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  تحية طيبة، 

 أرسل لسيادتكم: 

 ، 19/ 267م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

  ,December 29 2019 ،كانون األول 29األحد 

 التقرير حصيلة لمتابعة اإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على 

 المعلومة االقتصادية والبيانات. 

أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، 

 ات لتحقيق الموثوقية .وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلوم

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

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

 

 مع أطيب تمنياتي 

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                      

 إذا أردت الحصول على التقرير كامالً أضغط   هنامالحظة: 

ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة  أرجو

 البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالً 

 الصين تستعد لمواجهة الحرب التجارية وسط توقعات بخسائر عنيفة - 1

 استمرار التوتر بين واشنطن وبكين يثير المخاوف من تراجع النمو العالمي

 20:16 2019مايو  26األحد   إندبندنت ووكاالت

 (الرئيس األميركي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ )رويترز 

الذي تستعر فيه الخالفات بين واشنطن وبكين بما ينذر بدخول مرحلة جديدة من  في الوقت

الحرب التجارية، تستعد الصين لفترة صعبة يغلب عليها تدهور العالقات مع الواليات المتحدة، إذ 

تلهب السلطات المشاعر الوطنية بأفالم عن الحرب الكورية وأغنية انتشرت بشكل واسع عن النزاع 

 ومقاالت تندد بواشنطن.التجاري 

وتحول النزاع التجاري إلى حرب كالمية منذ أدرج الرئيس األميركي دونالد ترمب مجموعة 

"هواوي"، عمالق صناعة االتصاالت الصينية، على القائمة السوداء األسبوع الماضي على خلفية 

 القلق بشأن إمكانية استخدام بكين لمعدات "هواوي" في أعمال تجسس.

لخطوة التي تحظر على الشركات األميركية تقديم التكنولوجيا التي تحتاجها "هواوي" وجاءت ا

في وقت ال يزال على الطرفين استئناف المفاوضات التجارية بعدما تبادال فرض زيادات كبيرة في 

 الرسوم الجمركية.

ى الصين اآلن وجاء في تعليق نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الرسمية، أنه بات لد

 "فهما أعمق" "لتقلبات" الواليات المتحدة وأنها تستعد للقتال بروح "المسيرة الطويلة".

وهي إشارة إلى حدث تاريخي كّرس زعامة ماوتسي تونغ خالل الحرب األهلية الصينية عندما 

 1934تراجع جيش التحرير الشعبي وناشطون في الحزب الشيوعي في مسيرة لمدة عام بين 

 لإلفالت من الجيش الثوري. 1935و

 بكين تستعد لمسيرة طويلة وجديدة

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/45661
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وعكس مقال الوكالة موقف الرئيس الصيني شي جين بينغ المتشدد عندما دعا هذا األسبوع 

لالستعداد لـ"مسيرة طويلة جديدة" في استذكار الستراتيجية االنسحاب األسطورية التي نفذها 

لقرن الماضي قبل أن يعاودوا تجميع صفوفهم ويحققوا النصر الثوريون الشيوعيون في ثالثينيات ا

 .1949عام 

 وحّذر شي المسؤولين المحليين من "التداعيات المعقدة وطويلة األمد" للتأثيرات الخارجية.

وقال كبير الباحثين لدى مركز الصين للتبادالت االقتصادية الدولية، جانغ يانشينغ، في مؤتمر 

م، إن أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم "تمّران بمرحلة طويلة من النزاع غير نظمته الحكومة قبل أيا

 العقالني".

وأضاف أنهما "في خضم هذه العملية وخطوة بخطوة ستفهمان بعضهما البعض وتقاومان 

 بعضهما البعض للتعاون معا" في نهاية المطاف.

لتقي الرئيس شي على هامش قمة وترك الرئيس األميركي ترمب الباب مفتوحا للمصالحة إذ قد ي

 مجموعة العشرين في اليابان الشهر المقبل.

 لكن وسائل اإلعالم الصينية صّعدت لهجة خطابها.

ووصف مقال في "شينخوا" الخميس الحكومة األميركية بأنها "أنانية ومتغطرسة". وقال إن 

اون وتعزف على وتر أميركا أوال "الواليات المتحدة تتحدى القواعد الدولية وتتخلى عن اتفاقيات التع

 والتميّز واالستثناء األميركيين".

 التلفزيون الرسمي يبث أفالماً عن الحرب الكورية

مليار دوالر في منتصف مايو  200ومنذ رفع ترمب الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 

يومياً تحت وسم "جرس )أيار(، تنشر صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي عموداً 

 إنذار" لتفــــنيد حجة ترمب بأن صعود الصين يتسبب في خسائر لألميركيين.

مايو )أيار( أفالما عن الحرب الكورية في  16وبث التلفزيون الرسمي على ستة أيام متتالية منذ 

الفترة التي خمسينيات القرن الماضي تثير المشاعر المعادية للواليات المتحدة، لتذكير الجماهير ب

وصلت فيها الحرب الباردة إلى عتبة الصين عندما قاتلت إلى جانب كوريا الشمالية ضد قوات األمم 

 المتحدة بقيادة واشنطن التي كانت تدافع عن الشطر الجنوبي.

وفي هذه األثناء، انتشرت هذا األسبوع أغنية تحمل اسم "الحرب التجارية" كتبها مسؤول 

هد بإلحاق هزيمة كبرى بالواليات المتحدة في هذا النزاع، قبل أن تحذفها حكومي صيني سابق تتع
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منصات التواصل االجتماعي الشعبية "وي تشات" و"ويبو" النتهاكها القواعد المرتبطة بالمضمون. 

 وتستخدم األغنية لحنا من فيلم دعائي شهير ضد اليابان من حقبة الحرب.

تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن "األمة الصينية وقال كاتب األغنية تشاو لينغتيان في 

 تواجه تهديدا خطيرا اآلن يشبه األوقات الصعبة التي تطرق إليها الفيلم".

وأضاف: "أريد أن أستغل هذه األغنية إليقاظ الحشود. علينا أن نتحد كشخص واحد من أجل 

 التنمية والقتال".

ركة "هواوي" بعد تهديد ترمب بتركيع وأعرب مستخدمو اإلنترنت الصينيون عن دعمهم لش

الشركة، وهو ما ينظر إليه بشكل واسع على أنه محاولة للقضاء على طموحات الصين في مجال 

 التكنولوجيا المتطورة.

 دعوات صينية لمقاطعة الشركات األميركية

وكانت مقابلة جرت األسبوع الماضي مع مؤسس المجموعة العمالقة "هواوي"، رين زينغفي، 

 النظير الصيني لـ"تويتر". --ين الموضوعات األكثر تداوالً على "ويبو" ب

 وقال مئات المعلقين إنهم لن يتخلوا عن الشركة بينما دعا البعض لمقاطعة هواتف "آيفون".

لكن آخرين اعتبروا أن فكرة مقاطعة "آيفون" "مجرد وطنيات زائفة"، بعدما قال رين نفسه إن 

 ركة "آبل" األميركية.عائلته تستخدم منتجات ش

وقال مدير قسم الدراسات األميركية في جامعة "رينمين" شي ينهونغ إن "محاوالت الواليات 

 المتحدة إيذاء هواوي هي مجرد تكتيك للتأخير، لن يؤدي إلى طريق مسدود".

لكن سيكون على قطاع التكنولوجيا الصيني تحضير نفسه لفترة صعبة يتوقع أن تطول، إذ إنه 

 يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا األميركية.

 وقال إن "الباب األميركي يغلق وتبقى الصين من دون خطة بديلة".

 خسائر اقتصادية صعبة

في الوقت نفسه، قّدر تحليل اقتصادي خسائر الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة 

 مليار دوالر. 600بنحو 

وكالة "بلومبيرغ"، أن هذه التكلفة سوف يتحملها العالم بأسره وأضاف التحليل، الذي نشرته 

 % العام المقبل.0.6عندما يتراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي 

وأوضح أن الصراع التجاري الصيني األميركي دخل مرحلة خطرة، إذ ترتفع التعريفات 

 ين.الجمركية، وال تزال هناك تهديدات أخرى متوقعة من الجانب
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وكان األمل في تحقيق نمو اقتصاد عالمي متواضع في الربع األول من العام الجاري يتوقف على 

التوصل إلى هدنة بين بكين وواشنطن، لكن هذا لم يحدث. والمفترض أن تطال التعريفات الجمركية 

 ذ عامين.مليار دوالر، واستدعى ذلك انتقاماً صينياً يجري من 250% سلعاً صينية بقيمة 25بنسبة 

 تباطؤ معدالت النمو العالمي

أما منظمة التعاون االقتصادي فقد توقعت في تقرير حديث أن تسهم التوترات التجارية الحالية في 

 % العام الماضي.3.5% خالل العام الحالي مقارنة بمعدل نمو 3.2تباطؤ االقتصاد العالمي لينمو 

 % في العام المقبل.3.4ق معدل نمو ورجحت المنظمة أن يعود االقتصاد العالمي ليحق

وقال التقرير إن استمرار العالقات التجارية العالمية في التدهور سينخفض الناتج المحلي 

 .2021% في 0.7اإلجمالي العالمي بنسبة 

 مليار دوالر. 600فيما قدر موقع "بيزنس إنسايدر" هذه النسبة بما يقرب من 

صاد العالمي ال تزال ضعيفة، وهناك العديد من المخاطر وبحسب التقرير فإن "التوقعات لالقت

 التي تلقي بظاللها عليه".

وذكر التقرير أن توقعات النمو المتواضعة مشروطة بعدم تصاعد التوترات التجارية، والتي تمتد 

 عبر األميركيتين وآسيا وأوروبا.

كن أن يزيل أكثر من وحسب التقرير، فإن تجدد التوترات بين الواليات المتحدة والصين يم

 % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي خالل العامين أو الثالثة المقبلة.0.6

ومنذ صيف العام الماضي تصاعدت حدة الحرب التجارية بين أميركا والصين بعد أن فرضت 

سوم الواليات المتحدة رسوماً جمركية على الصين، ثم عاد الرئيس األميركي دونالد ترمب بزيادة الر

 المفروضة على السلع الصينية، وهو ما دفع الصين التخاذ إجراءات مماثلة.

 خطر يهدد اقتصاد العالم

ووصفت كريستين الغارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الحرب التجارية بين الواليات 

 تسويتها. المتحدة والصين بأنها قد تكون عامل خطر في أفق االقتصاد العالمي إذا لم تتم

وأوضح التقرير أنه بالنظر لألمام، ال تؤذي التوترات التجارية التوقعات المستقبلية لالقتصاد 

 العالمي على المدى القصير فحسب، بل أيضا تمتد للتوقعات المستقبلية على المدى المتوسط.

 ودعا التقرير الحكومات التخاذ إجراءات حكومية عاجلة لتنشيط النمو.
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قتصاد العالمي كان يتوسع بشكل متزامن منذ أقل من عامين، لكن التحديات التي وأضاف أن اال

تواجه العالقات التجارية القائمة والنظام التجاري المتعدد األطرف القائم على القواعد، أخرج النمو 

 العالمي عن طريقه، من خالل إثارة عدم اليقين الذي يحبط االستثمار والتجارة.

%، وهو أضعف معدل منذ األزمة 2يضعف نمو التجارة هذا العام إلى نحو  وتوقع التقرير أن

المالية العالمية، مشيراً إلى أن ضعف نمو التجارة تتوقف سرعته في حال استطاع نمو اإلنتاج 

 العالمي أن يرتد من وتيرته الحالية الضعيفة.

https://www.independentarabia.com/node/27986/%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%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-

%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-

%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9 

 

 مكاسب أسبوعية للنفط... وقرارات "أوبك" تدعم إستقرار السوق - 2

 2020توقعات باتفاق "رسمي" على زيادة خفض اإلنتاج بداية 

 12:17 2019ديسمبر  8األحد   اندبندنت عربية 

 ()رويترز األميركية مضخة نفط في والية تكساس   

األسبوع على مكاسب ، بعد أن اتفقت   % في تعامالت نهاية1صعدت أسعار النفط بأكثر من 

 ألف برميل يومياً. 500)أوبك( وحلفاؤها على زيادة تخفيضاتهم اإلنتاجية بمقدار 

ما  وستستمر التخفيضات اإلضافية لـ)أوبك( ومنتجين رئيسيين من بينهم روسيا، الذين يشّكلون

. وستعقد المجموعة اجتماعاً استثنائياً 2020يعرف بمجموعة )أوبك +( حتى نهاية الربع األول من 

 في أوائل مارس )آذار( لمراجعة سياستها.

 64.38% إلى 1.6وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج "برنت" جلسة التداول مرتفعة بنحو 

 %.3ها دوالر للبرميل، ومنهية األسبوع على مكاسب قدر

 59.20% لتغلق عند 1.3وصعدت عقود خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 

% على مدار األسبوع، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو 7دوالر للبرميل، مسّجلة مكاسبة قدرها 

)حزيران( الماضي بعد أن أظهرت بيانات حكومية يوم األربعاء أن مخزونات الخام في الواليات 

 المتحدة هبطت للمرة األولى في ستة أسابيع.

https://www.independentarabia.com/node/27986/%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%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/27986/%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%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/27986/%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%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/27986/%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%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/27986/%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%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/27986/%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%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104261
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واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة 

باسم )أوبك +(، الخميس، على زيادة تخفيضات إنتاج النفط لتفادي فائض بالمعروض في أوائل العام 

صادي ركوداً في ظل الحرب التجارية بين الواليات المقبل في الوقت الذي يشهد فيه النمو االقت

 المتحدة والصين.

ألف برميل يومياً إضافية، عبر التزام أكثر صرامة  500ويخفض االتفاق إنتاج النفط بواقع 

مليون برميل يومياً، وبإضافة الكمية الزائدة  1.2وبعض التعديالت. وتخفض المجموعة اإلنتاج بواقع 

 من إنتاج النفط العالمي. %1.7يمثل الخفض نحو 

 السعودية وروسيا تقودان خفضاً جديداً باإلنتاج

وقادت السعودية وروسيا اتفاقاً، تلتزم بموجبه )أوبك( وحلفائها ببعض من أكبر تخفيضات إنتاج 

 النفط في العقد الحالي سعياً إلى تفادي فائض في المعروض ودعم األسعار.

ألف برميل  500منتجاً على تخفيضات إضافية بواقع  20ن واتفقت المجموعة التي تضم أكثر م

مليون برميل يومياً، أو  1.7، وهو ما يرفع مجمل التخفيضات إلى 2020يومياً في الربع األول من 

 % من الطلب العالمي.1.7ما يعادل 

ى وقال وزير الطاقة السعودي األمير عبد العزيز بن سلمان، إن التخفيضات الفعلية قد "تصل إل

 مليون برميل يومياً"، إذ إن السعودية ستواصل خفضاً يفوق حصتها. 2.1

وقالت أمريتا سين المؤسسة الشريكة في إنرجي أسبكتس، "لم يكن الهدف السعودي بالضرورة 

دفع أسعار النفط إلى االرتفاع بشكل كبير، لكن باألحرى، بُعيد الطرح العام األولي ألرامكو، وضع 

 خالل الربع األول لكبح أي ضعف موسمي". أرضية راسخة تحتها

وتضخ أوبك ومنتجون متحالفون معها، في إطار المجموعة التي يطلق عليها )أوبك +(، ما يزيد 

 % من النفط العالمي.40على 

 372ووفقاً لوكالة )رويترز(، قال مصدر مطلع إنه بموجب االتفاق الجديد، ستتحمل )أوبك( نحو 

ألف برميل  131تخفيضات الجديدة، ويتحمَّل منتجون من خارج المنظمة ألف برميل يومياً من ال

 يومياً إضافية.

وقال جار روس مؤسس بالك جولد إنفستورز، "أفضل نتيجة كان يمكنك توقعها. تضع أرضية 

دوالراً لخام  65إلى  60دوالراً لبرنت، لكننا ال نزال على األرجح في نطاق  60تحت األسعار عند 

دوالراً في  70دوالراً و 65تحسَّن االقتصاد العالمي، ومن ثمَّ يمكن أن نرى برنت بين برنت حتى ي

 الربع الثاني".
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، وهي فترة أقصر من 2020وستزيد )أوبك +( التخفيضات في الشهور الثالثة األولى من 

شهراً، كان يطمح إليهما بعض منتجي )أوبك(، وتعوض  12تصورين، أحدهما ستة أشهر واآلخر 

تخفيضات زيادة متوقعة من دول ليست ضمن )أوبك +(، بما في ذلك المنتج الكبير الواليات ال

 المتحدة.

في تخفيضات اإلنتاج. وإيران  14من الدول األعضاء في )أوبك( البالغ عددها  11وتشارك 

وليبيا وفنزويال معفاة، وتضم )أوبك +( روسيا وتسع دول أخرى هي أذربيجان والبحرين وبروناي 

 وقازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان وجنوب السودان والسودان.

وإحدى نقاط الخالف هي االمتثال، إذ تخفّض السعودية اإلنتاج بأكثر من المطلوب بهدف 

 تعويض زيادة في اإلنتاج من العراق ونيجيريا.

مستوى ألف برميل يومياً دون ال 400وقال وزير الطاقة في السعودية، "سنواصل خفض 

 مليون برميل يومياً". 9.744المحدد، وإن سقفها )السعودية( الجديد سيكون 

مليون  10.398وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن "السقف الجديد إلنتاج روسيا هو 

ألف برميل  228برميل يومياً دون المكثفات، وإن حصتها في التخفيضات تبقى دون تغيير عند 

 يومياً".

 اض عدد منصات الحفر األميركيةانخف

وخفَّضت شركات الطاقة األميركية عدد حفَّارات النفط العاملة لسابع أسبوع على التوالي مع قيام 

منتجين مستقلين بتقليل اإلنفاق على عمليات الحفر الجديدة، رغم أن سلسلة انخفاضات على مدار عام 

 المتحدة من تسجيل مستويات قياسية جديدة.في عدد الحفارات لم تمنع إنتاج النفط بالواليات 

وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، في تقريرها األسبوعي، إن شركات الحفر أوقفت 

تشغيل خمسة حفارات نفطية في األسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر )كانون األول( لينخفض 

 .2017)نيسان( من العام  ، وهو أدنى مستوى منذ أبريل663إجمالي عدد الحفارات إلى 

حفاراً نفطياً قيد التشغيل بالواليات المتحدة، ويتجه  877وفي األسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 

، لكن االنخفاض للعام الحالي الذي بلغ 2016عدد حفارات النفط إلى تسجيل أول عام من الهبوط منذ 

ل في  222 قا لبيانات "بيكر حفاراً، وف 963، الذي بلغ 2015حتى اآلن، أقل كثيراً من الهبوط المسجَّ

 .1987هيوز" التي ترجع إلى عام 
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شهراً متتالية،  12وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي لإلنتاج مستقبالً، على 

وهو رقم قياسي، مع قيام شركات االستكشاف واإلنتاج المستقلة بخفض اإلنفاق على عمليات الحفر 

 سين العوائد وسط بيئة أسعار منخفضة للطاقة.الجديدة، بينما يسعى المساهمون إلى تح

ورغم االنخفاضات في عدد الحفارات النشطة فإن إنتاج النفط األميركي من المنتظر أن يرتفع 

، من مستوى 2020مليون برميل يومياً في  13.29، وإلى 2019مليون برميل يومياً في  12.9إلى 

 قاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة األميركية.، وف2018مليون برميل يومياً في  11.0قياسي بلغ 

 اإلنتاج الروسي يرتفع

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر، إن إنتاج روسيا من مكثفات الغاز   وفي تصريحات سابقة

ألف برميل يومياً" في نوفمبر )تشرين الثاني(، ارتفاعاً من رقم أساسي في  833"بلغ في المتوسط 

ألف برميل يومياً الُمستخدم في اتفاق خفض إنتاج  796البالغ  2018ول( من العام أكتوبر )تشرين األ

 النفط العالمي.

وتشارك روسيا في اتفاق بين أوبك ومنتجي نفط غير أعضاء في المنظمة لكبح إنتاجها النفطي 

 بهدف دعم األسعار، لكن موسكو تريد استثناء مكثفات الغاز من حسابات حصتها، وهو ما يفعله

 أعضاء )أوبك( بالفعل.

وأوضح أن )أوبك( وافقت على السماح للمشاركين باستثناء المكثفات، وهي خام خفيف يُستخلص 

 كمنتج ثانوي خالل إنتاج الغاز.

