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  تحية طيبة، 

 أرسل لسيادتكم: 

 ، 2020/ 273م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

  ,February 09 2020 ،شباط 09األحد 

 إذا أردت الحصول على التقرير كامالً أضغط     هنا

 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، وتحتاج 

 ات لتحقيق الموثوقية .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                                                                      

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

 القائمة البريدية.
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 االقتصاد العالمي:  –أوالً 

 لإلسترليني بعد تأجيل التصويت على البريكستهبوط حاد  - 1

 الجنيه اإلسترليني بيمنى بخسائر بسبب تأجيبل التصويت على بركست

 12:03 2018ديسمبر  11الثالثاء   mochebaro@  صحافي محمد شبارو  

 االقتصاد البريطاني يتارجح بسبب بريكست

هوى الجنيه اإلسترليني سريعاً متكبداً خسائر قاسية مساء االثنين فور إعالن رئيسة الوزراء 

طة االنسحاب من االتحاد الوزراء تيريزا ماي تأجيل التصويت في البرلمان البريطاني على خ

التصويت الحاسم والحساس الذي كان مقرراً أن يتم الثالثاء وسط حالة من الجدل ، وهو األوروبي

 الواسع تشهدها البالد.

مساء االثنين، بعد أن ظل طوال الساعات األولى  %1.5ومني الجنيه اإلسترليني بخسائر تجاوزت 

ند مستوى ترليني عمن يوم االثنين مستقراً بانتظار التصويت المرتقب يوم الثالثاء. وتم تداول اإلس

 دوالر أميركي وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام كامل، بحسب ما رصدت "العربية.نت". 1.25

كما تراجع سعر صرف اليورو األوروبي أمام الدوالر األميركي متأثراً بقرار تأجيل التصويت، 

في جلسة التداول عما كان عليه  %0.2دوالر، متراجعاً بنسبة  1.13حيث تم تداوله عند مستوى 

 السابقة.

وجاء التراجع في سعر صرف #اإلسترليني و #اليورو في أعقاب إعالن رئيسة الحكومة ماي 

 تأجيل التصويت على خطة البريكست، وذلك لتفادي هزيمة كبيرة في البرلمان.

ويأتي قرار ماي في محاولة لتجنب خسارة مؤكدة لنتيجة التصويت، خصوصا في ظل اعتراض 

 د من المحافظين على الخطة.العدي

لكن ماي أكدت تمسكها بالخطوط العامة لخطتها، وإن أبدت استعداداً لبعض التعديالت على االتفاق 

 الذي أقره زعماء االتحاد األوروبي.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/336
https://twitter.com/mochebaro
https://twitter.com/mochebaro
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/336
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وستتوجه ماي إلى االتحاد األوروبي مجدداً في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد تحصل من خاللها 

 وم.على موافقة مجلس العم

وأشاع قرار تأجيل التصويت على االتفاقية أجواء من التشاؤم وشعورا بعدم قدرة رئيسة الحكومة 

البريطانية على تأمين موافقة البرلمان، بما يرفع من احتماالت "الخروج الصعب" من االتحاد 

 األوروبي، وهو ما يمكن أن يكبد االقتصاد البريطاني خسائر فادحة.

https://www.independentarabia.com/node/3366/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-

%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA 

 

 فلترفع الحكومة الضرائب على الثروات إذا أرادت النهوض ببريطانيا - 2

قد ويعتبر عدم المساواة في الثروة أسوأ من عدم المساواة في الدخل بمرتين في المملكة المتحدة، 

 ظل ثابتاً عند هذا الحد المرتفع منذ ثمانينات القرن الماضي

 18:46 2020يناير  28لثالثاء   روبرت بالمر 

  (رفع الضرائب هو الطريق الوحيد لتوزيع الثروات في المجتمعات الديمقراطية )رويترز

رجالً في العالم يتربعون على ثروة تفوق ما  22أخيراً عن إحصاء مذهل مفاده أن أغنى  شف كُ 

تملكه جميع النساء والفتيات في أفريقيا. جاء ذلك في تقرير أصدرته قبل أيام مؤسسة أوكسفام الخيرية 

راًء لم أكثر ثعن عدم المساواة، لتسليط الضوء مجدداً على حجم الفجوة بين األغنياء والفقراء في عا

من أي وقت مضى. ويستحوذ مليارديرات العالم جميعهم على ثروة تعادل ما يملكه نصف سكان 

 األرض.

