egipcjanie co rokuzużywają 12 mldplastikowych, jednorazowychtoreb. Większość z 

nichląduje w Nilualbo w morzach. 

Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych 

plastikowych sztućców i zastawy dopiero od 2021 roku. 

© Licencjanapublikację  © ℗ Wszystkieprawazastrzeżone Źródło: rp.pl 

https://www.rp.pl/Handel/304099895-Hurghada-koniec-z-plastikiem-nad-Morzem-Czerwonym.html 
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 حصر تمويل المستوردات بحاجات المواطن األساسية ومدخالت اإلنتاج - 4

 : الخبير السوري 

 رئيس الحكومة : حصر تمويل المستوردات بحاجات المواطن األساسية ومدخالت اإلنتاج

أعاد اجتماع عمل خاص في رئاسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس 

ترتيب أولويات اإلجراءات االقتصادية والنقدية في هذه المرحلة بما يعزز قوة الليرة السورية وسعر 

األساسية  تصرفها امام العمالت األجنبية انطالقا من اعتبارين أساسيين: األول يتمثل بتأمين االحتياجا

للمواطن والثاني دعم مطارح االنتاجين الزراعي والصناعي في سياق السياسات الحكومية التي ركزت 

على دعم اإلنتاج كأولوية متقدمة في عملها. وتقرر حصر تمويل المستوردات بمدخالت االنتاج 

قرر يتم تمويلها. كما ت الزراعي والصناعي وتكليف الجهات المعنية بمراجعة قائمة المواد األولية التي

متابعة آليات اإلقراض المصرفي المعتمدة التي تستند الى الشفافية وتوجيه التمويالت للمشروعات 

اإلنتاجية الجديدة ومراقبة تنفيذ القروض وربطها بمراحل تنفيذ المشاريع بدقة إضافة إلى رصد بنية 

المباشرة من مصرف سورية المركزي  قروض وتمويالت المصارف الخاصة وإيداعاتها عبر المتابعة

ومجلس النقد والتسليف بشكل دوري مكثف مع مراعاة المرونة في ضخ القروض والتوظيفات وفق 

اعتبارات الجدوى الحقيقية بدعم اإلنتاج. مع اإلشارة إلى أنه تم اإلعالن عن بدء تنفيذ دعم الفوائد على 

/ مليار ليرة سورية محققة لهذا الغرض وتهدف إلى 20القروض اإلنتاجية من خالل كتلة نقدية تبلغ /

وتقوم   بالمائة من الفوائد المترتبة على القروض اإلنتاجية في المصارف. 50دعم المنتجين ب 

المؤسسات المصرفية بصياغة آلية ترويجية واضحة لمنتجاتها المصرفية واعمالها لجهة منح القروض 

 .القطع األجنبيواستقطاب اإليداعات بالليرة السورية و

 http://syrianexpert.net/?p=38100متابعات   

 

 بأمر تنفيذي.. ترامب يفرض عقوبات اقتصادية جديدة على صادرات إيران - 5

 2019مايو / أيار  08األربعاء،  

يذي، فرض الرئيس األمريكي دونالد بأمر تنف – (CNN) أتالنتا، الواليات المتحدة األمريكية

ترامب عقوبات جديدة على إيران، شملت قطاع الصلب والحديد واأللومنيوم والنحاس، وهو أكبر 

 .مصدر للربح من الصادرات غير النفطية لطهران

http://syrianexpert.net/?p=38100
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وقال ترامب في بيان أصدره األربعاء، إن االتفاق النووي الذي وقعته إدارة أوباما مع طهران، 

اإليراني لإلرهاب وزاد من قوتها الصاروخية وأشعل صراعات إقليمية، ودفع إيران غذى الدعم 

 .الحتجاز رهائن أمريكيين واضطهاد الشعب اإليراني، باإلضافة إلى تنشيط برنامجها النووي

وأكد الرئيس األمريكي أن األمور يمكن تتغير بشكل كبير خالل عام، وذلك بعد أن اتخذت أمريكا 

ة أمنها القومي، وأشاد بالقرارات التي اتخذتها إدارته خالل الفترة الماضية والتي قال إنها القرار بحماي

تسببت بمعاناة للنظام اإليراني في عملية تمويله لإلرهاب، ودفعت االقتصاد اإليراني إلى حالة ركود 

 .يطرةالسغير مسبوقة، وجففت مصادر األرباح اإليرانية وأسفرت عن خروج التضخم في طهران عن 

وأكد الرئيس األمريكي أن هذه الخطوة تندرج تحت االستراتيجية التي تتبعها إدارته بفرض ضغط 

من الصادرات اإلجمالية لطهران، وتوجه  %10غير مسبوق على االقتصاد اإليراني، كما أنها تستهدف 

 .ح فيهرسالة للدول األخرى بأن استيراد الصلب والحديد من إيران أمر ال يمكن التسام

وفي نهاية بيانه، دعا ترامب الحكومة اإليرانية للرضوخ للشروط التي وضعتها واشنطن بعد 

الخروج من االتفاق النووي وعبر عن تطلعه للقاء القادة اإليرانيين من أجل توفير مستقبل أفضل 

 .إليران

https://arabic.cnn.com/business/article/2019/05/08/trump-imposes-new-sanctions-iran 
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