في سياق متصل، قال رئيس إدارة في وزارة الطاقة الروسية، "من المتوقع أن يتجاوز إنتاج 

 طن".مليون  34روسيا من مكثفات الغاز أكثر من 

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن )أوبك( اتفقت على السماح لكامل مجموعة )أوبك 

+( األوسع نطاقاً باستثناء المكثفات من حسابات إنتاج النفط، مثلما تفعل )أوبك( بأرقامها الخاصة، 

 اج الغاز.والمكثفات هي نوٌع خفيٌف عالي القيمة من الخام يُستخلص كمنتج ثانوي خالل إنت

https://www.independentarabia.com/node/77041/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-

%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-

%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-

%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82 
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 لماذا تقوم بعض الدول بطباعة عملتها في دول أخرى..هذا هو السبب ؟؟ - 3

 :الخبير السوري 

إلى جانب أهميتها االقتصادية، وغالبا ما يتم طباعة  تمثل العملة النقدية الواجهة الوطنية ألي بلد

 .عدد من الرموز واألشياء التي توحي إلى تاريخ البلد على هذه العمالت ورقية كانت أم معدنية

تلجأ الكثير من دول العالم إلى طباعة عملتها المحلية في دول أخرى األمر الذي يدعو للتساؤل 

 .باعة عملتنا المحلية بأنفسنا؟ وماهي مخاطر هذا األمرحول هذا األمر، لماذا ال نستطيع ط

 كيف تتم عملية الطباعة في العالم

عدد قليل من الدول تقوم بطباعة عملتها ضمن حدود البلد، فعلى سبيل المثال، تقوم الهند بطباعة 

عملة ضمن عملتها على أراضيها، في الوقت الذي يلزم قانون في الواليات المتحدة األمريكية طباعة ال

 .األراضي األمريكية

 De La Rue يختص عدد من الشركات العالمية في طباعة العملة ولعل أشهرها شركة

 .في المئة من العمالت النقدية الموجودة في األسواق 11البريطانية التي تقوم بطباعة 

أردنا  عملة لبنوك مركزية في العالم، ومن باب المفارقة في حال 140حيث تقوم بطباعة نحو 

 .تكديس العمالت التي تقوم بطباعتها خالل أسبوع فستصل الرتفاع يعادل ارتفاع قمة إيفرست

 .يذكر بأن الشركات الكبرى المختصة بطباعة العمالت تتوزع في أمريكا الشمالية وأوروبا

 لماذا ال تقوم الدول بطباعة عملتها

كات التي تقوم بهذا العمل تقوم به منذ تعتبر عملية طباعة العمالت بأنها مكلفة ومعقدة، والشر

مئات السنين وقد اكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال، حيث تتواجد لديها المعدات الالزمة باإلضافة 

 .لمعايير السالمة التي تتبعها

أول  ، وكانت مورويشيوس1860بدأت في إنتاج األوراق النقدية منذ عام  De La Rue فشركة

دولة تطلب من الشركة طباعة عملتها، كمال وتنتج الشركة األوراق النقدية البالستيكية الجديدة لبنك 

 .جنيهات 10و 5إنجلترا من فئة 

ومن المنطقي بأن تقوم البلدان الصغيرة بطباعة عملتها في الخارج، فعلى سبيل المثال تقوم 

 .مليارات من األوراق النقدية سنويا 7الواليات المتحدة األمريكية بطباعة ما يقارب 

 ما مدى خطورة طباعة العملة خارج البلد
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مليار دينار ليبي، مثاال خطورة مثل  1,86التي قامت فيها بريطانيا باحتجاز  2011تمثل حادثة 

 .هذه األمور، حيث أدى ذلك إلى نقص سيولة نقدية في األيام األخيرة من حكم معمر القذافي

 .مليون ورقة نقدية قد طبعتها الشركة De La Rue 140 كان نصيب شركة

الروسية إحدى كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، حيث ” غوزناك“هذا وتعتبر شركة 

، قامت الشركة 2014دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، ففي عام  20يوجد لها عمالء في أكثر من 

 .ها بإنتاج جوازات سفر وعمالت معدنيةمليار ورقة نقدية، باإلضافة لقيام 1,1بإنتاج 

، حيث أن طبع ”الليرة“فعلى سبيل المثال تقوم الشركة الروسية بإصدار وطبع العملة اللبنانية 

يورو، وبالتالي فإن طباعة عشر  60ورقة نقدية لبنانية يكلف لبنان  1000رزمة تحتوي على 

ة من قيمتها. أما معرفة كمية األموال بالمئ 10رزمات من أصغر فئة نقدية ورقية لبنانية تكلف 

 .اللبنانية المطبوعة في روسيا فهو صعب نظرا لوجود سرية صارمة

 10وبحسب مصادر الشركة الروسية، فإن طباعة األموال اللبنانية في روسيا يعود إلى أكثر من 

ناك دول مثل سنوات. وال يعتبر لبنان الدولة الوحيدة التي تطبع وتستورد أموالها من روسيا، فه

 .سوريا والوس وماليزيا وبيالروسيا وغواتيماال ودول أخرى

 التعامل النقدي إلى أين في ظل التكنولوجيا

يتضاءل استخدام العمالت النقدية بأشكالها المختلفة بوما بعد يوم وبخاصة في الدول المتطورة، 

يات الدفع عن طريق الهواتف حيث شهد قطاع التكنولوجيا ثورة كبيرة األمر الذي أدى إلدخال تقن

 .المحمولة

في المئة فقط من المعامالت  10، فإن 2016ففي إحصائية للبنك المركزي الصيني في العام 

 .التجارية تم إجرائها بشكل نقدي، والبقية كانت بشكل إلكتروني عن طريق الهواتف الذكية

النقدية في جميع أنحاء العالم  ولكن على الرغم من التقنيات الجديدة، فإن الطلب على األوراق

مليارات  10٪، ويقدر السوق بـ  3.2مستمر في النمو على الصعيد العالمي، يبلغ النمو 

 سبوتنيك….دوالر

 http://syrianexpert.net/?p=43576 

 

 

http://syrianexpert.net/?p=43576
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 طرق إلنقاذ االقتصاد العالمي 5 - 4

 .كينية تعمل في منطقة جبل كينيامزارعة  

 05/03/2018ج يلبرت  - سام كوسار الكاتب

، المتزايدة المساواة عدم نحن نعيش في عالم يواجه العديد من األزمات المدمرة والمتداخلة، مثل

تغير المناخ، الفقر، التلوث، وانتهاكات حقوق اإلنسان. وال شك أن نظامنا االقتصادي الحالي يُسهم 

 .في استمرار هذه األزمات وتفاقمها

الماضية، كانت األصولية النيوليبرالية تُقدم المصالح المؤسسية والمالية  30على مدى السنوات الـ

المجتمعية والبيئية، عبر سياسات مثل الخصخصة وتحرير التجارة، وإلغاء الضوابط  على المعايير

التنظيمية. إذا كان االقتصاد يتعلق بتخصيص وتوزيع الموارد الشحيحة كما تدعي العديد من الكتب 

 .عاًما قد فشلت 30الدراسية الجامعية للسنة األولى، فإن تلك السياسات التي استمرت لمدة 

ا ثروة أكبر من أي وقت مضى؛ لكننا لم نتمكن من تقاسمها بإنصاف، وبينما كنا نفعل، لقد صنعن

. ولحماية كوكبنا الضعيف، علينا أن 21دمرنا وطننا المشترك. نحن بحاجة إلى اقتصاد جديد للقرن الـ

صادية نصغي للمجتمعات والحركات االجتماعية في كافة أنحاء العالم؛ الذين أعدوا بالفعل حلواًل اقت

 .عادلة ومستدامة للتحديات المجتمعية والبيئية. نذكر هنا خمسة منها

 توفير الخدمات العامة للجميع من خالل العدالة الضريبية .1

، فيينافيلعامالنقال و ترشيح المياه في أوروجواي بدًءا من العيادات الصحية في جنوب أفريقيا إلى

ات الماليين من الناس في جميع أنحاء العالم. كما أنها تشجع الخدمات العامة توفر احتياجات مئ

 .النشاط االقتصادي، وبالتالي يمكن أن تلعب دوًرا رائًدا في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة

 ميزانية وللقيام بذلك، يجب عليها أن تضمن المشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية عبر نظم مثل

، واإلشراف الدولي والتوريدات باألداء يتعلق فيما صرامة أكثر بيئية معايير ، وشفافية أكبر، وتشاركية

 .اإلجباري

ويتوجب لدفع تكاليف هذه الخدمات إقرار سياسات ضريبية عادلة. وبداًل من تخفيض الضرائب، 

نحتاج للمزيد منها على الشركات متعددة الجنسيات، والمعامالت المالية، وأرباح رأس المال، 

 .واألثرياء

ومات مئات المليارات من الدوالرات. وتُعتبر حماية كوكبنا من تكلف المالذات الضريبية الحك

االحتباس الحراري أمًرا ممكنًا، لكنه يتطلب العدالة الضريبية لتمويل بدائل الطاقة الالزمة. فعلى 

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2016-01-18/62-people-own-same-half-world-reveals-oxfam-davos-report
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2018/01/foei-transforming-our-economy-EN.pdf
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2018/01/foei-transforming-our-economy-EN.pdf
https://www.virtualvienna.net/living-in-vienna/car-transportation/public-transportation/
https://www.virtualvienna.net/living-in-vienna/car-transportation/public-transportation/
https://www.virtualvienna.net/living-in-vienna/car-transportation/public-transportation/
https://www.virtualvienna.net/living-in-vienna/car-transportation/public-transportation/
https://www.virtualvienna.net/living-in-vienna/car-transportation/public-transportation/
https://www.participatorybudgeting.org/what-is-pb/
https://www.participatorybudgeting.org/what-is-pb/
https://www.participatorybudgeting.org/what-is-pb/
https://www.participatorybudgeting.org/what-is-pb/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_procurement
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_procurement
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_procurement
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_procurement
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_procurement
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_procurement
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_procurement
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_procurement
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_procurement
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 2030و  2015الدولية أن العوائد المهدرة بين عامي  «األرض أصدقاء» سبيل المثال، تقّدر منظمة

 .% من الطاقة المتجددة100بته إلى المالذات الضريبية يمكنها أن تمد نصف العالم بما نس

 توسيع نطاق الملكية المجتمعية والجمعيات التعاونية .2

شخص هم بالفعل أعضاء في الجمعيات التعاونية، وهي  مليار من أكثر يوجد في جميع أنحاء العالم

كمفهوم يشمل  «الدولية العمل منظمة» الذي تُعّرفه« االقتصاد االجتماعي والتضامني»جزء أساسي من 

المنظمات التي تنتج السلع والخدمات والمعرفة، في حين تسعى لتحقيق األهداف االجتماعية 

 .واالقتصادية

يدور مفهوم االقتصاد التضامني في األساس حول إعادة تأكيد سيطرة الناس على االقتصاد، 

دئها على عوامل مثل: القوة المشتركة، صنع القرار الديمقراطي، استقالل المرأة، الشفافية، وتستند مبا

 .االستدامة، اإلدارة الذاتية، والتوزيع العادل للعائدات االقتصادية

تقوم الجمعيات التعاونية بإنتاج وتوزيع الماليين من السلع والخدمات كل يوم، بدًءا من الطعام 

فنادق التي نمكث فيها والمصانع التي نعمل فيها واالتحادات االئتمانية حيث يمكن الذي نأكله إلى ال

% من مجموع األنشطة االقتصادية هناك تقع ضمن 10كندا،  –اختيار استثمار مدخراتنا. ففي كيبيك 

 .الفقر براثن من الناس من الماليين نشل االقتصاد التضامني، وفي البرازيل

وبدون الدعم الكافي، يمكن لهذه المبادرات أن تُكافح لتتحول من مشاريع صغيرة إلى حلول 

ن حصولهم على التمويل المناسب تحويلية ذات أثر اجتماعي واقتصادي أوسع. كل ما علينا أن نضم

 .الناشئة مثل سيول وأمستردام« المدن التشاركية»واألطر التنظيمية الداعمة، والتعلم من 

 دعم األسواق المحلية والتجارة العادلة .3

تعتبر االقتصادات المحلية واإلقليمية المرتبطة مًعا عبر عالقات تجارية منصفة، هي العمود 

م. ومع ذلك، فقد أدى تحرير التجارة إلى تزوير اللعبة، وكتابة القواعد لصالح الفقري لمجتمع مستدا

 .على المعايير المجتمعية والبيئية« سباق إلى القاع»الشركات متعددة الجنسيات. وأدى ذلك إلى 

نحتاج إلى نظام تجاري يقوم على التعاون وليس المنافسة. ينبغي للسياسات أن تمكن الحكومات 

الذي يُلزم الدول باتباع « بند السيادة»، وإدخال الحد من التجارة في المنتجات الضارة بيئيًا واجتماعيًا من

 .القانون الدولي وضمان تفوق حقوق اإلنسان قانونيًا على الصفقات التجارية

لمجتمعات والشركات المحلية بإعادة تدوير حصة أكبر بكثير من عائداتها في االقتصاد تقوم ا

المحلي أكثر من الشركات متعددة الجنسيات. ووجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا أن المال 

استقر في المجتمع وتضاعف عندما اشترى الناس المنتجات التي يحتاجونها من أسواق المزارعين 

http://www.foei.org/wp-content/uploads/2016/09/foe-energy-revolution-full-reportNEWdraft2.pdf
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2016/09/foe-energy-revolution-full-reportNEWdraft2.pdf
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2016/09/foe-energy-revolution-full-reportNEWdraft2.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/2014/coopsegm/grace.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/2014/coopsegm/grace.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/2014/coopsegm/grace.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/2014/coopsegm/grace.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/01/Reader-SSEA2014-2.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/01/Reader-SSEA2014-2.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/01/Reader-SSEA2014-2.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/01/Reader-SSEA2014-2.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/01/Reader-SSEA2014-2.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/01/Reader-SSEA2014-2.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/01/Reader-SSEA2014-2.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/01/Reader-SSEA2014-2.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/01/Reader-SSEA2014-2.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/01/Reader-SSEA2014-2.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/01/Reader-SSEA2014-2.pdf
http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp-content/uploads/2016/01/Reader-SSEA2014-2.pdf
https://www.tni.org/files/download/trade-time_for_a_new_vision.pdf
https://www.tni.org/files/download/trade-time_for_a_new_vision.pdf
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بداًل من المتاجر. كما أن الترويج لإلنتاج المحلي والزراعة البيئية يُقلل النقل غير  المحليين

 .الضروري كثيف الكربون

من »تعترف العديد من الحكومات بأهمية االقتصادات المحلية بالفعل: حيث تعطي برامج 

في  األولوية لألغذية المزروعة محليًا فرنسا و المتحدة الواليات في البرازيل و« المزرعة إلى المدرسة

بواسطة صندوق يهدف إلى تحسين  الريفية االقتصادات المقاصف المدرسية، في حين تدعم إندونيسيا

 .المرافق العامة المحلية والمؤسسات

 تثبيت اقتصادات الغرض بتعظيم رفاهية الناس والكوكب .4

كأهداف في حد ذاتها بداًل من أن تكون  المنافسة في ظل النيوليبرالية، يتم التعامل مع التطور و

وسيلة لتحقيق نهاية أوسع. ويؤدي هذا لتعميق عدم المساواة وتجاوز المعدل الذي يمكن للبيئة أن تُجدد 

 .فيه الملوثات أو تمتصها

مجتمعات المحلية في ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي للتنظيم االقتصادي هو تلبية احتياجات ال

أولوية أقل بكثير واالستعاضة عنه « إجمالي الناتج المحلي»انسجام مع الكوكب. وينبغي إعطاء 

اقتصادات اليوم انقسامية وانتكاسية » :«راورثكيت» بمؤشرات جديدة للتقدم، وكما تقول االقتصادية

 .«تلقائيًا، وال بد لها أن تصير توزيعية وتجددية عن عمد

، توافق الحكومات الخاضعة للمساءلة الديمقراطية على إعطاء «رضاقتصادات الغ»في ظل 

األولوية ألنشطة مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة عبر اإلعانات والتدابير األخرى، مع 

 .تقليص أو وقف األنشطة الضارة مثل استخراج الفحم وإنتاج األسلحة

سياسة الحكومة في « الحياة الجيدة»ود مفاهيم يحدث هذا بالفعل في بعض مناطق العالم. وتق

 أجزاء من أمريكا الالتينية. وهناك مبادرات انتقالية ذات صلة تجري في الهند تحت عنوان

 .االنتقالية المدن حركة ، وفي أوروبا من خالل«بيئيةسواراج»

 قواعد ملزمة لتفكيك قوة األعمال التجارية الكبيرة .5

المجتمعات المحلية في إندونيسيا منازلها  فقدت.تنتشر انتهاكات حقوق اإلنسان في أكبر الشركات

لصالح مزارع زيت النخيل، كما تلوثت األنهار في كولومبيا بشدة بسبب مناجم الفحم ما حرم السكان 

، بينما دمرت مشاعل الغاز الطبيعي من معامل التكرير وخطوط األنابيب الصيد المحليين من

 .المجتمعات في نيجيريا، على الرغم من عدم قانونية ذلك

ليست كافية. نحتاج إلى قواعد دولية ملزمة « التنظيم الذاتي»المسئولية الطوعية للشركات أو 

بالفعل  «الدولية الحكومية العمل جماعة» راعاة أعمالها. ويعمل فريققانونًا لضبط الشركات الدولية وم

https://www.fns.usda.gov/farmtoschool/farm-school
https://www.fns.usda.gov/farmtoschool/farm-school
https://www.fns.usda.gov/farmtoschool/farm-school
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue41_Case_Study87_Lens_catering.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue41_Case_Study87_Lens_catering.pdf
http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/26/village-economy-grows-by-12-percent-minister.html
http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/26/village-economy-grows-by-12-percent-minister.html
http://www.thejakartapost.com/news/2017/01/26/village-economy-grows-by-12-percent-minister.html
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
https://www.opendemocracy.net/transformation/kate-raworth/seven-ways-to-think-like-21st-century-economist
https://www.opendemocracy.net/transformation/kate-raworth/seven-ways-to-think-like-21st-century-economist
https://www.opendemocracy.net/transformation/kate-raworth/seven-ways-to-think-like-21st-century-economist
https://www.slideshare.net/chikikothari/ecological-swaraj-towards-a-sustainable-and-equitable-india
https://www.slideshare.net/chikikothari/ecological-swaraj-towards-a-sustainable-and-equitable-india
https://www.slideshare.net/chikikothari/ecological-swaraj-towards-a-sustainable-and-equitable-india
https://transitionnetwork.org/
https://transitionnetwork.org/
https://transitionnetwork.org/
https://transitionnetwork.org/
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jun/11/palm-oil-industry-indonesia-corruption-communities-forests
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/jun/11/palm-oil-industry-indonesia-corruption-communities-forests
http://www.oregonlive.com/health/index.ssf/2013/09/columbia_rivers_contaminated_r.html
http://www.oregonlive.com/health/index.ssf/2013/09/columbia_rivers_contaminated_r.html
http://www.foei.org/what-we-do/un-treaty-on-tncs
http://www.foei.org/what-we-do/un-treaty-on-tncs
http://www.foei.org/what-we-do/un-treaty-on-tncs
http://www.foei.org/what-we-do/un-treaty-on-tncs
http://www.foei.org/what-we-do/un-treaty-on-tncs
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إليقاف  2017الفرنسي في عام  «الرعاية وجوب قانون» لوضع هذه الوثيقة الملزمة، وتم إقرار

 .عن االنتهاكات البشرية والبيئية المرتكبة في أي مكان في العالمالشركات الفرنسية المسؤولة 

يجب على الحكومات أيًضا أن تتدخل لمنع االحتكارات الوطنية واإلقليمية والعالمية واحتكارات 

القلة، إليجاد مجال أكثر تكافًؤا للمؤسسات الصغيرة والجمعيات التعاونية والخدمات العامة. في هذه 

ةً توجد بالفعل حلول للفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي. ويتمثل التحدي في المساحات مجتمع

 .توسيع نطاقها وتعديل االقتصاد بطرق تخدم كاًل من البشر والكوكب

https://www.ida2at.com/five-ways-to-save-global-economy/ 

 

: مخاطر متزايدة في األفق، ومخاوف من انتكاس في التجارة 2019االقتصاد العالمي في  - 5

 العالمية

 نيويورك ,2019كانون الثاني/يناير  21

انتكاس، في حالة حذر تقرير صادر عن األمم المتحدة من أن التجارة بين بلدان العالم قد تمر ب

 .تزايد االتجاهات المنغلقة على ذاتها، التي شهدها العالم في دول كبرى في أوروبا واألميركتين

وحذر االقتصادي البارز ومساعد األمين العام لألمم المتحدة للتنمية االقتصادية إليوت هاريس 

بعض هذه المخاطر قد  حسب تعبيره، ومن أن” مخاطر متزايدة في األفق“من أن العالم قد يشهد 

 .تصبح واقعا بالفعل

وجاءت تعليقات هاريس مع إصدار األمم المتحدة لتقريرها السنوي الشامل الذي يدرس آفاق 

. التقرير هو نتاج بحث مشترك بين إدارة األمم المتحدة 2019تطور االقتصاد الكلي للعالم للعام 

حدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( ولجان األمم للشؤون االقتصادية واالجتماعية ومؤتمر األمم المت

 .المتحدة اإلقليمية الخمس

إن لدينا اآلن حالة تسارعت فيها وتيرة التوترات في التجارة العالمية، وهذا “وقال إليوت هاريس 

له تأثير فعلي على التجارة العالمية، كما أن له تأثيرا على سوق العمل. إذا استمرت هذه التوترات في 

لتسارع، واستمر الوضع في التدهور، فسيكون لكل ذلك بالطبع تأثير سلبي حقيقي على احتماالت ا

 ”.تقدم االقتصاد العالمي برمته

وكان التقرير قد أشار إلى ما اعترى مسار العالقات التجارية الرئيسية من أحداث في العام 

وروبي، وقرارات الواليات المتحدة المنصرم، مثل قرار المملكة المتحدة باالنسحاب من االتحاد األ

بإعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة ألمريكا الشمالية، وإعادة تقييم شروط اتفاقاتها القائمة 

http://www.foei.org/wp-content/uploads/2017/10/end_of_the_road_for_tncs_foef-aaf-oct17_ENG.pdf
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2017/10/end_of_the_road_for_tncs_foef-aaf-oct17_ENG.pdf
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2017/10/end_of_the_road_for_tncs_foef-aaf-oct17_ENG.pdf
http://www.foei.org/wp-content/uploads/2017/10/end_of_the_road_for_tncs_foef-aaf-oct17_ENG.pdf
https://www.ida2at.com/five-ways-to-save-global-economy/
https://www.ida2at.com/five-ways-to-save-global-economy/
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تصاعد الحواجز “األخرى. ويوضح التقرير أن هذه االتجاهات أثارت مخاوف بشأن احتمال 

 .”نتقامية من جانب بلدان أخرىإذا ما قوبلت بتدابير ا“خصوصا ” والمنازعات التجارية،

وقال السيد هاريس، مساعد األمين العام للتنمية االقتصادية، إن تقرير آفاق تطور االقتصاد الكلي 

إذا صارت “ يتوقع معدل نمو أقل من العام السابق، محذرا من أنه  2019على الصعيد العالمي لعام 

حين نضع “عالمية، خصوصا ” نشهد اختالالتالنزاعات التجارية أكثر انتشارا ، فمن المرجح أن 

في اعتبارنا أن المساهمة في التجارة العالمية كان أحد الطرق التي تستخدمها البلدان النامية في 

 ” .االستفادة من الرخاء العالمي المتصاعد، وفي نموها االقتصادي الخاص

ويقود إلى إطار عمل متعدد ورحب السيد هاريس بأي جهد يمكن بذله للتقليل من هذه التوترات 

تصاعد حدة “األطراف للتعامل مع النزاعات بطريقة منظمة، محذرا من أن البديل لذلك سيكون 

التوترات التجارية، وربما حتى خروجها من السيطرة، وسيكون ضربة شديدة السلبية على االقتصاد 

 ”.العالمي وعلى قدرة البلدان على بلوغ أهداف التنمية المستدامة

 2019في  3نمو ثابت لالقتصاد العالمي الكلي بنسبة % رغم المخاطر،

وحسب أرقام التقرير الذي صدر اليوم في نيويورك، فإن معدل النمو االقتصادي العالمي في عام 

ل منذ عام 2016في عام  2.4، مقارنة بـ%3بلغ % 2017 ، وهو أعلى معدل للنمو العالمي يسجَّ

ل مؤشرات أسواق العمل تحّسنها في طائفة واسعة من البلدان، حيث وحسب األرقام، تواص . 2011

شهد ما يقارب ثلثي بلدان العالم نموا أقوى مقارنة بالسنة الماضية. وعلى الصعيد العالمي، فإنه يُتوقع 

 .2019و 2018في عامي  3أن يظل معدل النمو ثابتا عند معدل %

لم اآلن، بعد انحسار المعوقات الناشئة عن وقال التقرير إن لدى مقرري السياسات حول العا

مجاال أرحب لمعالجة المسائل طويلة األجل التي تعرقل التنمية “األزمة المالية التي مر بها العالم، 

 ”.المستدامة

هذا التحسن لم “وبينما أشار التقرير إلى تحسن أداء النشاط االقتصادي عالميا، إال أنه أوضح أن 

انتعاشا وصفه بالمتواضع  فيما بين جميع البلدان والمناطق. الحظ التقرير أيضا ”يتم تقاسمه بالتساوي

في نموها، وبعد فترة مطولة من ” بعد سنتين من ضعف استثنائي“في حجم االستثمارات العالمية، 

 .ضعف االستثمارات العالمية عموما

 التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

. وفي الفترة  2016سط الدخل في أربع مناطق نامية رئيسية عام وحسب التقرير، انخفض متو

، يُتوقع حدوث مزيد من االنتكاسات أو تحقيق نمو ضئيل في نصيب الفرد من الناتج  2019 – 2017
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المحلي اإلجمالي في وسط أفريقيا وجنوبها وغربها، وفي وغرب آسيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة 

مليون شخص  275رقام، فإن سكان هذه المناطق مجتمعة، أي ما يقارب البحر الكاريبي. وحسب األ

 المصدر : أخبار األمم المتحدة .يعيشون في فقر مدقع

https://www.un.org/development/desa/ar/news/policy/world-economic-situation-and-prospects-wesp-

2019.html 

 

 

 

 

https://www.un.org/development/desa/ar/news/policy/world-economic-situation-and-prospects-wesp-2019.html
https://www.un.org/development/desa/ar/news/policy/world-economic-situation-and-prospects-wesp-2019.html
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 : االقتصاد العالمي باللغة البولونية واإلنكليزية –ثانياً 

6 - Bank światowy bez immunitetu. Droga do procesów sądowych otwarta. 

