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 أرسل لسيادتكم:  تحية طيبة، 

 ، 19/ 254م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 2019 ، تشرين األول 05األحد 

 التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

والمتابعين، لتسهيل الحصول على أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار 

المعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة 

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

 لتحقيق الموثوقية .

ن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، ألن وأخلي نفسي من المسؤولية ع

 المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير هو المسؤول. 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 مالحظة: 

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

 ( تجربة الهند في محاربة الفساد )  - 1

 !تجربة جريئة تستحق الدراسة   يوًما!! ٥٠ضرب الفساد في 

يوًما. وهل من الممكن  ٥٠الدولة في   هل من الممكن ضرب الفساد الذي توغل في جميع مفاصل

الممكن وضع جميع األموال مضاعفة دخل الدولة من الضرائب ثالثة أضعاف في شهر واحد؟ وهل من 

المتداولة والملوثة تحت نظر الدولة والضرائب؟ بل هل من الممكن تسهيل جميع التعامالت المالية بين 

المواطنين ووضعها تحت المجهر في أيام معدودة؟ شاهدت بعيني تجربة حقيقية تستحق الدراسة الجادة 

اذا تم فيها لحظة بلحظة منذ دقت ساعة وسألت كل من عاش التجربة الفريدة ممن قابلت ألعرف م

  .الصفر على إقتالع الفساد من جذوره

ال توجد دولة في العالم كانت توازينا في الفساد الحكومي سوي الهند. فقد جرى العرف على رشوة 

للحصول على أى موافقة أو إتمام   موظفى الحكومة والشرطة وكل مؤسسات الدولة ورجال السياسة

صل أولئك المرتشون على اآلالف بل الماليين خاصة في المحليات الفاسدة. ترشح رجل أى معاملة. ح

الهند القوي ماريندرا مودي لرئاسة الوزراء على خلفية مساعدة الطبقات الفقيرة وتطوير البنية 

 ين نجحوح  ومحاربة الفساد والقضاء عليه كما فعل في واليته چودچرات التى كان حاكًما لها  التحتية

في االنتخابات العامة منذ عامين إهتم أواًل بالبنية التحتية من الطرق والكباري والمياه الصحية 

والكهرباء وكذلك تكملة بناء المطارات الفخمة في جميع أنحاء الهند مع محاولة جديه لمحاربة الفقر 

لذي ضاء على الفساد اوالبطالة مما يستلزم ميزانية ضخمة غير متوافرة لديه. وإنتظر الجميع منه الق

توغل في جميع مفاصل الدولة كما وعدهم ولكنهم لم يدركوا أنه خطط بدهاء وفِي السر للقضاء على 

الفساد بخبطة واحدة وقاضية ترفع حصيلة الدولة وتحرق كل األموال الفاسدة وتحكم سيطرة الدولة 

ي ي جميع أنحاء الدولة والتوسع فوالقانون لألبد. فلم يدرك الكثيرون إهتمامه بفتح أفرع للبنوك ف

ماكينات الصرافة وإعتبروا ذلك جزًءا من التطوير الذي شمل جميع أنحاء البالد فهو رجل يهتم بالتقنية 

  .الحديثة كالكثيرين من شباب الهند

من  ٪٩٥قبل المفاجأة الكبرى كانت الهند أكثر دول العالم في التعامل النقدي المباشر فحوالي 

ت بين الناس تتم عن طريق الكاش كما هو الحال في مصر وخارج النظام البنكي وبالطبع كانت التعامال

ن تحت البالطة. والي كما أن ح  الرشاوي والعموالت تدفع بهذه الطريقة بعيدا عن أعين الرقابة لتُخزَّ
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 ٪٥٠ من العمال والموظفين وخاصة في القطاع الخاص يتقاضون مرتباتهم عن طريق الكاش و ٪٨٠

وقبل ساعة الصفر بحوالي شهر   بليون شخص يملك حساب بنكي. ١،٢٥فقط من الشعب البالغ عدده 

طالب مودي شعبة بتطهير أموالهم من الفساد وذلك بالتقدم للبنوك في خالل ثالثين يوًما وإيداع المبالغ 

 موال في مقابل دفعالموجودة لديهم في الحسابات البنكية وألزم البنوك بعدم السؤال عن مصدر األ

من أصل المال. تقدم البعض بماليين  ٪٤٠ضرائب للدولة على هذا المال المجهول المصدر بقيمة 

الروبيات للبنوك لتطهير أموالهم وتقاعست األغلبية فالمرتشى والحاصل على المال الحرام بطريقة 

ل  لمرتبطة بالرقم القومي والذي تُ غير شريفة ال يريد إظهار المال المتراكم لديه في حسابات البنوك ا صص حص

لى أساسه فجميع التعامالت المشبوهة لم يٌسدد عنها بالتأكيد أى ضريبة   .الضرائب عص

وجاءت ساعة الصفر حيث أعلنت جميع المحطات اإلذاعية والتليفزيونية أن مودي يود مخاطبة 

الساعة الثامنة من مساء   الساعة الشعب لموضوع هام!! لم يعرف أحد ماذا ينوي أن يقول. وفِي تمام

نوفمبر الماضي وبعد إغالق معظم المحالت كانت ساعة الصفر حيث ظهر مودي ليعلن فجأة  ٨يوم 

من إجمالي  ٪٧٥وقف التعامل نهائيًّا بأكبر عمليتين في الدولة الخمسمائة واأللف روبية وهو ما يشكل 

ام الساعة الثانية عشرة لياًل أى بعد أربعة ساعات فقط! العملة النقدية المتداولة بين الناس وذلك في تم

وطالب شعب الهند باستبدال العملة الموجودة لديهم عن طريق البنوك من خالل حساب بنكي ال يسحب 

يوما فقط إلتمام التحويل لتصبح بعدها العملة  ٥٠منه اال عن طريق ماكينة الصرافة وأعطى مهلة 

اجأة وقع الصاعقة على الجميع فهرع بعضهم لمحالت الذهب لشراء كان للمف  القديمة مجرد ورق.

الذهب فهو المالذ اآلمن في الهند وعادة مايُشترى بدون فاتورة لتهرب هذه المحالت من دفع ضريبة 

المبيعات ولكن هذه المرة كان موظفوا الضرائب منتشرين في محالت الذهب وخاصة الضخمة لمراقبة 

في   .٪١٢،٥ة وسداد حصيلة الضريبة للدولة عن الذهب المباع وهي حوالي إصدار الفواتير الرسمي

الصباح حدث مرج كبير فليس مع الجميع الكم الكافي من العمالت الصغيرة لشراء إحتياجاتهم اليومية 

ولكن الكثيرون تغلبوا على هذه المشكلة بإستخدام كروت االئتمان أو عن طريق تداول المبالغ الصغيرة 

مال عن طريق التليفون وهى تقنية متاحه بكثرة في الهند وإن كانت الغالبية ال تستخدمها كما من ال

إستثنى مودي إمكان إستخدام العملة الملغية لشراء تذاكر الطيران حتى ال تتوقف حركة االنتقال بين 

طوارئ. حدد الالمدن الكبيرة وشراء البنزين والسوالر ودفع فواتير المستشفيات الحكومية في حاالت 

مودي السحب اليومي من ماكينات الصرافة من العملة الجديدة من فئة الخمسمائة واأللفين روبية بما 

يوًما قبل أن يرفع الحد األعلى وبعدها تستطيع أن تسحب ما  ٣٠روبية يوميًا لفترة  ٢٠٠٠اليزيد عن 

اح ذهب الجميع للبنوك لوضع روبية. في الصب ٢٤٠٠٠تريد كما حدد كمية السحب من البنوك بقيمة 
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ليفتح بذلك حسابات  debit cards أموالهم في حسابات بنكية وأخذ بطاقات إئتمان أو بطاقات بنكية

بنكية لشعب الهند بأكمله وأن تدور األموال فقط عن طريق البنوك وتحت نظر الدولة والضرائب 

ة البنوك ترحب بجميع المبالغ المالي وبرقمهم القومي. ولكن كيف قضى ذلك على الفساد. قال مودي إن

الكبيرة ولكن حيث أن فترة السماح لتطهير األموال قد إنتهت يجب على واضع هذه المبالغ 

إظهار مصدر األموال ونوعية عمله وراتبه وإن كان قد سدد ضرائبها أم ال مع مأمور الضرائب   الكبيرة

من التقدم للبنوك حتى ال تفضح مصادر أموالهم  بالبنك. بالطبع خاف معظم المرتشون وغاسلي األموال

وأكتفوا بحفظها كأوراق بال قيمة في منازلهم شاهدةً على فسادهم. راقبت دول العالم المتشبعة بالفساد 

وغسيل األموال تجربة مودي الغريبة لتقييم عيوبها ومزاياها. وراهنت المعارضة مدعومة برجال 

المرتشين على ثورة الناس ضد الحكومة خاصة في المرحلة  االعمال الفاسدين وموظفي الحكومة

االولى للتطبيق لندرة النقود ولكن هذا لم يحدث وتمت العملية بسالسة وإرتفعت شعبية مودي الى 

  .السماء

 ولكن ماذا حققت التجربة للهند

 أى ثالثة أضعاف في شهر واحد ٪٢٨٦زيادة حصيلة الدولة من الضرائب بنسبة  .1

الشعب بالكامل تحت أعين الدولة والضرائب فالرقم القومي مرتبط بالحساب  وضع أموال .2

 البنكي وبالضرائب

التحول الى ميكنة التعامالت النقدية في جميع أنحاء الدولة. فسداد جميع المرتبات حتى في  .3

القطاع الخاص سيتم اآلن عن طريق البنوك فمن المستحيل على صاحب العمل سحب مجموع 

يه من ماكينة الصرافة ولكنه يستطيع التحويل السريع من حسابه لحساباتهم عن مرتبات موظف

 طريق الرقم القومي تحت أعين الضرائب

  عقاب معظم المرتشين بحرق أموالهم معدومة المصدر والقضاء على غسيل األموال .4

مختلفة  ةالقضاء النهائي على العملة المزورة فالعملة الجديدة بحجم وشكل مختلف تماًما وبقيم .5

 .ألفين روبية مكان األلف روبية

  .الحساب الجيد والدقيق للضرائب .6

بالطبع قام الكثيرون بمحاولة التحايل ومحاولة رشوة رجال البنوك أو تهديدهم ولكن كان يكفي 

تسجيل محاولة الرشوة بالتليفون المحمول لتقديم بالغ للقبض على المتحايل. كما إنتشرت الشرطة 

ديسمبر الماضي على هند  ٣٠بنوك لمراقبة العملية النقدية. إنتهت فترة الخمسين يوًما في السرية في ال

جديد بقليل من الفساد وفِي إنتظار مفاجأة أخري من رجل لم يمضى عليه في الحكم سوى عامين فقط 
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دية قولكن بتصميم فوالذي على القضاء نهائيًّا على الفساد. وعد مودي شعبه بإستخدام الحصيلة الن

الهائلة في دعم مشاريع البنية التحتية في المناطق الفقيرة والمهمشة وإيجاد فرص عمل للشباب وإذابة 

  .الفوارق بين الطبقات وتحقيق العدالة اإلجتماعية

 (منقول ) 

  

 العمل مع روسيا؟ ترامب يريد دعوة بوتين G7 سوف - 2

 بدأت قمة مجموعة السبع في بياريتز

السبع. بدأ قادة العالم بحفل عشاء واجتماعات ثنائية. وقبل مقابلة قادة مجموعة  بدأت قمة مجموعة

السبع ، قال دونالد ترامب إنه من الممكن أن يدعو روسيا لحضور هذه المجموعة في العام المقبل. 

 .2020ستستضيف الواليات المتحدة القمة في عام 

 # .العشاء في منارة بياريتز في فرنساالتقى الرئيس ترامب بقادة مجموعة السبع لتناول  

G7Biarritz 

ومع ذلك ، فإن معظم زعماء مجموعة السبع يعارضون بشدة العودة إلى مجموعة الثماني أو دعوة 

فالديمير بوتين لحضور القمة القادمة. قال رئيس المجلس األوروبي دونالد تاسك إنه سيحاول إقناع 

حضور القمة القادمة كضيف ، وليس روسيا. أكد تاسك على أن الزعماء بأنه ينبغي دعوة أوكرانيا ل

 2014األسباب التي أدت إلى إبعاد روسيا عن مجموعة الدول األكثر تقدماً اقتصاديًا في العالم في عام 

 .""ال تزال صالحة

 G7Biarritz # !حان الوقت التخاذ إجراء

محادثات مع إيران. قال الرئيس  قادة مجموعة السبع ، من ناحية أخرى ، يتفقون على إجراء 

الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قادة المجموعة اتفقوا على العمل المشترك والمحادثات مع إيران. هدفهم 

 .هو منع طهران من تصعيد الصراع وبدء مفاوضات جديدة مع هذا البلد

 ل دونالد ترامبيوم األحد ، كان هناك أيًضا اجتماع بين الرئيس األمريكي وبوريس جونسون. قا

بعد انتهائه إن الواليات المتحدة ستكون قادرة على إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا العظمى بسرعة 

وأنه سيكون اتفاقًا واسًعا جًدا. أشاد الرئيس األمريكي برئيس الوزراء البريطاني باعتباره الشخص 

 ."المناسب "لتنفيذ خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

 ."لرئيس ترامب: "سيكون لدينا صفقة تجارية كبيرة مع المملكة المتحدةيقول ا

 .Brexit وقال ترامب أيضا بوريس جونسون هو "الرجل المناسب لهذا المنصب" لتسليم
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 http://po.st/ICfEy7 :يعيش هنا G7 # متابعة األخبار من

هناك محادثات في مجموعة أضيق. تحدث دونالد تاسك ، إيمانويل ماكرون ،  يوم السبت كانت 

جوزيبي كونتي ، أنجيال ميركل وبوريس جونسون عن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. صرح 

، قيةوروبي على تغيير شروط االتفارئيس وزراء بريطانيا العظمى بأنه إذا لم يوافق رئيس المجلس األ

 .ه باسم مستر بال صفقةفسوف يشار إلي

كما ناقش السياسيون اتفاقية ميركوسور التجارية. من غير المعروف ما إذا كان سيتم توقيعه على 

اإلطالق. افترضت فرنسا رفض الوثيقة فيما يتعلق بحرائق األمازون إلجبار الرئيس البرازيلي جير 

لك ، اتهم بوريس جونسون ماكرون بولسونارو على اتخاذ إجراءات لحماية الغابات المطيرة. ومع ذ

 .بمحاولة الضغط على البرازيل والتفاوض على صفقة أكثر مالءمة لفرنسا

كما التقى دونالد ترامب إيمانويل ماكرون ، الذي هدد برفع الرسوم الجمركية على الخمور الفرنسية 

أكد من تصريحاته و قبل ساعات قليلة من القمة. عندما سئل الصحفيون عن هذه القضية ، قلل ترامب

 .أنه يحب الخمور الفرنسية ، ومع إيمانويل ماكرون الكثير من األمور المشتركة ولطالما كان صديقًا

لقد قامت فرنسا والرئيس @ إيمانويل ماكرون بعمل رائع حقًا حتى اآلن من خالل مجموعة مهمة 

اع عقدناه بعد. وبالمثل ، فإن جًدا من مجموعة السبعة. كان تناول الغداء مع إيمانويل أفضل اجتم

 !االجتماع المسائي مع قادة العالم سار بشكل جيد للغاية. التقدم المحرز

كما أجرى رئيس فرنسا محادثات مع أنجيال ميركل ورئيس وزراء اليابان. التقى شينزو آبي أيًضا 

يس وزراء ا مع رئبجوستين ترودو لمناقشة التوترات مع كوريا الجنوبية. تحدث بوريس جونسون أيضً 

 .كندا حول التجارة الحرة وعن أمازون

تستمر القمة في منتجع بياريتز الفرنسي على خليج بسكاي من يوم السبت. ويشارك فيها قادة 

الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا واالتحاد األوروبي. يتحدث 

ي مجال االقتصاد والسياسة الخارجية وحماية البيئة ، وموضوع القمة هو السياسيون عن التحديات ف

 .مكافحة عدم المساواة االقتصادية واالجتماعية والشراكة مع أفريقيا

 .يتضمن جدول األعمال أيضا مسألة الحرائق المأساوية في منطقة األمازون

  

 

 

 

http://po.st/ICfEy7
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 نحن لسنا بحاجة إلى ثورة في السياسة النقدية - 3

Bloomberg Łukasz Hardt 23  2019أغسطس 

اضطر العديد من البنوك المركزية إلى تغيير خطابها في األرباع األخيرة. في هذا السياق ، تبدو 

ستاذ يكتب عضو في لجنة السياسة النقدية وأ -سياسة مجلس السياسة النقدية بمثابة واحة من االستقرار 

سيبدأ مجلس السياسة النقدية مناقشة رسمية حول افتراضات السياسة قريباً  .في االقتصاد بجامعة وارسو

. وسيحدث ذلك عندما يحتمل أن يقدم البنك المركزي األوروبي تفاصيل جولة جديدة 2020النقدية لعام 

من األنشطة غير القياسية. صرح أولي رين ، رئيس البنك المركزي الفنلندي ، مؤخًرا أن هذه التدابير 

 .وز توقعات األسواق المالية بشكل كبيريجب أن تتجا

من ناحية أخرى ، يالحظ العديد من االقتصاديين أن حزمة التحفيز القادمة من البنك المركزي 

األوروبي سيكون لها تأثير أقل على االقتصاد مقارنة باإلجراءات السابقة ، حيث تتناقص الفعالية 

بنوك المركزية. إن الهبوط دون معدل الصفر له أيًضا الهامشية لإلجراءات غير القياسية المتزايدة لل

آثار سلبية على استقرار القطاع المالي. ومن المفارقات أن إشارة البنك المركزي إلى الحاجة إلى حزمة 

جديدة من التدابير لتحفيز االقتصاد قد تزيد من مستوى عدم اليقين بشأن الوضع االقتصادي في المستقبل 

 .لبا على مستوى االستثمار في االقتصاد، وبالتالي تؤثر س

 سياسة البنك المركزي األوروبي والقضية البولندية

دخلت تصرفات البنك المركزي األوروبي في المنطقة غير القياسية في أزمة ، عندما اعتقد العديد 

رض  يتعمن صناع القرار األوروبيين أن هذه هي الطريقة الوحيدة إلنقاذ منطقة اليورو من السقوط. ال

االقتصاد البولندي للتهديد من قبل أي ركود في المستقبل القريب ، والمناقشة بين االقتصاديين حول 

حجم التباطؤ الذي قد يكون أمامنا ، وال يزال يتراجع عن معدل النمو المحتمل ، حتى لو حدث ، سيكون 

لذي سيتم قوي لالقتصاد األلماني ، وامنخفًضا للغاية. إن التهديد خارجي في المقام األول ويتعلق بتثبيط 

تعويض تأثيره على بولندا من خالل عامل استقرار اقتصادي تلقائي قوي ، وهو سعر الصرف العائم. 

بما أنه ال يوجد شيء خاص يحدث في االقتصاد ، فال ينبغي أن يحدث شيء إضافي في السياسة النقدية 

إلى سوق األصول أو اتخاذ تدابير أخرى  NBP لإن القول في الوقت الحالي بضرورة دخو .NBP لل

 .غير قياسية هو بمثابة تخويف ال لزوم له للمشاركين في السوق بأننا نواجه تباطًؤا وركوًدا قويًا

 NBP رعاية استقرار األسعار أولوية بالنسبة لـ

تصاد االق على الرغم من أن البيانات في النقاش العام حول حقيقة أن االقتصاد أصبح مجنونًا في

غير صحيح ، إال أنه من الصعب عدم مالحظة تسارع التضخم. مؤشر أسعار المستهلك أعلى من 
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، على الرغم من أنه ال يزال في النطاق المقبول لالنحرافات. في يوليو ، كانت ديناميات  NBP هدف

هذه المعلمة األخيرة  في المئة. تظهر 4.2في المئة ، ولكن أسعار الخدمات بالفعل  2.9األسعار السنوية 

جيًدا أن لدينا ضغوطًا تضخمية واضحة. نحن نعود إلى الحالة الطبيعية ، ألنه في اقتصاد يلحق بركب 

أسعار السلع غير القابلة للتداول ، بما في ذلك الخدمات ، يجب أن يكون لديهم ديناميات عالية نسبيًا. 