 

 07/09/2019 Znalezione w sieci Gospodarka, Popularne, Świat, USA0 komentarze 

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił wnioski Banku Światowego o 

przyznanie mu całkowitego immunitetu prawnego, orzekając, że jedna z jego odnóg 

może zostać pozwana w związku z działalnością pożyczkową. 

Orzeczenie 7-1 może zagrozić także innym amerykańskim organizacjom 

międzynarodowym pozwami sądowymi w sprawie finansowania rozwoju za granicą. 

Dla Banku Światowego oznacza to, że musi teraz stawić czoło oskarżeniu ze strony 

członków społeczności rybackiej w Mundrze w Indiach, którzy twierdzą, że ich domy i 

źródła utrzymania zostały uszkodzone przez zanieczyszczenia pochodzące z elektrowni 

węglowej finansowanej przez prywatny sektor pożyczkowy banku International Finance 

Corporation z siedzibą w Waszyngtonie. 

Jeden z powodów, Bharat Patel, sekretarz generalny Association for the Struggle of 

Fisherworkers’ Rights (Stowarzyszenie na rzecz Walki o Prawa Rybaków), z 

zadowoleniem przyjął to historyczne orzeczenie, mówiąc: „To ogromne zwycięstwo ludu 

Mundry [i] duży krok w kierunku pociągnięcia Banku Światowego do odpowiedzialności 

za negatywne skutki, jakie powodują jego inwestycje”. 

Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) stwierdziło, że w 

latach 2004-2013 około 3,4 miliona osób zostało fizycznie lub ekonomicznie 

przesiedlonych z powodu projektów rozwojowych finansowanych przez Bank Światowy 

i że ten bank często nie przestrzegał własnych zasad prawidłowego przesiedlania tych 

społeczności. Wyrok z 27 lutego nie ma wpływu na Organizację Narodów 

Zjednoczonych i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ponieważ na mocy swoich 

statutów mają one pełne immunitety. 

Reprezentujący powodów prawnicy EarthRights International twierdzą, że Bank 

Światowy musi ponosić odpowiedzialność, jeśli jego działania lub zaniedbania naruszają 

prawa lokalnych społeczności. Ten proces wytoczony przez społeczność rybacką 

https://www.polishclub.org/2019/09/07/bank-swiatowy-bez-immunitetu-droga-do-procesow-sadowych-otwarta/
https://www.polishclub.org/author/zws/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/
https://www.polishclub.org/category/popularne/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/swiat/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/usa-usa/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/usa-usa/
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przeciwko Bankowi Światowemu otworzył drzwi do rozpatrywania tego typu spraw 

przez sądy niższej instancji w USA. 

Jak oświadczył Marco Simon, główny doradca EarthRights: „Immunitet 

zapewniający ochronę przed wszelką odpowiedzialnością prawną nie sprzyja celom 

rozwojowym organizacji międzynarodowych. To wręcz powoduje ich niefrasobliwość, 

czyli to, do czego tu właśnie doszło”. 

Tłum. Nexus 

Źródło: https://www.icij.org/investigations/world-bank/world-banks-legal-immunity-

stripped-opening-door-for-lawsuits/ 

Ilustracja tytułowa: Centrala Banku Światowego w Washington, DC. 

Za: Wolna-Polska.pl , 6 września 2019 

https://www.polishclub.org/2019/09/07/bank-swiatowy-bez-immunitetu-droga-do-

procesow-sadowych-otwarta/ 

 

7 - Analfabetyzm ekonomiczny (cz.1) 

 15/08/201915/08/2019 Artur 

Śliwiński Europa, Gospodarka, Polska, Popularne, Świat0 komentarze 

„Bronią się jeszcze twierdze Grenady, ale w Grenadzie zaraza”. Tę znaną frazę z 

ballady Adama Mickiewicza tym razem stosuję do ekonomii w naszym kraju. Za 

śmiertelną zarazę uznaje się bowiem kwestionowanie panującej niepodzielnie w Polsce 

ekonomii neoliberalnej oraz skutków nauczania tej ekonomii. Zacznę od tych skutków. 

W dzisiejszej Polsce mamy do czynienia z powszechnym analfabetyzmem 

ekonomicznym, obejmującym rządzące ugrupowania polityczne, stare i nowe ruchy 

opozycyjne, media publiczne i prywatne, ośrodki akademickie, publicystów i działaczy 

lokalnych, a także liczne środowiska społeczne, religijne i zawodowe. Nie można od 

wszystkich wymagać gruntownej wiedzy ekonomicznej, ale z pewnością można 

wymagać umiejętności korzystania z tej wiedzy oraz osobistej skromności. Tymczasem 

korzystanie z dorobku nauk ekonomicznych jest śladowe, toteż mamy spadające na 

społeczeństwo lawiny skompromitowanych sloganów ekonomicznych, „odkryć” 

nieszczęsnych geniuszy, którzy odkrywają swoją głupotę i ignorancję, wizjonerów 

https://www.icij.org/investigations/world-bank/world-banks-legal-immunity-stripped-opening-door-for-lawsuits/
https://www.icij.org/investigations/world-bank/world-banks-legal-immunity-stripped-opening-door-for-lawsuits/
https://wolna-polska.pl/wiadomosci/pozbawienie-banku-swiatowego-immunitetu-otwiera-droge-do-procesow-sadowych-2019-09
https://www.polishclub.org/2019/09/07/bank-swiatowy-bez-immunitetu-droga-do-procesow-sadowych-otwarta/
https://www.polishclub.org/2019/09/07/bank-swiatowy-bez-immunitetu-droga-do-procesow-sadowych-otwarta/
https://www.polishclub.org/2019/08/15/analfabetyzm-ekonomiczny-cz-1/
https://www.polishclub.org/author/asliwinski/
https://www.polishclub.org/author/asliwinski/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/europa/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/gospodarka-polska-gospodarka-2/
https://www.polishclub.org/category/popularne/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/swiat/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/swiat/
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przyszłości, sprzedawców propagandowej tandety itp. Ten ekonomiczny chłam wypełnia 

szczelnie przestrzeń publiczną.  

Dzieje się to w czasach, kiedy ekonomiczne fundamenty wielu krajów kruszą się pod 

wpływem globalnego kryzysu finansowego; zagrożenia agresją gospodarczą ze strony 

pozostałych krajów osiągają niespotykany poziom, międzynarodowe stosunki handlowe i 

finansowe są nasycone cynizmem i szantażem, forsowane są neomaltuzjańskie koncepcje 

„wzrostu gospodarczego”, zaś uformowane przez ostatnie trzy dziesięciolecia organizacje 

i porozumienia międzynarodowe dławią suwerenność ekonomiczną narodów. Wszystko 

to znika z pola widzenia bezkrytycznych „znawców ekonomii”. O co więc chodzi? 

Najogólniejsza odpowiedź na to pytanie nie sprawia trudności: chodzi o zachowanie 

status quo, które zakłóciłoby z pewnością krytyczne i rzetelne spojrzenie na całokształt 

sytuacji ekonomicznej Polski.  

Chodzi o zachowanie status quo nie dla Polski, bo to jest niemożliwe. Chodzi o 

zachowanie status quo dla zagranicznych i krajowych beneficjentów tzw. transformacji 

ustrojowej, której kulisy polityczne i gospodarcze do tej pory nie zostały rzetelnie 

wyjaśnione. Dlatego podejmowane przez nieliczne środowiska próby przezwyciężenia 

zapaści w ekonomicznej edukacji społeczeństwa spotykają się z oporem z kilku stron.  

Czym jest ekonomia? 

Ponieważ wielu ludzi naiwnie wierzy, że świetnie znają się na ekonomii, na początek 

wypada lakonicznie wyjaśnić, czym jest ekonomia. Sprawa jest prosta: ekonomia jest 

harmonijnym zespołem wiedzy z zakresu ogólnej teorii ekonomicznej, historii 

gospodarczej oraz polityki ekonomicznej. Na nieco wyższym poziomie edukacji 

ekonomicznej dochodzi jeszcze historia myśli ekonomicznej i metodologia, bez których 

pojawiają się poważne trudności z myśleniem krytycznym. Są oczywiście jeszcze 

ekonomiki branżowe, których znaczenie w praktyce gospodarczej trudno przecenić. Co z 

tego znają ci wszyscy, którzy uznają się za znawców zagadnień gospodarczych? Co z 

tego wchodzi w zakres wiedzy zwykłego Polaka? 

Problem łatwo można utopić pytaniem: a po co? Komu i po co potrzebna jest 

gruntowna wiedza ekonomiczna, choćby na poziomie elementarnym? Nie trzeba być 

wybitnym naukowcem, aby zrozumieć, że rzetelna wiedza ekonomiczna jest bronią, która 

pozwala przezwyciężać trudności gospodarcze w życiu osobistym i społecznym. 
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Przeciwieństwem tego stanu rzeczy jest lekceważenie tych trudności, z czym właśnie 

mamy powszechnie do czynienia, a w ślad za tym – z infantylizmem i głupotą. A 

przecież człowiekowi braku tej wiedzy nie zastąpi, jak tłumaczył sto pięćdziesiąt lat temu 

Józef Szujski „ ani siła materialna, ani wysokość stanowiska, ani nie wykształcone 

przyrodzone dary Boże…”. 

O analfabetyzmie ekonomicznym przykro pisać, więc swoje uwagi zamknę w kilku 

punktach. 

Po pierwsze, po wielkim kryzysie ekonomicznym w 2007 roku sprawy przybrały 

zgoła niecodzienny obrót. W ślad za tym kryzysem nastąpił kryzys dominującej ekonomii 

neoliberalnej, której podstawowy element – apologetyka rynku – zderzył się z wielką 

skalą nierówności ekonomicznych. Ale to w Polsce nikomu nie przeszkadza; 

neoliberalny punkt widzenia nadal dominuje. Co gorsze, wielki światowy kryzys jest 

prawie niedostrzegany i nagminnie bagatelizowany lub sprowadzany do rzekomych 

epizodów lub newsów (coś dzieje się w Grecji, w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, 

itp.). 

Po drugie, ogromnego analfabetyzmu ekonomicznego nie da się zwalczyć 

spontanicznym działaniem. Można go zwalczać poprzez rozwój krytycznego myślenia i 

świadomości ekonomicznej od wczesnego dzieciństwa oraz przez systematyczne 

zdobywanie wiedzy ekonomicznej dzięki dobrze funkcjonującemu systemowi edukacji. 

Tego nie ma z kilku znanych przyczyn, o których tutaj nie wspominam. Tego nie da się 

odzyskać żadnym zrywem: politycznym czy narodowym. To jest bowiem rezultat 

zabójczej, trwającej trzy czwarte wieku czystki marksistowskiej, a następnie 

neoliberalnej. Czystki w podwójnym tego słowa znaczeniu: eliminacji polskich 

ekonomistów (oraz zastąpienie ich komisarzami politycznymi) i wyjałowienia 

świadomości ekonomicznej. 

Po trzecie, analfabetyzm ekonomiczny umożliwia skanalizowanie zainteresowania 

opinii społecznej na innych, niekiedy bardzo ważnych nurtach życia społecznego i 

narodowego, co w każdym przypadku jest nadużyciem. W praktyce chodzi o stworzenie 

zasłony dymnej, która niweczy dociekliwość w poznaniu rzeczywistości społeczno-

gospodarczej, nawet wtedy, gdy na pierwszy plan wysunięte zostają, pod tym względem 

okaleczone, motywy patriotyczne, narodowe, religijne. Patriotyzm oderwany od 
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podstawowych problemów egzystencji narodowej (do takich należą warunki życia 

ekonomicznego) łatwo można spożytkować jako narzędzie manipulacji społecznej.  

Po czwarte, jakość edukacji ekonomicznej (a w szczególności poziom ekonomii 

akademickiej) jest ważnym, pozbawionym substytutów czynnikiem kształtowania kultury 

ekonomicznej społeczeństwa i formowania poglądów poszczególnych środowisk i 

jednostek. Z tą jakością nie jest w Polsce jednak najlepiej. Środowiska akademickie 

zostały zatrute neoliberalizmem i neomarksizmem. Skala dolegliwości jest powszechnie 

mało znana i niedoceniana. Jedynie „bronią się jeszcze twierdze Grenady”. Zatruciu temu 

patronują powołane do zarządzania nauką i edukacją instytucje państwowe. Ich 

złowieszcza rola również nie jest doceniana.  

Po piąte, funkcjonariusze państwowi nie chcą wsłuchiwać się we wskazania 

światłych i wiarygodnych ekonomistów polskich, lecz pierwsi udają ekonomistów i chcą 

ich zastępować nawet w twórczości, nauczaniu i popularyzacji wiedzy ekonomicznej. 

Pod tym kryje się coś znacznie gorszego, a mianowicie słabo skrywana wrogość do 

środowisk ekonomicznych, zwłaszcza do krytycznych wobec polityki gospodarczej rządu 

niezależnych naukowców i publicystów ekonomicznych. Jest to jeden z przejawów 

szerszego zjawiska „monopolizacji myśli”, które zawsze stanowi objaw degradacji 

intelektualnej.  

Po szóste, państwo daje złe (często skandalicznie złe) przykłady praktycznego 

wykorzystania wiedzy ekonomicznej w procesie legislacyjnym, w decyzjach 

politycznych oraz administracyjnych , w stosunkach międzynarodowych, w 

realizowanych projektach inwestycyjnych, finansowych, socjalnych etc. Jak można było 

np. uchwalić ustawę likwidującą polski przemysł okrętowy? Jak można było prawnie 

zalegalizować oszukańczy proceder „ kredytów frankowych”? A to tylko dwa z setek 

podobnych przykładów odchodzenia od elementarnych zasad ekonomii. 

Może ten kontrast z rzeczywistością nie przypomina kontrastu nieba i piekła, ale 

stanowi przepaść. 

Skutki naśladownictwa 

Mam na myśli import zagranicznej ekonomii, który całkowicie wyrugował rodzimą 

myśl ekonomiczną. Fanatyków importowanej ekonomii neoliberalnej w Polsce nie 
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brakuje (zarówno po prawej, jak też po lewej stronie sceny politycznej), ale o nich pisać 

nie będę.  

Najważniejszym skutkiem naśladownictwa jest pozbywanie się niezależności, przy 

czym niezależność myślenia jest ważniejsza od niezależności działania. W ślad za 

pozbywaniem się niezależności myśli ekonomicznej idzie utrata niezależności 

gospodarczej. W tej sytuacji czynnikiem rozstrzygającym jest rozróżnienie między 

krytyczną oceną i selektywnym wykorzystaniem zagranicznego dorobku ekonomicznego 

a bezmyślnym lub mechanicznym przyjmowaniem go za objawienie lub choćby za dobrą 

monetę. 

Z naśladownictwem w sferze ekonomii, w większym lub mniejszym stopniu 

wymuszonym przez czynniki zewnętrzne, mamy w Polsce do czynienia od ponad 

siedemdziesięciu lat. Najpierw z przyjmowaniem z zamkniętymi oczami twórczości 

rosyjskich (i innych) ekonomistów marksistowskich, następnie objawień Fridricha von 

Hayeka i Miltona Friedmana oraz „ściągawki” w postaci zaleceń Konsensusu 

Waszyngtońskiego. Jednak gdy przyjrzymy się bliżej, co się kryje za naśladownictwem, 

to przede wszystkim rzuca się w oczy degradacja rodzimej myśli ekonomicznej. 

Siedemdziesiąt lat to dostatecznie dużo, aby ją kompletnie zmarginalizować czy wcisnąć 

do archiwum. 

Za naśladownictwem kryje się szczególne zjawisko: kontroli wiedzy.  

Dotychczasowa wiedza ekonomiczna była kształtowana i propagowana w sposób 

korzystny dla wpływowych, lecz ciągle słabo widocznych ośrodków władzy światowej i 

europejskiej, a także ich krajowych wykonawców. Wraz z rozwojem nowoczesnych 

technik medialnych kontrola wiedzy przeszła znamienną ewolucję: od kontroli wiedzy 

naukowej do kontroli świadomości społecznej (od kontroli ekskluzywnej do kontroli 

totalnej). Jest to zagadnienie trudne i przykre, ale niezwykle istotne. 

Wcześniejsze usiłowania totalnego panowania nad umysłami ludzi były traktowane 

jako przejaw aberracji światopoglądowej lub science fiction. Współcześnie głównym 

narzędziem kontroli świadomości ludzi jest eliminacja krytycznej myśli naukowej i 

kreowanie umysłowego chaosu przez zagraniczne, neoliberalne ośrodki akademickie i 

media. Światłem przyciągającym miliony ludzi jest atrakcyjność przekazu, a nie światło 

wiedzy. Przekazy te mogły być swobodnie wypełniane nierzetelną treścią, czyli stawały 
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się oszustwem. W tym kontekście degradacja rodzimej myśli ekonomicznej jest 

czynnikiem sprzyjającym manipulacji świadomością społeczną, a może nawet 

czynnikiem podstawowym. 

To jest oczywiście raj dla zachodnich ekonomistów i polityków, którzy mogą wcielać 

się w rolę mentorów i przewodników, bez konieczności zgłębienia realiów oraz bez 

jakiejkolwiek odpowiedzialności . Przy tym jest oczywiste, że z podobną postawą wobec 

rodzimej gospodarki (amerykańskiej czy brytyjskiej) narażaliby się szyderstwo we 

własnych ośrodkach akademickich. 

Autonomia nauki  

Najpierw na pożarcie rzucona została autonomia uczelni ekonomicznych (a także 

pozostałych). Sens autonomii uczelni nie zawsze bywa dobrze rozumiany. Chodzi o to, 

aby żadne osoby i instytucje nie rościły sobie prawa do merytorycznej kontroli 

działalności naukowej i edukacyjnej. Ale zawsze znajdzie się jakiś pretekst: a to potrzeba 

doścignięcia przodujących krajów i ośrodków naukowych, a to niski poziom jakości 

kadry akademickiej, a to projekt konsolidacji środowisk naukowych, a to wdrożenie 

nowego systemu motywacyjnego etc. Są to zazwyczaj ścieżki skrytego wprowadzania 

cenzury merytorycznej. Niebezpieczna zabawa rozpoczyna się wówczas, gdy wprowadza 

się obowiązujące (narzucane z góry) standardy nauczania, a kończy wtedy, gdy o „być 

lub nie być” placówek, programów akademickich i kompetencjach naukowych decydują 

anonimowi ludzie ukryci za fasadami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w 

związku z czym nie można sprawdzić, czy są durniami czy łajdakami). Z taką zabawą 

mamy do czynienia przez ponad 70 lat. Dzisiaj, wbrew pozorom, sprawy przybrały 

zdecydowanie gorszy obrót, aniżeli za czasów Edwarda Gierka. 

Narzucane z góry naśladownictwo ekonomii zachodniej niszczy jakość kadry 

ekonomicznej, a niska jakość tej kadry uzasadnia jej dławienie. To błędne koło stało się 

głównym narzędziem zarządzania nauką. 

Prof. dr hab. Artur Śliwiński 

Za: Europejski Monitor Ekonomiczny – Европейский Экономический Moнитop – 

European Economic Monitor , 2019-08-12. 

Artykuł opublikowany za zgodą Autora. 
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http://www.monitor-ekonomiczny.pl/s17/Artyku%C5%82y/a553/Analfabetyzm_ekonomiczny_cz_1_.html
https://www.polishclub.org/2019/08/15/analfabetyzm-ekonomiczny-cz-1/
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8 - Polska „odmiana neoliberalizmu” 

 

 16/06/2019 Artur Śliwiński Gospodarka, Polska, Popularne, Świat0 komentarze 

Problem neoliberalizmu, to nie tylko problem globalny. Polska jest skażona 

neoliberalizmem i nie widać, aby wpływowe środowiska chciały się wyrwać z jego 

śmiertelnej pułapki. Czasem podejmowane są deklaratywne zastrzeżenia i sprzeciwy, ale 

nie maja one większego znaczenia. Na przykład, Unia Europejska jest instytucją 

neoliberalną, ale nie jest to głównym przedmiotem jej krytyki. 

Pozytywny lub co najmniej ambiwalentny stosunek do neoliberalizmu prezentują nie 

tylko promotorzy i wykonawcy tzw. transformacji ustrojowej (dokładnej: przewrotu 

politycznego), będący „pionierami” neoliberalizmu w Polsce. Podobnie zachowywały się 

kolejne rządy, większości parlamentarne, media publiczne i prywatne, ośrodki 

akademickie etc., Co jednak najbardziej razi, dotyczy to również formowanej ostatnio 

przeciw nim opozycji politycznej, a ściślej – „wolnościowców”. Ci ostatni są 

zwolennikami idei stanowiących fundament neoliberalizmu, czyli idei skrajnie 

liberalnych. 

Oznacza to, że istnieją punkty zbieżne, których konsekwencje warto rozważyć. 

Najważniejszym punktem zbieżnym jest indywidualizm. Dla ludzi, którzy nie 

przywiązują znaczenia do zagadnień metodologicznych, problem indywidualizmu może 

wydawać się błahy. W istocie rzeczy jest to jednak problem fundamentalny. 

Indywidualizm stanowi bowiem specyficzny punkt widzenia, w którym stosunki 

społeczne i ekonomiczne znajdują się poza polem obserwacji i krytyki. Ten punkt 

widzenia przekłada się na aspołeczną praktykę polityczną. Indywidualizm stanowi nie 

tylko wyraz subiektywnych zapatrywań, lecz jest czynnikiem rozkładowym życia 

społecznego i narodowego.  

Na podstawie indywidualizmu zbudowana została anglosaska ekonomia liberalna i jej 

rozliczne odgałęzienia. Zakłada ona, że podział pracy i wynikające z niego stosunki 

społeczne i ekonomiczne dają się zredukować do wolnego rynku. Pojęcie wolnego rynku 

jest jednak dwuznaczne, o czym niektórzy liberałowie nie chcą słyszeć. Po pierwsze, 

https://www.polishclub.org/2019/06/16/polska-odmiana-neoliberalizmu/
https://www.polishclub.org/author/asliwinski/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/gospodarka-polska-gospodarka-2/
https://www.polishclub.org/category/popularne/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/swiat/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/swiat/
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rynek jest „wolny” w tym sensie, że zapewnia wolność osobistą (wszelkim podmiotom 

rynkowym). W ten sposób pojecie to zostaje zaprzęgnięte do promocji indywidualizmu. 

Po drugie, rynek jest „wolny” w tym sensie, że jest otwarty (czyli ogólno-dostępny). 

Oznacza to, że nie powinny istnieć lub zostać zminimalizowane ograniczenia państwowe, 

geograficzne, kulturowe, religijne etc. Umiarkowany liberalizm ekonomiczny „zgadza 

się” na niektóre ograniczenia, co rozszerza zakres liberalnych koncepcji ekonomicznych. 

Skrajny liberalizm postuluje i wprowadza własne ograniczenia państwowe, geograficzne, 

kulturowe i inne, których celem jest nieskrępowany rozwój wolnego rynku, tj. aktywną 

politykę państw i organizacji międzynarodowych w zakresie znoszenia barier 

utrudniających ekspansję kapitału, co czyni ją polityką kosmopolityczną i antynarodową. 

To jest właśnie neoliberalizm.  

Warto zauważyć, że takie pojęcie rynku nie odnosi się do rzeczywistości 

ekonomicznej, lecz jest rozwinięciem i przeniesieniem indywidualizmu na grunt 

ekonomii. To nie oznacza, że „wolnościowcy” (od Leszka Balcerowicza do Janusza 

Korwina-Mikke) odsuwają się od krytyki istniejących stosunków społecznych i 

ekonomicznych. Przeciwnie, gdy występuje taka potrzeba polityczna, są skłonni 

rozwinąć nawet ostrą krytykę tych stosunków, lecz nie jest ona wymierzona w „święte 

krowy” stanowiska neoliberalnego (liberalizację, prywatyzację, deregulację), lecz 

dotyczy zewnętrznych, budzących niezadowolenie społeczne, skutków neoliberalnej 

polityki. 

*** 

Na naszych oczach nastąpiło przeobrażenie ekonomii neoliberalnej w siłę napędową 

zmian, których głównym motywem jest nieokiełznana samowola, podporządkowanej 

interesom zewnętrznym, władzy politycznej. Paradoks polega na tym, że liberalizm 

ekonomiczny miał na swym sztandarze ograniczenie tej samowoli. 

Prof. dr hab. Artur Śliwiński 

Za: Europejski Monitor Ekonomiczny – Европейский Экономический Moнитop – 

European Economic Monitor , 2019-05-21. Artykuł opublikowany za zgodą Autora. 

Więcej artykułów  prof. Artura Śliwińskiego na naszym portalu >   >   >   TUTAJ . 

Ilustracja tytułowa: Pająk, pajęczyna. Fot. A. J. Prity. za: flick.com / wybór wg.pco 

https://www.polishclub.org/2019/06/16/polska-odmiana-neoliberalizmu/ 

http://www.monitor-ekonomiczny.pl/s17/Artyku%C5%82y/a540/Polska_odmiana_neoliberalizmu_.html
http://www.monitor-ekonomiczny.pl/s17/Artyku%C5%82y/a540/Polska_odmiana_neoliberalizmu_.html
https://www.polishclub.org/?s=Artur+%C5%9Aliwi%C5%84ski&submit=Szukaj
https://www.flickr.com/photos/a_j_prity/31024280612/
https://www.polishclub.org/2019/06/16/polska-odmiana-neoliberalizmu/
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9 - Rozpad Unii Europejskiej? 

 

 09/06/2019 Znalezione w sieci Europa, Gospodarka, Popularne, Świat0 komentarze 

Dla Thierry Meyssan sposób w jaki Niemcy i Francja odmawiają UK prawa 

opuszczenia UE pokazuje, że UE to nie tylko kaftan bezpieczeństwa – pokazuje też, że 

Europejczycy nadal tak mało troszczą się o sąsiadów jak robili to podczas dwóch wojen 

światowych. Oczywiście zapomnieli, że rządzenie krajem oznacza więcej niż tylko 

obronę swoich krótkoterminowych interesów, ale także myślenie długoterminowe i 

unikanie konfliktów z sąsiadami. 

Państwa członkowskie UE wydają się nieświadome chmur zbierających się nad ich 

głowami. One zidentyfikowały największe problemy UE, ale traktują je nonszalancko, i 

nie rozumieją co implikuje wyjście Brytyjczyków. Powoli toną w kryzysie, który można 

tylko rozwiązać przemocą. 

Źródło problemu 

W czasie rozwiązywania Związku Sowieckiego, członkowie Wspólnoty Europejskiej 

zgodzili się ulegać decyzjom USA i zintegrować kraje Europy środkowej, mimo że one 

nawet nie odpowiadały w żaden sposób logicznym kryteriom przyjęcia ich. 

Z tym rozmachem przyjęły traktat z Maastricht, który przekształcił europejski projekt 

koordynacji gospodarczej między państwami europejskimi w projekt państwa 

ponadnarodowego. Pomysł polegał na stworzeniu ogromnego bloku politycznego, który 

pod militarną ochroną przez USA, miał angażować się z Ameryką na drodze do 

dobrobytu. 

W tym super-państwie nie ma nic demokratycznego. Rządzi nim kolegiata wyższych 

urzędników państwowych, Komisja, której członkowie są wyznaczani jeden po drugim 

przez szefów państwa i rządu. Nigdy wcześniej w historii nie było tak funkcjonującego 

imperium. Bardzo szybko parytetowy model Komisji zrodził gigantyczną paritarian 

biurokrację, w której niektóre państwa są „równiejsze od innych”. 

Ten ponadnarodowy projekt okazał się nie do przyjęcia dla unipolarnego świata. 

Wspólnota Europejska wywodzi się z cywilnego rozdziału planu Marshalla – NATO jest 

https://www.polishclub.org/2019/06/09/rozpad-unii-europejskiej/
https://www.polishclub.org/author/zws/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/europa/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/
https://www.polishclub.org/category/popularne/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/swiat/
https://www.polishclub.org/category/gospodarka-2/swiat/
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wojskowym rozdziałem. Burżuazje zachodnioeuropejskie, przerażone sowieckim 

modelem, wspierały Wspólnotę Europejską od czasu kongresu zwołanego przez 

Winstona Churchilla w Hadze w 1948, ale po zniknięciu ZSRR nie były już 

zainteresowane kontynuowaniem tej drogi. 

Byłe kraje Paktu Warszawskiego nie mogły zdecydować czy wejść do Unii, czy 

utworzyć bezpośredni sojusz z USA. Np. Polska kupiła od Ameryki samoloty bojowe, 

które wykorzystała w Iraku za fundusze przyznane jej przez Unię na modernizację 

rolnictwa. 

Oprócz rozwoju współpracy policyjnej i prawnej, Traktat z Maastricht stworzył 

wspólną walutę i politykę zagraniczną. Wszystkie państwa członkowskie były 

zobowiązane do przyjęcia euro, gdy tylko pozwoli na to ich gospodarka narodowa. 

Jedynie Dania i Brytania, wyczuwając zapach zbliżających się problemów, trzymały się z 

daleka. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, wydawało się, że ma to sens w 

jednobiegunowym świecie zdominowanym przez Stany Zjednoczone. 

Biorąc pod uwagę różnice w strefie euro, mali mieli stać się zdobyczą największego z 

rekinów – Niemiec. Pojedyncza waluta, którą w jednej chwili puszczono w obieg, została 

przystosowana do dolara, stopniowo przekształcała się w międzynarodową wersję 

niemieckiej marki. Nie potrafiąc konkurować, Portugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania 

były symbolicznie określane przez finansistów jako PIGS [od pierwszych liter nazw: 

Portugal, Ireland, Greece, Spain]. Kiedy Berlin plądrował ich gospodarki, zaproponował 

Atenom odbudowę ich bogactwa – jeśli Ateny przekażą mu część swojego terytorium. 

Doszło do tego, że UE, goniąc za globalnym wzrostem gospodarczym, została 

wyprzedzona przez inne kraje których gospodarki były kilka razy szybsze. Choć 

trzymanie się UE było korzystne dla byłych członków Paktu Warszawskiego, to stały się 

kamieniem młyńskim dla zachodnich Europejczyków. 

Wyciągając lekcje z tego fiaska, Brytania postanowiła wyjść z super-państwa (Brexit) 

żeby ponownie związać się ze swoimi historycznymi sojusznikami ze Wspólnoty 

Brytyjskiej, i, jeśli możliwe, z Chinami. Komisja dostała paniki, obawiając się, że 

brytyjski przykład otworzy drzwi dla innych wyjść, dla zachowania Wspólnego Rynku i 

końca Unii. Dlatego postanowiła ustalić warunki, które zniechęciłyby chętnych do 

wyjścia. 
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Wewnętrzne problemy Zjednoczonego Królestwa 

Skoro UE służy interesom bogatych kosztem biednych, brytyjscy robotnicy i 

mieszkańcy wiosek zagłosowali za wyjściem, a trzeci sektor zagłosował za pozostaniem. 

Pomimo że brytyjskie społeczeństwo, jak inne kraje europejskie, ma wyższą klasę 

średnią zawdzięczającą swoje bogactwo UE, to odwrotnie do innych wielkich krajów 

europejskich, ma też potężną arystokrację. Przed II wojną światową, ta klasa miała 

wszelkie korzyści proponowane przez UE, ale też bogactwo, którego nie mogła już 

oczekiwać od Brukseli. Dlatego arystokracja postanowiła zagłosować za Brexitem wbrew 

wyższej klasie średniej, co wywołało kryzys w klasie rządzącej. 

W końcu wybór Theresy May na premiera miał na celu zachowanie interesów narodu 

wszystkich klas (« Global Britain »). Ale sprawy nie poszły zgodnie z zamierzeniami. 

 Przede wszystkim, Mrs. May nie była w stanie zakończyć preferowanego 

porozumienia z Chinami, i miała trudności ze Wspólnotą Brytyjską, z którą z czasem 

więzi się rozluźniły.  

 Następnie, napotkała na problemy z mniejszościami szkockimi i irlandzkimi, 

zwłaszcza skoro jej większość obejmuje irlandzkich protestantów trzymających się 

swoich przywilejów.  

 Poza tym, wpadła w ślepe nieprzejednanie Berlina i Brukseli.  

 I w końcu będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniami i pytaniami o „specjalnych 

relacjach wiążących jej kraj z USA. 

Problem ujawnił się po wniosku o Brexit 

Po tym jak na próżno próbowano kilku dostosowań traktatów, Brytania 

demokratycznie głosowała za Brexitem 23 czerwca 2016. Wyższa klasa średnia, która nie 

wierzyła, że może się to zdarzyć, natychmiast podjęła próbę unieważnienia ich wyboru. 

Mówiono o organizowaniu drugiego referendum, tak jak to miało miejsce w Danii w 

związku z traktatem z Maastricht. To nie wydawało się możliwe, dlatego dokonano 

rozróżnienia pomiędzy „twardym Brexitem” (bez nowych porozumień z UE) i „miękkim 

Brexitem” (z utrzymaniem różnych wcześniej istniejących umów). 

Prasa twierdziła, że Brexit będzie katastrofą gospodarczą dla Brytyjczyków. W 

rzeczywistości przeprowadzone przed referendum badania, a więc przed tą debatą, 

wszystkie potwierdzają, że pierwsze 2 lata po brytyjskim Brexicie z Unii będą 
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recesywne, ale że UK szybko dojdzie do siebie i wyprzedzi Unię. Opozycji wobec 

rezultatów referendum – a zatem opozycji wobec głosu społeczeństwa – udało się 

utrudniać wniosek. Powiadomienie o brytyjskim wyjściu złożył Komisji rząd z 9-

miesięcznym opóźnieniem – 29 marca 2017. 

14 listopada 2018 – 2 lata i 4 miesiące po referendum – Theresa May skapitulowała i 

przyjęła niekorzystne porozumienie z Komisją Europejską. Ale kiedy przedstawiła je 

rządowi, siedmiu z jej ministrów zrezygnowało, łącznie z ministrem zajmującym się 

Brexitem. Najwyraźniej przeoczył elementy tekstu które wyznaczyła mu premier. 

Dokument ten zawiera dyspozycję absolutnie nie do przyjęcia dla suwerennego 

państwa, jakiekolwiek by ono nie było. Ustanawia on nieokreślony okres przejściowy, w 

trakcie którego UK nie będzie już uważane za członka Unii, ale będzie jednak 

zobowiązane do przestrzegania jej zasad, w tym tych, których jeszcze nie przyjęto. 

Za tym przebiegłym spiskiem ukrywają się Niemcy i Francja. 

Kiedy tylko poznano rezultat referendum, Niemcy zdały sobie sprawę, że Brexit 

doprowadzi do straty kilku miliardów euro w ich PKB. Dlatego rząd Merkel zaczął 

działać – nie w adaptacji własnej gospodarki, a sabotowaniu wyjścia Brytanii z Unii. 

Jeśli chodzi o francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, reprezentuje europejską 

wyższą klasę średnią, dlatego sprzeciwia się Brexitowi. 

Ludzie za politykami 

Kanclerz Merkel wiedziała, że może liczyć na przewodniczącego Unii, Polaka 

Donalda Tuska. W rzeczywistości ten człowiek nie zajmuje tego stanowiska dlatego, że 

jest byłym premierem swojego kraju, a z dwóch innych powodów – w czasie zimnej 

wojny jego rodzina, członkowie mniejszości kaszubskiej, wolała Amerykę a nie Związek 

Sowiecki, i oprócz tego, Tusk jest przyjacielem Angeli Merkel z dzieciństwa. 

Tusk rozpoczął od zakwestionowania brytyjskiego udziału w przyjętych przez Unię 

wieloletnich programach. Gdyby Londyn miał płacić sumy na które się zgodził, nie byłby 

w stanie opuścić Unii bez zapłacenia exit-podatku / wyjściowego £55-60 mld. 

Byłego francuskiego ministra i komisarza Michela Barniera mianowano na głównego 

negocjatora z Brytanią. Barnier już zrobił sobie szereg silnych wrogów w City, które źle 

potraktował podczas kryzysu w 2008. Co więcej, brytyjscy finansiści marzą o 

wymienialności chińskiego juana na euro. 
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Na asystentkę Barnier wybrał Niemkę Sabine Wey, i w rzeczywistości to ona 

prowadzi negocjacje, mając za zadanie zagwarantowania ich fiaska. 

Jednocześnie człowiek który „wymyślił” karierę Emmanuela Macrona, były szef 

Inspectorate General of Finances, Jean-Pierre Jouyet, został mianowany na francuskiego 

ambasadora w Londynie. Jest przyjacielem Barniera, z którym zajmował się kryzysem 

finansowym 2008. Żeby zabić Brexit, Jouyet polega na konserwatywnym liderze 

przeciwnym May, przewodniczącym Komitetu ds. Zagranicznych w Izbie Gmin, o 

nazwisku płk Tom Tugendhat. 

Na asystentkę w ambasadzie francuskiej w Londynie Jouyet wybrał małżonkę 

Tugendshata – Anissia Tugendhat, absolwentkę elitarnej École Nationale 

d’Administration. 

Kryzys dojrzał podczas szczytu Rady Europejskiej w Salzbourgu we wrześniu 2018. 

Theresa May przedstawiła konsensus, który udało jej się ustanowić w swoim kraju, i że 

wielu innych powinno wziąć z niego przykład – plan Chequers (utrzymujący jedynie 

więzi Wspólnego Rynku między obu podmiotami, ale nie swobodny przepływ obywateli, 

usług i kapitału, i nie podlegający dłużej luksemburskiemu europejskiemu systemowi 

administracyjno-prawnemu). Donald Tusk brutalnie odrzucił ten plan. 

Teraz musimy się nieco cofnąć w czasie. Porozumienia, które położyły kres buntowi 

IRA przeciwko angielskiemu kolonializmowi, nie rozwiązały przyczyn konfliktu. Pokój 

nastał tylko dlatego, że UE zezwoliła zniesienie granicy między dwoma Irlandiami. Tusk 

zażądał, aby w celu zapobieżenia odrodzeniu się tej wojny narodowo-wyzwoleńczej 

Irlandię Północną zatrzymać w unijnym sektorze celnym. Oznacza to utworzenie granicy 

kontrolowanej przez Unię, przecinającej Zjednoczone Królestwo na dwie części, i 

oddzielenie Irlandii Północnej od reszty kraju. 

Podczas drugiej sesji Rady, przed głowami państwa i rządu, Tusk zatrzasnął drzwi 

przed Mrs May, pozostawiając ją sama. Publiczne upokorzenie, które nie mogło nie mieć 

konsekwencji. 

Refleksje o wyjściu z UE: Wszystkie te manipulacje świadczą o umiejętnościach 

liderów europejskich w politycznych sztuczkach. Wydaje się, że przestrzegają zasad 

bezstronności i wspólnie podejmują decyzje wyłącznie w celu służenia interesowi 

ogólnemu (mimo że ten deklarowany motyw jest obalany wyłącznie przez 
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Brytyjczyków). W rzeczywistości niektórzy z tych liderów bronią interesów swojego 

kraju ze szkodą dla swoich partnerów, zaś inni bronią interesów swojej klasy społecznej 

na szkodę wszystkich innych. Najgorsze jest oczywiście zagrożenie dla Brytanii – musi 

ono poddać się ekonomicznym warunkom Brukseli, albo będzie kolejna odsłona wojny o 

niepodległość w Irlandii Północnej. 

Takie postępowanie może jedynie doprowadzić do wskrzeszenia konfliktów 

wewnątrz europejskich, które wywołały dwie wojny światowe – konfliktów które Unia 

zamaskowała na swoim obszarze, a które dalej są nierozwiązane i trwają poza Unią. 

Świadomi że igrają z ogniem, Emmanuel Macron i Angela Merkel nagle wyszli z 

utworzeniem wspólnej armii, która obejmie Brytanię. Prawdą jest, oczywiście, że gdyby 

3 główne mocarstwa europejskie zgodziły się na utworzenie sojuszu wojskowego, to 

problem zostanie rozwiązany. Ale ten sojusz jest niemożliwy, gdyż niewykonalne jest 

zbudowanie armii bez podjęcia wcześniej decyzji kto będzie nią dowodził. 

Autorytaryzm ponadnarodowego państwa rozrósł się do tego stopnia, że podczas 

negocjacji o Brexicie, otworzył 3 inne fronty. Komisja wszczęła 2 procedury o sankcjach 

przeciwko Polsce i Węgrom, (na prośbę Parlamentu Europejskiego), oskarżając o 

systemowe naruszanie wartości UE – procedur których celem jest umieszczenie tych 2 

państw w tej samej sytuacji jak Brytanii w okresie przejściowym – ograniczanie 

poszanowania zasad UE bez żadnego wpływu na ich determinację. Poza tym, hamowane 

przez reformy, które obecnie toczą się we Włoszech, które działają wbrew jej ideologii, 

państwo ponadnarodowe nie pozwala Rzymowi na prawo budowania budżetu dla 

realizacji własnej polityki. 

Wspólny Rynek Wspólnoty Europejskiej umożliwił ustanowienie pokoju w 

zachodniej Europie. Jego następca, Unia Europejska, niszczy to dziedzictwo, i ustawia 

swoich członków jednego przeciwko drugiemu. 

Thierry Meyssan  Tłumaczenie : Ola Gordon 

Zródło : “Rozpad Unii Europejskiej?”, Thierry Meyssan, Tłumaczenie Ola 

Gordon, Sieć Voltaire, 30 listopada 2018,  

www.voltairenet.org/article204551.html 

Ilustracja tytułowa: Fot. za iamexpat.nl , 10.10.2018. / wybór wg.pco 

https://www.polishclub.org/2019/06/09/rozpad-unii-europejskiej/ 

https://www.voltairenet.org/auteur29.html?lang=pl
https://www.voltairenet.org/auteur125776.html?lang=pl
https://www.voltairenet.org/article204551.html
https://www.polishclub.org/2019/06/09/rozpad-unii-europejskiej/
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 : االقتصاد العربي –ثالثاً 

 اقتصاد العراق... مزيد من التأزم على وقع االحتجاجات وخسائر النفط - 10

 %11غير النفطية يفاقم الوضع االقتصادي... والبطالة بلغت  عدم تطوير القطاعات

 14:48 2019ديسمبر  10الثالثاء   صحافي مختص في الشؤون االقتصادية خالد المنشاوي

 

% من إيراداته الحكومية 90ويمثل نحو % من الناتج المحلي اإلجمالي للعراق 60النفط يشكل  

 (.)أ.ف.ب

في الوقت الذي يمر فيه االقتصاد العالمي بالعديد من األزمات، وبخاصة ما يتعلق بالحروب 

التجارية وتأثيرها على معدالت النمو التي تتجه إلى التباطؤ،واستمرار التوترات الجيوسياسية، 

مزيداً من األزمات إلى اقتصاد البالد المثقل  أضافت االحتجاجات التي يشهدها العراق أخيراً 

باألزمات الصعبة ، وذلك مع مرور االقتصاد العراقي بحالة من الضعف غير المسبوق راهناً، حيث 

يواجه عوامل عدة مثبطة ألدائه، تشمل أسباب ضعف وهشاشة داخلية، وأسباباً أخرى خارجية. وما 

لتي نتجت عن سيطرة تنظيم "داعش" على مساحة كبيرة إن تراجعت حالة عدم االستقرار األمني، ا

، حتى اندلعت تظاهرات واسعة، أدخلت البالد في موجة جديدة 2014من األراضي العراقية في عام 

من عدم االستقرار األمني، الممزوج باضطراب شديد في األوضاع السياسية، لتضيف مثبطات جديدة 

 .إلى أداء االقتصاد على المستوى الداخلي

 وفي ظل هذه األجواء، تسعى الحكومة العراقية إلى إخراج االقتصاد من حالة الضعف والتهاوي

التي يعيشها، عبر تبني مبادرات وسياسات تساعد على ذلك، وفي ظل هذه المعطيات تتزايد 

التساؤالت بشأن جدوى تلك السياسات والمبادرات، وما يمكن أن تصل إليه في المحصلة النهائية 

 مستقبالً.