بمجرد أن نواجه االنكماش ، يمكننا اآلن تحمل من غير المطمئن قبول هذه الحجج ، والتي تقول إنه 

 .ارتفاع الزيادات في األسعار ، ألن مؤشر األسعار أو متوسط دينامياتها في السنوات األخيرة مهمان

هو تثبيت مستوى السعر وليس ديناميكياتها  NBP ستكون هذه الحجج صحيحة إذا كان هدف سياسة

ى عمليات األسعار على نطاق أوسع ولم نركز فقط على أسعار السنوية. واألكثر من ذلك ، إذا نظرنا إل

السلع والخدمات االستهالكية ، ولكن أيًضا على أسعار السلع الرأسمالية والعقارات ، فإن هذا القياس 

الواسع للتضخم سيكون أعلى من ذلك الذي يحدده مؤشر أسعار المستهلك. أنا ال أقول أن مجلس السياسة 

شير مباشرة إلى معامل انكماش القيمة المضافة في استراتيجيته ، لكنه ال يستطيع أن النقدية يجب أن ي

 .في المائة. بالفعل في نهاية هذا العام 3.5يستخلص من ديناميكياته تماًما ، وقد يتجاوز 

، هناك أيضا مسألة التماثل لنطاق االنحراف. جاء التأييد  NBP في المناقشة حول هدف التضخم

النقاش مؤخًرا من فرانكفورت ، حيث بدأ ممثلو البنك المركزي األوروبي في اإلشارة إلى أنه في لهذا 

ولكن أقل من ذلك ،  ٪2منطقة اليورو قد يكون من الجدير توخي الحذر ليس أن التضخم قريب من 

يورو طقة الفي المئة. أحد دوافع هذا التغيير هو محاولة رفع توقعات التضخم في من 2ولكنه قريب جًدا 

وإعطاء بنك فرانكفورت المركزي مرونة أكبر في تنفيذ السياسة النقدية. في هذا السياق ، ليست هناك 

( ٪2.5حاجة لتغيير تعريف الهدف في بولندا ، لكن تجدر اإلشارة إلى أنه يحتوي على حرف نقطة )

 .(نقطة مئوية واحدة -مع مجموعة من االنحرافات )+/

في المئة. وقد  3.5بيل المثال ، استمرار التضخم على المدى الطويل بنحو نتيجة لذلك ، على س

يؤدي عدم رد الفعل من جانب لجنة السياسة النقدية إلى سؤال مشروع حول تصميم المجلس على 

االهتمام بقيمة المال البولندي. باإلضافة إلى ذلك ، مثلما يكون نطاق االنحرافات عن الهدف متماثاًل ، 

ر فنحن نعرف أكثر بكثير عن مخاط -تنا بتكاليف االنحرافات عن الهدف لم تعد "متناظرة" فإن معرف

التضخم المتزايد المستمر أكثر من تكاليف ديناميات األسعار المخفضة ولكن اإليجابية. الحظنا في 

 .بولندا اآلثار السلبية لالنكماش األخير

 ماذا لو تباطأ االقتصاد؟
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سعار وقد يقترب من الحد األعلى لالنحرافات عن الهدف ، وهو أمر بالغ في حالة ارتفاع نمو األ

، يجب أن يكون هناك اهتمام الستقرار  NBP من قانون بشأن 3األهمية بالنسبة للمجلس ، وفقًا للمادة. 

األسعار. يجب أن تكون هذه أولوية ، حتى لو تباطأ االقتصاد. من ناحية أخرى ، حتى لو انخفض 

النمو هزيالً ، فإن فعالية السياسة النقدية في تحفيزها ستكون محدودة ، ألن تكلفة النقود  التضخم وكان

تقرار بسبب التأثير السلبي المحتمل على اس -منخفضة بالفعل ولن يؤدي تخفيضها اإلضافي الكبير 

اق والً. في سيإلى ممكن في كل حالة من هذه الحاالت ، يجب أن تأتي السياسة المالية أ -القطاع المالي 

تباطؤ االقتصاد األلماني وتنامي حالة عدم اليقين العالمية ، فإن الزيادة المالية للحكومة هذا العام تعد 

 -صحيحة. السؤال الذي يطرح نفسه بطبيعة الحال هو ما إذا كان لدى بولندا مساحة مالية إضافية. إذا 

حددنا هذا الفضاء  -سابقين في صندوق النقد الدولي كما اقترح أوليفييه بالنشارد ، كبير االقتصاديين ال

على أنه فرق إيجابي بين نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي وعوائد السندات في بلد معين ، فإن بولندا 

، ونمو الناتج المحلي اإلجمالي  ٪ 2سنوات يقترب حاليا من  10لديها. العائد على السندات البولندية لمدة 

. يتطلب الحفاظ على عوائد السندات المواتية والمصداقية المالية األوسع ٪ 6حوالي  االسمي بمعدل

في هذا الوقت إلظهار ، من خالل  NBP لبولندا ، وبالتالي الحيز المالي المفهوم بهذه الطريقة ، من

هذا و اتصال المجلس مع البيئة )وعلى مستوى المحتوى ، ولكن أيًضا( أن أي تبذير أجنبي بالنسبة لنا

ستبقى السياسة النقدية قياسية في المستقبل المنظور. ما سبق ، بالطبع ، ال يعني وجود حافز للتخلي 

عن حدود العجز في الدين العام والميزانية ، ولكن ربما ينبغي في المستقبل ربطها بشكل أوثق بحالة 

وسع وخالل فترة الركود تسمح بت االقتصاد وفي فترة ازدهار أكثر ميالً إلى السياسة المالية الحكيمة ،

 .(أكبر )ما يسمى بالتوسع القواعد المالية الصديقة دوريًا

اضطر العديد من البنوك المركزية إلى تغيير خطابها في األرباع األخيرة. : االستقرار هو قيمة

عار سأشار البنك المركزي األوروبي في العام الماضي إلى أن سياستنا ستطبيع ، بما في ذلك رفع أ

الفائدة. اآلن ، ومع ذلك ، من المحتمل أن تكون لدينا جولة أخرى من تخفيف السياسة النقدية في منطقة 

لم تتغير تكلفة المال )أيًضا  -هي واحة من االستقرار  MPC اليورو. في هذا السياق ، يبدو أن سياسة

 .خمبعصبية عندما يزداد التض ألسباب تحوطية كبيرة( خالل فترة االنكماش ، لكننا أيًضا ال نتفاعل

ومع ذلك ، فإن حالة عدم اليقين العالية في االقتصاد العالمي تجعل المرء حذًرا بشأن توقع شكل 

السياسة النقدية في المستقبل. من األفضل أن تكون أكثر قدرة على التكيف وأن تولي أهمية أكبر للبيانات 

بعيدة المدى بشأن مستوى أسعار الفائدة في المستقبل.  الحالية أكثر من التوقعات وأال تصدر إعالنات
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، يجب أن يعني هذا مقاومة إغراء التغييرات المهمة،  2020في سياق افتراضات السياسة النقدية لعام 

 .حيث أن االفتراضات الحالية مرنة بما يكفي لمنح المجلس مساحة واسعة للعمل

 الذي يرتبط به يس المؤسساتل وجهات نظر المؤلف الشخصية ، يعرض النص فقط

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: Rzeczpospolita 

https://www.rp.pl/Opinie/308239988-Nie-potrzebujemy-rewolucji-w-polityce-pienieznej.html     

 

 ”فيسبوك“الصين تستعد إلطالق عملتها الرقمية لمنافسة  - 4

 September 2, 2019 : نشر في

من خالل إطالق عملتها الرقمية هذا الخريف، بحيث إنها ستكون ” فيسبوك“تستعد الصين لمنافسة 

شراً لعملة أول عملة رقمية في العالم مدعومة من الحكومة، مما يجعلها منافساً مبا

وتحدث العديد من مسؤولي البنك المركزي عالنية خالل  .”فيسبوك”الرقمية الخاصة بـ (Libra) ليبرا

عن ” بوكفيس“األسابيع القليلة الماضية عن الحاجة إلى إطالق الصين لعملتها الرقمية بعد أن كشفت 

 .خططها لعملة ليبرا

لمركزي الذي يدير السياسة النقدية للصين، ، وهو البنك ا(PBOC) ويبدو أن بنك الشعب الصيني

 .يحقق تقدماً سريعاً قبل اإلطالق المتوقع

وذكرت التقارير أن البنك المركزي الصيني يمكن أن يطلق العملة الرقمية في أقرب وقت ممكن 

 في شهر نوفمبر، لتحل محل اليوان الصيني المادي المتداول حالياً ولتواجه الهيمنة الحالية للدوالر

 .األميركي

ومن المتوقع أن يوزع البنك المركزي الصيني عملته الرقمية من خالل البنوك األربعة الكبرى 

، (WeChat Pay) و (Alipay) المملوكة للدولة، إلى جانب أنظمة الدفع بواسطة الهاتف المحمول

 .، مزود بطاقات االئتمان المدعوم من الدولةUnionPay وكذلك

مليون  600، أكثر من (Ant Financial) ، التي تملكها وتديرها شركة(Alipay) وتمتلك خدمة

 .مستخدم شهريًا في المتوسط، أي ما يعادل ضعف عدد سكان الواليات المتحدة تقريباً 

إن هناك نموذجاً أولياً  :(PBOC) وقال نائب رئيس قسم الدفع والتسوية في بنك الشعب الصيني

 .لقول إن العملة الرقمية لبنك الشعب جاهزةللعملة الرقمية، ويمكن ا

https://www.rp.pl/licencja
https://www.rp.pl/Opinie/308239988-Nie-potrzebujemy-rewolucji-w-polityce-pienieznej.html
https://greatmiddleeastgate.com/2019/09
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قد نفذ حملة شاملة في الصين ضد تداول العمالت المشفرة،  (PBOC) وكان بنك الشعب الصيني

بما في ذلك عملة بيتكوين، والتي ال تدعمها أي حكومة، معتبراً أنها تشكل مخاطر على االستقرار 

 .المالي واألمن في الصين

 ، مدير التسويق في شركة البلوك تشين الناشئةNeil Woodfine وقال نيل وودفين

(Blockstream): إن العملة الرقمية التي أنشأها بنك الشعب الصيني (PBOC)  ستكون تماماً مثل

 .النقد وسوف يسيطر عليها البنك المركزي تماماً 

اقبة جميع إذا كانت العملة رقمية وليست فعلية، فإن بإمكانهم إغالق الحسابات ومر“وأضاف 

 .”األنشطة في النظام المالي بأكمله

إلنشاء عملتها الرقمية قد دفعت بكين إلى تسريع خطتها للعمالت ” فيسبوك“ومن الواضح أن خطط 

الرقمية، حيث إن عملة ليبرا قد تشكل تحدياً للمدفوعات الصينية العابرة الحدود، والسياسة النقدية، 

 .وحتى للسيادة المالية

العملة الرقمية المدعومة من الحكومة سيطرة بنك الشعب الصيني على النظام النقدي وتعزز 

 .الصيني، وقد توفر طريقة جديدة لليوان الصيني للمنافسة على مستوى العالم

يذكر أن معظم الدالئل تشير إلى أنه من غير المرجح بالنسبة لبنك الشعب الصيني أن يبني عملة 

ن أو ليبرا، بل يتجه إلى بناء نسخته الخاصة من النقد الرقمي المركزي مع رقمية مشفرة تشبه بيتكوي

 .مراقبة إضافية

 صحيفة رأي اليوم األلكترونية

https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-

%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-

%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-

%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-

%d9%84%d9%85%d9%86 

 

 رفع حيازتها للشهر الثالث على التواليصناديق االستثمار بالذهب ت - 5

 المعدن النفيس يزداد جاذبية مع تصاعد التوترات التجارية ومخاوف الركود المقبل

 12:51 2019سبتمبر  6الجمعة    إندبندنت عربية  

سنوات وسط ضبابية تخيم على مستقبل االقتصاد العالمي  6في حققت أسعار الذهب أعلى مستوى 

 ()أ.ف.ب

https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86
https://greatmiddleeastgate.com/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%85%d9%86
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5121
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المالذات اآلمنة  تزايد التوترات التجارية ومخاوف الركود العالمي، يبحث المستثمرون عن مع

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، الخميس، زادت صناديق  للحفاظ على مدخراتهم.

في  %5ومة من المعدن األصفر، حيث رفعت حيازتها بنسبة المتداولة العالمية المدع االستثمار

 أغسطس )آب( الماضي، في زيادة للشهر الثالث على التوالي.

بأسواق  مليارات دوالر أميركية 6وأوضح المجلس، في بيان، أن الصناديق االستثمارية ضخت نحو 

 طنا. 2733لى طنا من المعدن النفيس، ليرتفع إجمالي حيازتها إ 122الذهب، عبر شراء 

و"مجلس الذهب العالمي" هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز 

 األصفر عالميا. واستدامة الطلب على المعدن

ويأتي اإلقبال على الذهب في وقت تخيّم الضبابية على مستقبل االقتصاد العالمي، ويهرع فيه 

والمالذات اآلمنة. ومع تكبّد أسواق األسهم خسائر قياسية قفزت المستثمرون وبشدة إلى أسواق األصول 

سنوات، فيما بدأت الفضة تلتقط أنفاسها وتزاحم بقوة وتحقق  6أسعار الذهب لتحقق أعلى مستوى في 

 مكاسب تلفت انتباه المستثمرين.

 الصناديق األميركية بصدارة المشترين للذهب

مليار دوالر  3.8متحدة األميركية أعلى التدفقات بقيمة الصناديق المتداولة بالواليات ال وسجلت

طنا، فيما  33مليار دوالر بشراء  1.7طنا، تلتها الصناديق األوروبية بقيمة  78شراء نحو  أميركي بعد

مليون دوالر، أما المناطق األخرى  468أطنان بقيمة  9زادت الصناديق المدرجة في آسيا حيازتها بنحو 

 مليون دوالر. 80و طنين من الذهب بقيمة فزادت حيازتها بنح

ويقترب إجمالي حيازة الصناديق المتداولة من الذهب من أعلى مستوياتها على اإلطالق في أواخر 

عن األسعار  %9طنا، وذلك عندما كان سعر الذهب أعلى بنسبة  2791تبلغ  ، والتي كانت2012

 دوالرا لألوقية. 1665الحالية عند 

المدعومة بالذهب  ذكر مجلس الذهب أن صناديق االستثمار المتداولة العالمية ذات الصعيد، وعلى

بقيمة  طنا 292، بعد أن رفعت حيازتها بنحو 2019حتى اآلن في عام  %10.4بنسبة  زادت حيازتها

 الماضية. مليار دوالر خالل العام مدفوعة بتدفقات قوية في األشهر الثالثة 14

 مخاوف "بريكست"

األشهر  يق األوروبية بشكل ثابت هذا العام، حيث شهدت تدفقات إيجابية في جميعالصناد ونمت

مستوياتها  )نيسان(، وارتفعت حيازات الصناديق التي تتخذ من المملكة المتحدة إلى أعلى باستثناء أبريل
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من أصول  %21 طنا تمثل 577على اإلطالق مع تصاعد مخاوف "بريكست"، حيث وصلت إلى 

 أغسطس )آب( الماضي. ثمار المتداولة في العالم المدعومة بالذهب فيصناديق االست

دة المتح نفس السياق، شهدت صناديق االستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في الواليات وفي

 %37بنسبة  شهراً الماضية، وزادت من حيازاتها الجماعية 15شهرا خالل الـ 14لمدة  تدفقات إيجابية

التدفقات الخارجية القوية في بداية  ، بينما عكس أداء الصناديق المدرجة في آسياحتى اآلن هذا العام

 تجدد االهتمام باستثمار الذهب في الصين. العام وأصبحت لديها اآلن تدفقات أقل بعد

 أسباب االستثمار في الذهب

ائدة العالمية فال السبب الرئيس لالتجاه لالستثمار بالذهب، أشار التقرير إلى انخفاض معدالت وحول

الصين، إضافة و خفض سعر الفائدة األميركية وتصاعد التوترات التجارية بين الواليات المتحدة ال سيما

 خالل أغسطس )آب(. %7الرتفاع سعر الذهب المقوم بالدوالر بنسبة 

لعالم ا تقرير صدر الشهر الماضي عن مجلس الذهب العالمي ارتفاع الطلب على الذهب في وكشف

طنا، مدعوما  2181، ألعلى مستوى في ثالث سنوات عند 2019 بالنصف األول من

حيازتهم من  القياسية للبنوك المركزية حول العالم، وتدفقات صناديق االستثمار لزيادة بالمشتريات

والذهب كان المالذ اآلمن ومخزن القيمة وال يزال على مّر العصور، ويتجه إليه  المعدن النفيس.

ألن هامش الخسارة يبقى أكثر انخفاضاً من معظم األصول  ون رغم عدم تحقيقه فوائد مالية،المتعامل

 األخرى، على عكس االستثمار بالدوالر األميركي.

 التراجع يخيم على أسعار الذهب مع اإلعالن عن محادثات أميركية صينية

تحدة الصين والواليات المأسعار الذهب مع تعزيز شهية المستثمرين للمخاطرة بعد اتفاق  وتراجعت

وتراجع الذهب في  على إجراء محادثات الشهر المقبل بهدف إنهاء نزاعهما التجاري المستمر.

دوالرا لألوقية )األونصة(، متجها إلنهاء موجة مكاسب استمرت  1523إلى  %1.9المعامالت الفورية 

وم األربعاء، وهو أعلى مستوى دوالرا ي 1557ثالث جلسات على التوالي. وكانت األسعار قد المست 

وفي ذات التوقيت، نزل الذهب في العقود األميركية اآلجلة لشهر ديسمبر  .2013منذ أبريل )نيسان( 

 دوالر لألوقية. 1534.5إلى  %1.66)كانون األول( 

https://www.independentarabia.com/node/53916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%8

6%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-

%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A 

https://www.independentarabia.com/node/53916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/53916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/53916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/53916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/53916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 باللغة اإلنكليزية والبولونية:  االقتصاد العالمي -ثانياً 

6 - Polska lepsza niż USA 

Anita Błaszczak  19.09.2019 

Pod względem napływu imigrantów zarobkowych nasz kraj jest liderem wśród państw 

OECD, wyprzedzając nawet Stany Zjednoczone. 

Do rekordowej liczby 4,9 mln osób wzrosła w 2018 r. liczba czasowych imigrantów 

zarobkowych w 34 wysoko rozwiniętych krajach świata zrzeszonych w OECD. To ponad 

11 proc. (o pół miliona osób) więcej niż rok wcześniej- wynika z ogłoszonego właśnie 

raportu OECD International Migration Outlook 2019. - Znaczący wzrost czasowej 

imigracji zarobkowej jest oznaką dynamizmu rynków pracy w krajach OECD oraz ich 

integracji- komentował najnowsze statystyki sekretarz generalny organizacji, Angel 

Gurria. 

Krajem, gdzie ta oznaka wybija się szczególnie mocno jest Polska. Jak zwraca uwagę 

raport, nasz kraj jest drugi rok z rzędu głównym kierunkiem czasowych migracji 

zarobkowych w OECD wyprzedzając nawet USA. W 2017 r. przyjęliśmy 1,1 mln 

czasowych imigrantów zarobkowych spoza Unii (zarówno sezonowych jak i tych z 

dłuższym zezwoleniem na pobyt) a do tego 21 tys. pracowników z innych państw UE. 

Z kolei w Stanach Zjednoczonych przybyło wtedy 691 tys. imigrantów zarobkowych. 

Polska jest również największym rynkiem imigracyjnym wśród państw Unii – według 

najnowszych, nie publikowanych jeszcze w Polsce, danych Eurostatu za 2018 r. – na nasz 

kraj przypadało w ubiegłym roku prawie co piąte z wydanych w Unii pierwszych zezwoleń 

dla imigrantów spoza UE (first residence permits). Jednak ich liczba- po raz pierwszy w 

tej dekadzie porównując rok do roku spadła. W zeszłym roku wydaliśmy cudzoziemcom 

ponad 635 tys. pierwszych zezwoleń o 7 proc. mniej niż rok wcześniej. 

Gorzej wypadamy pod względem napływu imigrantów z zezwoleniem na stały pobyt 

–ich liczbaw krajach OECD zwiększyła się w minionym roku niewiele, bo o 2 proc. (do 

5,3 mln osób).W tej kategorii liderem pozostają USA ( nieco ponad 1 mln stałych 

imigrantów w 2017) wyprzedzając Niemcy (223 tys.) Polska z 41,1 tys. obcokrajowców 

osiedlających się u nas na stałe, jest w końcówce zestawienia OECD. 

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone Źródło: rp.pl 
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7 - Niemcy: Bez imigrantów padnie rynek pracy. Ale liczą się talenty 

Deutsche Welle 12.02.2019 

Rynek pracy w RFN nie poradzi sobie bez imigrantów. Ale nie wszyscy są przydatni - 

stwierdzają badacze w najnowszej analizie Fundacji Bertelsmanna. 