 الحكومة تفشل في تطوير القطاعات غير النفطية

أن العراق يعد أحد أكبر منتجي النفط في العالم، حيث يفوق وتشير البيانات واألرقام الرسمية إلى 

ماليين برميل يومياً حالياً، وبسبب الظروف السياسية واألمنية وكذلك العسكرية،  4إنتاجه مستوى 

التي مرت بها البالد على مدار عقود، فإن البلد الغني بالنفط لم يستطع تطوير قطاعاته غير النفطية، 

 الرئيس للدخل بالنسبة إليه.فظل النفط المصدر 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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% من الناتج المحلي 60وتشير بيانات البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة إلى أن النفط يشكل 

% من الصادرات 99% من إيراداته الحكومية، كما أنه يسهم بنحو 90اإلجمالي للعراق، ويمثل نحو 

 اإلجمالية للبالد.

لألبحاث والدراسات المتقدمة"، إلى أنه نتيجة وأشارت دراسة بحثية أعدها "مركز المستقبل 

، وبالتحديد منذ منتصف 2014االعتماد الكبير على النفط، واجه االقتصاد صعوبات جمة منذ عام 

ذلك العام، عندما دخلت أسواق النفط العالمية مرحلة طويلة من الهبوط والتراجع لم تستفق منها حتى 

عار، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات منذ بداية التراجع، لم اآلن، حتى أن المستويات الحالية لألس

 .2014% من مستوياتها في النصف األول من عام 50تتجاوز نحو 

وعلى الرغم من أن االقتصاد العراقي اشترك في مواجهة تحدي تراجع أسعار النفط مع 

األمني التي يعيشها العراق االقتصادات المنتجة الرئيسة للنفط حول العالم، زادت حالة عدم االستقرار 

 2014منذ عقود من وطأة تراجع أسعار النفط عليه، ال سيما أن هذه الحالة ازدادت بداية من عام 

% من األراضي العراقية، بما تحويه من 40أيضاً، لدى سيطرة تنظيم "داعش" على نسبة تزيد على 

 مقدرات وموارد اقتصادية، ال سيما آبار النفط.

انعدام االستقرار التي يعيشها العراق، بسبب وجود "داعش" على أراضيه، خطط وأعاقت حالة 

االستثمار في البالد، وكان من أهم الخطط التي تضررت بسبب ذلك، خطة رفع الطاقة اإلنتاجية 

، والتي كانت ستؤدي، حال الوفاء بها، إلى 2020ماليين برميل يومياً بحلول عام  9للنفط إلى 

 الحالي.مضاعفة اإلنتاج 

 2013انتكاسة شديدة لالقتصاد منذ 

الدراسة أشارت إلى أنه نتيجة تلك األجواء غير المواتية، شهد األداء االقتصادي العراقي انتكاسة 

، تحول هذا النمو إلى انكماٍش صاٍف بحلول عام 2013% عام 7.6شديدة، فبينما بلغ معدل نموه 

، إلى 2013% في عام 4.5امة من الفائض بنحو %، كما تحولت الموازنة الع2.5، وبنحو 2017

% من الناتج المحلي اإلجمالي 13عجٍز صاٍف في السنوات التالية، وظل هذا العجز يرتفع إلى أن بلغ 

، ورغم تحسنه نسبياً في السنوات التالية، تظل التوقعات تشير إلى بلوغ ذلك العجز 2016في عام 

 .2019% من الناتج بنهاية عام 1.3نحو 

، إلى 2013% من الناتج المحلي اإلجمالي عام 31وبالتوازي، ارتفع الدين الحكومي من نحو 

ل الميزان 50، ويُتوقع أن يظل أعلى من 2017% عام 59 % خالل السنوات المقبلة، كما تحوَّ
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% عام 14.5إلى عجز تجاري بلغ  2011% من الناتج عام 10.9التجاري للعراق من الفائض بنحو 

 .2019% بنهاية عام 7.8توقع أن يبلغ نحو ، ويُ 2016

 %11البطالة تواصل االرتفاع إلى 

وتفاقمت المشكالت االقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين في العراق، وعلى رأسها 

%، تكشف تقديرات غير رسمية ارتفاعها إلى 11البطالة، وبينما تشير البيانات الرسمية إلى بلوغها 

%، ال سيما بين الشباب، وتسببت هذه المعطيات في اندالع موجة احتجاجات شعبية 20ما يزيد على 

 واسعة خالل الفترة األخيرة.

وسعياً منها إلى تجنب المزيد من التأزم والدخول في أزمات اقتصادية جديدة، تحاول الحكومة 

 600صدد تنفيذ نحو إحداث بعض التحسينات في األداء االقتصادي، وهناك تقارير تتحدث عن أنها ب

، لكن 2020مشروع استثماري، الستيعاب نحو مليون شاب من الباحثين عن عمل بحلول عام 

الحكومة ترهن هذا األمر بتوفر األجواء المناسبة من االستقرار وضبط الحدود والقوانين المنظمة 

 لألعمال على المستوى الوطني.

كشف أعضاء في مجلس النواب عن قيمة الموازنة  واستمراراً لحالة التأزم التي تعيشها البالد،

مليار دوالر، لكنهم ذكروا أن هذه الموازنة تواجه بدورها  133بقيمة  2020العامة العراقية لعام 

معضلة عدم توفر اإليرادات، جراء استمرار ضعف أسعار النفط العالمية، وعدم توفر الموارد 

 المحلية الكافية لتعويض ذلك التراجع.

 ضخم في الموازنة الجديدةعجز 

مليار دوالر، كما ذكر أعضاء  4.2ونتيجة إلى ذلك يتضمن مشروع الموازنة عجزاً يبلغ نحو 

البرلمان العراقي أن الموازنة تعتمد على االقتراض من النظام المصرفي المحلي بشكل واضح، في 

واء الداخلية أو وقت أجمعوا فيه على أن "هناك صعوبة كبيرة في الحصول على القروض، س

 الخارجية، األمر الذي من شأنه إضعاف القدرة على اإلبقاء على النفقات التشغيلية على حالها".

ورجحت الدراسة أن تستمر مظاهر األزمة االقتصادية في العراق خالل الفترة المقبلة، ال سيما 

وب لتعزيز مظاهر في ظل اعتماد االقتصاد على النفط، حيث إن إحداث التحول الهيكلي المطل

 التوازن في أي اقتصاد يحتاج إلى عقود طويلة.

كما أن حالة عدم االستقرار التي تعيشها البالد حالياً، والمتوقع أن تمتد إلى فترة غير قصيرة في 

المستقبل، ستترك العراق مرهوناً بالقطاع النفطي، ال سيما أن الحكومة لن يكون بمقدورها تنفيذ 
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الالزمة، والتي تقوم على التنويع واستدامة النمو ومواجهة العيوب الهيكلية في  الخطط االقتصادية

 االقتصاد الكلي.

وفي مثل هذه الظروف فإن الحكومة العراقية سوف تركن إلى االعتماد على ما تحتكم عليه من 

المرتبة مليار برميل كاحتياطيات نفطية مؤكدة، والتي يحتل بها العراق  147موارد نفطية تصل إلى 

 الرابعة عالمياً في حجم االحتياطيات، بعد فنزويال والسعودية وإيران.

https://www.independentarabia.com/node/77756/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7 

 

 مليون دوالر و"المونديال" يتأزم 137ميزانية قطر "صادمة"... الفائض يتراجع إلى  - 11

 مليار دوالر 58إنفاق "هزيل" على المشروعات الرئيسة... واإليرادات تستقر عند 

 15:08 2019ديسمبر  17الثالثاء   اندبندنت عربية 

قطر تواجه صعوبات مالية كبيرة في استكمال المشروعات الخاصة  

 (.بـ"المونديال" المقبل )أ.ف.ب

% 1.9بنسبة  2020إنفاقها خالل العام أعلنت الحكومة القطرية، أمس االثنين، اعتزامها زيادة 

 58مليار لاير قطري ) 210.5عن حجم اإلنفاق في ميزانية العام الحالي، في ميزانية جديدة بقيمة 

مليار دوالر أميركي( إلتمام مشروعات للبنية التحتية، تشمل منشآت لبطولة كأس العالم لكرة القدم 

2022. 

الخليجية الغنية بالغاز في خمس سنوات مالية، وتأتي بعد عام من وهذه هي أكبر ميزانية للدولة 

إنفاق ضخم على مشروعات للبنية التحتية، لكن تشير التقارير واألرقام الرسمية إلى أن قطر تواجه 

 صعوبات مالية كبيرة في استكمال المشروعات الخاصة بـ"المونديال" المقبل.

ا دول مجاورة في منتصف مثل السعودية وتضررت قطر بشدة من مقاطعة فرضتها عليه

في إطار خالف حول مسائل أمنية، لكنها استخدمت بعضاً  2017 واإلمارات والبحرين ومصر عام

 من احتياطياتها المالية الضخمة لحماية بنوكها ودعم النمو االقتصادي.

https://www.independentarabia.com/node/77756/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://www.independentarabia.com/node/77756/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://www.independentarabia.com/node/77756/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://www.independentarabia.com/node/77756/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://www.independentarabia.com/node/77756/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://www.independentarabia.com/node/77756/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://www.independentarabia.com/node/77756/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104261
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لعام مع توفير وقالت وزارة المالية في بيان أمس "تركز الموازنة على زيادة كفاءة اإلنفاق ا

المخصصات المالية الالزمة الستكمال المشاريع الرئيسة حسب الجدول الزمني المعتمد". ومن 

مليار دوالر(،  58مليار لاير )نحو  211دون تغيير عند  2020المتوقع أن تبقى اإليرادات خالل عام 

 دوالراً للبرميل. 55وذلك على أساس افتراض لسعر النفط عند 

 ع بنسب ضخمةالفائض يتراج

وربما تشكل األرقام الخاصة بالفائض المتوقع في الميزانية المقبلة، أكبر صدمة في األرقام التي 

مليون  500أعلنتها الحكومة القطرية أمس، حيث توقعت وزارة المالية أن تحقق قطر فائضاً قدره 

مليار دوالر(  1.2ر لاير )مليا 4.4مليون دوالر( العام المقبل، مقارنة مع فائض بلغ  137.36لاير )

 %.88.6مليار دوالر(، مسجالً انخفاضاً بنسبة  1.063مليار لاير ) 3.9هذا العام، فاقداً نحو 

وقال وزير الخارجية القطري األسبوع الماضي إن "تقدماً طفيفا" تحقق أخيراً في سبيل تسوية 

دية لحضور قمة سنوية للمجلس، الخالف، بعد أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء القطري إلى السعو

 .2017وهو أعلى تمثيل قطري منذ 

وأمس، وخالل مناقشاته في منتدى شباب العالم، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن 

 موقفه من المصالحة مع قطر لم يتغير، وأن المطالب ما زالت قائمة.

 زيادة طفيفة في اإلنفاق على المشاريع

العام المقبل، تشير األرقام التي أعلنتها وزارة المالية القطرية أمس، إلى أن الحكومة وبالنسبة إلى 

مليار دوالر( على مشروعات رئيسة، بزيادة  24.72مليار لاير ) 90القطرية تعتزم إنفاق نحو 

 %، وهي أكبر حصة من إجمالي الميزانية.0.6طفيفة تبلغ نحو 

زام الدولة باستكمال المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة وقال البيان إن ذلك يؤكد استمرار الت

، وأوضحت 2022والتعليم والمواصالت، باإلضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 

مليار  3.15مليار لاير ) 11.5"المالية القطرية" أنه من المقرر ترسية مشروعات جديدة بقيمة 

 دوالر( خالل العام المقبل.

مليار لاير  59% إلى 3.3متوقع أن تزيد مخصصات إنفاق الرواتب واألجور بنسبة ومن ال

مليار دوالر(، ويأتي هذا االرتفاع ألسباب منها تعيين طواقم لتشغيل مشاريع أُنجزت أخيراً  16.2)

 مثل مترو الدوحة.
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ف، إنه ووفقاً لوكالة "رويترز"، قال العضو المنتدب لدى شركة "مينا أدفايزرز"، روري فاي

الرئيسة تلك،  2022يمكن لقطر تحمل اإلنفاق بسهولة، واآلن وقد اكتملت مشروعات البنية التحتية 

 مثل المترو، هم يتطلعون إلحياء مشروعات كانت تأجلت للتركيز على المشاريع ذات األولوية.

 ضغوط كبيرة تواجه الميزانية العامة

القطرية بضرورة تفادي تأخير تطبيق ضريبة وفي تقرير سابق، طالب البنك الدولي الحكومة 

القيمة المضافة الضرورية لخفض تأثير تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة، في الوقت الذي 

مليار دوالر(، ما  57.96مليار لاير ) 211يشهد الناتج المحلي اإلجمالي لقطر ثباتاً عند مستوى 

د العامة للدولة وعدم زيادة الضغوط واألعباء التي يتطلب ضرورة التحرك سريعاً لزيادة الموار

 تواجهها المالية العامة في قطر.

وكشف تقرير البنك الدولي آلخر المستجدات االقتصادية في منطقة الخليج، أن معدل النمو 

، بسبب ضعف أسعار النفط ووفرة 2019االقتصادي في المنطقة تراجع بدرجة ملحوظة خالل عام 

 ي منه.المعروض العالم

وفي قطر، يتوقع تقرير البنك الدولي أن يسجل االقتصاد القطري معدل نمو متواضعاً قدره 

 .2021% في عام 3.2و 2020% خالل 1.5قبل أن تتسارع وتيرته إلى  2019% خالل عام 0.5

ويتعزز معدل النمو بفضل الزيادة في إنتاج الغاز مع بدء تشغيل مشروع غاز برزان الجديد، 

لقطاع غير النفطي مدعوماً ببرنامج االستثمارات الحكومية الذي يستهدف قطاع البنية التحتية وكذلك ا

 والقطاع العقاري.

https://www.independentarabia.com/node/79511/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-

%D8%A5%D9%84%D9%89-137-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-

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

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84 

 

 

 

 

https://www.independentarabia.com/node/79511/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-137-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://www.independentarabia.com/node/79511/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-137-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://www.independentarabia.com/node/79511/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-137-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://www.independentarabia.com/node/79511/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-137-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://www.independentarabia.com/node/79511/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-137-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://www.independentarabia.com/node/79511/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-137-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://www.independentarabia.com/node/79511/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-137-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://www.independentarabia.com/node/79511/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-137-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
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 األعياد في لبنان... اقبال خجول للسياح والمغتربين وال قدرة شرائية للمواطن - 12

 في المئة لمنافسة االسواق المجاورة 50النقابات السياحية تتكاتف: االسعار ستُخفض بنسبة 

 0:51 2019ديسمبر  7السبت   jessytradmtv@ صحافية جيسي طراد

 

 5لبناني يدفع عربته بين الوحول ومياه األمطار في منطقة الناعمة الجنوبية يوم الخميس 

 الحالي )أ. ف. ب.( ديسمبر

لم تتزين بيروت واألسواق الرئيسية في المناطق المجاورة بحلة األعياد كما العادة هذا العام... 

فاألزمة االقتصادية السياسية المستفحلة واالنتفاضة الشعبية المستمرة طغت على موسم يُعد من االهم 

 للقطاعات السياحية عامة وللبنان خاصة.

في المئة تقريباً من الناتج المحلي اإلجمالي في لبنان، تساهم ايضاً  7التي تساهم بنسبة فالسياحة 

 155في المئة من الناتج بشكل غير مباشر، ليؤمن القطاع وظائف مباشرة ألكثر من  12.5بنسبة 

 .2018ألف عامل لبناني مسجلين بحسب أرقام عام 

والبناء، من مقومات االقتصاد اللبناني، ومع تراجع قطاع حيوي يُعتبر إلى جانب قطاَعي المالي 

مليار دوالر  10مستويات النمو، المتوقع أن تكون سلبية هذا العام، تراجعت االيرادات السياحية من 

 سنوات. 3في المئة في  65أي بخسارة  2019مليار دوالر متوقعة عام  3.5إلى  2016في عام 

حي الذي يترقب موسم االعياد لينقذه من اقفاالت محتمة مع أرقام ألقت بثقلها على القطاع السيا

 .2020بداية العام 

 القطاع السياحي يواجه االفالس

يمر القطاع السياحي بأسوأ مراحله بحسب أمين عام اتّحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي، 

عامالً مهماً الدخال  فالقطاع السياحي أول قطاع يقفل أبوابه وآخر قطاع يعود إلى العمل، علماً أنه

 سيولة من النقد االجنبي إلى لبنان، وهو اليوم بخطر.

فمكونات القطاع السياحي من فنادق ومكاتب سفر وتأجير سيارات ومطاعم ومالهي كلها شهدت 

في المئة خالل الشهرين الماضيين. ويبيّن بيروتي أن  60تراجعاً في حجم اعماالها فاق مستوى 

الصيف كان جيداً وايراداته حمت نوعاً ما القطاع اال أن االستمرار إلى ما بعد الموسم السياحي في 

 فترة األعياد قد يكون صعباً في ظل غياب صدمات ايجابية.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
https://twitter.com/jessytradmtv
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في المئة فيما كانت في األعوام  30وعن حجوزات األعياد، أفاد بيروتي بأنها تتحرك حاليا حول 

ة "وهؤالء من األجانب القادمين من المغرب في المئ 90الماضية وفي مثل هذا الوقت تالمس 

والعراق والجزائر وبعض الدول االوروبية من الذين حجزوا قبل أشهر وانما قدومهم ليس مؤكداً"، 

فيما أشار إلى أن السائح الخليجي غائب تماماً، فبعد انطالقة االحتجاجات الشعبية اعادت دول الخليج 

 تحذير رعاياها من القدوم الى لبنان.

نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار األشقر كشف أن نسبة اإلشغال في الفنادق ال تتجاوز حالياً 

في المئة، وإن هذا الواقع لم يشهده القطاع في تاريخه، وتحديداً في مثل هذه األيام من السنة حيث  10

 في المئة. 70كانت نسبة اإلشغال تتجاوز 

في المئة خالل  65السفر أن األعمال تراجعت بنسبة وأظهرت أرقام نقابة مكاتب السياحة و

الشهرين الماضيين فالسياحة الواردة إلى لبنان "معدومة"، والسياحة الصادرة بحسب عبود تأثرت 

كثيراً بسبب اإلجراءات المصرفية وارتفاع سعر صرف الدوالر في السوق الموازي ما فاقم خسائر 

 الشركات.

غاء برامجها للرحالت المنظمة عادةً خالل فترة االعياد في ظل كما عمدت مكاتب السفر إلى ال

 تراجع الطلب.

ويعول القطاع بحسب جان بيروتي على فترة األعياد لتأمين استمراريته واال فاالقفاالت ستتوالي 

 .2020مع بداية العام 

 المطاعم والمالهي أكبر المتضررين

مغترب وانما ايضا السياحة الداخلية بحسب خسر قطاع المطاعم والمالهي ليس فقط السائح وال

نقيب أصحاب المطاعم والمالهي والمقاهي والباتيسري طوني الرامي وهو أحد أكبر المتأثرين 

 باألزمة الحالية.

آالف عاملة في هذا القطاع أقفلت أبوابها في ظل عدم  7000مؤسسة من إجمالي  500فبحدود 

ة الشرائية والسيولة والعامل النفسي، والحركة الخجولة التي توفر العوامل األساسية للسياحة كالقدر

يشهدها القطاع تقتصر على المطاعم السريعة والحانات الصغيرة فيما المؤسسات الكبرى التي ترزح 

 تحت اكالف تشغيلية يومية كبيرة تواجه خطر االقفال مع بداية العام.

 خطة الساعات األخيرة االنقاذية

الرامي لـ "اندبندنت عربية" أن القطاعات السياحية اجتمعت يوم الجمعة وكشف النقيب طوني 

في غرفة التجارة والصناعة في بيروت وناقشت خطةً للنهوض بالقطاع سريعاً أساسها خفض 
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في المئة لمنافسة األسواق المجاورة كتركيا وجذب السائح العراقي والمصري  50األسعار بنسبة 

هذه المبادرة منتصف االسبوع المقبل لتحريك السياحة الداخية ايضاً  واألردني على أن يتم اطالق

كما تنسق النقابات السياحية مع  وتشجيع المغتربين اللبنانيين على زيارة لبنان خالل فترة االعياد.

 الطيران الوطني لحّضه على اعتماد اسعار تشجيعية للقادمين الى لبنان خالل فترة االعياد.

االسابيع المقبلة ستكشف عن أسعار تنافسية للمالهي والمطاعم خاصة التي وأكد الرامي أن 

 وبهذه الخطوة تسعى إلى االستمرار وتأمين السيولة االزمة ولو على حساب األرباح.

وعن حفالت رأس السنة يكشف الرامي أن الحفالت لن تغيب ولو أن الفنانين االجانب سيغيبون 

 ن لتكون السهرات محلية وبأسعار تشجيعية.كما فناني الصف األول اللبنانيي

يخوض القطاع السياحي معركة البقاء في ظل اشتداد االزمة االقتصادية والمالية وتراهن 

مؤسساته على تضامن اللبناني المغترب مع بلده وجذب موطني دول الجوار مَمن اعتادو زيارة لبنان 

األكبر يبقى على تشكيل حكومة "منطقية" عبر طرح برامج ترفيهية بأسعار تنافسية كما الرهان 

تستجيب مطالب الشارع وتقنع المجتمع الدولي في األيام القليلة المقبلة، فالوضع االقتصادي ال 

 يحاصر أصحاب العمل والعمل فقط وانما يحاصر ايضاً السلطة السياسية.

https://www.independentarabia.com/node/77011/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-

%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-

%D8%AE%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-

%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 

 

 هروب رؤوس األموال يعصف باالقتصاد العراقي - 13

تفشي الفساد والفوضى اإلدارية يهددان االستقرار المالي وسط إرتفاع المديونية وتعثر 

 االصالحات

 13:19 2019أكتوبر  6األحد   إندبندنت عربية 

 (بالد )أ.باندالع مظاهرات العراق تعجل بهروب رؤوس األموال من ال 

يشهد العراق هجرة رؤوس األموال للخارج وسط معاناة أصحاب األعمال بسبب الوضع األمني 

غير المستقر وتعرضهم لتهديدات مستمرة للتصفية، باإلضافة إلى المخاوف الكبيرة التي تسيطر على 

https://www.independentarabia.com/node/77011/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77011/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77011/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77011/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77011/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77011/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/node/77011/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/82036
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عوامل أخرى الشركات العربية واألجنبية من اختبار السوق العراقية حتى مع تحسن األمن، في ظل 

 بالروتين الحكومي وارتفاع معدالت الفساد. مرتبطة

وتبرز األزمة الحقيقية في ضعف القدرة على توطين رؤوس األموال المحلية وهروب الكفاءات 

للخارج، مما يؤثر سلبا على جذب التدفقات الخارجية، ال سيما أن "رأس المال جبان دائما" وبحاجة 

 بمستقبل االقتصاد العراقي في مقدمتها األمن.إلى عدة عوامل للثقة 

وأخفقت الحكومات العراقية في إعادة التوازن للقضاء على أزمة هروب رؤوس األموال وإتاحة 

فرص استثمارية جيدة السيما بقطاع النفط والغاز الذي تحتكره الحكومة وشركاؤها من شركات النفط 

 العالمية.

قتصاديا كبيرا للعراق في ظل الظروف المالية التي ويمثل هروب رؤوس األموال تحديا ا

يعيشها، وانعكاس ذلك على ارتفاع حجم المديونية وانخفاض حجم األعمال وضعف اإلنتاج وبالتالي 

تفاقم أزمة البطالة، مما يلقي اللوم على القرارات السياسية الخاطئة التي تحرك المشهد االقتصادي 

 واألمني للدولة الغنية بالنفط.

 العراق يسير في االتجاه الخاطئ باألعمال التجارية

وفي هذا الصدد، أكد السفير األميركي في العاصمة بغداد ماثيو تولر، أن العراق يسير في االتجاه 

الخاطئ باألعمال التجارية، وسط معوقات أمام جذب االستثمارات األجنبية، في أن مناخ االستثمار ال 

ن األميركيين وغيرهم من المستثمرين الدوليين، وتعد قدرة الشركات يزال يشكل تحدياً للمستثمري

 هناك على تحقيق الربح عامالً حاسماً في تحديد استعدادها لالستثمار من عدمه.

الذي انعقد منتصف الشهر الماضي، أنه  2019وقال تولر، في كلمته خالل منتدى العراق للطاقة 

بدون تحقيق عوائد مالية كافية، فإن شهية المستثمرين  يجب على الحكومة العراقية أن تدرك أنه

لتحمل المخاطر المالية في القطاعات التي تتطلب رأس المال كبير مثل قطاع الطاقة ستكون محدودة 

 جدا.

 168ويرى السفير األميركي أن العراق يسير باالتجاه الخاطئ ال سيما بعدما انخفض من المرتبة 

في  171حول سهولة ممارسة األعمال التجارية إلى المركز  2018ام في تقرير البنك الدولي لع

، ألن البنك الدولي حدد عدداً من عوامل المخاطر فيما يخص العراق، بما في ذلك 2019تقرير لعام 

عدم قدرة الناس في الحصول على االئتمان وعدم وجود آلية فعالة لحل حاالت اإلفالس، ومع ذلك، 

دده البنك وهو التحديات التي يواجها األفراد والشركات في الحصول على هناك عيب رئيس آخر يح

 الكهرباء.
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وذكر تولر أن العراق يفتقر إلى كيان تنظيمي مستقل يراقب األداء وموثوقية اإلمداد بالكهرباء 

والروادع المالية التي تهدف إلى الحد من انقطاع التيار الكهربائي وتحقيق الشفافية في النظام 

ستخدم على االنترنت إليصال التعريفات الكهربائية، فيما يعد استهالك الغاز أكثر من أي مكان الم

آخر في العالم، وهذه العملية فيها تبذير وغير فعالة وتتعارض مع االكتفاء الذاتي من الطاقة في 

الطاقة  العراق، ويجب أن يتم استثمار هذا الغاز ومعالجته وإيصاله كمواد وسيطة لتزويد محطات

 بالوقود وذلك كلها عوامل طاردة لالستثمارات األجنبية.

 تعديالت لضبط خروج ودخول األموال

وفي محاولة لضبط خروج األموال من البالد، أعلن البنك المركزي العراقي، أواخر سبتمبر 

)أيلول( الماضي، عن إدخال تعديالت في ضوابط التصريح عن األموال الداخلة إلى العراق 

 خارجة منه.وال

وقال المركزي، في بيان، "إن التعديل األول لضوابط التصريح عن األموال عند إدخالها أو 

، وهذا 2020إخراجها عبر الحدود العراقية تدخل حيز التنفيذ في شهر فبراير )شباط( من عام 

ها في تلك االيضاح لتجنيب المواطنين والمسافرين المساءلة القانونية عن المخالفات المنصوص علي

 الضوابط خالل نقل األموال عبر الحدود".

وشمل التعديل منح السلطات صالحية تفتيش األشخاص ومعاينة أمتعتهم للتحقق من صحة 

المعلومات المصرح عنها، عند التحقق أو الشك في حصول تصريح كاذب أو حالة االمتناع عن 

ا هي أموال غير مشروعة، وحددت أن المبالغ التصريح أو في حالة االشتباه بأن األموال الجاري نقله

آالف دوالر أميركي  10المسموح بإدخالها أو إخراجها من وإلى أراضي العراق تتضمن المبالغ دون 

 أو ما يعادلها بالعمالت األخرى، حسب بيان المركزي.

صريح ألف دوالر يجب الحصول على ت 20آالف إلى  10وأورد البيان أن المبالغ التي تزيد على 

بشأنها مع ضرورة إبراز ما يؤيد الغرض من إدخال أو اخراج هذه المبالغ، وفي حالة عدم توفر 

 يوما من تاريخ التصريح. 30المستندات الثبوتية يقوم المسافر بتقديم تعهد بجلب تلك المستندات بعد 

ا بالعمالت ألف دوالر أميركي، أو ما يعادله 20فيما يمنع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد على 

األخرى، وتكون عملية إدخال تلك المبالغ أو إخراجها عن طريق المؤسسات المالية حصراً، كما يمنع 

إدخال أو إخراج مبالغ تزيد على مليون دينار عراقي حتى وإن تم التصريح عنها، ويتم حجز المبلغ 

 وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية.

  لعامةتفشي الفساد الحكومي يهدد المالية ا
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وال يزال العراق يعاني مع تزايد حاالت الفساد بالحكومات المتعاقبة منذ سقوط نظام صدام حسين 

. ويحتل العراق المراكز األخيرة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية. 2003في 

قبض بتهم تتعلق أمر  2000، كشفت هيئة النزاهة العامة عن إصدار أكثر من 2018وخالل العام 

مسؤوالً حكوميا  290، مبينة أن من بين الصادرة بحقهم أوامر قبض 2017بالفساد في العراق خالل 

 بينهم وزراء.

وتشير تقارير منظمة الشفافية العالمية إلى أن حجم المال المنهوب في فترة ما بعد الرئيس األسبق 

 169لبلدان األكثر فساداً محتالً المرتبة مليار دوالر. والعراق مصنف بين ا 300صدام حسين بلغ 

 بلداً )بحسب منظمة الشفافية العالمية في تقريرها األخير(. 180من أصل 

وكانت هيئة النزاهة العراقية، أعلنت في بيان عن استعادة أكثر من مليار دوالر خالل النصف 

د، فيما قادت التحقيقات إلى األول من العام الحالي، في خطوة تكشف مدى الفساد المستشري في البال

 منها خالل النصف األول من هذا العام 407أمرا توقيفا، نُفذ  857إصدار السلطات القضائية 

أمر استقدام، وتوقيف وقبض وإحالة بحق وزراء ومسؤولين بدرجة  34وأورد البيان، "صدور 

ها أو التي صدرت أحكام قضائي -وزير، وأن األموال العامة التي استُرجعت  أو منعت  -ة بردِّ

وأوقفت الهيئة هدرها، وتمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها أكثر من تريليون 

 دينار خالل النصف األول".

بين الدول األكثر فساداً في  12ويعاني العراق منذ سنوات فسادا كبيرا، ويأتي في المرتبة الـ

 ة.العالم، وفقا لمنظمة الشفافية الدولي

 تسيرب سرعة "السلحفاة" إعادة اإلعمار

دون مستوى الطموح، حيث قدرت   ال تزال عملية إعادة اإلعمار في العراق تسير بخطئ بطيئة

سنوات، فيما  10مليار دوالر على مدى  88.2الحكومة العراقية الحاجة الفعلية إلعادة إعمار البالد بـ

باء والمؤسسات الصحية والتعليمية والمؤسسات تعرضت البنى التحتية )مشروعات الماء والكهر

سنوات من القتال بين القوات  3الخدمية( في المحافظات الشمالية والغربية، إلى دمار كبير على مدى 

 .2014منتصف  الحكومية وتنظيم "داعش" الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البالد

، رصدت دول عربية 2018شباط( وفي مؤتمر إعادة العراق المنعقد بالكويت في فبراير )

مليار دوالر لدعم العراق، إال أن الدعم مرهون بتحسن  30وأجنبية ومؤسسات مالية عالمية نحو 

اإلصالحات السياسية والتشريعية والقضاء على الفساد بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب تعزيز 

 الوضع األمني.
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عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية تقرير االستثمار األجنبي المباشر الصادر  وكشف

)أونكتاد(، عن أن اإلمارات ومصر استحوذتا على استقطاب الكم األكبر من االستثمارات عربياً، فيما 

 حل العراق في المرتبة األخيرة من بين الدول األكثر جذباً لالستثمار.

قطاع كبير من المستثمرين  تخوف وتزيد حالة عدم الثقة بشأن مستقبل االقتصاد العراقي وسط

بشأن ضخ استثمارات جديدة مع تصاعد احتمالية نشوب حرب بين الواليات المتحدة وإيران، مما 

 يضرر باقتصاديات المنطقة ككل.

https://www.independentarabia.com/node/61651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%87%D8%

B1%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%B5%D9%81-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A 

 

 إلى إنشاء بورصة للذهب إلنهاء االحتكار والتهريب السودان يتجه - 14

 انفالت المنافذ البرية وضعف مستوى األمن في المطار فاقمت الظاهرة

 13:15 2019ديسمبر  4األربعاء   ismaelAli61@ صحافي سوداني اسماعيل محمد علي

 (منجم ذهب )بي أكس هير 

تتجه الحكومة االنتقالية السودانية إلى إنشاء بورصة لتحديد أسعار الذهب وفق األسعار العالمية، 

سيحفز المنتجين على بيع الذهب للحكومة وتفادي مخاطر التهريب، فضالً عن إنهاء احتكار بنك  ما

المركزي لشرائه من الشركات واألفراد العاملين في مجال التنقيب عن الذهب الذي يُعد  السودان

، مستحوذاً على 2011المورد الرئيس للعملة الصعبة داخل البالد، منذ انفصال جنوب السودان عام 

 في المئة من حقول النفط. 75

هم البورصة في توفير وتوقع خبراء في مجال التعدين في حديث لـ "اندبندنت عربية" أن تس

األسعار المجزية التي تحقق مصلحة المنتجين والحكومة معاً، إلى جانب إنعاش سوق الذهب في 

سنوات أي  3طناً قبل  73، مقارنةً بـ2018طناً مترياً بنهاية عام  94البالد، البالغ حجمه حوالى 

دان بنتيجة التقدم الكبير في هذا في المئة، الفتين إلى تسارع نمو التعدين في السو 27بزيادة بلغت 

 شركة ويستوعب قرابة مليونَي شخص، جلهم من الشباب. 460المجال الذي تعمل فيه 

 تحفيز المنتجين

https://www.independentarabia.com/node/61651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/61651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/61651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/61651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/61651/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/60116
https://twitter.com/ismaelAli61
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وأشار المحلل االقتصادي محمد الناير إلى أن "الحل األمثل لمكافحة التهريب يتمثل في إنشاء 

عالمي، األمر الذي سيحفز المنتجين على بورصة للذهب"، موضحاً أن "البورصة ستتعامل بالسعر ال

بيع الذهب للحكومة وتفادي مخاطر التهريب الذي يلحق خسارة مزدوجة، األولى تتمثل في التفريط 

بالموارد، أما الثانية، ففي فقدان العملة األجنبية". وأضاف أن وزارة المعادن ظلت تشكو من تهريب 

طناً  26أن العائد الذي يصل إلى خزينة الدولة يُقَدر بـ طناً تقريباً من الذهب سنوياً، في حين  90

تقريباً، مرجعاً تنامي تهريب الذهب في السودان إلى غياب األسعار التشجيعية وفرق السعر الكبير 

 بين السعر الرسمي وسعر السوق.

يرة في السياق ذاته، أكد الخبير االقتصادي ميرغني ابنعوف فقدان الحكومة السودانية كميات كب

من إنتاج الذهب بسبب اتجاه المعّدنين إلى تهريبه من مواقع اإلنتاج رأساً إلى أسواق خارجية، نظراً 

إلى فرض السلطات رسوم وضرائب عّدة عليه، فضالً عن تدني سعر الشراء المحدد من قبل 

مشترين  المصرف المركزي الذي يقّل كثيراً عن السعر العالمي، ما دفع منتجين كثر إلى البحث عن

يدفعون أكثر. وشّدد على أهمية وضع سياسات تشجيعية لإلنتاج والشراء بأسعار مجزية، وكذلك 

 ضرورة توجيه موجودات ومدخوالت الذهب نحو دعم االقتصاد الوطني وتعزيز قيمة العملة المحلية.

ة مع دول وعزا ابنعوف اتساع رقعة تهريب الذهب إلى ما يتمتع به السودان من حدود برية مفتوح

عّدة غير الحدود البحرية، حيث تمارس شبكات التهريب نشاطاً واسعاً لتهريب مختلف السلع إلى دول 

الجوار ومن أهمها الذهب، نظراً إلى ارتفاع أسعاره في الخارج مقارنةً بداخل البالد، ما صّعب مهمة 

الحدود، الفتاً إلى أنه كان مكافحة التهريب بالطرق األمنية والحراسات أو بوجود قوات أمنية على 

سهالً على الدولة القضاء على هذه الظاهرة، إذا كانت المنافذ محدودة ومحكمة، ومشيراً أيضاً إلى أن 

 الطبيعة الجغرافية والطبوغرافية تسهم بشكل كبير في إعاقة مالحقة المهربين في أحيان عّدة.

 فارق السعر

رئيس الوزراء عبدهللا حمدوك، إذ تضبط السلطات  يشّكل تهريب الذهب تحدياً كبيراً لحكومة

المختصة يومياً كميات كبيرة مهّربة عبر المعابر البرية والبحرية والجوية، على الرغم من الجهود 

في المئة من  70المبذولة للحد من هذه العمليات المستمرة منذ سنوات عّدة، وأفقدت خزانة الدولة نحو 

جه معّدنون تقليديون كثر وشركات تعدين إلى تهريب إنتاج الذهب، بسبب إنتاج البالد السنوي، إذ يت

سياسات البنك المركزي في شراء المنتج وفق سعر الدوالر الرسمي )يعادل سعر الدوالر رسمياً 

جنيهاً في السوق الموازي(، بينما يفّضل المنتجون تهريب المعدن األصفر  82جنيهاً مقابل  45.12

 الدوالر المرتفع في السوق السوداء.لالستفادة من سعر 
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ويرّكز المهربون على الحدود البرية التساعها، بخاصة مع مصر وتشاد، وذلك من خالل اتباع 

أساليب مختلفة بدًءا من الطرق السرية، مثل وضع الذهب في أرحام اإلبل وأمعاء المهربين، وعبر 

ة وفي وضح النهار عبر مطار الخرطوم وسائل النقل األخرى البعيدة من الرقابة، أو بطرق علني

 الدولي، مستعينين بالصاالت الرسمية للتهريب إلى دبي.

ويعزو مدير هيئة الجمارك السودانية اللواء بشير الطاهر انتشار هذه الظاهرة إلى سهولة عملية 

سهم التهريب عبر مطار الخرطوم، نظراً إلى عدم مواكبته للتطور. وقال "المطار بشكله الحالي ي

بشكل كبير في تهريب الذهب وُضبطت بالفعل كميات كبيرة من المعدن الثمين المهّرب"، الفتاً إلى 

تورط موظفين رسميين في عمليات تهريبه عبر المطار. وتطابق قوله مع مدير هيئة الجمارك السابق 

هد النظام الفريق صالح الشيخ الذي ذكر أن "منفذ الفساد يكمن في المطار وتهريب الذهب في ع

السابق، كان يتم عبر صالة كبار الزوار في مطار الخرطوم"، في إشارة إلى مسؤولين بارزين كانوا 

 يستغلون نفوذهم لتهريب الذهب إلى الخارج.

 اإلنتاج والتصدير

وبحسب تقرير سابق لوزارة المعادن السودانية، فإن الفرق بين المنتَج من الذهب في السودان 

مليارات دوالر سنوياً. ويمثل تصدير الذهب  4و 3لى الخارج، تتراوح قيمته بين وبين المصدَّر إ

في المئة من إجمالي صادرات البالد خالل األعوام الثالثة األخيرة، فيما تشير تقارير  37نسبة 

في المئة من احتياطاته من الذهب والمعادن األخرى،  1رسمية إلى أن السودان لم يستهلك بعد سوى 

طن من الذهب كاحتياطي مؤكد،  500قَدر وفقاً لوزير التعدين السابق هاشم علي سالم، بنحو التي تُ 

مليار طن من الحديد، ويملك السودان مخزوناً  1.5إضافةً إلى آالف األطنان كاحتياطي غير مؤكد، و

 معدناً آخر، عالوة على األحجار الكريمة والنادرة. 40لنحو 

 بدايات التنقيب

رة التنقيب األهلي عن الذهب في السودان قبل ثماني سنوات من خالل استخدام وانتشرت ظاه

وقتها من الموارد األساسية التي تغذي الخزينة العامة، ولم  معدات تكاد تكون بدائية، إذ لم يكن الذهب

وعلى الرغم من أن الحكومة  يتعدَّ اإلنتاج الرسمي بضعة أطنان من مناجم تتركز في شمال البالد.

لسابقة سارعت إلى عقد شراكات مع رجال أعمال محليين وأجانب، لتوسيع رقعة التنقيب الرسمي، ا

والية من واليات  14في  الذي يجري إالّ أّن الكتلة األكبر من اإلنتاج ظلت من نصيب التعدين األهلي

 .18البالد الـ 
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ب العشوائي عن الذهب آالف أجنبي ينشطون في منجم للتنقي 3وأشارت بيانات رسمية إلى وجود 

ينتمون إلى قبائل منتشرة في دول غرب أفريقيا ولها امتداد  في إقليم دارفور المضطرب غرب البالد،

 في السودان، ما سهّل دخولهم، إضافة إلى اضطراب األوضاع األمنية هناك.

https://www.independentarabia.com/node/76311/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-

%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-

%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-

%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8 

 

 الفساد وسوء اإلدارة يكبالن االقتصاد العراقي - 15

 فرص عمل كافية%... ورغم ارتفاع عائدات النفط ال تتوفر 25البطالة بين الشباب تزيد على 

 14:48 2019أكتوبر  8الثالثاء   صحافي متخصص في الشؤون الدولية أحمد مصطفى

عراقيون يحتجون خارج مبنى مجلس محافظة البصرة للمطالبة بوظائف وخدمات  

 (حكومية أفضل )رويترز

اإلجراءات التي أعلنتها الحكومة العراقية في محاولة الحتواء االحتجاجات الواسعة ال يبدو أن 

في البالد تنجح حتى اآلن في امتصاص الغضب الشعبي غير المسبوق. ورغم أن العراق شهد 

، لكنها كانت إلى حد ما احتجاجات "ملونة سياسيا" ضمن 2016مظاهرات واحتجاجات واسعة في 

 اسية التي تطغى عليها أحزاب وجماعات طائفية، لبعضها ميليشيات مسلحة.صراعات النخبة السي

لكن االحتجاجات الحالية، التي تأتي بعد عام من تولي حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 

رئاسة الوزراء بدعم من األحزاب الطائفية الموالية إليران، عمادها الشباب وال تُرفع فيها شعارات 

طائفية، وإنما تترّكز على معارضة الفساد والتدهور االقتصادي، وتحتّج على فشل الحكومة حزبية أو 

 في حل مشكالت البالد االقتصادية.

ركزت اإلجراءات التي أعلنتها الحكومة على منح أراٍض للمواطنين وبناء وحدات سكنية، 

هريا لمدة ثالثة أشهر. لكن ألف دينار عراقي( ش 175دوالرا ) 145واألهم صرف إعانة بطالة بقيمة 

 تلك اإلجراءات لم تقنع المتظاهرين المطالبين بما قد ال تتحمله الحكومة، وهو القضاء على الفساد.

https://www.independentarabia.com/node/76311/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/76311/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/76311/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/76311/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/76311/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/76311/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/76311/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://www.independentarabia.com/node/76311/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
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واضطرت الحكومة إلى اإلعالن، االثنين، عن إجراءات اقتصادية جديدة ستعلن عنها الحقا. 

لة أن هؤالء الشباب العراقيين وتعهد الرئيس العراقي، برهم صالح، محاربة الفساد. لكن المشك

المتظاهرين غير المنتمين سياسيا سمعوا هذه الوعود مرارا وتكرارا من قبل على مدى السنوات 

الماضية، بينما ال يرون أي تحسن. على العكس، كلما زاد دخل البالد بزيادة إنتاج النفط وتصديره 

 يزداد البؤس االقتصادي لقطاعات واسعة من العراقيين.