Fundacja Bertelsmanna zaleca w swojej analizie rynku pracy, by lepiej sterować 

napływem pracowników z zagranicy. Cyfryzacja nie zlikwiduje co prawda tak wielu 

miejsc pracy, jak się do tej pory obawiano. Ich liczba spadnie, ale za to powstaną nowe 

miejsca pracy, tyle że wymagające pracowników o bardzo wysokich kwalifikacjach. Aby 

zaspokoić ten popyt, niezbędna będzie w przyszłości imigracja pracowników z UE i innych 

krajów - to najważniejsze stwierdzenia podsumowujące analizę Fundacji Bertelsmanna, w 

której badano korelację imigracji i cyfryzacji, a której wyniki zostały właśnie 

opublikowane. Badane scenariusze sytuacji na rynku pracy opierają się na ogólnie 18 

przesłankach. Koncentrują się one na cyfryzacji wszystkich dziedzin gospodarki, aż po 

model tzw „gospodarki 4.0”.  

Czytaj także: Niemcy w recesji? Kiedy Europa powinna zacząć się bać  

Prawie 80 proc. kreacji wartości w branżach produkcyjnych i usługach będzie w 

przyszłości odbywać się na bazie cyfrowej – twierdzą autorzy analizy. Spodziewają się 

oni, że np. w branży przetwórstwa maszyny całkowicie przejdą na technikę cyfrową, tak 

że dotychczasowi pracownicy nie zawsze będą w stanie obsługiwać ten sprzęt. Potrzebne 

w tym celu usługi IT, firmy będą musiały kupować na zewnątrz po bardzo wysokich 

cenach. Będą to inwestycje początkowo rzędu 300 mld euro rocznie, które co roku będą 

wzrastały o 0,5 proc. Jednocześnie firmy będą musiały zwiększyć nakłady na szkolenia 

pracowników. Do roku 2025 gałęzie produkcyjne będą musiały przeznaczyć na te cele 

prawie 6,6 mld euro, branża usług 18,8 mld euro. 

RYNEK PRACY NIEPRZYGOTOWANY DO CYFRYZACJI 

Jak twierdzą autorzy analizy, niemiecki rynek pracy nie jest dostatecznie przygotowany 

do takiego rozwoju sytuacji. Jeżeli sprawdzą się założenia autorów, to sytuacja będzie się 

jeszcze dalej zaostrzać. Największym wąskim gardłem jest obecnie niedobór wysoko 

kwalifikowanych pracowników: ludzi z wyższym wykształceniem, mistrzów 

rzemieślniczych i techników. Popyt na nich będzie się następnych latach jeszcze zwiększał. 

Nawet jeżeli cyfryzacja postępowałaby powoli, sytuacja na rynku pracy i niedobór 

https://www.rp.pl/autor/186/deutsche-welle
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specjalistów będzie się zaostrzał. Zapotrzebowanie na pracowników w latach 2017- 2035 

zmniejszy się o 1,13 mln osób. Jest to stosunkowo niewielki spadek, ale więcej potrzeba 

będzie ekspertów i specjalistów. Sytuacja osób o niskich kwalifikacjach, która już teraz 

jest trudna, będzie się w przyszłości dalej zaostrzać. W IV kwartale 2017 na 421 osób 

bezrobotnych było tylko 100 wolnych miejsc pracy. W związku z dysproporcją między 

potrzebami i podażą na rynku autorzy wychodzą z założenia, że oferty miejsc pracy dla 

odpowiednio wykwalifikowanych ludzi, jeżeli nie nastąpi dodatkowy napływ 

pracowników z zewnątrz, na średnią i dłuższą metę zmniejszyłyby się nawet o jedną trzecią 

– czyli chodzi o pracę dla 16 mln osób do roku 2060. 

WYSOKIE WYMOGI JAKOŚCIOWE 

Z wyzwaniem tym uporać można się tylko przez napływ fachowców z zagranicy – 

twierdzą autorzy analizy – przez imigrację najlepiej na poziomie 400 tys. osób rocznie. 

Lecz dotychczasowy napływ osób szukających w Niemczech zatrudnienia nie odpowiada 

rysującym się na horyzoncie wyzwaniom. W przeciągu minionych ośmiu lat roczna 

migracja zarobkowa z krajów trzecich więcej niż się podwoiła, lecz np. spośród osób, które 

w roku 2017 przybyły do Niemiec z krajów spoza Unii Europejskiej, by szukać w 

Niemczech pracy, ponad jedna trzecia nie mogła wykazać się żadnym wykształceniem 

zawodowym. Potrzebna jest więc inna polityka migracji zarobkowej. Rosnący popyt na 

specjalistów nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w aktualnej strukturze migracji. Nie 

ma też szans, by pracowników rekrutować z kręgu migrantów szukających w Niemczech 

azylu. Jeżeli spojrzeć na aktualne statystyki, 65 proc. migrantów wykonuje tylko prace 

pomocnicze - podają badacze. Z tego względu imigracja musi odpowiadać jakościowym 

wymogom rynku pracy – apelują autorzy analizy. Jedynie napływ ludzi o odpowiednich 

kwalifikacjach zapewni też ich szybką integrację na rynku pracy i zapobieże deficytom. 

Natomiast napływ niewykwalifikowanych osób będzie obciążeniem dla obydwu stron. Po 

tej samej stronie będą imigranci, którzy nie mogą znaleźć odpowiedniej pracy i firmy, które 

w dalszym ciągu nie będą mogły obsadzić specjalistami swoich wakatów. Pomóc może 

więc tylko nowe ustawienie torów polityki migracyjnej. 
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8 - Jakie mamy szanse na dogonienie Zachodu 

Stanisław Gomułka 18.09.2019 

Bez korekt polityki gospodarczej wzrośnie ryzyko silnego spowolnienia, a nawet 

wstrzymania doganiania przez Polskę wysoko rozwiniętej części UE. 

W światowej czołówce technologicznej – USA, Europie Zachodniej i Japonii – 

o innowacyjności decyduje globalny strumień innowacji najnowszej generacji, który 

zależy od wielkości światowego sektora badań i rozwoju (R&D), a tylko w umiarkowanym 

stopniu od inwestycji w gospodarkach narodowych. W efekcie trend tempa wzrostu PKB 

na mieszkańca różni się w tych krajach tylko nieznacznie. Przez ostatnie dwa wieki to 

tempo było stabilne, 1,0–1,5 proc. rocznie. 

W krajach mniej rozwiniętych tempo wzrostu PKB na mieszkańca zależy od zdolności 

do wykorzystywania technologii zgromadzonych w krajach wysoko rozwiniętych. Ta 

zdolność zależy od polityki gospodarczej, zwłaszcza od wielkości inwestycji w relacji do 

PKB, jakości instytucji i kwalifikacji pracowników. Ta polityka w krajach doganiających 

jest silnie zróżnicowana, więc tempo wzrostu PKB na mieszkańca też jest zróżnicowane, 

zwykle 1–10 proc. rocznie. Jaka na tym tle jest sytuacja Polski? 

W ostatnich 30 latach przeciętne tempo wzrostu PKB na mieszkańca wynosiło u nas 

3,3 proc. Jest kilka krajów na świecie z wyższymi lub nawet dużo wyższym niż u nas 

poziomem inwestycji w relacji do PKB, a w rezultacie z dużo wyższym tempem wzrostu 

PKB i na ogół też wzrostu PKB na mieszkańca. To głównie Chiny i Indie. 

W 1989 r. PKB (PPP) na mieszkańca Polski wynosił 30,1 proc. poziomu USA, podczas 

gdy w Niemczech (bez NRD) 84,2 proc., wynika z danych MFW. Zmiana systemu 

i reorientacja powiązań gospodarczych i technologicznych zmniejszyły bariery 

ograniczające dopływ do Polski innowacji technologicznych. Polska stała się krajem 

doganiającym. O dużym sukcesie świadczy to, że według danych MFW PKB (PPP) na 

mieszkańca w 2019 r. wyniósł 51,4 proc. poziomu USA i 60,9 proc. Niemiec (łącznie z b. 

NRD). 

W latach 2016–2018 tempo wzrostu PKB było jednak dużo wyższe niż długofalowy 

trend. W rezultacie faktyczny PKB przesunął się z poziomu nieco poniżej trendu w 2015 

r. o 1,6 pkt proc. powyżej w 2018. Oto przyczyny: 

https://www.rp.pl/autor/15793/stanislaw-gomulka
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– lepsza niż przeciętnie koniunktura gospodarcza w UE, pobudzająca polski eksport 

i zwiększająca stopień wykorzystania zdolności wytwórczych; 

– szybki wzrost konsumpcji prywatnej, stymulowany większymi transferami 

socjalnymi i szybkim wzrostem dochodów z pracy, zwiększający stopień wykorzystania 

zdolności wytwórczych; 

– duża imigracja zarobkowa z Ukrainy i Białorusi, zwiększająca zatrudnienie; 

– wysokie inwestycje finansowane środkami zagranicznymi, prywatnymi i unijnymi. 

W latach 2020–2021 powinien nastąpić powrót PKB do trendu z lat 1989–2019, 

z ryzykiem spadku poniżej w następnych kilku latach. Przyczyny są następujące: 

– niskie tempo wzrostu PKB UE i prawdopodobna recesja w Wielkiej Brytanii, co 

przełoży się na znacznie niższy wzrost, może nawet niższy poziom polskiego eksportu; 

– znaczny spadek liczby Polaków w wieku produkcyjnym i niski, może nawet 

malejący, stopień aktywności zawodowej, 

– prawdopodobny spadek liczby pracowników z Ukrainy, 

– nieunikniony duży spadek inwestycji unijnych po 2022 r. 

SCENARIUSZ NA NAJBLIŻSZE PIĘĆ LAT 

W najbliższych latach najbardziej kosztowne dla rozwoju gospodarczego Polski będą 

nie tylko skutki obniżenia wieku emerytalnego, ale także spadek podaży pracy osób 

młodych z dobrym wykształceniem, eliminacja dopływu netto środków UE oraz wzrost 

ryzyka prawnego dla inwestorów prywatnych, krajowych i zagranicznych w razie 

podtrzymania przez rząd polityki odchodzenia od konstytucyjnej i unijnej zasady 

trójpodziału władzy oraz w razie wprowadzenia zapisów o odpowiedzialności karnej dla 

zarządów i właścicieli firm w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 

MFW w 2017 r. zwrócił uwagę na trzy zjawiska w Polsce: populacja ludzi w wieku 

produkcyjnym maleje od 2012 r. w tempie 1 proc. rocznie, inwestycje w środki trwałe 

polskich firm prywatnych wynosiły w latach 2004–2016 tylko 11 proc. PKB, a tempo 

wzrostu łącznej produktywności głównych czynników produkcji, pracy i kapitału spadło 

z 2,4 proc. w latach 2003–2007 do 1 proc. w 2013–2016. 

Doktryna ekonomiczno-prawna rządów Zjednoczonej Prawicy w latach 2016–2019 

zwiększyła ryzyko inwestycyjne dla polskich firm, co może spowodować dalszy spadek 

udziału w PKB ich inwestycji w środki trwałe. W 2016 r. udział w PKB wszystkich 
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inwestycji w środki trwałe wynosił nieco ponad 17 proc., a w 2018 – dzięki dużemu 

wzrostowi inwestycji publicznych – 18 proc. 

Po wejściu Polski do UE w 2004 r. ważną rolę modernizacyjną odgrywało 

finansowanie na poziomie ok. 2,5 proc. PKB ponad połowy inwestycji publicznych przez 

UE. Po 2022 r. ulegnie ono dużemu zmniejszeniu. Od 1994 r. do 2018 ważną rolę 

w rozwoju sektora eksportowego i dopływie do gospodarki technologicznych innowacji 

odgrywały inwestycje zagraniczne (średnio 3,3 proc. PKB rocznie). Ale doktryna PiS 

traktuje je jako zagrożenie dla narodowej suwerenności. Rezultatem może być 

zmniejszenie ich i roli także tego ważnego czynnika wzrostu. 

POTRZEBNE KOREKTY 

O tempie rozwoju gospodarczego decydują na dłuższą metę dwa czynniki: procentowa 

zmiana liczby pracujących i tempo zmian jakościowych. Na liczbę pracujących ostatnio 

wpływała negatywnie malejąca liczba Polaków w wieku produkcyjnym (wg GUS Polaków 

w wieku produkcyjnym będzie w 2020 r. o 484 tys. mniej niż w 2018 i o 1,2 mln mniej niż 

w 2015), a pozytywnie – duża imigracja netto. W przyszłości negatywnie będą wpływać 

szybko malejąca liczba ludności Polski i rosnący udział w niej emerytów. Z kolei na tempo 

zmian jakościowych w krajach doganiających, do których Polska należy, wpływa głównie 

udział inwestycji w PKB. Ponieważ udział w PKB zagranicznych oszczędności i inwestycji 

będzie niemal na pewno malał, potrzeba działań, które zwiększą krajowe oszczędności 

i inwestycje. 

W tym celu, obok instytucji typu PPK oraz proinwestycyjnego podatku CIT, potrzebna 

byłaby niemal całkowita eliminacja deficytu sektora finansów publicznych (poprawa jego 

wyniku średnio o ok. 3 proc. PKB). Druga potrzebna korekta powinna dotyczyć uznania 

roli zagranicznych inwestycji bezpośrednich za ważną w tworzeniu wysokowydajnych, 

technologicznie zaawansowanych i wysokopłatnych miejsc pracy. 

Potrzebne byłyby także działania, które zwiększą efektywny wiek emerytalny, czyli 

podtrzymają zainteresowanie pracą ludzi osiągających formalny wiek emerytalny. Aby 

zwiększyć szanse utrzymania pracy, potrzebna jest szybsza niż dotąd rozbudowa 

szkolnictwa zawodowego. Bez tych korekt wzrośnie ryzyko silnego spowolnienia, 

a z czasem zatrzymania się w najbliższych 10–15 latach procesu zmniejszania luki 

dochodowej wobec wysoko rozwiniętej części UE. 
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Na podaż pracy wpłyną: 

– zmniejszenie formalnego wieku emerytalnego z (perspektywicznie) 67 lat do 60 lat 

dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, 

– wielkość imigracji netto, 

– tempo przepływu mało aktywnej części ludności wiejskiej do miast i zawodów 

pozarolniczych. 

Już widać silnie negatywny wpływ obniżki ustawowego wieku emerytalnego i niżu 

demograficznego na podaż pracy. Dotąd były one kompensowane napływem pracowników 

z Ukrainy i Białorusi i w mniejszym stopniu – przepływem pracowników z rolnictwa. Bez 

tego już teraz silnie osłabłoby tempo wzrostu zatrudnienia, wzrostu PKB, pojawiłby się 

inflacyjny wzrost płac i pogorszyła sytuacja finansów publicznych. 

W krajach wysokorozwiniętych oczekiwane długofalowe tempo wzrostu PKB na 

mieszkańca w najbliższych dziesięcioleciach to 1,2–1,5 proc. rocznie. Jest jednak duże 

zróżnicowanie wewnątrz krajów, pomimo tej samej polityki gospodarczej: w Wielkiej 

Brytanii i we Włoszech – między Południem a Północą, w Niemczech –Zachodem 

i Południem a Wschodem, w USA –Kalifornią i miastami na Wschodnim Wybrzeżu 

a stanami centralnymi. To zwykle różnice w skali 1:2, ale czasem nawet 1:5. 

Istnieją mniejsze różnice między krajami, które wynikają z dużego zróżnicowania 

poziomu kapitału ludzkiego i fizycznego. W UE są kraje wysokorozwinięte z wysokim 

poziomem PKB na mieszkańca (grupa A) i te z wyraźnie niższym (B). Grupa A to głównie 

Niemcy (bez d. NRD), Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Skandynawia oraz Irlandia. Do 

grupy B należą Włochy, Hiszpania, d. NRD, być może także Grecja, Słowenia, Czechy 

i Portugalia. 

Zakładam, że Polska, ze swoimi preferencjami konsumpcyjnymi i inwestycyjnymi 

mieszkańców, prawdopodobnie jest zdolna znaleźć się w grupie B, a w wariancie 

optymistycznym, choć mniej prawdopodobnym, w A. 

TRZY WARIANTY WZROSTU 

W głównym scenariuszu dla Polski zakładam, że średnie tempo wzrostu PKB na 

mieszkańca wyniesie 2,5 proc. do 2030 r. i 2 proc. w latach 2030–2040. To scenariusz 

wynikający z założenia, że Polska stanie się krajem grupy B w 2040 r., kiedy dojdzie do 

eliminacji luki dochodowej (w przeliczeniu na mieszkańca) wobec Hiszpanii i Włoch. 
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W wariancie optymistycznym do 2030 r. to tempo jest o 0,5 pkt proc. wyższe (tzn. 3 proc. 

rocznie), a w wariancie pesymistycznym o 0,5 pkt proc. niższe (tj. 2 proc. rocznie). 

Przy tych założeniach pozycja Polski byłaby następująca: w wariancie III 

(pesymistycznym) kraj przestaje zmniejszać dystans rozwojowy do krajów bogatych już 

za 10–15 lat, z dochodem przeciętnym na mieszkańca ok. 65 proc. dochodu mieszkańca 

Niemiec (bez d. NRD). W wariantach I (optymistycznym) i II (standardowym) 

zmniejszanie luki dochodowej trwa do 2040 r., kiedy przeciętny dochód w Polsce 

wynosiłby 70–75 proc. dochodu w Niemczech (bez d. NRD) w wariancie II i 80–85 proc. 

w I. Każdemu z wariantów odpowiada inna polityka gospodarcza. 

W wariancie I celem powinny być stabilna liczba pracujących w sektorze poza 

rolnictwem, solidne finanse publiczne (średni deficyt bliski zera) oraz wysoki (raczej 20–

25 proc. PKB niż 15–20 proc.), udział inwestycji w dochodzie narodowym. Wszystkie trzy 

warianty mają charakter orientacyjny. Prognoza dotyczy przeciętnego tempa wzrostu do 

2040 r. Wokół trendu mamy zwykle fluktuacje: przy trendzie 3,0 proc. rocznie w wariancie 

I do 2030 r. rzeczywiste tempo wzrostu wynosiłoby 1–5 proc., zwykle zapewne 2–4 proc. 

Realizowany przez rząd w latach 2016–2019 program gospodarczy jest raczej 

prokonsumpcyjny niż proinwestycyjny. Dzieje się tak pomimo podkreślania przez 

premiera Morawieckiego znaczenia inwestycji krajowych dla rozwoju gospodarczego. 

Ponadto obniżka wieku emerytalnego oznacza znaczny spadek liczby pracujących (700 

tys. w 5–10 lat). Oznacza także ryzyko silnego wzrostu dotacji budżetu dla systemu 

emerytalnego. Trudniej będzie sprostać kryteriom budżetowym wejścia do strefy euro. 

Przy pozytywnym zbiegu okoliczności gospodarczych wokół Polski, tak jak w latach 

2018–2019, możliwy jest rozwój szybszy niż w wariancie I. Ale w razie poważnego 

kryzysu na rynkach światowych lub wyjątkowo złej polityki gospodarczej rządu w Polsce, 

prowadzącej do przekroczenia przez dług publiczny konstytucyjnego progu 60 proc. PKB, 

możliwy jest rozwój wydarzeń gorszy niż wariant III, czyli superpesymistyczny wariant 

IV. Możliwe jest w nim nawet przejściowe zwiększenie luki dochodowej wobec Niemiec. 

ROSNĄCE NAPIĘCIA 

W finansach publicznych mamy od lat nadmierny deficyt i nadmierny poziom długu 

publicznego w relacji do PKB, zbyt bliski konstytucyjnego progu 60 proc. (zamiast poniżej 
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40 proc., jak w Czechach). W latach szybkiego wzrostu gospodarczego, jak w latach 2017–

2019, powinniśmy byli mieć znaczną nadwyżkę budżetową, a mieliśmy deficyt. 

Pod tym względem odbiegamy od większości krajów UE. Stosunkowo komfortową 

sytuację finansów publicznych zawdzięczamy głównie opisanym wcześniej „szokom 

dodatnim" i wycofaniu się rządu z trzech flagowych obietnic wyborczych: 

przewalutowania kredytów hipotecznych w walutach obcych po kursach początkowych, 

dużego wzrostu kwoty wolnej od podatku i powrotu do niższej stawki VAT 

Trzeba brać pod uwagę, że w czasie dobrej koniunktury wpływy z VAT, kluczowego 

źródła dochodów publicznych, rosną szybciej niż PKB, a w okresie słabej – wolniej. To 

tzw. efekt procykliczności. W swoich zeznaniach przed Komisją Sejmową ds. VAT 

wyjaśniałem źródło tego efektu: silną zależność wpływów VAT od importu, a importu od 

popytu wewnętrznego i zagranicznego, czyli właśnie od koniunktury. 

Ignorowanie tej zależności doprowadziło do pojawienia się mitu o jakoby dużych 

stratach w VAT w latach 2009–2015 i wielkich efektach uszczelnienia w 2016–2019. 

Pewne uszczelnienie prawdopodobnie miało miejsce, ale sądząc z utrzymania się w latach 

2007–2018 relacji dochodów z VAT do PKB w wąskim przedziale 6,8–8,3 proc., nie 

mogło być bardzo duże. Ponadto uszczelnienie w latach 2016–2018 nastąpiło po części na 

skutek działań prawnych i kontrolnych zainicjowanych wcześniej. 

W najbliższych latach będziemy mieć do czynienia z rosnącą presją w kierunku 

pogorszenia stanu finansów publicznych, a to z racji oczekiwanego, także przez rząd, 

spadku tempa wzrostu PKB oraz zapowiadanego przez wszystkich polityków silnego 

wzrostu wydatków na transfery socjalne, opiekę zdrowotną, obronę narodową, ochronę 

środowiska i system emerytalny. Pojawiły się także propozycje partii obniżenia wpływów 

podatkowych. Ich realizacja wobec niskiego wzrostu gospodarczego doprowadzić 

musiałaby do dużego wzrostu deficytu sektora finansów publicznych, być może znacznie 

powyżej unijnego limitu 3 proc. PKB, oraz do silnego wzrostu relacji długu publicznego 

do PKB. 

Autor jest członkiem PAN i Narodowej Rady Rozwoju, a także głównym ekonomistą 

BCC 
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Artykuł jest częścią szerszego tekstu, który ukaże się w grudniu 2019 r. lub na początku 

roku 2020 w piśmie „Rocznik Strategiczny". Autor dziękuje za pomocne uwagi 

profesorom Leszkowi Balcerowiczowi, Marianowi Goryni i Andrzejowi Koźmińskiemu. 
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9 - Bloomberg: Polski rząd zagrożeniem dla biznesu? 

Andrzej Mandel 23.09.2019 

Historia biznesmena z branży nieruchomości może posłużyć za ostrzeżenie przed tym, 

jak funkcjonuje polski wymiar sprawiedliwości. 

Działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości przedstawia wiele do życzenia. Historia 

Przemysława Krycha, założyciela i byłego prezesa Griffin Real Estate to jedna z 

głośniejszych spraw ukazujących, że coś jest zdecydowanie nie tak. U szczytu swoich 

wpływów biznesmen zarządzał projektami wartymi 5,6 mld dolarów. Dzięki sprawnemu 

poruszaniu się na styku polityki i biznesu był jednym z liczących graczy i mógł się 

spodziewać, że nie będzie miał większych problemów. Dlatego też, gdy aresztowano go 

19 grudnia 2017 roku mógł rzucić żonie spokojne „zobaczymy się popołudniu". 

Czytaj także: Krycha: Reputacja to mój kapitał, nie dam jej podważać 

Zatrzymany pod zarzutem wręczania łapówek senatorowi Stanisławowi Kogutowi 

biznesmen spędził jednak w areszcie wiele miesięcy. Głównym zarzutem było przekazanie 

miliona złotych na fundację powiązaną z ówczesnym przewodniczącym komisji 

infrastruktury w Senacie. Prokuratorzy nie złożyli aktu oskarżenia, jednak wykorzystali 

przepisy do tego, by związku z ryzykiem mataczenia, trzymać Krycha w areszcie. Sam 

„areszt wydobywczy" to nic nowego, jednak niepokojące są opowieści biznesmena o tym, 

co działo się za kratami aresztu śledczego w Sosnowcu. 

Jak relacjonuje słowa biznesmena Bloomberg, kafkowska historia nabrała tam odcieni 

horroru. Zdaniem Przemysława Krycha stwierdzenie, że „władza przestrzega prawa jest 

czystą fikcją". W areszcie nastąpiły też wydarzenia, które były nieskrywaną wręcz próbą 

wymuszenia zeznań i groźbą zarazem. Krychowi grożono podłożeniem do komputera 

dziecięcej pornografii, aresztowaniem żony za oszustwa czy wysłaniem córki do placówki 
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leczącej ofiary molestowania. Biznesmen powtarzał tylko, że nie ma żadnych informacji 

na wymianę. 

Nie przeszkadzało to, dwóm obcym współosadzonym nękać Przemysława Krycha na 

spacerach czy pod prysznicem. Co więcej, z ich rozmów wynikało, że świetnie orientują 

się w prywatnym życiu biznesmena. Nocami pod aresztem można było słyszeć 

prowadzone krzykiem rozmowy, które wyglądałyby jak melodramat, ale były de facto 

fragmentami korespondencji biznesmena z żoną zarówno tej bieżącej, jak i tej z czasów 

sprzed aresztowania. Do tego Krychowi grozili ludzie wyglądający na więziennych 

strażników, którzy kazali być mu spakowanym i gotowym na zmianę celi. Biznesmen 

miałby być osadzony w celi dla trudnych zatrzymanych – oskarżonych o gwałty i ciężkie 

przestępstwa. Nigdy go jednak nie przeniesiono. 

Zdaniem Przemysława Krycha wszystkie te działania miały na celu wymuszenie od 

niego informacji obciążających polityków startujących przeciwko PiS. 

Służba więzienna i prokuratura odmówiły komentarza Bloombergowi w sprawie 

nękania Przemysława Krycha. Dowodów na to z monitoringu nie będzie, gdyż nagrania są 

dogodnie rutynowo kasowane co dwa tygodnie i nie ma już żadnych nagrań z półrocznego 

pobytu biznesmena w areszcie. 

Biznesmena zwolniono z aresztu 19 czerwca 2018 roku. Po wypuszczeniu nakazano 

mu co miesiąc meldować się na posterunku policji. Rytualne wręcz wizyty polegały na 

tym, że za każdym razem proszony był o przekazanie dowodu na łapownictwo, ale zdaniem 

Przemysława Krycha wszystko to wyglądało, jakby stracono zainteresowanie jego osobą. 

Po prawie dwóch latach od aresztowania nadal nie ma aktu oskarżenia przeciwko 

Przemysławowi Krychowi. On sam sądzi, że był tylko pionkiem w wewnętrznej rozgrywce 

Prawa i Sprawiedliwości, w której chodziło o osłabienie wpływów Stanisława Koguta, 

wówczas znaczącego działacza tej partii. 

Taką wersję może potwierdzać relacja Przemysława Krycha o spotkaniu z Adamem 

Hofmanem, niegdyś znaczącym działaczem PiS, obecnie zajmującym się dziedziną public 

relations. Według biznesmena do spotkania z Adamem Hofmanem doszło w warszawskich 

Łazienkach w warunkach konspiracyjnych, bez telefonu (włączone telefony mogą 

zdradzać lokalizację, a nawet nagrywać dźwięki otoczenia, jeżeli umieszczono w nich 

odpowiednie oprogramowanie). W trakcie rozmowy Hofman miał Krychowi opowiedzieć, 
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ze Krych padł ofiarą wewnętrznych rozgrywek między Zbigniewem Ziobrą a Stanisławem 

Kogutem. Ziobro, łączący funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, 

chciał osłabić konkurenta wewnątrz partii. Hofman miał zaproponować Krychowi, że 

obiad z Ziobrą dla wyjaśnienia sytuacji, jednak biznesmen odmówił. Hofman nie 

zaprzecza, że spotkał się z Krychem, jednak przedstawia sprawę inaczej – nie przekazywał 

żadnej wiadomości oraz nie widział możliwości robienia interesów z Krychem. 

Przy aresztowaniu Przemysława Krycha kluczowe dla prokuratury miało być 

przekazanie przez Griffin Real Estate 550 tys. dolarów na powiązaną z Kogutem fundację. 

Zdaniem śledczych była to łapówka, która miała ułatwić Krychowi planowaną w Krakowie 

inwestycję w kompleks hotelowo-kinowy. Z audytu przeprowadzonego przez brytyjską 

kancelarię prawną Dentons i sprawdzonego przez Bloomberga wynika jednak, że w Griffin 

Real Estate nie można znaleźć większych braków niż drobne pomyłki w dokumentach. Nic 

nie wskazuje na istnienie dokumentów nie mających pokrycia w rzeczywistości. 

Sam Przemysław Krych całkiem logicznie wskazuje, że korupcja w sprawie tego 

projektu, wartego raptem 5 milionów euro miałaby niewielki sens w skali całej firmy 

zarządzającej tysiąckrotnie większym portfelem inwestycji. Tymczasem sama działka, na 

której planowano postawić hotel i kino trafiła w ręce instytucji publicznej i planowane jest 

tam muzeum. 

- Istnieje poważne ryzyko, że prokuratura może wtrącić się w każdy biznes z 

arbitralnych pobudek i w dowolnym momencie – powiedział Bloombergowi Krzysztof 

Parachimowicz, szef stowarzyszenia Lex super omnia i jeden z niepokornych 

prokuratorów walczących z upolitycznieniem prokuratury. Zdaniem Parachimowicza im 

większe znaczenie ma prokurator generalny, tym mniej jest „wolności gospodarczej". 

Warto zwrócić uwagę, że Przemysław Krych natychmiast po aresztowaniu 

zrezygnował ze wszystkich funkcji w firmie, która już bez przeszkód działa dalej. Umowy 

o współpracę nie zerwały dwie amerykańskie firmy Pimco i Oaktree, które muszą się 

stosować do rygorystycznych przepisów Foreign Corrupt Practies Act. 

Sam Przemysław Krych planuje przyszłe przedsięwzięcia. Poza Polską. Stanisław 

Kogut kandyduje do Senatu jako kandydat niezależny. 
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10 - Przemysł w Niemczech: to już jest kryzys 

Grzegorz Siemionczyk  23.09.2019 

Koniunktura w niemieckim przemyśle jest we wrześniu najgorsza od ponad dekady, 

czyli okresu globalnej recesji. Kryzys powoli rozlewa się na inne obszary gospodarki. 

Wskaźnik PMI, który mierzy tempo rozwoju gospodarki na podstawie ankiety wśród 

menedżerów logistyki przedsiębiorstw, w Niemczech spadł we wrześniu do 49,1 pkt z 51,7 

pkt w sierpniu. Tym samym po raz pierwszy od kwietnia 2013 r. znalazł się poniżej granicy 

50 pkt., co oznacza, że gospodarka się kurczy w ujęciu miesiąc do miesiąca. Niżej 

poprzednio był niemal siedem lat temu. 

Ekonomiści przeciętnie spodziewali się niewielkiej zniżki tego wskaźnika, do 51,5 pkt. 

Źródłem słabości niemieckiej gospodarki jest przemysł. W tym sektorze PMI we 

wrześniu spadł według wstępnych obliczeń firmy IHS Markit do najniższego od ponad 

dekady poziomu 41,4 pkt z 43,5 pkt w sierpniu. To oznacza, że zapaść w nadreńskim 

przemyśle jest już tak głęboka jak w 2009 r., czyli w czasie pierwszej po II wojnie 

światowej globalnej recesji. 

Dekoniunktura w niemieckim przemyśle utrzymuje się już od ponad roku. To 

częściowo skutek problemów specyficznych dla kilku branż, m.in. motoryzacyjnej, 

częściowo zaś spowolnienia w globalnym handlu, co wiąże się m.in. z Brexitem i wojną 

handlową między USA i Chinami. 

Kryzys rozlewa się jednak także na inne sektory. PMI w niemieckim sektorze 

usługowym spadł we wrześniu do najniższego od dziewięciu miesięcy poziomu 52,5 pkt z 

54,8 pkt w sierpniu. Choć utrzymał się powyżej 50 pkt, to jeden z najsłabszych odczytów 

w ostatnich trzech latach. Przy tym ankietowane przez IHS Markit firmy usługowe zgłosiły 

pierwszy od grudnia 2014 r. spadek wartości nowych zleceń. 

- Usługowy PMI potrafi się mocno wahać z miesiąca na miesiąc bez żadnego 

wyraźnego powodu – zauważył Claus Vistesen, ekonomista z firmy analitycznej Pantheon 

Macroeconomics. Jak jednak podkreślił, istnieją inne powody aby sądzić, że recesja z 

sektora przemysłowego rozlewa się też na usługi. 
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 االقتصادات العربية: -ثالثاً 

 بعد األزمة المالية الفلسطينية: معادلة االنفكاك االقتصادي عن إسرائيلما  - 11

 17-09-2019 باحث في التنمية االقتصادية، من فلسطين رجا الخالدي

و، ومجمل ترتيبات أوسلعلى الرغم من االمتعاض الفلسطيني الواسع تجاه "بروتوكول باريس" 

زاً لدفع جاه -السياسي واالقتصادي واالجتماعي  -فإنه ليس واضحاً بعد ما إذا كان الكيان الفلسطيني 

ثمن تفكيك إطار أوسلو الذي بات بمثابة القفص الحديدي للحركة الوطنية الفلسطينية، وآلية لتسهيل 

 .ضي وموارد فلسطينعملية تحكم االستعمار االستيطاني الصهيوني بجميع أرا

سنة على البروتوكول الموقع في باريس بين إسرائيل وفلسطين والذي يخص  25بعد مرور 

العالقات االقتصادية، نجد أنفسنا أمام طريق مسدود، ألن اإلطار السياساتي الناظم لهذه العالقات يواجه 

وات، حين أجمعت وجهات النظر بسن 2019نهايته المنطقية. لربما كان هذا االستنتاج وارداً قبل عام 

الفلسطينية، وكذلك آراء العديد من الجهات الدولية على عدم مالئمة إطار "بروتوكول باريس" أصالً 

الحتياجات االقتصاد الفلسطيني، وعلى تطبيقه أحادي الجانب في أحسن األحوال. حتى البنك وصندوق 

ح يوظَّف من قبل إسرائيل كعصا غليظة تقّوض النقد الدوليان لم يعودا يُنكران أن البروتوكول أصب

إمكانية بناء اقتصاد فلسطيني "منتج ومستقل وسيادي". وفي السنوات األخيرة نشرت دراسات وجرت 

نقاشات عديدة تظهر إمكانيات بلورة سياسة تجارية فلسطينية منفصلة عن قيود البروتوكول، حتى ولو 

 .ة الدولةتدريجياً، وفي غياب تحقيق السيادة وإقام

التطورات السياسية واالقتصادية خالل السنة الحالية أظهرت تلك الحقيقة بجالء أكثر، وخاصة 

، إثر تطبيق القانون 2019على ضوء األزمة المتفاقمة للمالية العامة الفلسطينية منذ آذار/ مارس 

أموال حول شهرياً )اإلسرائيلي باقتطاع جزء من اإليرادات الضريبية التجارية الفلسطينية التي ت

قاصة(، وهو الجزء المساوي للمخصصات المالية الفلسطينية ألسر األسرى التي يكفلها القانون  المص

اإلنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. كشف الموقف الرسمي الفلسطيني بعدم قبول أيِّ أموال مقاصة 

)والحاجة( الفلسطينية "لفك االرتهان"  منقوصة، والذي القى تأييداً شعبياً واسعاً، عن عمق الرغبة

 .باالقتصاد اإلسرائيلي، والتحرر من تمسك األخير بجميع مفاتيح التنمية االقتصادية الفلسطينية

بغض النظر عن المصير المباشر لهذه المواجهة، ومدى توسع رقعة األزمة المالية وآثارها لتشمل 

م، فإنه لم يعد ممكناً العودة إلى حالة "األعمال كالمعتاد" جميع قطاعات االقتصاد، وذلك بحلول نهاية العا

اإلسرائيلية التي أصبحت، كبقية العالقات السياسية واألمنية  -في العالقة االقتصادية الفلسطينية 

والمدنية، متأزمة وخاضعة لمراجعة شاملة من قبل كافة فئات وطبقات ومؤسسات الشعب الفلسطيني. 

http://assafirarabi.com/ar/author/author-385/
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فإنه ال يبدو  ،ترتيبات أوسلو متعاض الفلسطيني الواسع تجاه البروتوكول ومجملومع أنه ال لبس في اال

ما إذا الكيان الفلسطيني )السياسي واالقتصادي واالجتماعي( جاهزاً لدفع ثمن انهيار أو تفكيك إطار 

ة ثابتة، واستراتيجية قابلة للتنفيذ، للتعامل مع تداعيات أوسلو، أو ما إذا كان قادراً على بلورة رؤي

 .األزمة الحالية المالية وتبعاتها االقتصادية المحتملة

إن مقتضيات المرحلة السياسية الجديدة، إذا صدقت القرارات والتصريحات الرسمية األخيرة، 

ي ادي والسياسي واألمنستتطلب جهوداً غير مسبوقة لالنفكاك الملموس عن قبضة االحتالل االقتص

 .التي تحول دون تقدم المشروع التحرري الوطني الفلسطيني

 أزمة مقاصة أم مأزق أوسلو؟

كجبهة جديدة من جبهات الصراع  2019اندلعت المواجهة المالية الفلسطينية مع إسرائيل في 

ين. ربما ألرض في فلسطالمختلفة والمتغيرة، مع آليات تحكم االحتالل وآثاره التدميرية على اإلنسان وا

كان متوقعاً لدى البعض أن تقبل السلطة الفلسطينية بهذا اإلجراء اإلسرائيلي المالي أحادي الجانب أو 

أن تساوم بشأنه، حيث أصبح من المعتاد خالل السنوات الماضية بأن تقوم إسرائيل بخصم ما تقرره 

 جية الفلسطينية، والتي تجبيها تماشياً معمن أموال المقاصة الضريبية المفروضة على التجارة الخار

بنود بروتوكول باريس. حدث ذلك مثالً لتسديد "فواتير" فلسطينية متراكمة للكهرباء التي تبيعها 

إسرائيل لشركات التوزيع الفلسطينية، أو لتغطية تكاليف التحويالت الطبية الفلسطينية للمستشفيات 

ر هذه المرة بأنه ال مساومة حول مستحقات أسر األسرى، وال اإلسرائيلية. لكن الرئيس الفلسطيني قر

شرعية للقانون والقرار اإلسرائيلي بشأنها، ورفع شعار عدم الخضوع لالبتزاز المالي اإلسرائيلي... 