كر أن االحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر جاءت ردا على الرّد األمني على تجمع خريجين يذ

أمام مصالح حكومية الشهر الماضي مطالبين بفرص عمل. وبسرعة، انتشر الغضب بين آالف 

الخريجين العاطلين وفئات أخرى مهمشة، بينما يرون المسؤولين والقيادات الطائفية السياسية تهدر 

 بشكل مستفز.األموال 

 خلفية بائسة

، يسعى العراق إلعادة اإلعمار بعد 2003البريطاني للعراق في  -منذ الغزو واالحتالل األميركي

ما خلفته الحرب وسنوات الحصار الطويلة التي سبقتها. لكن صعود الطائفية والنزعات العرقية وقف 

حيد هو استعادة العراق قدراته اإلنتاجية عقبة أمام أي تنمية اقتصادية حقيقية. وربما كان النجاح الو

 في قطاع النفط.

، كّرست الحكومة أغلب موارد البالد لمحاربة تنظيم داعش الذي سيطر على مناطق 2014وفي 

واسعة من شرق وشمال شرق العراق. وذهبت مخصصات هائلة لميليشيات الحشد الشعبي المرتبطة 

 سواء في تلك المخصصات أو في المشتريات العسكرية.بإيران. وشجع ذلك على توسع رقعة الفساد، 

ورغم اإلنفاق الهائل على إعادة اإلعمار، فإن الخدمات األساسية في البالد ما تزال في وضع 

متدهور. صحيح أن الحكومة الحالية تمكنت من تحسين توفر الكهرباء والمياه التي كانت سبب معاناة 

كافيا. فما زال الناس يستكملون احتياجاتهم من المياه عبر شرائها العراقيينن لسنوات، إال أن ذلك ليس 

 من شاحنات جّوالة أو من آبار.

، فإن 2014وإذا كانت الحكومة السابقة عانت من تراجع العائدات مع انهيار أسعار النفط في 

لذي حكومة عادل عبد المهدي جاءت إلى السلطة وأسعار النفط في تحسن، وبالتالي دخل البالد ا

 % منه.85تُشّكل عائدات النفط 

إال أن استمرار الفساد وسوء اإلدارة في القطاع الحكومي والعام، الذي يشكل عماد االقتصاد 

العراقي، يبتلعان أغلب عائدات البالد. وما تبقى لإلنفاق على الخدمات العامة ال يترك مجاال 
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االستثمار في قطاع النفط، الذي ربما كان  لالستثمار التنموي وتشجيع القطاع الخاص. هذا باستثناء

 أكثر القطاعات فسادا ويزداد تغلغل الفساد فيه عبر السنوات الماضية.

 أرقام كلية

ً عالي  200يصل الناتج المحلي اإلجمالي للعراق ما يقرب من  مليار دوالر، ويشهد نموه خطّا

% من العملة األجنبية 80بيعاته نحو التذبذب نتيجة عوامل عدة، أهمها أسعار النفط، الذي تشّكل م

 للعراق.

، تراجع النمو بشدة إلى 2016% في 13.1انكمش االقتصاد بمعدل كبير، فمقابل نمو بنسبة 

 ، وبالكاد تجاوز النمو السلبي العام الماضي.2017% في 2.1-معدل سالب 

%، 6راق عند نحو %(، فإن سعر الفائدة في الع1ورغم أن معدالت التضخم متدنية جدا )أقل من 

 لهذا كان من بين إجراءات الحكومة التي أعلنتها تسهيل تقديم القروض للشباب.

ومع تدهور بقية قطاعات االقتصاد، ربما يعد قطاع الطاقة الوحيد الذي يعتمد عليه العراق. وينتج 

رميل يوميا. ماليين ب 3مليون برميل يوميا، يصدر منها أكثر قليال من  4.5العراق حاليا أكثر من 

 ماليين برميل يوميا. 6ويسعى العراق لتطوير إنتاجه النفطي ليصل إلى 

وكانت أغلب المؤسسات الدولية تتوقع نموا كبيرا لالقتصاد العراقي هذا العام، إال أن األوضاع 

ي الحالية ال تبّشر بأن ذلك سيتحقق. ففي األغلب إذا تمكنت الحكومة من تجاوز االحتجاجات والبقاء ق

الحكم فسيكون ثمن ذلك إنفاق مخصصات كبيرة على الخدمات وتوفير الوظائف ومشروعات خدمية 

 قد ال تكون مستدامة، لكنها توفر فرص عمل كبيرة العدد.

 فقر وبطالة

 نشر مشروع "بورغن" العام الماضي حقائق عدة حول الفقر في العراق، منها:

ماليين عراقي نازحين  3ي حالة عوز، ونحو ماليين عراقي ف 10هناك نحو  2014منذ عام  -

 من موطنهم إلى أماكن أخرى في العراق.

حسب البنك الدولي "تدهورت مستويات المعيشة بشكل حاد ما جعل شريحة كبيرة تهبط تحت  -

 خط الفقر، وهناك شريحة أخرى في وضع يجعلها قريبة من خط الفقر".

 مية كفيلة بتوفير فرص العمل في االقتصاد.هناك زيادة في عدد السكان ال تقابلها تن -

. وإن كان 2014% من السكان حسب أرقام 23ارتفعت معدالت الفقر بين العراقيين إلى نحو  -

 البعض يقدر أن نسبة أكبر مما هو معلن رسميا هي بالفعل تحت خط الفقر.
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% حسب البنك 11.2)في المئة  11تبلغ نسبة البطالة في العراق حسب األرقام الرسمية أكثر من 

في المئة  60في المئة. ويشكل الشباب نحو  27إلى  17الدولي(، لكنها تتراوح في فئة الشباب ما بين 

مليون نسمة. وتصل نسبة البطالة في بعض المناطق إلى  40من سكان البالد، البالغ عددهم أكثر من 

 70ن نسمة. ومن المفارقات أن نحو ماليي 4في المئة، كما في البصرة التي يقطنها نحو  40أكثر من 

 في المئة من ثروة العراق النفطية موجودة في البصرة.

% من العمالة في العراق. في 80الحكومة هي أكبر موظف في البالد، حيث تستوعب نحو 

مليار دوالر للعاملين في الحكومة والقطاع العام، تشمل  52خصصت الحكومة  2019ميزانية 

% عن المخصص في 15لتقاعد والضمان االجتماعي. ويزيد هذا المبلغ بنسبة الرواتب ومعاشات ا

 ميزانية العام الماضي.

https://www.independentarabia.com/node/62226/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B1%D8%

A3%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-

%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D9%8A%D9%83%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A 
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 : االقتصاد السوري –رابعاً 

 (59حديث األربعاء االقتصادي رقم ) - 16

 القيمة الحالية للنقود

عند تقييم المشروعات االستثمارية غالباً ما يتم االعتماد على مؤشرات لقياس الربحية تعتمد على 

مبدأ تغير القيمة الزمنية للنقود هو قياس القيمة الحالية للنقود، فالمستثمر الذي يقوم باستثماره اليوم 

لمال العامل هذه يضحي بأموال معينة لشراء األصول الثابتة من آالت ومعدات ومباني ورأس ا

التضحية اآلنية ال يقبل أن تأتيه إيرادات وأرباح مستقبلية أقل من المبالغ األولية المدفوعة وإال ال 

جدوى أصالً من مثل هذا االستثمار لهذا السبب يقوم المستثمر بخصم المبالغ المستقبلية ليتعرف على 

وهذا ما يُطلق عليه طرق قياس الربحية التجارية قيمتها الحالية وليقاربها مع المبلغ األولي لالستثمار 

المعتمدة على القيمة الحالية للنقود ويأتي في مقدمتها مقياس صافي القيمة الحالية ومعدل المردود 

 .الداخلي

وترتكز هذه الطرق على مبدأ أن المبلغ المستلم بعد عام من اليوم يختلف في قيمته عن المبلغ 

السبب أن استخدام هذا المبلغ خالل العام يتضمن تكلفة معينة، فإذا لم يُستخدم الذي يستلم اليوم، ويعود 

في استثمار معين يمكن إيداعه في المصرف والحصول على عائد محدد، وبالتالي فإن اختالف 

التدفقات النقدية قد يؤدي إلى تفضيل مشروٍع عن آخر، رغم تساوي إجمالي التدفقات إذا كانت 

لمشروٍع معين أكبر من السنوات األولى لحياة هذا المشروع، وللمساعدة في التوصل  التدفقات النقدية

 .(للقيم الحالية يتم استخدام جداول تسمى: )جداول القيمة الحالية

 :نعود الستعرض هذه الطرق

طريقة صافي القيمة الحالية: إن القيمة الحالية الصافية للمشروع هي عبارة عن حاصل طرح 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية االستثمارية من مجموعة القيم الحالية للتدفقات السنوية الجارية 

لسنوية الصافية، مع اإلشارة إلى أن التفقات السنوية الجارية الصافية هي حاصل طرح التدفقات ا

 .الجارية الخارجة من التدفقات السنوية الجارية الداخلة سنة بعد أخرى خالل عمر المشروع

 :ويتطلب حساب القيمة الحالية الصافية للمشروع توافر البيانات التالية

القيمة الحالية للتدفقات النقدية االستثمارية )أو تكاليف االستثمار( ويمكن استخراجها من نتائج  .1

 .سة الفنيةالدرا

 .مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية السنوية الجارية الصافية .2
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حيث يمكن استنتاج التدفقات النقدية السنوية الجارية الداخلة )الموارد( من دراسة السوق 

 .والتدفقات النقدية السنوية الجارية الخارجة من الدراسة الفنية

  الية: صافي القيمة الحاليةويمكن تقييم المشروع وفق القواعد الت

 .إذا كانت موجبة فإن المشروع رابح -

 .إذا كانت سالبة فيكون المشروع خاسراً  -

 .وإذا كانت صفراً فإن المشروع ال يحقق أي ربح وال خسارة -

يمكن اإلشارة هنا إلى أن معدل الخصم الذي يستخدم الحتساب القيمة الحالية الصافية للمشروع 

ة نفسه السائد في السوق، كما أن تطبيق معيار القيمة الحالية يتطلب افتراض سوق هو سعر الفائد

 :مالية يتحقق فيها الشرطين التاليين

عدم وجود قوى ضخمة سواء بالنسبة للمقرضين أم بالنسبة للمقترضين حتى يتحقق سعر فائدة  .1

 .(ثابت )سعر التوازن بين العرض والطلب على رأس المال

 .ر األموال لكل من يود اقتراضها بسعر الفائدة السائد في السوقحرية توف .2

ففي حالة المفاضلة بين عدة مشاريع اليجوز اتخاذ القرار التقييمي استناداً إلى صافي القيمة 

الحالية للمشروع وإنما يجب أن يؤخذ باالعتبار العائد الذي تحققه كل وحدة نقدية مستمرة عن طريق 

 :يمة الحالية والتي تساويحساب نسبة صافي الق

 صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الجارية الصافية    نسبة صافي القيمة الحالية =

 القيمة الحالية للتدفقات النقدية االستثمارية                           

أدنى من فعندما تكون هذه النسبة أكبر أو تساوي الواحد يعتبر المشروع مقبوالً، وإذا كانت 

الواحد فيعتبر خاسراً والمشروع المقبول عند المقارنة بين عدة مشاريع هو المشروع الذي يحقق 

 .أعلى نسبة لصافي القيمة الحالية

ويعبر معدل الخصم الذي سيتم خصم التدفقات النقدية فيه عن تكلفة األموال أو الحد األدنى 

يده مثل )تكلفة السندات المضمونة وتكلفة األسهم المرغوب، وهناك العديد من الطرق المستخدمة لتحد

 .(الممتازة وتكلفة األسهم العادية

أما مراجع منظمة )اليونيدو( فتشير إلى أنه يجب أن يكون معدل الحسم أو الخصم مساوياً إما 

( لسعر الفائدة الحقيقية على القروض الطويلة األجل في سوق المال أو لسعر الفائدة )تكلفة رأس المال

الذي يدفعه المقترض وينبغي أن يعكس المعدل تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال التي تمثل العائدات 

المحتملة التي سيحصل عليها المستثمر )ممول من مبلغ من المال إذا استثمره في مكان آخر على 
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األدنى لمعدل  افتراض أن المخاطر المالية متماثلة في كل من البديلين االستثماريين( أو هو الحد

العائد الذي يرى منظم المشروع أن ال مصلحة له من االستثمار إن هبط إلى ما دونه كما يمكن 

اإلشارة هنا إلى أن البعض يرى أنه عند المقارنة بين مشروعين أو عدة مشاريع يجب أن يستخدم 

لمال المستثمر، كسعر خصم ليس سعر الفائدة السائد في السوق، بل كلفة الفرصة البديلة لرأس ا

وتعتبر هذه التكلفة مساوية لمتوسط معدالت العائد الداخلي لمجموعة المشاريع التي يملكها في 

 .السنوات األخيرة، وغالباً ما يتم استخراج معامل الخصم من جداول القيمة الحالية

رغم ما يهمنا في سورية من عرض هذه الطريقة المهمة لقياس جدوى المشروعات االستثمارية 

تخصصها العلمي واالقتصادي أن معدل الخصم الحالي في سورية ال يتطابق مع معدل الفائدة على 

القروض طويلة األجل لوجود معدل مرتفع من التضخم والمخاطرة وبالتالي فإن المعدل المعتمد حالياً 

دونه وهو % وهو المعدل الذي ال يقبل صاحب المشروع القيام باالستثمار 22-20يتراوح ما بين 

يمثل اليوم تكلفة الفرصة البديلة وهو معدل مرتفع نسبياً وال يُغري إلقامة المشروعات ويحتاج إلى 

تخفيض عبر تخفيض معدالت التضخم وتقليل معدالت المخاطرة على مستوى االقتصاد وعلى 

ج حالة مستوى المشروعات االستثمارية وهذا ما يتوقع أن يحدث مع قادمات األيام من خالل ولو

 .18/12/2019دمشق في   كتبه: د. عامر خربوطلي  .التعافي واالنتعاش االقتصادي

 

  السالم عليكم

 دونالد ترامب أستبعد مصداقية التصريح لعدم ورود المصدر - 17

   والخارطه الحقيقيه لكل ماهو باألمس واليوم وغدا  لكنها الحقيقه التى الغبار عليها فيما يجرى

 .....  أنه تصريح اليكم مانسب

 دونالد ترامب

 له القبعة لصراحته في هذا الحديث  رغم وقاحته ونذالته وعدوانيته، ترفع

والمرعب. عسى أن   بمنتهى العقالنية ووقار العقالء تعالوا نتعرف على تصريح ترامب الواضح

 .نفيق من كبوتنا ونكف عن التناحر واالقتتال فيما بيننا

 : حديث مباشر ملخص ماقاله ترامب في

أيها السادة : اليوم قررت أن أخبركم بكل ما يجري والى اين يتجه العالم في ظل كل المتغيرات 

الذي كان والدة العالم الجديد .. وتذكرون ان  1717( عام، تذكرون عام 400الذي حصلت طيلة )

 ولكي يحكم هذا الدوالر ، 1778اول دوالر طبع عام 
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، تلك الثورة التي غيرت كل شئ، 1789ثورة فكانت الثورة الفرنسية عام كان العالم بحاجة الى 

سنة باالديان  5000وقلبت كل شئ ومع انتصارها انتهى العالم الذي كان محكوماً طيلة 

والميثولوجيات، وبدأ نظام عالمي جديد يحكمه المال واإلعالم .. عالم ال مكان فيه هلل وال للقيم 

 .. اإلنسانية

وا أننا عينة من هذا النظام العالمي الجديد، هذا النظام يعرف طبيعة عملي الخالي من ال تستغرب

القيم اإلنسانية واالخالقية، فأنا ال يهمني ان يموت المصارع، مايهمني هو أن يكسب المصارع الذي 

أنا راهنت عليه، ومع ذلك أوصلني النظام العالمي الى الرئاسة، أنا الذي أدير مؤسسات للقمار، و

اليوم رئيس أقوى دولة، اذاً لم تعد المقاييس األخالقية هي التي تحكم، الذي يحكم اليوم العالم 

 . والكيانات البشرية هي المصالح

لقد عمل نظامنا العالمي بصبر ودون كلل، حتى وصلنا الى مكان انتهت معه سلطة الكنيسة، 

 . يحيةوفصل الدين عن السياسة وجاءت العلمانية لمواجهة المس

وأيضاً عندما سقطت ما سميت بالخالفة اإلسالمية العثمانية وحتى الديانة اليهودية، أسقطناها 

عندما ورطناها معنا بالنظام العالمي، فالعالم اليوم بغالبيته يكره السامية، لذلك نحن قمنا بفرض قانون 

لك عليكم ان تفهموا ان النظام يحمي السامية، ولوال هذا القانون لقتل اليهود في كل بقاع االرض. لذ

العالمي الجديد ال يوجد فيه مكان لألديان، لذلك انتم تشاهدون اليوم كل هذه الفوضى التي تعم العالم 

من اقصاه الى اقصاه، انها والدة جديدة والدة ستكلف الكثير من الدماء، وعليكم ان تتوقعوا مقتل 

ي غير آسفين على هذا االمر، فنحن اليوم لم نعد عشرات الماليين حول العالم، ونحن كنظام عالم

 . نملك المشاعر واالحاسيس

لقد تحول عملنا الى ما يشبه اآللة .. مثالً سنقتل الكثير من العرب والمسلمين، ونأخذ اموالهم 

ونحتل اراضيهم، ونصادر ثرواتهم، وقد يأتي من يقول لك ان هذا يتعارض مع النظام والقوانين، 

لمن يقول لنا هذا االمر، أنه وبكل بساطة إن ما نفعله بالعرب والمسلمين هو أقل بكثير ونحن سنقول 

مما يفعله العرب والمسلمون بأنفسهم، إذاً نحن من حقنا ان ال نأمن لهم، ألنهم خونة وأغبياء .. خونة 

 .   وكاذبون

إلسرائيل وهذه كذبة، هناك إشاعة كبيرة في العالم العربي بأن امريكا تدفع مليارات الدوالرات 

فإن الذي يدفع إلسرائيل مليارات الدوالرات هم العرب .. فالعرب يعطون المال ألمريكا التي بدورها 

تعطيه إلسرائيل، وأيضاً العرب أغبياء .. أغبياء ألنهم يتقاتلون طائفياً، مع العلم ان لغتهم واحدة 
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أو وجودهم، لذلك تسمعونني أقول دائماً، بأن  والغالبية من نفس الدين اذاً المنطق يبرر عدم بقائهم

 .. عليهم أن يدفعوا

أما صراعنا مع إيران ليس الن ايران هي التي اعتدت علينا، بل نحن الذين نحاول ان ندمرها 

ونقلب نظامها، وهذا األمر فعلناه مع الكثير من الدول واالنظمة، فأنت لكي تبقى االقوى في العالم 

 .  ععليك ان تضعف الجمي

انا اعترف انه في ما مضى كنا نقلب االنظمة وندمر الدول ونقتل الشعوب تحت مسميات 

الديمقراطية، ألن همنا كان ان نثبت للجميع اننا شرطة العالم، أما اليوم لم يعد هناك داعي لإلختباء 

تشتري خلف إصبعنا، فأنا أقول امامكم لقد تحولت أمريكا من شرطة الى شركة، والشركات تبيع و

وهي مع من يدفع أكثر، والشركات كي تبني عليها دائماً ان تهدم، وال يوجد مكان مهيأ للهدم اكثر من 

 .. الوطن العربي

مثالً ان ما صرفته السعودية في حربها على اليمن تقريباً يعادل ما صرفته أمريكا بحرب عاصفة 

ة لحمايتنا، في الوقت الذي تدفع فيه الصحراء، وماذا حققت السعودية، في الختام قالت إنها بحاج

 .. مليون دوالر ثمن صاروخ لتدمر موقعاً او سيارة ال يتجاوز ثمنها بضعة آالف الدوالرات

ال أعلم أين النخب، وال اريد ان اعرف، فأنا اعرف بأن مصانع السالح تعمل، ال يعنيني من 

بمشروع السيطرة   يع، فأنا سأستمريموت ومن يقتل في تلك المنطقة، وهذا االمر ينطبق على الجم

 ..  على النفط العربي، ألنه هذه السيطرة تساعدنا في استكمال السيطرة على اوروبا والصين واليابان

ثم إنه ال يوجد شعوب حرة في المنطقة، فلو وجدت لما وجدنا نحن، لذلك لن نسمح بإيقاظ هذه 

سيطرتنا على المنطقة، لذلك وضعنا إيران الشعوب، كما لن نسمح ألي جهة كانت الوقوف في وجه 

أمام خيارين .. إما الحرب وإما اإلستسالم، وفرضنا عليها أقصى العقوبات التي ستوصلنا الى الحرب 

التي لن يربح فيها أحد في المنطقة، بل سيكون الرابح الوحيد هو النظام العالمي الجديد، ولكي يربح 

 .ليه وعلى كافة الصعد العسكرية والتكنولوجية واإلقتصادية هذا النظام، سنستخدم كل ما توصلنا ا

 ملخص ماقاله ترامب في حديث مباشر
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ألف لجرم الرشوة وسرقة  100غرامات مالية لضبط الفساد والتسيب في جامعة دمشق..  - 18 

 ..«ترك العمل»ألف لـ 300األسئلة والغش وحتى 

 الوطن :المصدر 

وصف بالمفاجئ واتهمه البعض بأنه مخالف للقانون وذلك من قرار جديد لمجلس جامعة دمشق 

خالل طلب الجامعة ما سمته تعويضاً مادياً من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين المحالين أو ممن 

 .سيحالون إلى القضاء من أجل تسوية أوضاعهم عن بعض الجرائم

في  8/12/2019انعقدت بتاريخ  القرار تم تداوله من أعضاء مجلس الجامعة خالل الجلسة التي

 .موضوع مبالغ المصالحة وأصبح نافذاً 

ألف ليرة للعاملين اإلداريين من مختلف  50وفيما يتعلق بجرم ترك العمل طلبت الجامعة مبلغ 

ألف ليرة ألعضاء  300ألف ليرة ألعضاء الهيئة الفنية والمعيدين غير الموفدين، و 100الفئات، و 

 .عضاء الهيئة الفنية والمعيدين الموفدينالهيئة التدريسية وأ

على أن تضاعف هذه المبالغ في حال كان صاحب العالقة خارج البالد عند صدور قرار اعتباره 

 .بحكم المستقيل، أو غادر القطر بعد صدور القرار المذكور

 .ألف ل. س 100وحول جرم الرشوة تم طلب ضعفي مبلغ الرشوة على أال يقل عن 

 200ألف ل. س ويضاعف إلى  100ة األسئلة االمتحانية أو تسريبها فحدد المبلغ بـأما جرم سرق