مهما كلف ذلك من ثمن للمالية العامة الفلسطينية، التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات المقاصة البالغة 

بالمئة تقريباً من إيرادات السلطة السنوية، التي  67ون دوالر شهرياً )والتي تشكل ملي 190حوالي 

 .(2018مليار دوالر عام  3.4وصلت إلى 

قررت إسرائيل اقتطاع جزء من اإليرادات الضريبية التجارية الفلسطينية التي يُلزمها "بروتوكول 

قاصة"(.. وهذا الجز ء يساوي المخصصات المالية الفلسطينية باريس" بتحويلها شهرياً )"أموال المص

ألسر األسرى التي تضمنها اتفاقية جنيف الرابعة! وفاقم ذلك القرار الذي اتخذ في آذار/مارس من أزمة 

 .المالية العامة الفلسطينية، عدا عّما يتضمنه من معاٍن أجمع الفلسطينيون على رفضها

التي استند لها هذا القرار الفلسطيني الجريء مهما كانت االعتبارات أو الحسابات االستراتيجية 

)والذي اعتبره البعض مغامراً!(، فإنه جاء انسجاماً مع الموقف الفلسطيني الرافض للسياسة األميركية 

المعادية تجاه قضية فلسطين )القدس، المساعدات، األونروا، المستوطنات، الخ(، وأيضاً في مواجهة 

http://assafirarabi.com/ar/5382
http://assafirarabi.com/ar/5382
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على فرص مواصلة العملية التفاوضية  2014ي نجح بالقضاء منذ الموقف اإلسرائيلي المتطرف الذ

التي رعتها اإلدارة األميركية السابقة. كما يتماشى مع الموقف الذي تبناه المجلسان الوطني والمركزي 

بضرورة مراجعة وتعديل بروتوكول باريس أو التخلي عنه،  2017ل م.ت.ف. والقيادة الفلسطينية منذ 

، 2019يغة لهذا الموقف، الذي أعلن عنه أيضاً الرئيس بنفسه في تموز/يوليو وصوالً إلى آخر ص

 ."بوقف العمل" بجميع االتفاقيات الموقعة، دون معرفة كيف ومتى سيتم ذلك

في جوهره، أنشأ البروتوكول ما يشبه "اتحاداً اقتصادياً" يذهب أبعد من مجرد اتحاد جمركي )كما 

اإلسرائيلي الكبير والمهيمن من جهة، واالقتصاد الفلسطيني النامي يوصف عادة( بين االقتصاد 

والضعيف أصالً. في تصميمه وتطبيقه، ال يفي البروتوكول بهدفه المعلن، والمستند للنظريات 

االقتصادية، بجسر الفجوات االقتصادية الكبيرة بينهما. كما ويحرم الطرف الفلسطيني من الحيز الالزم 

ارية أو ضريبية أو نقدية أو اقتصادية كلية، من شأنها رسم نهج تنموي مناسب لتطبيق سياسات تج

لالقتصاد الفلسطيني، في حال سيشكل يوماً قاعدة آمنة لدولة مستقلة. ربما جاء هذا االستدراك الرسمي 

م ابمدى الضرر الذي يلحقه البروتوكول بفرص النمو والتنمية الفلسطينية متأخراً، خاصة وأن الرأي الع

الفلسطيني توصل إلى هذا االستنتاج منذ زمن )نظمت أول مظاهرات شعبية تطالب بإسقاط البروتوكول 

(، بينما نشرت أول دراسة نقدية دولية حول البروتوكول من قبل األمم المتحدة عام 2012في عام 

لدراسات . هناك العديد من الحجج االقتصادية، النظرية، والتجارب الفعلية والتقارير وا1998

الفلسطينية والدولية التي تؤكد بمجملها أن التقيد بالبروتوكول يعيق إمكانية انتهاج سياسة تنموية 

فلسطينية، ويكرس محاور التبعية الفلسطينية لالقتصاد اإلسرائيلي، ويحول دون إمكانية بناء "اقتصاد 

ة اقتصادية وال تطبقه سوى كوسيلوطني" لدولة فلسطينية مستقلة. بل إن إسرائيل ال تنظر للبروتوكول 

 .لتحقيق سياساتها االستيطانية االستعمارية األمنية على أفضل وجه، وفي كل أرض فلسطين

هكذا، يبدو أن الرئيس الفلسطيني "رسم خطاً على الرمال" في رهانه بأن إسرائيل ستُجبر بطريقة 

مليون دوالر سنوياً  138قتطاع مبلغ أو بأخرى، سياسية أو ديبلوماسية أو أمنية، على التراجع عن ا

من أموال الضرائب الفلسطينية الشرعية. كان مفهوماً لديه ولدى الجميع ما يترتب على ذلك الموقف 

ألف موظف حكومي، وعشرات اآلالف من الموظفين  140من خطوات تقشفية صارمة، تطال حوالي 

منذ شهر آذار/مارس، باإلضافة إلى خفض  بالمئة من رواتبهم 60المتقاعدين، الذين لم يتلقوا سوى 

كبير في الموازنات الوزارية التشغيلية، ووقف كامل لالستثمارات الحكومية. ربط بعض المراقبين هذا 

الموقف بتوقع القيادة الفلسطينية حدوث تغيير سياسي في إسرائيل بعد انتخابات شهر حزيران/ يونيو، 

ر الحالي، وبافتراض أن المالية العامة الفلسطينية تحملت مثل هذا أو في الجولة الثانية منها خالل الشه
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شهراً. لكن الوضع اليوم  12 - 6التجميد في تحويل أموال المقاصة في الماضي لمدد تراوحت بين 

، حين كانت هنالك عملية سياسية جارية، وكان من الممكن تسوية 2012أو  2006ليس كما كان في 

 .ة من خاللهامثل تلك المشاكل العابر

بالتالي، يبدو أن "أزمة المقاصة" أصبحت بمثابة الفتيل البطيء الذي قد يشعل ليس فقط قنبلة إفالس 

مالي للسلطة الوطنية وانهيار اقتصادي أشمل، بل إنها تشكل منعطفاً جذرياً في الرؤية الفلسطينية تجاه 

 .تصادين اإلسرائيلي والفلسطينيبين م.ت.ف. وإسرائيل، وبين االق 1993العالقة الثابتة منذ 

إسرائيل ال تنظر للبروتوكول، وال تطبقه سوى كوسيلة اقتصادية لتحقيق سياساتها االستيطانية 

 .االستعمارية األمنية على أفضل وجه وفي كل أرض فلسطين

 بعد مضي حوالي ستة أشهر منذ بدء تطبيق اإلجراءات التقشفية للسلطة الفلسطينية، وتبني "موازنة

طوارئ"، لم يتضح بعد مدى تأثر االقتصاد بهذه األزمة. على الرغم من توقع أن تصل اآلثار التقشفية 

بالمئة من اإلنفاق الشهري االعتيادي( إلى االقتصاد  40في النفقات الحكومية )بنسبة تراجع تصل حتى 

على األقل ألول فصلين الخاص آجال أو عاجالً، لم تنشر حتى اآلن اإلحصاءات المالية واالقتصادية )

من السنة( الكفيلة برصد المؤشرات األكثر داللة للحالة االقتصادية األوسع: اإلنتاج واالستثمار 

والتجارة، أداء منشآت القطاع الخاص والمصارف، االستهالك واالقتراض لدى األسر المتأثرة مباشرة 

ية فية تفيد بوجود ركود في األسواق المحل)أسر الموظفين الحكوميين(. هناك العديد من التقارير الصحا

وانحسار في االستهالك األسري، وتراكم متأخرات الحكومة لدى موردي القطاع الخاص. ثم هناك 

التقارير اإلحصائية الجزئية التي يشير بعضها إلى عدم حدوث إخالل باإلنتاج الصناعي، أو بنسبة 

ا نسبة البطالة واصلت انخفاضها البطيء في الضفة وقيمة الشيكات المعادة دون رصيد )مثالً(، بينم

. لكن غيرها من المؤشرات تشير إلى تراجع بينما 2019وخالل النصف الثاني من  2017الغربية منذ 

غيرها يشير إلى تراجع الثقة والخطط االستثمارية لدى قطاع األعمال. في هذه األثناء راجعت سلطة 

 2019قطاع المصرفي( تنبؤاتها للنمو في اإلنتاج المحلي لعام النقد الفلسطينية )المشرفة على ال

بالمئة، ما يعكس ربما تقديرها لألثر بالحد األدنى على  0.5بالمئة إلى  0.9)الضعيفة أصالً( من 

 .االقتصاد الكلي والطلب اإلجمالي بفضل التراجع في االستهالك واالستثمار الحكوميين

خيرة الدقيقة لتحديد ما يمكن توقعه من قنوات انتقال األزمة، من لكننا ال نحتاج إلى البيانات األ

مستوى كونها محصورة في القطاع الحكومي إلى مستوى التأثير على الحركة التجارية أوالً )بسبب 

تراجع استهالك الحكومة نفسها والموظفين كذلك(، ثم على زيادة مديونية أسر الموظفين )للبنوك، 

مياه واالتصاالت.. وكذلك للتجار ولألقارب الخ..(، ثم على شركات القطاع لشركات الكهرباء وال
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الخاص المعتمدة على اإلنفاق الحكومي )مشتريات ومشاريع(، ثم على القطاع المصرفي الذي وصلت 

 2019تسهيالته للحكومة إلى سقف اإلقراض الممكن )تسهيالت مصرفية إضافية حتى حزيران/يونيو 

مليار دوالر من الدين العام المحلي المتراكم حتى  1.3يضاف إلى ما يقارب  مليون دوالر، 250ب

(. وهذا يضاف إلى المتأخرات المتراكمة لدى الحكومة لصالح موردي القطاع الخاص، 2018نهاية 

، ومع تسديد جزء منها فيما بعد، ثم تراكمت 2018مليون دوالر بنهاية  480التي وصلت إلى حوالي 

. وحتى اآلن فإن القطاع 2019مليون دوالر خالل النصف األول من  230بحوالي  متأخرات جديدة

المصرفي استطاع أن يتحمل عبء مديونية القطاع العام، ويسهل أمر األسر المعتمدة عليه لتأمين دخلها 

الثابت، كما استطاع القطاع الخاص تحمل عبء المتأخرات، وما زالت عجلة االقتصاد تدور، حتى 

 .وبة وحذرولو بصع

يبدو أن الرئيس الفلسطيني "رسم خطاً على الرمال" برهانه بأن إسرائيل ستُجبر بطريقة أو بأخرى، 

مليون دوالر سنوياً من أموال  138سياسية أو ديبلوماسية أو أمنية، على التراجع عن اقتطاع مبلغ 

 .الضرائب الفلسطينية الشرعية

ض األشهر اإلضافية قبل أن تتحول إلى أزمة مصرفية هذا يعني أن الحالة الراهنة قد تطول لبع

هو المولد  -سنوات  10منذ أكثر من  -مالية، أو اقتصادية أوسع. الالفت هنا أنه بينما كان القطاع العام 

الرئيسي للنمو والطلب اإلجمالي، بات اليوم القطاع الخاص هو ركيزة ديمومة االقتصاد والمالذ األخير 

المواجهة الصعبة. ستكون المؤشرات األكثر داللة خالل األشهر القادمة على  لصموده في مثل هذه

انتشار الصدمة المالية إلى االقتصاد الخاص، هي تلك المصرفية خاصة: اتجاهات التسهيالت االئتمانية 

والودائع لكل من الحكومة والقطاع األسري، والقروض المتعثرة والشيكات المعادة، باإلضافة إلى 

ت االستثمار اإلنتاجي والسكني واإلنتاج الصناعي ومن ثم اتجاهات التجارة الخارجية وخاصة مؤشرا

 .قيمة الواردات

صعدت القيادة الفلسطينية على الشجرة دون أن تترك لنفسها سلماً للنزول  -كما قد يبدو  -حتى ولو 

لاللتفاف على مشكلة عنها، وهي ترفض "الحلول التقنية" التي طرحتها جهات دولية وإسرائيلية 

اقتطاعات المقاصة مع حفظ ماء وجه الطرفين، فإن التراجع الفلسطيني هذه المرة ال يبدو وارداً. 

والرهان الوحيد ليس على الدعم العربي أو الدولي، بل على التماسك االجتماعي والسياسي 

 قبل الرئيس والقيادة لمدىواالقتصادي، وعلى االستجابة العامة )حتى اللحظة( لإلشادة المتكررة من 

تحمل الموظفين والقطاع الخاص والشعب لتبعات هذه األزمة. تستند هذه المراهنة بدورها على األمل 
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بأن حسابات الطرف اآلخر )أو التغيير في الخارطة السياسية اإلسرائيلية( ستوصله من تلقاء نفسه إلى 

 الفلسطينية "الحدث" ينشر بالتزامن مع صحيفة .اإلقرار بالتراجع

http://assafirarabi.com/ar/27138/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B

3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=9f02481deb-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_18_06_39&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-9f02481deb-70844441 

 

  السعودية: تحديات في مواجهة األمير النفطي - 12

 16-09-2019  كاتب صحافي من السودان مختّص بقضايا النفط السر سيد أحمد

الخطوة التي قام بها الملك سلمان بإدخال الجيل الثاني من أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز في خط 

التنافس على العرش، استكملها ابنه، وولي عهده بالعمل على حصر وراثة العرش ومصادر قوة السلطة 

 .بد العزيزرأسياً في بيت سلمان، بعد أن كانت تتوزع أفقياً بين أبناء الملك ع

وزير النفط السعودي الجديد وابن ملك البالد، واجه فجأة تحدياً من خارج معادالت إدارة اإلنتاج 

والسوق العالمية للطاقة التي يتناولها هذا النص، تحدياً يرتبط بالحرب في اليمن وعليها. حيث استهدفت 

لم. منشأة لمعالجة النفط في العاهجمات للحوثيين قلب صناعة النفط السعودية، ووجهت ضربة ألكبر 

وهكذا اضطرت "أرامكو" عمالق صناعة النفط المملوكة للدولة السعودية، إلى خفض إنتاجها بنسبة 

 .مليون برميل يومياً. ويتوقع أن يستمر ذلك ألسبوعين على األقل 5.7

" عوتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم أن "القصف خفّض إلى النصف، إنتاج الموق

 !""أن هذا الحدث ال يوازي في ضخامته سوى احتالل الكويت من قبل العراق -تهويالً ربما  -وتضيف 

 "السفير العربي"

، نشرت وكالة األنباء السعودية خبراً مقتضباً عن إعفاء وزير النفط والثروة 1986في أواخر العام 

نحو ربع قرن من الزمن، وأصبح خالله المعدنية )وقتها( أحمد زكي اليماني من منصبه الذي قضى فيه 

وجه السعودية، والمتحدث باسم منظمة أوبك في المحافل الدولية. تضمن الخبر تعيين هشام الناظر 

وزير التخطيط، وزيراً للنفط بالوكالة،. لكن، وبعيداً عن اإلعالنات الرسمية، فقد تم تعيين ثالثة 

العزيز بن سلمان بن عبد العزيز الذي كان يعمل وقتها مستشارين في وزارة النفط، أحدهم األمير عبد 

 .أستاذاً بجامعة البترول والمعادن في المنطقة الشرقية، مهد صناعة النفط السعودية

نفسه شهد مولد األمير محمد بن سلمان، الذي أصبح ولياً لعهد السعودية والقوة الرئيسية  1986العام 

 ة لما يعتبره تحديث بالده وتعزيز سلطته، بخطوة تجنبتها العائلةفي المملكة اليوم، ويقوم في إطار سعي

المالكة طوال تاريخها، وهي تسليم وزارة النفط إلى أحد األمراء من أعضاء األسرة، على الرغم من 

http://www.alhadath.ps/
http://www.alhadath.ps/
http://assafirarabi.com/ar/27138/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=9f02481deb-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_18_06_39&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-9f02481deb-70844441
http://assafirarabi.com/ar/27138/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=9f02481deb-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_18_06_39&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-9f02481deb-70844441
http://assafirarabi.com/ar/27138/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=9f02481deb-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_18_06_39&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-9f02481deb-70844441
http://assafirarabi.com/ar/author/author-244/
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السماح بتولي بعض المناصب الوظيفية العليا في الوزارة، كما حدث مع األمير سعود الفيصل، الذي 

ة النفط تحت قيادة اليماني وذلك قبل تحويله لتولي وزارة الخارجية عقب اغتيال عمل وكيالً لوزار

والده، وفي إطار توزيع بعض مواقع السلطة من ضمن اعتبارات التوازنات األسرية. وهذه التوازنات 

كانت هي التي أدت إلى استبعاد وزارة النفط من هذه المحاصصات الملكية، وتجنب حصول أحد أفرع 

 .ة على سلطة ونفوذ أكثر، بسبب السيطرة على وزارة بأهمية النفطالعائل

على أن الخطوة التي قام بها الملك سلمان بإدخال الجيل الثاني من أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز 

في خط التنافس على العرش، استكملها ابنه وولي عهده بالعمل على حصر وراثة العرش ومصادر 

 .بيت سلمان، بعد أن كانت تتوزع أفقياً بين أبناء الملك عبد العزيزقوة السلطة رأسياً في 

 خبرة

يأتي األمير عبد العزيز إلى موقعه الجديد وزيراً، وخلفه خبرة عملية ألكثر من ثالثة عقود من 

 اً الزمن في دهاليز صناعة النفط محلياً ودولياً. فبعد أن عمل مستشاراً، تم تعيينه وكيالً للوزارة، ثم نائب

للوزير ووزير دولة، وكان وجهاً حاضراً في كل اجتماعات أوبك، كما تولى رئاسة لجنة االستراتيجية 

بعيدة األمد للمنظمة، وهي إحدى اآلليات التي اعتمدتها أوبك لتحقيق قدر من االستقرار في السوق 

لى عه للحصول عالنفطية من خالل توفير بعض المؤشرات، للمستهلكين أوالً ليعرفوا ما عليهم دف

اإلمدادات المطلوبة، وللدول المنتجة لتعرف ما يمكن أن تحصل عليه من دخل تستخدم جزءاً منه في 

 .استثمارات لتوفير المزيد من اإلمدادات مقابل التوسع في الطلب

واألمير عبد العزيز عمل مع ثالثة وزراء هم هشام الناظر وعلي النعيمي وخالد الفالح، كما شهد 

ت رئيسية عاشتها وال تزال تعيشها السوق النفطية، وتمحورت حول سؤال أساسي وهو: هل تحوال

تركز أوبك على جانب األسعار والعمل ما أمكن للحصول على أفضل وأعلى سعر ممكن حتى وإن 

تطلب ذلك التضحية ببعض اإلنتاج؟ أم أنه من األفضل التركيز على حصة المنظمة في السوق، وترك 

 عار ليتحدد وفق آلية العرض والطلب؟موضوع األس

شهد عقد السبعينات تصاعد الطلب وهيمنة أوبك على المسرح للدرجة التي اعتقدت فيها أن سعر 

النفط له اتجاه واحد وهو التصاعد إلى أعلى، وبالتالي تسابقت الدول األعضاء إلى زيادة أسعار نفطها، 

ها، ديداً، بسبب تأثيره السلبي مستقبالً على المنظمة نفساألمر الذي كانت تعارضه السعودية واليماني تح

حتى وصل األمر بالسعودية إلى بيع نفطها بسعر يقل دوالرين في البرميل الواحد عن السعر الرسمي 

ألوبك، ثم ذهبت خطوة أخرى عندما خططت إلغراق السوق في مطلع الثمانينات الفائتة عن طريق 

إلضعاف األسعار وحتى تفرض على أوبك توحيد السعر، وهو ما  ضخ عشرة ماليين برميل في اليوم
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حدث بعد ذلك. لكن الضرر كان قد وقع ببروز مناطق إنتاج جديدة في بحر الشمال واآلسكا ال تتقيد 

باألسعار الرسمية ألوبك، األمر الذي أدى إلى بروز ظاهرة السوق الحرة، حيث بدأ البيع بأسعار تقل 

 .عن أسعار أوبك

اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الحرة، وجدت أوبك أنه ال بد لها من التدخل، ومع 

وبالتالي قامت بتجّرع الدواء المر ألول مرة في تاريخها، وهو تحديد سقف لإلنتاج، مع تحديد حصص 

 لكل الدول األعضاء. وترك للسعودية مهمة "المنتج المرجح" الذي يرتفع بإنتاجه ويخفضه وفق

 .احتياجات السوق، في إطار خمسة ماليين برميل يومياً ُخصصت لها

لكن تلك االتفاقية لم تضع آلية لضمان تقيد كل دولة بحصتها المقررة، وكان أن بدأ األعضاء في 

أوبك بتجاوز حصصهم المقررة للتعويض عن تراجع العائدات، على أساس أن السعودية ستتحمل 

تِجاً مرجحاً، وهو ما كان يحدث باستمرار، حتى تقلص حجم اإلنتاج الفرق من واقع مسؤوليتها من

النفطي السعودي إلى أقل من إنتاج بحر الشمال من النفط، وهو ما لم تتحمله الرياض. وعلى الرغم من 

مناشداتها المستمرة للدول األعضاء للتقيد بحصصها، وعلى الرغم من تعيين شركة تدقيق، إال أنه في 

اتضح أنه ليس هناك إمكانية لعمل شيء، ألن األعضاء هم دول ذات سيادة، وال يمكن أن نهاية األمر 

يفرض عليهم شيء ال يريدون االلتزام به. وكان أن قررت السعودية قلب الطاولة، وبدء حرب أسعار 

الستعادة نصيبها في السوق، وذلك بغض النظر عن المستوى الذي ستنحدر إليه األسعار. وبالفعل 

عت األسعار إلى ما دون عشرة دوالرات للبرميل في بعض األحيان، ووصلت الرسالة إلى دول تراج

أوبك التي طلبت من الرياض وقف تلك الحرب. أبرز ذلك، من ناحية أخرى ضرورة التنسيق مع 

 .المنتجين اآلخرين، إذ لم تعد أوبك هي القوة الوحيدة المهيمنة في السوق

ح  عبء المنتِج المرجِّ

الت التنسيق، ودفع الدول المنتجة من خارج أوبك إلى التعاون لخفض اإلنتاج لم تثمر شيئاً محاو

يذكر، خاصة من قبل المنتجين الرئيسيين مثل بريطانيا والنرويج واآلسكا. فنصيب النفط في تشكيلتها 

ات دول أوبك، األمر داالقتصادية كان قليالً، ويحتل نسبة ال تُذكر مقارنة بالنسبة العالية للنفط في اقتصا

الذي يجعل من المنتجين خارج أوبك أكثر قدرة على تحمل عبء حرب األسعار. األمر الثاني واألهم 

أن المنتجين الجدد استفادوا من فترة األسعار العالية إلحداث اختراق باإلنتاج بتكلفة عالية، تتراجع بعد 

 .التسييرذلك بسبب التركيز فقط على مجاالت التوسع والصيانة و

صة ح وهذه الحقائق هي التي دفعت هشام الناظر، وبصورة أخص علي النعيمي إلى التركيز على

، وترك موضوع األسعار جانباً، ألن أوبك ال يمكنها التأثير عليها إال بثمن عال يتلخص أوبك في السوق

http://assafirarabi.com/ar/17305
http://assafirarabi.com/ar/17305
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ق. هشام الناظر لم يستبعد عنصر السعر كلية، ودفع في اتجاه تبني المنظمة في تقليص حصتها في السو

لنطاق سعري مستهدف، لكن بدون الدخول في ترتيبات لوضعه موضع التنفيذ عبر آلية اإلنتاج. أما 

النعيمي فقد كان محظوظاً كون السوق دخلت في مرحلة من نمو الطلب المستمر، األمر الذي ساعد 

 .حصتها في السوق بمعدل مليون برميل سنوياً لفترة عقد من الزمن أوبك على زيادة

 التحديات اليوم

يواجه األمير عبد العزيز ثالثة تحديات أساسية: أولها يتعلق بالمدى الذي ستستمر فيه السعودية في 

 رمساندة فكرة خفض اإلنتاج لدعم األسعار، خاصة وأنها عملياً عادت إلى لعب دور ال تريده، أي دو

"المنتِج المرجح". وليس في األفق ما يشير إلى أن الطلب سيتصاعد بالقدر الذي يسمح ألوبك بترك 

 .برنامج خفض اإلنتاج

التحدي الثاني أن السوق النفطية تمر بتحوالت هيكلية على رأسها بروز صناعة النفط الصخري 

هو ما أضعف من قبضة أوبك، في الواليات المتحدة التي أصبحت منافساً في اإلنتاج والتصدير، و

ودفعها إلى التنسيق مع منتجين آخرين بقيادة روسيا، مما يزيد من عبء إدارة السوق بسبب تعدد 

 .المنتجين

ز فاألمير عبد العزي .بيع جزء من حصة أرامكو وأخيراً فهناك التحدي األكبر المتمثل في عملية

بحكم صلته الطويلة بصناعة النفط يبدو أقرب إلى مفاهيم المهنيين في صناعة النفط السعودية ممن 

يعتبرون أرامكو رمزاً من األصول والكنوز الوطنية التي ينبغي المحافظة عليها، وإبعاد أي تدخل 

ونه مستفيداً من كأجنبي في شؤونها. فهل ستمكنه مواجهة أخيه ولي العهد األمير محمد بتلك المخاوف، 

 .ابن الملك وعلى دراية ومعرفة بخبايا الصناعة النفطية

http://assafirarabi.com/ar/27126/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B

3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=9f02481deb-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_18_06_39&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-9f02481deb-70844441 

 

 الفقر في مصر... حدة الخطوط ومخالب األرقام - 13

 04-09-2019 صحافية من مصر منى سليم

هاز "الجصدر مطلع تموز/ يوليو الماضي، بعد عامين من البحث الميداني والتحليلي، تقرير 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء" عن الدخل واإلنفاق العام في مصر. ووفقاً له، ارتفعت معدالت 

 .في المئة من عدد السكان 32.5الفقر في البالد لتصل إلى 

 .هل يمكن اختصار الفقر في رقم؟ نعم! فلألرقام مخالب يمكنها حفر الحقيقة فوق جدار الزمن

http://assafirarabi.com/ar/22425
http://assafirarabi.com/ar/27126/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=9f02481deb-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_18_06_39&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-9f02481deb-70844441
http://assafirarabi.com/ar/27126/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=9f02481deb-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_18_06_39&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-9f02481deb-70844441
http://assafirarabi.com/ar/27126/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=9f02481deb-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_18_06_39&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-9f02481deb-70844441
http://assafirarabi.com/ar/author/author-366/
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ومية داخل البيت المصري إلى دائرة محمومة من األرقام. إنهم يحسبون ليل لقد تحولت الحياة الي

نهار كيف يمكن لهذه األرقام أن توائم ما بين قدر الراتب وحجم اإلنفاق، ما بين ترتيب عمود االحتياجات 

 .األساسية وتوقيف مسار األحالم المرئية

م استعداداً للزواج، مقابل حصول أخيها تقول إحدى األمهات: يمكننا تأجيل "شوار البنت" هذا العا

على نصف مكافأة نهاية خدمة أبيه من أجل توفير فرصة للسفر قد تعيننا جميعاً في ما يلي من أيام.. 

أيام تلو أيام، هي األخرى يمكن حسابها باألرقام. إنها أسرة ذات شهادات دراسية عليا، يعمل الزوجان 

ين منذ ما يزيد عن أربعين عا ماً، ثالثة أوالد ال أكثر، تخرجوا جميعاً من األسوار الجامعية، وال مدّرسص

 .عزاء لظروفهم المهنية

هذه الحالة، رغم كآبتها، تبدو مثالية إذا ما قورنت بأرقام أخرى في مصر، يشير أحدثها إلى تأرجح 

الخطوط وجعاً، مليون من أهلها ما بين خط الفقر القومي والغذائي والمدقِع.. وهكذا زادتهم حدة  33

 .اكتمل به كمد األرقام

 مهام بحثية

صدر مطلع تموز/ يوليو الماضي، بعد عامين من البحث الميداني والتحليلي، تقرير "الجهاز 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء" عن الدخل واإلنفاق العام في مصر. ووفقاً له، ارتفعت معدالت 

، 2016/ 2015في المئة لعام  27.8ة من عدد السكان، مقابل في المئ 32.5الفقر في البالد لتصل إلى 

جنيه شهرياً للفرد، حسبما أظهرت نتائج  735.5جنيه سنوياً، بواقع  8827وسجل حد خط الفقر ب 

 .2018/ 2017البحث عن العام المالي 

قد نوجاء ذلك بعد عام من التطبيق الكامل لـ"برنامج اإلصالح االقتصادي"، أو لشروط صندوق ال

في الوقود  رفع تدريجي لكافة خدمات الدعم مليار دوالر مقابل 2الدولي الذي منح قرضاً لمصر بقيمة 

 8والمواصالت والصحة والتعليم، وتحرير سعر الصرف، ليقفز سعر الدوالر خالل ثالثة أعوام من 

 .جنيه مصري 18إلى 

الحياة اليومية داخل البيت المصري إلى دائرة محمومة من األرقام. إنهم يحسبون ليل نهار تحولت 

كيف يمكن لهذه األرقام أن توائم ما بين قدر الراتب وحجم اإلنفاق، ما بين ترتيب عمود االحتياجات 

 .األساسية وتوقيف مسار األحالم المرئية

ط الدخل السنوي لألسرة التي ال يزيد عددها تضمنت أبرز نتائج "البحث الرسمي" ارتفاع متوس

، وسجل 2017/2018ألف جنيه في العام  58.9إلى  2015ألف جنيه في  44.2عن خمسة أفراد من 

 .2015ألف جنيه في  36ألف جنيه مقابل  51.4متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة في ذلك العام 

http://assafirarabi.com/ar/23135/
http://assafirarabi.com/ar/23135/
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ألف أسرة من مختلف  26على  2018 وأشار التقرير إلى أنه تّم تنفيذ البحث الميداني لعام

 .2017المحافظات، وبدأ البحث في تشرين األول/ أكتوبر 

 أرقام تفصيلية

شمل التقرير أرقاماً أخرى هامة استحقت إبرازها في عناوين خاصة، كالتوزيع الجغرافي للفقر، 

راً في ثر فقوعالقته بمستوى التعليم.. تصدر صعيد مصر )جنوبي البالد( قائمة المحافظات األك

في المئة، تلتها محافظة  66.7الجمهورية، حيث سجلت محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 

في المئة، وجاءت المحافظات األقل فقراً بمحاذاة الساحل، وعلى رأسها محافظتا  59.6سوهاج بنسبة 

 .""بورسعيد" و"دمياط

 52في المئة، إال أنه ال يزال نحو  4.8نحو نعم، تراجعت معدالت الفقر في ريف الوجه القبلي ب

في المئة من السكان فيه ـ وفقاً للتقرير ـ ال يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم األساسية، ويبلغ عددهم نحو 

مليون مواطن. بل أن ثلث الفقراء بشكل عام يسكنون الريف. وقد أشار التقرير إلى أن ما يقرب  12.5

في المئة، فضالً عن معاناة  100إلى  80، تتراوح نسبة الفقر فيها بين قرية في محافظة سوهاج 46من 

 .في المئة من القرى ككل في تلك المحافظة 87قرية، بما يمثل  236

في  39.2ومن البعد المكاني عن العاصمة إلى سلم التعليم. فقد وصلت نسبة الفقر بين األميين إلى 

(، 2015عام  32.9في المئة )مقابل  37.9يكتب إلى المئة، وارتفعت نسبة الفقر بين من يقرأ و

في المئة. ومن  35.7في المئة بعدما كانت  33وتراجعت بين الحاصلين على شهادة محو األمية إلى 

 38.3غير المتعلمين لحاملي الشهادات، ارتفعت نسبة الفقر بين الحاصلين على شهادة االبتدائية إلى

في المئة  34.4السابقة، وبين الحاصلين على شهادة اإلعدادية إلى في المئة للفترة 32.6منهم مقابل 

في  28.6في المئة سابقاً، وارتفعت النسبة بين الحاصلين على شهادات الثانوية الفنية إلى  27.5مقابل 

 . في المئة سابقاً  21.7المئة مقابل 

 هورية، حيث سجلتتصدر صعيد مصر )جنوبي البالد( قائمة المحافظات األكثر فقراً في الجم

في  59.6في المئة، تلتها محافظة سوهاج بنسبة  66.7محافظة أسيوط نسبة فقر بين مواطنيها بلغت 

 .المئة

وكان األمر الصادم أكثر من غيره، هو ارتفاع نسبة الفقر بين الحاصلين على شهادة جامعية إلى 

 5.5على شهادة أعلى من الجامعي إلى في االرقام السابقة، وبين الحاصلين  7.1في المئة مقابل  11.8

 . .في المئة سابقاً  2.9في المئة مقابل 
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وقال الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء، إن النتائج خلصت إلى أن التعليم المنخفض هو أكثر 

 .العوامل ارتباطاً بمخاطر الفقر في مصر، حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوى التعليم

 غذائي أم مدقِع؟ فقر مادي أم

ون قادها من يستطيع -إذا صح التعبير  -تسبب اإلعالن األخير عن أرقام الفقر في صدمة ساخرة 

دفع اشتراكات االنترنت للكتابة على حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي. توالت األسئلة: 

بية االحتياجات األساسية لفرٍد جنيه لتل 700من أين جاء هذا الرقم؟ كيف تم حسابه؟ كيف يكفي مبلغ 

واحد، في بلد ال سيطرة للدولة فيه على حركة األسعار باألسواق، التي شهدت بدورها موجات غالء 

 تفوق هذا االرتفاع الشديد في درجات الحرارة صيفاً؟

 من؟ وأين؟ وكيف؟ هل ثلثنا فقط فقير؟ أم أن أقل من الثلث األخير يملك وحده فرصة العيش الكريم؟

اك يؤكد أن هن -ودائماً ما تصاحبه البلبلة نفسها  -التقرير الهام، والذي يصدر كل عامين في مصر 

"الفقر المادي، وهو عدم قدرة الفرد على توفير الحد األدنى من االحتياجات األساسية للفرد أو األسرة"، 

لتعليم والصحة وتم تحديد هذه االحتياجات األساسية بالطعام والمسكن والمالبس وخدمات ا

والمواصالت. وعليه، فإن تكلفة الحصول على السلع والخدمات األساسية للفرد أو األسرة هو ما يسمى 

 .بـ"خط الفقر القومي". و"الفقراء" هم المواطنون الذين يقل استهالكهم الكلي عن تكلفة خط الفقر القومي

الكهم الكلي عن خط "الفقر الغذائي"، المستوى اآلخر للفقر، هو "الفقر المدقع"، أي من يقل استه

أي بالكاد يوفرون قوت يومهم أو ال يستطيعون ذلك. وأشار التقرير إلى أن نسبتهم في مصر تصل إلى 

 .مليون مواطن 6

تسبب اإلعالن عن أرقام الفقر في صدمة ساخرة قادها من يستطيعون دفع اشتراكات االنترنت 

. توالت األسئلة: من أين جاء هذا الرقم؟ كيف تم حسابه؟ كيف للكتابة في مواقع التواصل االجتماعي

جنيه لتلبية االحتياجات األساسية لفرٍد واحد، في بلد ال سيطرة للدولة فيه على حركة  700يكفي مبلغ 

 .األسعار باألسواق

ن يفي مقابل هذا الرقم وتلك المنظومة الحسابية، هناك مقاييس أخرى يطلقها البنك الدولي بين الح

، ووفقاً له، وعبر إحصاء دولي، تم تحديد 2016واآلخر، فهو أصدر "مؤشر الفقر متعدد األبعاد" لعام 

دوالر فهو "فقير"،  1.9دوالر يومياً كخط للقضاء على الفقر، أي أن من كان دخله اليومي أقل من  1.9

 .مليار إنسان 1.6وعليه تم تحديد عدد فقراء العالم بـ

 1.9آلخر لمزيد من التأمل. ولكن إذا ما تم تطبيقه على الحالة المصرية، فإن رقم يحتاج هو ا ..

جنيهاً مصرياً في الشهر. الرقم نفسه المطروح محلياً،  840جنيهاً، أي حوالي  18دوالراً يومياً تعادل 
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فراد(، أ 5ولكن كليهما لم يأخذ في االعتبار أنه ال يمكن تكرار الرقم لحسابه وفق متوسط عدد األسرة )

فكثير من األسر المصرية تعتمد بشكل كامل على الدخل الشهري لـ"األب" أو "األم المعيلة"، وعليه 

جنيه شهرياً، أي أنها تنحدر تحت الخط المحدد أربع مرات  800فإن أسرة كاملة قد تعيش على الـ

 .لألسفل وال ينقذها أحد

مليون  2.5جتماعية التي يحصل عليها وتتأكد من صحة الرقم حين تقارنه بمستوى المعاشات اال

مصري، وهم المعترف بهم رسمياً كمواطنين أولى بالرعاية، فال يزيد معاش األسرة بحال من األحوال 

 .جنيه شهرياً لعدد من األفراد ال يقل عن الخمسة 1300عن 

 تساؤالت حدية

هذه األرقام  مي، قال فيه أنكتب الخبير االقتصادي "مصطفى كامل السيد" تعليقاً على التقرير الرس

نتيجة بحث مضٍن، وعمل خبراء حقيقيين في مجال فهم معدالت الفقر، وعليه لم يشكك باألرقام، لكن 

في المئة من  16.7دعا للتأمل في القفزات السريعة المتتالية في تسجيل معدل الفقر في مصر. فمن 

األخير: الضعف مباشرة في أقل من عشرين في المئة في العام  32.5إلى  2000/1999المواطنين عام 

 .عاماً 

فقر "الموارد" أم فقر  وهو ما يطرح سؤاالً حول ما إذا كان ما يعانيه الماليين في مصر، هو

و ينذر بخير، بل هإذ رأى أن ثقافة إدارة الفقر في مصر، وما تفرضه السياسات العامة ال  ""القدرات

 .لقدرتهم على تحسين ظروفهم للخروج من الفقر -وبشكل سريع  -المسؤول عن فقد الماليين 

هذا البلد الذي يعاني ما يقارب من نصف سكانه من الفقر، اختفى من موازنته العامة في عام واحد 

 .الناس عنها شيئاً مليار جنيه، ذهبت إلى صناديق خاصة ال يعلم  272( ترليون و2010)هو العام 

فأصبح السؤال: هل يعني "الفقر" افتقاد فرصة "الحياة الكريمة" أم البقاء حد الكفاف، حد قدرة 

 البقاء على قيد الحياة؟

هذا البلد الذي يعاني ما يقارب من نصف سكانه من الفقر، اختفى من موازنته العامة في عام واحد 

، ذهبت إلى صناديق خاصة ال يعلم الناس عنها شيئاً. هذا مليار جنيه 272( ترليون و2010)هو العام 

المبلغ نفسه ودون فوائد، إذا تم توزيعه اليوم ـ بعد ما يقارب عشرة أعوام ـ على من اعترفت بهم الدولة 

ألف جنيه: فلتمنحه لهم الحكومة! وتترك لهم  40رسمياً ك"فقراء"، فسيصل نصيب الفرد منهم إلى 

 بأنفسهم؟إدارة حسابات فقرهم 

http://assafirarabi.com/ar/26925/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B

3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=42b7a012c0-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_04_09_15&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-42b7a012c0-70844441 

http://assafirarabi.com/ar/25853
http://assafirarabi.com/ar/25853
http://assafirarabi.com/ar/25853
http://assafirarabi.com/ar/25853
http://assafirarabi.com/ar/26925/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=42b7a012c0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_04_09_15&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-42b7a012c0-70844441
http://assafirarabi.com/ar/26925/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=42b7a012c0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_04_09_15&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-42b7a012c0-70844441
http://assafirarabi.com/ar/26925/?utm_source=%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&utm_campaign=42b7a012c0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_04_09_15&utm_medium=email&utm_term=0_2659ba47e2-42b7a012c0-70844441
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 أولويات أمام الحكومة االنتقالية في السودان 6إنفوغرافيك..  - 14

جوانب آراء السودانيين خالل الفترة  6تصدرت  سكاي نيوز عربية -الخرطوم  -كمال عبدالرحمن 

ز استطالع رأي أجرته "سكاي نيواالنتقالية كأولويات يجب على الحكومة الجديدة االهتمام بها، بحسب 

 ."عربية

إحالل  ت السودانيين، وحل االقتصاد ثانيا، حتى قبلأولويا تصفية الميليشياتوتصدرت المحاسبة و

 .وإصالح التعليم والصحة والبنية التحتية السالم

بالمئة من السودانيين أن األولوية القصوى يجب أن تعطى لمحاسبة  29الستطالع، رأى ووفقا ل

المفسدين والمتالعبين بالمال العام والمتورطين في جرائم القتل والتعذيب إضافة إلى حل ميليشيات 

 .حزب المؤتمر الوطني

بالمئة  9ئة للتعليم وبالم 13بالمئة للسالم، مقابل  20بالمئة من اآلراء لالقتصاد، و 21وذهبت 

بالمئة من اآلراء على قضايا متصلة بتنظيف الخدمة المدنية وتأهيل وترتيب  8للصحة، وركزت 

 .أوضاع القوات النظامية

 الشريحة االولى

، فقد قال قرابة ثلث من شملهم "نيوز عربيةسكاي " الذي أجرته استطالع الرأي وبحسب

 ، وعلى رأسها األمن الشعبيالميليشيات اإلخوانية االستطالع إن األهم في هذه المرحلة هو حل وتفكيك

وكتائب الطالب وغيرها من المجموعات، ومحاكمة قادتها وأفرادها ممن ارتكبوا أي نوع من الجرائم 

 .ضد أفراد الشعب السوداني خالل األعوام الثالثين الماضية

قامة دولة القانون هي الطريق األقصر نحو معالجة كافة وأشار مؤيدو هذا االتجاه إلى أن إ

االختالالت، ألن المحاسبة ستؤدي في نظرهم إلى القضاء على الفساد وهو أس المشكلة في الوقت 

 .الحالي

 االقتصاد ثانيا 

بالمئة من المستطلعين إن  21، حيث قال انيالشعب السود ثانيا في قائمة اهتمامات االقتصاد وحل

 .في مقدمة األولويات إعادة هيكلة االقتصادعلى الحكومة وضع مسألتي تحسين األوضاع المعيشية و

وأشاروا، في هذا الجانب، إلى ضرورة العمل الجاد من أجل االستفادة من األوضاع الحالية للضغط 

مليار دوالر، ووقف الفوائد التراكمية المترتبة عليها  58من أجل إعفاء ديون السودان البالغة نحو 

 .تضر كثيرا باالقتصاد السودانيوالتي 

 إحالل السالم

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8A+%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8A+%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF&contentId=1282924
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وبنسبة متقاربة، وجدت مسالة إحالل السالم اهتماما مماثال لما حظي به الجانب االقتصادي، فقد 

بالمئة من المستطلعين بالعمل على إحالل السالم ورتق النسيج االجتماعي وتحسين الوضع  20طالب 

الكثير من المجهود المالي والبشري الذي يمكن أن يوجه  األمني، حيث سيوفر الجهد في هذه األمور

 .نحو بناء االقتصاد

 إصالح التعليم

بالمئة من المستطلعين على ضرورة إعطاء األولوية إلصالح التعليم وإعادة تأهيل  13ويركز نحو 

 .المؤسسات التعليمية

نتاج وجعلها اكثر اتساقا ويرى هؤالء ضرورة مراجعة البرامج التعليمة ومواءمتها مع متطلبات اإل

 .المجتمع السوداني مع ثقافة

ة صياغة وهيكلة مؤسسات التعليم العالي ورفع ميزانية البحث العلمي كما طالب المستطلعون بإعاد