 .ألف ل. س إذا اقترن بجرم الرشوة

ألف  100وبخصوص جرم سرقة األشياء المادية واألموال فقرر مجلس جامعة دمشق تحديد 

 .ليرة إضافة السترداد األشياء المسروقة أو قيمتها المالية النهائية

ألف ل. س إضافة السترداد المبالغ  100لجرم اختالس األموال العامة فتقرر مبلغ وبالنسبة 

ألف ليرة سورية عند ارتكاب جرم  100المختلسة مع فوائدها لحين االسترداد، إضافة إلى طلب 

 .التزوير واستعمال المزور وانتحال الشخصية

الجامعة وممتلكاتها ومنشآتها، ومن ضمن المخالفات المحدد لها المبالغ، جرم اإلضرار بأموال 

ألف ل. س إضافة لقيمة األضرار، أما االشتراك بشبكة غش عبر البلوتوث  100حيث حدد المبلغ بـ 

ألف ل. س، على أن تضاعف المبالغ  100أو غيره من الوسائل التقليدية أو اإللكترونية فحدد مبلغ 

 .الث سنوات من ارتكاب الجرم األولالمذكورة في حال تكرار الجرم ذاته أو غيره خالل مدة ث
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ونص القرار على تطبيق األحكام السابقة على صاحب العالقة سواء كان فاعالً أم شريكاً أو 

 .معرضاً أم متفاعالً، ليصار إلى تطبيقه وتعميمه للعمل بمضمونه

يك في السياق يؤكد خبير قانوني وأستاذ جامعي بجامعة دمشق، أن النيابة العامة تختص بتحر

الدعوى الجزائية ومباشرتها نيابة عن المجتمع )مالكها األصلي(، واألصل أنه ليس للنيابة العامة 

الحق في التنازل عنها، أو التصالح عليها مع المدعى عليه، إال أن المشرع قد يسمح بالخروج عن هذا 

 .األصل في بعض الجرائم، ويجعل من الصلح سبباً النقضاء الدعوى الجزائية

اف إن المصالحة سبب خاص النقضاء الدعوى الجزائية، وقد تبنى المشرع السوري نظام وأض

الصلح الجزائي في بعض التشريعات االقتصادية ومنها قانون انتقال األموال والقيم بين سورية 

، وقانون 21/4/1952تاريخ  208والخارج وتنظيم مكتب القطع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

تاريخ  26، والقانون رقم 15/2/1974تاريخ  13الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  قمع التهريب

تاريخ  25المتضمن عقوبات استجرار الطاقة الكهربائية غير النظامي، والقانون رقم  26/3/2001

المتعلق بمكافحة التهرب الضريبي، أما في نطاق الجرائم العادية، فلم يأخذ المشرع  18/11/2003

 .ام الصلح الجزائي حتى اآلنالسوري بنظ

وأكد الخبير أن من أهم المخاطر التي يخشى منها االعتقاد أنه بموجب تطبيق نظام الصلح 

يستطيع الموظفون والطالب األثرياء تفادي العقوبة المقررة بالقانون، ودفع ثمن حريتهم، بينما ال 

ست محالً للتراضي )خاصة في الجرائم يمكن للفقراء منهم تجنب ذلك!، مبيناً أن الدعوى الجزائية لي

التي ذكرها القرار كالرشوة واالختالس والتزوير وتسريب األسئلة(، وتطبيقه سيحمل عواقب 

وخيمة، وخاصة أن األخذ بنظام الصلح هو وسيلة إلضفاء الصبغة المالية، وجعلها األساس في مجال 

كافة التي أوقعها المخالف على الجامعة  التعامل مع تلك الجرائم، متجاهلين أوجه اإليذاء األخرى

 .وسمعتها

وبحسب الخبير، فإن أخطر ما في الموضوع أنه لكي يقوم الصلح الجزائي بدوره في الدعاوى 

التي حددها القرار المرتكبة من الطالب الجامعي، فإن ذلك يحتاج إلى نص تشريعي خاص يجيزه، 

بدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو مبدأ دستوري حيث إن من المبادئ األساسية في التشريعات ، م

نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية )ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني(، أي إن المبدأ 

الذي يحكم موضوع المصالحة هو )ال صلح إال بنص(، لذا فالجامعة قد خالفت القانون، علماً أن 

رقتها ليست جرائم جزائية وال تالحق قضائيا وإنما هي االشتراك بالبلوتوث وتسريب األسئلة وس

 .مخالفات تعاقب مسلكياً من لجنة االنضباط بالفصل النهائي من الجامعة وفق قانون تنظيم الجامعات
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تواصلت مع مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق الدكتور « الوطن»وحول هذا الموضوع، 

ع من الناحية القانونية ومبرراته، حيث أكد القرار أنه ليس نبيل مقداد للوقوف عند حيثيات الموضو

ملزماً وإنما خيار أمام صاحب الجرم، إما بالمتابعة بالقضاء وانتظار ما يصدر عنه لقاء الحق 

الشخصي لجامعة دمشق كتعويض ضرر، وإما باللجوء إلى الجامعة ودفع مبلغ المصالحة للتنازل 

 .وإسقاط دعوى الحق الشخصي« حةللمصال»عن الحق الشخصي للجامعة 

وحول مدى أحقية الجامعة في تشريع هذه المبالغ، بين مقداد أن هذا القرار ليس تشريعاً، حيث إنه 

لم يتم التدخل في الحق العام، لكن هناك حق شخصي وأضرار مرتكبة بحق الجامعة الجهة المدعية 

موجود في عدة  وهو« عقد الصلح»لقاء المخالفة المرتكبة، مؤكداً أن للقرار أساساً قانونياً يرتبط بـ

قوانين، ويربط برغبة المدعى عليه في إنهاء النزاع وعدم المتابعة فيه في الشق المدني أمام القضاء، 

فيتم التنازل عن المالحقة القضائية من جامعة دمشق، لكن هناك جرم جزائي يالحق عليه من 

 .القضاء

يض مدني تطلبه الجامعة مقدر ألف ليرة بدل من المبلغ المطلوب كتعو 100وأضاف: إنه يتم قبل 

بمليون ليرة سورية، وأحيانا يتم طلب أكثر من هذا المبلغ، لكن للقضاء كلمة الفصل في هذا األمر 

وتحديد قيمة المبلغ إن أكثر أو أقل إن استمر صاحب الدعوى أمام قضاء وفضل عدم المصالحة مع 

 .الجامعة، علما أن هذا األمر ال يؤثر في دعوى الحق العام

وقال مدير الشؤون القانونية إن الدعوى الجزائية من صالحية القضاء الجزائي والنيابة العامة، 

 الوطن…ولو تم التنازل عن الدعوى الشخصية للجامعة، يبقى الحق العام

http://syrianexpert.net/?p=43959 

 

 ..لمهّربين في سورية..معابر التهريب تسقط تباعاً وهذه هي الوقائعهل بدأت أزمة ا - 19

 الوطن :المصدر 

ما زال صدى حملة الجمارك األخيرة على المهربات يثير الكثير من التساؤالت في األسواق 

 .ولدى غرف التجارة لجهة حدود هذه الحملة وأماكن تركزها والمدة الزمنية لها

أن الحملة ذات فعالية عالية ونطاقها واسع وستركز   في الجمارك،رفيع المستوى  ضابط  وأكد

على المناطق الحدودية والمنافذ التقليدية للمهربات، مبيناً في هذا الخصوص أن الجمارك أحكمت 

بالمئة من المناطق الحدودية، والتي عادة ما تعبرها خطوط  60السيطرة بشكل كامل على نحو 

http://syrianexpert.net/?p=43959
http://syrianexpert.net/?p=43959
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، وأنه في هذا اإلطار دخلت دوريات الجمارك لقرى وبلدات حدودية مع التهريب من الدول المجاورة

سنوات بسبب الظروف األمنية  7الجانب اللبناني متاخمة للشريط الحدودي لم تدخلها منذ أكثر من 

التي كانت سائدة في تلك المناطق، بينما اليوم باتت تدخل الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الجهات 

 .لمناطق الحدوديةالمختصة لجميع ا

وبيّن أنه تم ضبط الكثير من مستودعات التهريب في تلك المناطق على مدار األسبوعين 

الماضيين، وأن األمر نفسه يتم ترتيبه في حلب عبر ضبط الكثير من المناطق والمنافذ التي تعبرها 

 .المهربات وصوالً لألسواق المحلية

الحملة مع بدايات الشهر الجاري تجاوزت غرامات  وعن نتائج هذه الحملة أوضح أنه مع إطالق

قضايا التهريب التي تم ضبطها مليار ليرة سورية، وهو رقم مهم ومتوقع تطوره حتى نهاية الشهر 

 .الجاري

وفي توثيق أكثر لتطور قيم الغرامات والقضايا التي نظمت مع انطالق الحملة األخيرة أطلعنا 

مليون  130الحملة حيث لم تتجاوز قيم القضايا والغرامات فيه  الضابط على قيم األسبوع الذي سبق

مليون ليرة، أي  500ليرة، بينما قفزت في األسبوع التالي له والذي تزامن مع الحملة ألكثر من 

 .مرات 3تضاعفت بأكثر من 

ونّوه بأن الحملة تركز على تتبع حركة المهربات والوصول للمنبع فيها وضربها، إضافة لتقصي 

لمعلومات والوصول للمستودعات األساسية والمركزية للمهربات، والتي يتم من خاللها توزيع ا

 .المهربات على المحال واألسواق المختلفة

واعتبر أن معدالت التهريب تراجعت خالل اآلونة األخيرة بشكل ملحوظ، وأن ما يشاهد في 

حال والمستودعات داخل المحال األسواق من بعض مظاهر المهربات يعود لبضائع مخزنة في الم

واألسواق المحلية، بينما لم يعد من السهولة وصول مهربات جديدة لألسواق المحلية بفعل تشديد 

الطوق حول المدن، ومنع وصول البضائع المهربة إليها، إضافة لضبط المنافذ التي عادة ما 

 .يستخدمها المهربون

كثير من أوامر التحري بهدف الوصول ألماكن وبين أنه تم خالل األيام األخيرة تحرير ال

ومستودعات التهريب، مؤكداً أن هذه الحملة على المهربات تأتي في التناغم مع التوجهات الحكومية 

الرامية لمكافحة التهريب وضبط هذه الظاهرة بالتعاون مع العديد من الفعاليات االقتصادية بهدف 

والمنتج المحلي، وأن الحملة على المهربات شاملة في مصلحة االقتصاد الوطني وحماية الصناعة 

كل المحافظات وعنوانها مكافحة التهريب وأن هناك نتائج حققتها الحملة في الكثير من المحافظات 
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خاصة حماة التي كانت مؤخراً تشكل أهم المعابر والممرات للبضاعة التركية المهربة، إذ يتم تخزينها 

 .لألسواق المحلية بدمشق وغيرها من المحافظات السوريةفي مستودعات ومن ثم نقلها 

ونّوه بأن هناك المزيد من اإلجراءات والخطط االستثنائية التي تعمل عليها الجمارك للتعامل مع 

مختلف قضايا التهريب، وخاصة التي ترتبط بسالمة المواطن، كالمخدرات واألدوية والمواد 

 http://syrianexpert.net/?p=43956 الوطن…الغذائية

 

 الكشف عن تفاصيل حجز البنوك اللبنانية للمليارات من أموال سوريين - 20 

 :الخبير السوري 

قال مصدر بنكي مطلع على الودائع المالية للسوريين في البنوك اللبنانية إن أموال السوريين 

 .إلى مليارات الدوالرات وذلك في حديثه لصحيفة آسيا تايمزالمجمدة حالياً تصل 

ويمتنع القطاع البنكي اللبناني عن نشر إحصائيات متعلقة بالودائع المالية، ولكنه يميز بين نوعين 

من اإليداعات، الُمقيمة، وغير المقيمة، وذلك بحسب نسيب غبريل كبير االقتصاديين في مجموعة 

 .بنك بيبلوس

مليار دوالر  35.5الودائع غير الُمقيمة وصلت لـ “، في حديثه للصحيفة، إلى أن وأشار غبريل

 .”% من إجمالي الودائع21في نهاية تشرين األول وتمثل 

وعلى الرغم من أن الرقم الكلي للودائع غير الُمقيمة ينتمي للشتات اللبناني، إال أن للسوريين 

ئهم أو أفراد من عوائلهم اإليداع نيابة عنهم ألنهم حصة كبيرة من هذا الرقم حيث يطلبون من أصدقا

 .ال يمتلكون إقامات سارية

أحد هؤالء هو شاب سوري مقيم في بيروت لم يتمكن من فتح حساب بنكي باسمه بسبب عدم 

امتالكه لتصريح عمل، وعوضاً عن ذلك قام بتوفير راتبه الشهري لسنوات واالحتفاظ به بالدوالر 

 .جهيد، تمكن من إيداع مدخراته المالية في حساب يمتلكه أحد األصدقاء األمريكي. وبعد جهد

حالياً، وبسبب األزمة البنكية التي يمر بها لبنان تم تقييد وصوله إلى مدخراته المالية، ويعمل 

 .مهدداً بالترحيل، ويسعى للهجرة كغيره من السوريين بعد أن فقدوا األمل في مستقبل مستقر

تشرين األول، عن عمق األزمة المالية في  17اني الحالي، الذي انطلق في كشف الحراك اللبن

بنوك لبنان، التي أغلقت أبوابها ووضعت إجراءات مشددة على سحب الدوالر بسبب تراجع قيمة 

 .للدوالر الواحد 1,810الليرة اللبنانية التي تخطت 

http://syrianexpert.net/?p=43956
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الضوابط الفعلية لرأس  تمثلت خطة البنوك بمنع نزيف الدوالر الحاد، ووضعت مجموعة من

 .المال، وتعاملت مع الحسابات البنكية بشكل فردي وبحسب كل حالة

مليار دوالر من البنوك اللبنانية،  3سحب اللبنانيون خالل األشهر الستة الماضية ما ال يقل عن 

وذلك في حديث لسليم صفير، رئيس جمعية المصارف اللبنانية، أجراه مع رويترز أواخر الشهر 

 .ماضيال

وعالوة على ذلك، أصدر مصرف لبنان المركزي تعمياً في نهاية األسبوع الماضي بتخفيض 

٪ كحد أقصى. وقال إنه سيستخدم الليرة اللبنانية 5أسعار الفائدة على الودائع بالعمالت األجنبية لتصل 

 .لدفع نصف الفوائد المرتبة على الودائع بالدوالر األمريكي

ذه إلى ضرب المدخرات السورية، خصوصاً أولئك الذين تمكنوا في هذا أدت األزمة البنكية ه

 .العام من اإليداع في الحسابات البنكية االحتياطية التي تعود ألحد معارفهم

وقال مواطن سوري آخر، عمل لدى منظمة أجنبية في بيروت لمدة ثالثة سنوات، إنه وضع 

 .ن مجمدة وتحت رحمة البنوك اللبنانيةمؤخراً مدخراته ومدخرات عائلته بأكملها، وهي اآل

وأشار إلى أنه ال لم يتمكن حتى من دفع إيجار منزله، ولكن وبعد إلحاح شديد من مالك العقار 

دوالر فقط وأعطاه الباقي بالليرة اللبنانية على الرغم من أن حسابه  300سمح له البنك بسحب 

 .بالدوالر

متقلبة وذلك بحسب اليوم، في بعض األحيان من الممكن وقال له موظف البنك إن عملية السحب 

أن يصرفوا كحد أقصى ألف دوالر وفي أحيان أخرى يمنع عليهم صرف أي مبلغ بالدوالر. وأضاف 

 .”إذا أتيت غداً، من الممكن أال تتمكن من سحب أي مبلغ بالدوالر“قائالً 

صرف المبلغ الذي سحبه من البنك في  وألن مالك العقار ال يقبل التعامل إال بالدوالر، أضطر إلى

 .السوق السوداء، مما يعني أنه خسر بشكل مضاعف بسبب تفاوت سعر الصرف

وبسبب خضوع القطاع المالي في سوريا للعقوبات االمريكية يعتمد معظم المواطنين السوريين 

 .على لبنان سواء لإليداع أو إلجراء معامالت دولية

ف فيما يتعلق بمصير أموالهم في لبنان وأمامهم قرارات في غاية ويعيش السورين حالة من الخو

الصعوبة، بين سحب أموالهم بالعملة اللبنانية ومن ثم تحويلها، أو االنتظار والمجازفة أمام قطاع بنكي 

 http://syrianexpert.net/?p=43812  وكاالت…يواجه االنهيار ويعجز عن السداد
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  –خامساً 

 مفاجآت و مشاريع روسية ضخمة لبناء االقتصاد السوري - 1

 سبوتنك :المصدر 

بعد محادثات بين يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي والرئيس بشار األسد، أعلنت 

تحديث ميناء طرطوس السوري على مدى أربع مليون دوالر الستثمارها في  500موسكو تخصيص 

فرصة عمل، وتأسيس سكة حديد جديدة عبر سوريا والعراق إلنشاء ممر إلى  3700سنوات، وتوفير 

البحر األبيض المتوسط، تربطه مع الخليج عن طريق العراق، مما سيزيد من قدرة الشحن والحركة 

 التجارية في الميناء

السوري، على عقود ثالثة مشاريع للتنقيب عن النفط، موقعة السوري، كما وافق مجلس الشعب 

 .الروسيتين” فيالدا”و” ميركوري“بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركتي 

 :، قال عضو مجلس الشعب السوري مهند الحاج علي”بال قيود“وخالل مداخلة هاتفية مع 

روسيا بالتعاون مع الصين لجعل  لميناء طرطوس أهمية كبيرة جدا تتجلى بالمشروع الذي تعده“

 سبوتنك”…باتجاه أوروبا.” الحزام والطريق“الميناء نقطة نهاية مشروع 

http://syrianexpert.net/?p=43814 

 

 الحقوقليس تنازالً عن ” عداد الكهرباء“ليس ضمن الخطط الحالية وتعهد  86تنظيم المزة  - 2

 :الخبير السوري 

أفاد عضو المكتب التنفيذي المحامي فيصل سرور بأن الورقة التي يوقع عليها المواطن عند 

أو أي منطقة مخالفات أخرى هي عبارة  86تقديمه طلباً لشراء عداد كهرباء جديد في منطقة المزة 

يم المنطقة، وليس بتنازل عن عن تعهد بعدم مطالبة المحافظة الحقاً ببدل اإليجار في حال تم تنظ

ليس ضمن الخطط الحالية  86الحقوق كما وصفها البعض، مع اإلشارة إلى أن تنظيم المزة 

 .للمحافظة، وإنما األولوية هي لمناطق جوبر وبرزة والقابون واليرموك

http://syrianexpert.net/?p=43814
http://syrianexpert.net/?p=43814
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إلى أن التعهد الموقع ليس تنازالً عن حقوق مشتري “للبعث “وأشار سرور في تصريح خاص 

ات الجدد في األسهم )ضمن المنطقة المنظمة ( أو تعويض السكن البديل، فهي حقوق محفوظة العقار

 .والدولة ممثلة بمؤسساتها ملتزمة بتأمين السكن للمواطنين

ونوه عضو المكتب التنفيذي إلى أنه تم دفع مليارات الليرات السورية لقاء بدل السكن ألهالي 

 البعث…وتأمين سكن لهم 86ية المنهارة في منطقة المزة منطقة خلف الرازي، وتعويض أحد األبن

http://syrianexpert.net/?p=43807 

 

 ألف برميل يوميا 240انخفاض إنتاج روسيا من النفط خالل الشهر الحالي بمقدار  - 3

  -)د ب أ( –موسكو  

ألكسندر نوفاك اليوم األربعاء إن بالده خفضت إنتاجها النفطي خالل قال وزير الطاقة الروسي 

يوما من الشهر، بدون  24ألف برميل يوميا، وفقا لمستوى إنتاج أول  240الشهر الحالي بمقدار 

 حساب إنتاج المتكثفات النفطية.

عرف باسم وأشارت وكالة بلومبرج لألنباء إلى أن روسيا تعهدت وفقا التفاق اإلنتاج لدول ما ي

ألف برميل يوميا، مقارنة بمستوى اإلنتاج للعام الحالي  228بخفض إنتاجها بمقدار ” أوبك بلس“

 مليون برميل يوميا. 11ر418والبالغ 

ألف برميل  300وتستهدف روسيا خفض إنتاجها خالل الربع األول من العام المقبل بمقدار 

 استبعاد إنتاجها من المتكثفات النفطية.يوميا، مقارنة بمستوى اإلنتاج للعام الحالي، مع 

دولة  14وعددها ” أوبك“يذكر أن تجمع أوبك بلس يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول 

دول نفطية من خارج المنظمة، وفي مقدمتها روسيا، ويستهدف تنسيق مستويات  10إلى جانب 

 اإلنتاج بهدف الحد من تراجع األسعار.

 500قد اتفقوا في مطلع الشهر الحالي على خفض إضافي لإلنتاج بمقدار وكان وزراء أوبك بلس 

مليون برميل يوميا، لمنع  1ر2ألف برميل يوميا إلى جانب الخفض المقرر منذ العام الماضي، وهو 

 تراكم الفوائض في السوق العالمية للنفط.

https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-

%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%b1/ 
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 ى تنويع مسارات إمدادات الغاز الطبيعي ألوروبامسؤول روسي: حريصون عل - 4

  -)د ب أ( -موسكو 

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك أن بالده حريصة على تنويع مسارات إمدادات 

 الغاز الطبيعي ألوروبا.

كلما زاد عدد المسارات، كلما كانت اإلمدادات مضمونة ″ :”24روسيا “وقال في مقابلة مع قناة 

 ”.بصورة أكبر في حال حدوث أمر طارئ

وتطرق إلى االتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرا مع أوكرانيا وتسمح بتدفق الغاز الروسي إلى 

ولفت، ”. روسيا راضية تماما عن االتفاقات“وأكد أن  2024أوروبا عبر أوكرانيا حتى نهاية العام .

 حريصة على اإلبقاء على هذا المسار لإلمدادات.لألنباء، إلى أن روسيا ” بلومبرج“وفقا لوكالة 

، قال كوزاك إنه يتوقع أن تقوم ″2نورد ستريم “وحول العقوبات األمريكية ذات الصلة بمشروع 

الواليات المتحدة بتكثيف الضغوط على المشروع، لكنه رأى أن هذا سيكون له حدود، نظرا إلى 

 موقف الدول األوروبية.

أنه بالتعاون مع الدول األوروبية، ومع االتحاد األوروبي، سنحل هذه  إننا واثقون من:”وقال 

 ”.المشكلة وسنجد حال وسطا

https://www.raialyoum.com/index.php/%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a-

%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b5%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b9-

%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%85%d8%af/ 

 

 

Koniec raportu 

End of Report 

 انتهى التقرير

*** 
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