 .والمساواة في فرص االبتعاث الخارجي

 الصحة والبنية التحتية

بالمئة من أفراد العينة إن  9قدرا ال بأس به من اآلراء، إذ قال  البنية التحتيةنال االهتمام بالصحة و

على الحكومة الجديدة وضع استراتيجيات عاجلة لمعالجة وتصحيح أوضاع المستشفيات والمؤسسات 

 .نوات األخيرةالصحية التي عانت من ترهل وتخلف كبير خالل الس

وطالب المستطلعون بضرورة توسيع مظلة العالج المجاني، خصوصا في ظل التدهور االقتصادي 

 .معدالت الفقر وتزايد

بالمئة( على جوانب أخرى أبرزها إعادة تأهيل وترتيب أوضاع القوات  8وتوزعت النسبة المتبقية )

المسلحة وقوات الشرطة وهيكلة جهاز األمن والمخابرات، إضافة إلى تنظيف الخدمة المدنية من 

 .العناصر التي تم تعيينها على أساس الوالء وعبر التمكين

من المهم عودة مؤسسات كانت تسهم كثيرا في ضبط المال العام وأعمال الشفافية، ورأى البعض أن 

كالمخازن والمهمات والنقل الميكانيكي وغيرها من الجهات الرقابية التي كانت تشرف على عمل 

 .الدولة

 مشاركة واسعة

ينهم ب شخص يمثلون شرائح مختلفة من السودانيين، من الجنسين، 500وشمل االستطالع أكثر من 

 .أساتذة جامعات وأطباء ومهندسون وصحفيون ومحاسبون وموظفون وطالب وربات بيوت

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1&contentId=1282924
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1&contentId=1282924
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وطرحت "سكاي نيوز عربية" سؤاال واحدا على المستطلعين هو "ما هو الجانب األهم واألكثر 

شهرا حسب  39إلحاحا الذي يجب أن يتصدر أجندة الحكومة خالل الفترة االنتقالية؟" التي ستستمر 

، وحددت اإلطار 2019ة الدستورية الموقعة بين القوى السودانية في التاسع عشر من أغسطس الوثيق

 .القانوني لحكم البالد بعد اإلطاحة بنظام عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1282924-

%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-6-

%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?utm_source=jubna&utm_medium=jubna_widget&utm_campai

gn=jubna_trending&utm_term=jubna_recommendation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1282924-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-6-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?utm_source=jubna&utm_medium=jubna_widget&utm_campaign=jubna_trending&utm_term=jubna_recommendation
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1282924-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-6-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?utm_source=jubna&utm_medium=jubna_widget&utm_campaign=jubna_trending&utm_term=jubna_recommendation
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1282924-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-6-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?utm_source=jubna&utm_medium=jubna_widget&utm_campaign=jubna_trending&utm_term=jubna_recommendation
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1282924-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-6-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?utm_source=jubna&utm_medium=jubna_widget&utm_campaign=jubna_trending&utm_term=jubna_recommendation
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1282924-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-6-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?utm_source=jubna&utm_medium=jubna_widget&utm_campaign=jubna_trending&utm_term=jubna_recommendation
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1282924-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-6-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?utm_source=jubna&utm_medium=jubna_widget&utm_campaign=jubna_trending&utm_term=jubna_recommendation
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1282924-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%81%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83-6-%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?utm_source=jubna&utm_medium=jubna_widget&utm_campaign=jubna_trending&utm_term=jubna_recommendation
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 االقتصاد السوري: -رابعاً 

 وصفات إنقاذ اقتصادي بنتاج اجتماعي عريض..خبير من قطاع األعمال الخاص يعرض - 15

 ..”فكرة ورّد غطاها“

 :الخبير السوري 

كان مدير غرفة تجارة دمشق موفقاً في مقاربة الخيارات اإلنقاذية لالقتصاد السوري، عندما رّكز 

على مفهوم الحاضنات لتنشئة المؤسسات الصغيرة ورعايتها، كمكّونات تنمويّة ذات أبعاد اقتصادية 

 .وحتى اجتماعية

التي يواظب الدكتور عامر خربوطلي ” ديث األربعاء االقتصاديح” ففي مقال له ضمن سلسلة 

مدير الغرفة على كتابتها يقول: مع ظهور الحاجة إلى خلق أساليب مختلفة لدعم المؤسسات الصغيرة 

فقد نشأت فكرة )الحاضنات( في   الناشئة، وتوفير جميع وسائل الرعاية من أجل رفع فرص نجاحها

ضي، وهي فكرة مستوحاة من الحاضنة التي يتم وضع األطفال فيها فور بداية ثمانينات القرن الما

والدتهم من أجل تخطي صعوبات الظروف الخاصة المحيطة بهم، وذلك عن طريق تهيئة كل السبل 

من أجل رعايتهم، ثم يغادر الوليد الحاضنة بعد أن يتأكد أخصائي الرعاية من صالبته وقدرته على 

 .وسط اآلخرينالنمو والحياة الطبيعية 

فالحاضنة هي منظومة عمل متكاملة توفر كل السبل من مكان مجهز مناسب تتوفر فيه جميع  

اإلمكانات المطلوبة لبدء المشروع الجديد وتنميته، وتدار هذه المنظومة عن طريق إدارة متخصصة 

لمالي والفني تقدم جميع أنواع الدعم الالزم لنجاح المشروعات الصغيرة، وتقدم الحاضنة الدعم ا

واإلداري لهذه المشروعات، وهو أسلوب يساعد المشروعات الصغيرة الناشئة في التغلب على المشاكل 

 .التي تؤدي إلى فشلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها وبخاصة في مرحلة إقالعها األولى

 شروعات األعمالوعادةً ما يتم إنشاء حاضنات األعمال بهدف تقليل التكاليف المرتبطة بإقامة م 

مع زيادة فرص هذه المؤسسات في تحقيق النجاح، باإلضافة إلى تحقيق الترابط واالتصال فيما بين 

المشروع الناشئ وكل من المؤسسات القائمة والجامعات ومراكز البحث والخبراء العاملين في نفس 

وتشجيع األفكار المتميزة  المجال، واألهم من ذلك كله هو زيادة معدالت النجاح وتدعيم االبتكارات

 .(وتوفير الشروط الالزمة لتأمين )والدة ناجحة للشركات

وتتنوع الحاضنات من حاضنات مكانية إلى أخرى افتراضية وحاضنات ربحية وأخرى غير ربحية 

 .ومنها الحاضنات العامة واألكاديمية باإلضافة للحاضنات التخصصية ضمن أفكار ومشاريع محددة
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حوال فإن إقامة مشاريع جديدة ناجحة تشكل أهم ركائز النمو االقتصادي كونها تحسن وفي جميع األ

من مستوى استغالل رأس المال وتفعيل قنوات اإلنتاج والتشغيل والعمالة، وهذا ما تحتاجه سورية اليوم 

ارة جالتي مّرت بها، ولعل مبادرة غرفة ت  أكثر من أي وقت مضى بعد تداعيات اقتصادية بفعل األزمة

دمشق في إنشاء حاضنة لألعمال التجارية وجائزة ريادة األعمال في إطار المركز الوطني لريادة 

األعمال الذي أطلقته الغرفة مؤخراً سيكون خطوة متقدمة من قبل المنظمات الداعمة لألعمال في تحقيق 

 .أهداف االنتعاش االقتصادي وتأمين أعلى درجات النجاح للشركات الجديدة

http://syrianexpert.net/?p=40476 

 

 السبب رقم واحد الرتفاع سعر صرف الدوالر في سورية..؟؟ - 16

 :الخبير السوري 

أرجع الدكتور علي كنعان أستاذ النقد والمصارف في جامعة دمشق أسباب ارتفاع سعر صرف 

التي أكد أن لها الدور األكبر في تخفيض سعر صرف الليرة السورية لكون الدوالر إلى المضاربة 

المضاربين يمتلكون مبالغ كبيرة بالليرة السورية ومبالغ كبيرة بالدوالر وبالتالي أصبحوا يتحكمون 

بسعر صرف الليرة السورية، فبزيادة الطلب على الدوالر لتمويل المستوردات أو لتمويل المضاربة 

أو تراجع حجم الدوالرات لكونها أصبحت تحول إلى لبنان واألردن وقد شكل هذا العامل  نفاجأ بنقص

عنصراً مهماً لفقدان البنك المركزي أهم وسيلة يمكن أن يتحكم من خاللها بسعر صرف الليرة السورية 

ت الفأصبح مطلوباً منه تأمين الدوالرات وفي الوقت نفسه إن الدوالرات التي كانت تصله من الحوا

 . انتقلت الى غيره

وفي اتجاه مواٍز لفت كنعان إلى زيادة حجم المستوردات مقابل بطء نمو الصادرات، كما أن زيادة  

حجم االستيراد من المشتقات النفطية وخاصة في الفترة األخيرة كانت عامالً في ارتفاع سعر الدوالر، 

الع ومن المعروف أنه كلما ازداد عدد حيث بدأت العديد من المشاريع الزراعية والصناعية باإلق

المنشآت التي تدخل إلى اإلنتاج زادت الحاجة إلى المشتقات النفطية ألن أكثر الصناعات تعتمد عليها 

كمادة أساسية بتأمين الطاقة وتحريك عجلة اإلنتاج وهذه المشتقات جميعها مستوردة وال يوجد منها 

 .إنتاج محلي

خالل األعوام الثالثة الماضية ألف مليار ليرة سنوياً وهذه المبالغ وأضاف: تجاوز عجز الموازنة 

تحصل عليها وزارة المالية من البنك المركزي وهذا يعني إصداراً نقدياً ال تقابله سلع وخدمات ويؤدي 

http://syrianexpert.net/?p=40476
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إلى زيادة مبالغ الليرات السورية في السوق )زيادة وسائل السيولة( فيضغط على سعر الصرف وبالتالي 

ادة االعتماد على القروض الداخلية من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة شكلت عامالً مهماً فإن زي

في ارتفاع سعر الدوالر إضافة إلى انخفاض سعر الفائدة على الدوالر حيث إن البنك المركزي يسمح 

قليل مقارنة  وهذا الرقم %4.5إلى  3للبنوك السورية بفتح حسابات بالدوالر بسعر فائدة تتراوح بين 

 .مع ما تدفعه البنوك اللبنانية

واقترح أستاذ النقد على البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الدوالر وطرح شهادات إيداع بالدوالر 

وعلى وزارة المالية أن تطرح أذونات خزينة بالليرة السورية وبالدوالر بهدف جمع كمية كبيرة من 

 .السيولة والتحكم بها

فاع أن سبب ارت  –وفقاً لصحيفة تشرين  -جاه يؤكد الخبير االقتصادي محمد كوسافي ذات االت

الدوالر قبل شهرين كان مختلفاً عما هو عليه اليوم، فالسبب الرئيس لالرتفاع اليوم يعود إلى الحالة 

ة فعل دالنفسية للمواطنين فأغلبية من الناس بعد االرتفاع الكبير الذي وصل إليه الدوالر أصبح لديهم ر

بأن يقوموا بالحفاظ على قيمة ما يملكونه من نقود عبر تحويلها إلى دوالر، حتى إن البعض بات يفكر 

في بيع أحد ممتلكاته لتصريف ثمنها بالدوالر، مشيراً إلى عدم االستهانة بالعامل النفسي فهو في علم 

ب التطمينات الحكومية االقتصاد من العوامل الخمسة المؤثرة في سعر الصرف وخاصة في ظل غيا

واإلجراءات المتخذة من قبل المركزي التي من الممكن أن تكون غير مباشرة، مشيراً إلى أشخاص 

 http://syrianexpert.net/?p=40474 .مستفيدين من المضاربة وارتفاع أسعار الذهب العالمية

 

مليارات ليرة  9.6… بإدراج إسمنت البادية قريباً والمنشآت السياحية في نهاية العام توقعات  - 17

 بالمئة 28أشهر بزيادة  6تداوالت بورصة دمشق في 

 2019-07-01اإلثنين,   علي محمود سليمان |

 9.6 …توقعات بإدراج إسمنت البادية قريباً والمنشآت السياحية في نهاية العام «: الوطن»ياغي لـ

 بالمئة 28أشهر بزيادة  6مليارات ليرة تداوالت بورصة دمشق في 

 10.5بلغ حجم التداول في سوق دمشق لألوراق المالية خالل النصف األول من العام الحالي نحو 

 .ماليين سهم 9بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي إذ تم تداول  16.6ماليين سهم، بزيادة 

مليارات ليرة سورية، خالل النصف األول هذا العام، بزيادة نسبتها  9.6نحو وبلغت قيمة التداوالت 

 .بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق 28

http://syrianexpert.net/?p=40474
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 92.5وبلغ متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة خالل النصف األول من العام الحالي ما يقارب 

اً في الجلسة الواحدة، مقارنة مع متوسط مليون ليرة سورية تقريب 84.2ألف سهم، وبمتوسط قيمة تداول 

مليون ليرة سورية في الجلسة الواحدة خالل نفس  62ألف سهم ومتوسط قيمة تداول  74.7حجم تداول 

جلسة خالل النصف األول من عام  114، على حين بلغ عدد جلسات التداول 2018الفترة من عام 

 .2018رة من عام جلسة تداول تمت خالل نفس الفت 120مقارنة مع  2019

هذا وأغلق مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية في نهاية النصف األول من العام الحالي عند مستوى 

 .2019بالمئة عن بداية العام الحالي  3.75-نقطة أي ما نسبته  232نقطة منخفضاً بمقدار  5957.74

نخفاض المالية كنان ياغي أن ابين نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق لألوراق « الوطن»وفي تصريح لـ

المؤشر عن بداية العام غير مقلق، لكونه انخفاضاً تصحيحياً، باإلضافة إلى أن النتائج المالية للشركات 

لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تكن الظروف االقتصادية وخاصة تغييرات سعر الصرف مساعدة، 

 وقع في الفترة القادمة أن تزداد السيولة في السوقبل كان لها تأثير سلبي على األداء المالي، ولكن نت

وعن قطاع االتصاالت أشار ياغي إلى أن ضعف التداوالت بالنسبة لقطاع  .وأن تشهد انتعاشاً للمؤشر

االتصاالت يعود لكونه قطاعاً ناشئاً وأداؤه المالي والسوقي ما يزال تحت ترقب المستثمرين على عكس 

 .البورصة منذ سنوات، وأتوقع في الفترة القادم أن يتفعل بشكل أكبر قطاع المصارف الذي ينشط في

كما توقع ياغي أن يتم إدراج شركة إسمنت البادية في الشهر السابع الحالي ولكن لم يتم تحديد 

الموعد بعد لالنتهاء من عدة تفاصيل تتعلق باإلدراج وهي كانت قد حصلت على الموافقة األولية 

المتاح حالياً لإلدراج هي شركة المنشآت السياحية ويتوقع أن يتم إدراجها مع نهاية  لإلدراج، مبيناً أن

 .العام الحالي بعد إيجاد حلول لبعض اإلشكاليات مع وزارة السياحة

http://alwatan.sy/archives/203242 

 

 (38قم )حديث األربعاء االقتصادي ر - 18

 (الريادة والنمو االقتصادي)

إن التطور االقتصادي الفعلي يمكن أن يحدث عندما يتقابل الطلب على السلع االستهالكية الجديدة 

مع ابتكار جديد في نطاق اإلنتاج يزيد من القدرة والفاعلية اإلنتاجية ويؤدي إلى خفض تكلفة المنتج 

ت الخشبية ساهم في تطوير طرق مبتكرة في مجال الصناعات النهائي، فزيادة الطلب مثالً على المنتجا

 .الكيميائية إلنتاج الورق من المواد الخشبية بتكلفة أقل

http://alwatan.sy/archives/203242
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أما الدور الذي ال يقل أهمية الذي يلعبه رواد األعمال على مستوى االقتصاد الكلي فيتمثل في 

 .واالنتعاش المساهمة باالنتقال من مرحلة الركود والجمود إلى حالة من االزدهار

  :أما اآللية فهي كالتالي

خالل فترة االزدهار االقتصادي في أي بلد تكون أعداد المجددين أو رواد األعمال وافرة في حين 

يشهد السوق فقراً في المنتجات ثم تنقلب الحالة تدريجياً حيث يزداد العرض السلعي والخدمي بعد بلوغ 

والكمال، حيث يبدأ عدد المنظمين ورواد األعمال بالتناقص االستثمارات الجديدة مرحلة اإلشباع 

التدريجي ألن االزدهار يجعل الحساب االقتصادي لمردودية المشاريع غير ثابت كما كان في السابق 

بسبب االهتالك السريع لآلالت والتطور التقني المتسارع وارتفاع أسعار الفائدة واألجور، وفي نفس 

تجات والخدمات التي أصبحت متوفرة بكثرة، وتبدأ حالة من االنكماش من الوقت تنخفض أسعار المن

جراء قيام المنظمين بتسديد ديونهم المعقودة أساساً ، وال يعود االنتعاش مجدداً إال عندما ينجح المنظمون 

الجدد أو رواد األعمال في إحداث تغييرات جديدة في أعمالهم وتوسيع نطاقها، حيث يسمح االبتكار 

 - :جديد )وهو مصدر الرخاء واالزدهار( في عودة االزدهار من جديد من خالل جوانب عديدة منهاال

 .ارتفاع أسعار اآلالت ومستلزمات اإلنتاج •

ارتفاع أسعار سلع االستهالك نتيجة ارتفاع الطلب الناجم أساساً عن توسيع األعمال وارتفاع  •

 .األجور وتوسيع التسليفات المصرفية

 .البطالةتراجع  •

ويؤثر عادةً االستثمار الجديد الذي يقوم به )المنظِّم( على كفتي العرض والطلب اللذين يشكالن 

طرفي معادلة النمو االقتصادي حيث يزيد رأس المال الجديد من إمكانية النمو من خالل توفير 

 .لمتوازنية النمو ا)العرض( ويستخدم اإلنفاق الناجم عن الطاقة في توفير )الطلب( وبذلك تتحقق عمل

 - :وغالباً ما يتمتع منظم األعمال والمشروعات الناجح بثالث صفات رئيسية هي

 .المسؤولية الفردية في حل المشاكل وتحديد األهداف وتحقيق تلك األهداف بجهد شخصي مباشر •

 .المخاطرة المعتدلة كمهارة وليس كمجازفة •

 .تخاذ القرارات والقيام بالمهامالمعرفة بنتائج اإلنجازات الناجمة عن ا •

إن دعم الريادة لتكون عنصر األساس في النمو االقتصادي لسورية لما بعد األزمة سيظهر انعكاساً 

 .....مؤثراً وإيجابياً على تحقيق االنتعاش المطلوب، فهل نبدأ

 كتبه: د. عامر خربوطلي   .24/7/2019دمشق في 
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 ..المعدن الثمين في دمشق ليس كل ما يلمع ذهباً..احذروا - 19

 :الخبير السوري  

كشف نقيب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي أن هذا العام 

هو األسوأ في سوق الذهب, فالجمود الذي شهده لم يشهده في األعوام السابقة مسوغاً ارتفاع سعر 

دوالراً في سعر لم يصل  1425عالمياً والذي وصل الى الذهب محلياً بارتفاع سعر األونصة الذهبية 

، مشيراً إلى أن سعر الذهب يتأثر في األوضاع والظروف العالمية لذا فأي أزمة 2013إليه منذ عام 

 .دولية يمكن أن ترفع سعره

 23,400( 21ليرة في الغرام الواحد ليسجل غرام عيار) 100و ارتفع أمس سعر غرام الذهب 

ألفاً فهذا أمر  24يجزم جزماتي فيما إذا كان سيستمر سعر الذهب باالرتفاع أكثر ليصل إلى ليرة. ولم 

مرتبط بسعر الصرف وباألزمات العالمية, مشيراً إلى أن االرتفاع الكبير الحاصل محلياً سببه انخفاض 

لكان سعر غرام  ليرة 50سعر الليرة مقابل الدوالر، فلو بقي سعر الدوالر على ما هو عليه قبل األزمة 

 .ليرة 2300الذهب اليوم 

من قيمة الذهب  %5وأشار جزماتي إلى أنه منذ بداية الشهر الجاري بُدئ العمل بتطبيق تقاضي 

ليرة على كل غرام ذهب، في حين كان  1300كرسم إنفاق استهالكي على كل دمغة، أي تقاضي 

في اتفاق مابين الجمعية ومديرية المالية  مليون ليرة شهرياً كقيمة مقطوعة 150الحرفي سابقاً يدفع 

 .ليرة( حسب نوعية الذهب وعياره 500إلى  200كرسم انفاق استهالكي أي بما قيمته )

وأكد جزماتي أن أغلب الحرفيين حالياً يعتمدون على شراء الذهب المستعمل وتجديده وبيعه في 

 نه منذ أن بُدئ تطبيق تقاضي الرسم علىسبيل التهرب من دفع رسم االنفاق االستهالكي، مشيراً إلى أ

الغرام الواحد وحتى اليوم لم يأِت أي حرفي إلى الجمعية, وهذا في رأيه أمر خطير يمكن أن يفتح باب 

الغش والتالعب في عيار الذهب والغش عبر فّك القطع المدموغة وصهرها بنوعيات أخرى من الذهب 

أن يتقاضى الحرفي أجرة أقل مما سيدفعه للمالية كرسم  للتهرب من دفع هذا الرسم, فمن غير المنطقي

ليرة رسم إنفاق استهالكي على الغرام الواحد في  1300إنفاق, متسائالً: كيف للحرفي أن يدفع للمالية 

 .ليرة؟ 700حين أنه يتقاضى أجرة على الغرام 

تطبيق هذا الرسم,  ضبوط في الغش خالل أسبوعين بعد 4وأشار جزماتي الى أنه تم تنظيم أكثر من 

داعياً المواطن لعدم شراء أي غرام ذهب إال بعد أخذ فاتورة توضح نوع ووزن وعيار ومواصفات 

القطعة بالكامل مع اسم المحل ضماناً لحقه في حال رغب بإعادة القطعة أو بيعها أو كان هناك غش 
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 6الذهبية السورية هي  إلى أن أجرة صياغة األونصة  –وفق صحيفة تشرين  –ولفت جزماتي  .فيها

ألفاً ليرة ستحمل على السعر النهائي،  50آالف ليرة، ومع تطبيق رسم اإلنفالق االستهالكي ستصبح 

 6ألفاً وبعد زيادة أجرة الصياغة التي هي  835فعلى سبيل المثال يبلغ ثمن األونصة الذهبية السورية 

 900هالكي الجديد سيدفع المواطن سعرها ليرة وبتطبيق رسم اإلنفاق االست 841آالف يصبح سعرها 

أو  1ألف ليرة ورأى جزماتي أنه من المفترض إعادة دراسة رسم اإلنفاق االستهالكي بتخفيضه إلى 

فهذه نسبة جيدة على حد تعبيره وتوفر واردات جيدة لخزينة الدولة ومن شأنها أن تعيد الحركة  2%

 ..مواطن وال يشعر بقيمة الرسموالنشاط إلى السوق، ومن جهة أخرى يتقبلها ال

http://syrianexpert.net/?p=40959 

 

أفق جديد لمفهوم رجل األعمال الوطني في سورية..اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء يضع  - 20

 ..النقاط على حروف التنمية الحقيقية

 :الخبير السوري 

اتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والحرفيين، افتراضاً، مرحلة أداء دخلت  

جديدة في سياق الفعالية المطلوبة للتشاركية التنموية مع الحكومة، وبموجب الئحة المهام التقليدية 

 .والمسؤوليات التي تضطلع بها االتحادات الخمسة على المستوى االقتصادي واالجتماعي أيضاً 

إذ وضع اجتماع موسع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء وممثلي 

االتحادات الخمسة، ضوابط جديدة لتوزيع األدوار والمسؤوليات على الشركاء التنمويين من القطاع 

ات عالخاص واالستفادة من إمكانياتهم وإغنائها وتوظيفها في المساهمة الفعالة في إعادة إعمار القطا

 .االقتصادية والخدمية

االجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات حكومية مع ممثلي هذه االتحادات ركز على ضرورة 

التنظيم اإلداري لالتحادات لتفعيل دورها في التواصل مع الجهات التي تمثلها وتوظيف طاقاتها في 

ت واالتحادات المعنية لمناقشة دعم االقتصاد المحلي، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية بين الوزارا

الرؤى التنموية المشتركة وإيجاد اآللية التنفيذية الفعالة لها، وذلك بالتوزاي مع عقد اجتماعات بين 

االتحادات وممثلي أحد القطاعات المسؤولة عنها لوضع خطة تنفيذية لتطوير هذه القطاعات تباعاً ورفد 

 .استها واتخاذ ما يلزم بشأنهامجلس الوزراء بمخرجات هذه االجتماعات لدر

http://syrianexpert.net/?p=40959
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وكلّف رئيس مجلس الوزراء، اتحاد غرف التجارة تقدم رؤية تنفيذية للوصول إلى سوق تجارية 

داخلية منظّمة يسودها االستقرار والمنافسة وخالية من االحتكار وتوفر أفضل المنتجات والخدمات 

 .األساسية بأنسب األسعار

التواصل مع وزارتي االقتصاد والصناعة لتقديم رؤاهم حول وتم الطلب من االتحادات المعنية 

تطوير سياسة إحالل المستوردات وتشجيع الصناعات التي تخدم هذه السياسة على التوازي مع تقديم 

 .رؤية وطنية لدعم سياسة التصدير وتفعيل مجالس األعمال المشتركة

لصناعة لتعميم تجربة إعادة تشغيل وتم تكليف وزارة اإلدارة المحلية التنسيق مع اتحاد غرف ا

منشآت تل كردي على باقي المناطق الصناعية المتضررة والبدء بدراسة إمكانية تنظيم منطقتي القدم 

والسبينة، إضافة إلى الطلب من اتحاد غرف الصناعة رفع مذكرة تتضمن الجدوى االقتصادية من 

 .إحداث صندوق إقراض صناعي لدراستها في مجلس الوزراء

وتم الطلب من وزارة السياحة إعداد مذكرة بالمنشآت السياحية المتعثرة الراغبة بإعادة اإلنتاج 

لعرضها على مجلس الوزراء والتنسيق مع مصرف سورية المركزي إليجاد آلية الدعم الواجب تقديمه 

 .لها

حول مشروع  كما تم الطلب من االتحادات رفد األمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بمالحظاتهم

قانون المناطق المتضررة لدراستها قبل عرض مشروع القانون للمناقشة خالل جلسة مجلس الوزراء، 

إضافة إلى الطلب من وزارة االقتصاد التواصل مع اتحاد غرف الصناعة ورفدهم باآللية التنفيذية 

 .راضبين في االقتالمفصلة لسياسة دعم فوائد القروض اإلنتاجية لتعميمها على الصناعيين الراغ

المهندس خميس شدد على أن أية جهود لتطوير القطاع العام لن تحقق النجاح ما لم تترافق بجهود 

لتطوير القطاع الخاص انطالقا من أنه األداة التنفيذية األساسية للخطط الحكومية الرامية إلى تحفيز 

عبر   ”ع إنقاذ اقتصادنا من تبعات الحربأننا وحدنا من نستطي” العملية اإلنتاجية، مجددا التأكيد على 

التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص واستنهاض طاقاتهم بالدرجة القصوى لتوفير 

 .مقومات صمود سورية في حربها ضد اإلرهاب

وأكد المهندس خميس أهمية اعتماد أنماط جديدة من التشاركية بين االتحادات والحكومة إلدارة 

لف التنموي بكل مسوؤلية والنهوض بجميع مكونات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وهو ما يتطلب الم

من االتحادات االضطالع بالمسؤولية المؤسساتية الملقاة على عاتقهم لجهة التواصل مع الجهات التي 

، معتبرا أن إلنتاجتمثلها هذه االتحادات للوقوف على العقبات التي تعترضهم وتذليلها وتحفيزهم على ا

الخطوات التي يتم اتخاذها لتدوير عجلة اإلنتاج والتي تعتبر جريئة بالنسبة لدولة مازالت تتصدى 
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والتحّول ” نمضي بالصعب لتجاوز األصعب خالل المراحل القادمة” ألشرس حرب إرهابية، ألنَّنا 

 .جتمع واالقتصادمن الجمود التنموي الذي فرضته الحرب إلى إطالق تدريجي لطاقات الم

وتركزت طروحات اتحاد غرف التجارة حول دعم عمليتي االستيراد والتصدير، وحماية المنتج 

المحلي ومكافحة التهريب وإعادة النظر بمشروع القانون الناظم لعمل اتحاد غرف التجارة، ودراسة 

 .إمكانية مشاركة االتحاد في استثمار المعامل الكبرى لدعم االنتاج المحلي

واقترح ممثلو اتحاد غرف الصناعة إحداث صندوق إقراض صناعي لدعم المنشآت المتوسطة 

ذوي الدخل المحدود في إطالق المشاريع الخاصة بهم،   والصغيرة، وإنشاء حاضنات تقنية لدعم

وإحداث مركز وطني للرقابة على جودة الصادرات والمستوردات وتأسيس مركز التنمية الصناعية 

 .تحديث خطوط اإلنتاجالذي يعنى ب

القائمون على اتحاد غرف الزراعة أوضحوا أهمية التوسع في مشاريع التنمية الريفية وتوفير 

وحدات التصنيع الغذائي الالزمة لدعم التنمية المحلية في الريف، وإعطاء أهمية خاصة لتشجيع 

 .الصادرات الزراعية ابتداء من الزراعة وانتهاء باإلنتاج

لحرفيين أكدوا أهمية تقديم الدعم إلنشاء معاهد لتأهيل وتدريب الكوادر الحرفية على رئيس اتحاد ا

مستوى القطر، ودعم فوائد قروض المنشآت الحرفية الصغيرة لتوسيع إنتاجها، وإنشاء الحاضنات 

الحرفية وحصر ممارسة المهنة بالحاصلين على سجل حرفي، في حين بين ممثلو اتحاد غرف السياحة 

دعم الخطة التي أطلقتها وزارة السياحة لتسريع تعافي القطاع السياحي ليستعيد دوره في دعم ضرورة 

التنمية االقتصادية واإلنتاجية وتكثيف الجهود لدعم السياحة الداخلية والمشاركة في المعارض 

 .الخارجية

ندس وفي ردهم على طروحات ممثلي االتحادات أكد وزير الزراعة واإلصالح الزراعي المه

ضرورة تفعيل دور االتحاد في إنشاء مؤسسات تسويقية متخصصة لضبط جودة المنتجات وفق المعايير 

العالمية، ودعم الصناعات الزراعية الستيعاب الفائض من الزراعات، في حين بين وزير التجارة 

لمقدمة ة الدعم االداخلية وحماية المستهلك أهمية استفادة االتحاد من السياسات الحكومية لتطوير سياس

 .للصناعة الوطنية بما يساعد على توفير السلع ومنح االحتكار في األسواق

وزير اإلدارة المحلية والبيئة أكد توفير متطلبات تطوير المناطق الصناعية وإعادة إعمار المناطق 

شار وزير أالمتضررة وتوظيف التخطيط العمراني بالشكل الذي يدعم عملية التنمية المحلية، في حين 

السياحة إلى أهمية تفعيل عمل االتحاد في دعم السياحة الداخلية من خالل التواصل مع المستثمرين 

 .وتشجيعهم على إنشاء المشاريع السياحية التنموية
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وزير المالية أكد أن المصارف جاهزة لتقديم القروض الداعمة ألي مشروع إنتاجي يحتاج التمويل 

وضوعة من قبل المصارف الحكومية، كما بين وزير االقتصاد والتجارة الالزم ويحقق األسس الم

ألف متر  95  الخارجية أنه بلغت مساحات العرض المحجوزة في معرض دمشق الدولي حتى اآلن

 .مربع وسيكون لالتحادات تمثيل واسع فيها

اد التحوأشار وزير الصناعة إلى إقالع صناعات متطورة ونوعية تتطلب تكاتف الجهود بين ا

والفريق الحكومي لتوسيعها وإعادة تشغيل ما تبقى من مصانع متوقفة عن العمل، وأوضح حاكم 

مصرف سورية المركزي أن العمل جاري على استصدار قانون القروض المتعثرة الذي بات في 

م، همراحله األخيرة، وتم طلب قائمة بالصناعيين المتعثرين الذين صمدوا خالل الحرب لمعالجة أوضاع

في حين لفت األمين العام لرئاسة مجلس الوزراء إلى أهمية تنظيم االتحادات لتكون على قدر تحديات 

 .المرحلة القادمة

فيما لفت األمين العام لجلس الوزراء إلى الخلل الذي يعتري بنية االتحادات، مشيراً إلى ضرورة 

المصالح الخاّصة والمهام الملقاة على تماهي رجل األعمال مع اتحاده لجهة األداء والتوجهات بين 

عاتقهم في إطار المأسسة المفترضة لالتحادات..وضرورة تصويب رؤيتهم و نظرتهم إلى العالقة مع 

 http://syrianexpert.net/?p=40953 .الحكومة ومؤسساتها المالية واالقتصادية عموماً 
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 أخبار اقتصادية قصيرة: -خامساً 

 مليار دوالر إيرادات ليبيا من النفط والغاز في يوليو  2.1 - 1

 2019سبتمبر،  01حقل الشرارة النفطي  

مليار  2.1أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، األحد، أن إيراداتها ارتفعت في شهر يوليو إلى 

 .الشهر السابقفي المئة عن  23دوالر بزيادة 

وعزت المؤسسة في بيان هذه الزيادة إلى ارتفاع في عدد شحنات النفط الخام في أواخر يونيو، 

 .والتي تم استالمها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو

 .مليار دوالر 1.73وبلغ مجمل إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط في يونيو 

قال مصطفى صنع هللا رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعلى الرغم من ارتفاع اإليرادات في يوليو، 

الوطنية إن "قطاع النفط الليبي ال يزال عرضة النتكاسات مرتبطة أساسا بتدهور األوضاع األمنية 

 ."داخل البالد

وأضاف أن "عمليات التخريب التي طالت خط األنابيب بحقل الشرارة النفطي تسببت في خفض 

 ."اإليرادات بشكل ملحوظ

غالق الشرارة، أكبر حقل نفطي في ليبيا، مرارا بسبب احتجاجات من قبل أفراد قبائل وتعين إ

 .وعمال نفط

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة "القوة القاهرة" بسبب توقف اإلنتاج في حقل الشرارة 

 .األكبر في البالد أكثر من مرة

وحماية يوفرها القانون للمؤسسة بمواجهة وتعتبر "القوة القاهرة" تعليقا للعمل بشكل مؤقت، 

االلتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية بسبب أحداث خارجة عن سيطرة 

ألف برميل  290ووفق تصريحات سابقة للمؤسسة فإن اإلغالق يتسبب بخسارة حوالي  .أطراف التعاقد

 .مليون دوالر 19يوميا بقيمة تقدر بـ 

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-

%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-

%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-

%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-

%D8%A5%D9%84%D9%89-2-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-

%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/510648.html 

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-2-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/510648.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-2-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/510648.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-2-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/510648.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-2-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/510648.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-2-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/510648.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-2-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/510648.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-2-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/510648.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-2-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/510648.html
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 وخترامب حول مستقبل االقتصاد األمريكي: سنطير بسرعة الصار - 2

 Aug 29, 2019واشنطن/ األناضول:  

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن هناك إمكانيات هائلة لنمو االقتصاد الوطني، إذا 

 .”سنطير آنذاك بسرعة الصاروخ“خفض االحتياطي الفيدرالي األمريكي سعر الفائدة، قائالً 

يتطور بشكل جيد للغاية، مع إمكانات هائلة االقتصاد “وكتب ترامب، في تغريدة على تويتر، أن 

 .”للنمو.. ولو قام االحتياطي الفيدرالي، بتنفيذ ما ينبغي عليه فعله، فسنطير بسرعة الصاروخ

وينتقد الرئيس ترامب، بشكل مستمر، البنك المركزي األمريكي، لسياساته غير الصحيحة التي 

 والر.تعيق تطور االقتصاد األمريكي وتؤثر سلبا على الد

وسيعقد اجتماع االحتياطي الفيدرالي األمريكي، حول السياسة النقدية والقروض في الواليات 

 سبتمبر/ أيلول المقبل. 18و 17المتحدة، في 

بالمئة من الخبراء أنه سيتم  99.6، مع حلول الخميس، يعتقد ”CME Group“ووفقا لبيانات 

بالمئة  0.4بالمئة، ويأمل  2.25-2وى الحالي البالغ نقطة أساس من المست 25خفض سعر الفائدة بمقدار 

 نقطة أساس. 50الباقون أن يتم تخفيض هذا المؤشر بمقدار 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%ad%d9%88%d9%84-

%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b3%d9%86/ 

 

 

 

Donald J. Trump 

✔@realDonaldTrump 

 

The Economy is doing GREAT, with tremendous upside potential! If the Fed would do what they should, 

we are a Rocket upward! 

4:05 PM - Aug 29, 2019 

 

 

 

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b3%d9%86/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b3%d9%86/
https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%b3%d9%86/
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1167060675480473600
https://twitter.com/realDonaldTrump
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 ألمانيا ستسجل أكبر فائض عالمي هذا العام.. وعجز قياسي ألميركا - 3

l13  بتوقيت أبوظبي 13:05 - 2019سبتمبر 

 ستسجل أكبر فائض عالميألمانيا 

أبوظبيقال معهد إيفو االقتصادي، الجمعة، إن ألمانيا ستسجل أكبر فائض في  -سكاي نيوز عربية 

، للعام الرابع على التوالي، مما سيضغط على برلين 2019ميزان المعامالت الجارية في العالم في 

 .ب المحليعلى األرجح للمساهمة في خفض االختالالت العالمية وتحفيز الطل

وقال الخبير االقتصادي لدى إيفو، كريستيان غريم، لرويترز، إنه من المتوقع أن يبلغ الفائض في 

 276ميزان المعامالت الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات واالستثمارات، أللمانيا هذا العام 

 .مليار دوالر

بفائض  الصين مليار دوالر، تليها188 اليابان وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ الفائض الذي ستحققه

 .مليار دوالر 182

 480عجزا بميزان المعامالت الجارية بقيمة  الواليات المتحدة في المقابل، من المتوقع أن تسجل

مليار دوالر، وهو األكبر في العالم، على الرغم من الحرب التجارية التي يشنها الرئيس 

 .على الصين، والرسوم الجمركية اإلضافية المفروضة على منتجات صينية دونالد ترامب األميركي

ويُمكن أن يعزى فائض ميزان المعامالت الجارية األلماني في األساس إلى حقيقة أن المزيد من 

 .كثر مما يستورده أكبر اقتصاد في أوروباالمنتجات والخدمات األلمانية يُباع في الخارج، أ

وتثير االختالالت التجارية غضب ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على شركات 

 .صناعة السيارات األلمانية

 .ووجهت المفوضية األوروبية وصندوق النقد الدولي أيضا انتقادات للفائض األلماني

https://www.skynewsarabia.com/business/1282652- -قياسي-وعجز-العام-هذا-عالمي-فأيض-ٔاكبر-ستسجل-ٔالمانيا

 ألميركا

 

 ( آالف زائر وأجواء من الفرح والمتعة205دمشق الدولي في يومه الثالث.. )معرض  - 4

 سانا-دمشق 2019-08-31

 205استقطب معرض دمشق الدولي أعدادا متزايدة من الزوار في يومه الثالث وصل عددهم إلى 

 .آالف زائر وفق مدير عام مؤسسة المعارض واألسواق الدولية

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86&contentId=1282652
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86&contentId=1282652
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1282652
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1282652
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8&contentId=1282652
https://www.skynewsarabia.com/business/1282652-%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B6-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/business/1282652-%D8%A7%D9%94%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%94%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%B6-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
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المعرض ازدحاما الفتا من األهالي وأطفالهم لشراء احتياجاتهم وشهد جناح السورية للتجارة في 

المدرسية نظرا القتراب موعد افتتاح المدارس فيما امتألت ساحة ألعاب األطفال والمسارح المتفرقة 

 .في مدينة المعارض بأجواء الفرح والتسلية

روفة ددا من أغانيهم المعوعلى خشبة المسرح الفني قدم كل من الفنانين سائر ابراهيم وحسام جنيد ع

 .”حكايا السنافر“فيما شهد مسرح الطفل عرضا لمسرحية 

جوادا من الخيول العربية األصيلة نظمه مكتب الخيول العربية  24وأقيم اليوم مزاد علني لبيع 

 .بوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بمشاركة عدد من الخيول السورية صافية المنشأ

من معرض  61ة للمعارض واألسواق الدولية غدا المشاركين بالدورة الـ وتكرم المؤسسة العام

 .دمشق الدولي وذلك في مركز رجال األعمال بالمدينة عند الساعة السادسة مساء

من شهر آب الجاري حيث بلغت  28من معرض دمشق الدولي في الـ  61وانطلقت الدورة الـ 

ساحة األكبر في تاريخ المعرض وتستمر فعالياته ألف متر مربع وهي الم 100المساحات المحجوزة 

 https://sana.sy/?p=1006264 ندى عجيب  .لغاية السادس من أيلول القادم

 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 
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