وكان من المستبعد أن يربط ساجد جاويد وزير المالية البريطاني في دافوس في األسبوع الماضي 

هي أن ما تشهده المملكة بين عدم المساواة على مستوى العالم وحالة األمة في بالده. لكن الحقيقة 

المتحدة يعكس الوضع على المستوى العالمي. فبريطانيا تتحول حالياً إلى واحدة من أكثر دول 

 لجهة عدم المساواة بين أبنائها.  العالم

يعتبر عدم المساواة في الثروة أسوأ من عدم المساواة في الدخل بمرتين في المملكة المتحدة، وقد 

لحد المرتفع منذ ثمانينات القرن الماضي. وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن مكتب ظل ثابتاً عند هذا ا

يزداد سوءاً. كما أنه يتفاقم بسبب حقيقة أن هناك الكثيرين  اإلحصاء الوطني أن الوضع ال يتحسن بل 

 ممن لم يحصلوا على زيادة حقيقية في األجور منذ أكثر من عقد من الزمن.

https://www.independentarabia.com/node/3366/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/3366/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/3366/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/3366/%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/135271
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يكتسب أهمية سياسية. فقد وعد بوريس جونسون بأن حكومته "سترفع الالفت أن هذا األمر 

مقعداً في  80مستوى" البلدات المهملة في شمال ووسط البالد التي ساعدت حزبه على الفوز بأغلبية 

البرلمان الشهر الماضي. وتمثل هذه المقاعد التي انتهت أخيراً في أيدي المحافظين، بعض أجزاء البالد 

 وداً في النمو واستنزافاً لثرواتها.التي شهدت رك

وقد وعدت الحكومة بتخصيص مليارات الجنيهات للطرق الجديدة والسكك الحديدية والبنية جوانب 

 في دوائر حزب المحافظين االنتخابية الجديدة مثل بليث فالي التحتية األخرى. وستُنفق الكثير أيضاً 

ترتفع األصوات باضطراد داخل حزب المحافظين داعية وستوك. بيد أن ضخ األموال لن يكون كافياً. و

 بوريس جونسون لمعالجة عدم المساواة االقتصادية التي تكمن وراء المشاكل في العديد من هذه األماكن.

التفاؤل أن يتكهن المرء باتخاذ المحافظين إجراءات لمعالجة عدم المساواة.  ربما يبدو من قبيل 

لجاويد  سابق في وزارة المالية  ت بعد على قول تيم بيت، وهو مستشار أول ولكن لم يمر الكثير من الوق

وكذلك حين لفيليب هاموند، في األسبوع الماضي، إن اآلوان قد آن لتعامل المحافظين بصرامة مع عدم 

المساواة. ويجادل موضحاً أن الوضع الراهن يحرم البريطاني من"الحركية االجتماعية" بمعنى االنتقال 

طبقة إلى أخرى في المجتمع، ويضّر بالنمو االقتصادي كما ينّشط الشعبويين اليساريين واليمنيين. من 

ويتمثل جزء من الحل الذي يقترحه المستشار السابق في فرض مزيد من الضرائب على الثروة، مثالً، 

قاعد عن طريق طرح المزيد من حزم الضرائب البلدية على العقارات األغلى وخفض إعانات الت

 ألصحاب الدخل المرتفع.

 كل هذه المقترحات معقولة وتتوافق مع األفكار التي حددناها في بياننا للمساواة الضريبية.

قد يبدو هذا للوهلة األولى تصرفاً ال ينسجم أبداً مع حزب المحافظين. غير أن الحكومة تسعى يائسة 

ولئك الذين يواجهون سلفاً ظروفاً مالية للحصول على النقد، ولن يسرها أن تزيد من الضرائب على أ

وقد قلّص رئيس الوزراء سلفاً هامش المناورة المتاح له من خالل استبعاد أي زيادة على   صعبة.

 ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة.

جورج ف لكن هناك سابقة جيدة لحزب المحافظين تتمثل في فرض ضرائب على الثروة المتراكمة.

أوزبورن وزير المالية األسبق رفع الضرائب على من يشترون العقارات بغية تأجيرها، كما زاد 

ضريبة الشراء على المنازل األغلى ثمناً. وحسبما أشار ديفيد ويليتس، وهو وزير دولة محافظ سابق، 

واتهم ساهمة بجزء من ثرفقد حان الوقت لمطالبة الميسورين ممن ولدوا عقب الحرب العالمية الثانية بالم

 المتراكمة لتجنب زيادة الضرائب على العمال.
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د إلى أن بوريس جونسون ق بيان حزب المحافظين االنتخابي يشتمل على تلميحات  والواقع أن  

 يتقبل اقتراحاً كهذا. فالبيان دعا إلى فرض قيود على "المزايا الضريبية التعسفية لألثرياء".

استحساناً لدى الناس. فقد أعربت غالبية المشاركين في استطالع للرأي أجريناه سيلقى هذا النهج 

مع مؤسسة أوكسفام الخيرية وشركة يوغوف ألبحاث السوق، عن تأييدها لفرض ضرائب أعلى على 

الثروات. وعلى وجه الخصوص، كان هناك دعم واسع النطاق من األطراف السياسية كلها لضمان أن 

تكفيهم للعيش، ضرائب تساوي قيمتها على األقل ما يدفعه أصحاب  من يملكون ثروات يدفع األغنياء، م

 الدخل المحدود الذين يخرجون للعمل من أجل سد رمقهم.

مارس )آذار( لتقديم ميزانيته  11كل ما سلف يعني أن هناك سبباً وجيهاً كي يقف وزير الخزانة في 

ر هذه الخطوة إذا اتُخذت أن الحكومة جادة حقاً في واإلعالن عن ضرائب أعلى على الثروات. ستُظه

 رفع مستوى المناطق األشد فقراً في البالد.

 ريبية"(العدالة الض -)روبرت بالمر هو المدير التنفيذي في المملكة المتحدة لشبكة "تاكس جاستس 

© The Independent 
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 تركزت أبحاثهم في التعليم واالبتكار ألفضل سبل التنمية االجتماعية

 15:18 2019أكتوبر  14االثنين    اندبندنت عربية

سيدة للمرة ، مع مشاركة 2019تقاسم ثالثة خبراء جائزة نوبل في العلوم االقتصادية عن عام 

 الثانية في تاريخ الجائزة.

األميركي أبهيجيت بانيرجي، والفرنسية  -وأعلن القائمون على جائزة نوبل الدولية فوز الهندي

، وذلك "لنهجهم 2019في االقتصاد لعام   األميركية إستير دوفلو، واألميركي مايكل كريمر، بالجائزة

 التجريبي لتخفيف حدة الفقر في العالم".
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لت األكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم االثنين، إن خبراء االقتصاد بانيرجي ودوفلو وقا

، لوضعهم نهجاً يهدف إلى تقليص الفقر على مستوى 2019وكريمر فازوا بجائزة نوبل لالقتصاد لعام 

 العالم.

حصول وضعوا نهجاً جديداً للوقالت األكاديمية وفقاً لوكالة األنباء الفرنسية، إن "الفائزين لهذا العام 

 على أجوبة يعتّد بها بشأن أفضل السبل لمكافحة الفقر على مستوى العالم".

وخالل العام الماضي، حصل األميركيان "وليام دي. نوردهاوس" و"بول إم رومر" على العمل 

 في مجال تغير المناخ واالبتكار.

 اقتصادي أميركي من أصل هندي

، وهو اقتصادي أميركي من أصل 1961فبراير )شباط( من العام  21ليد أبهيجيت بانيرجي من موا

 هندي، وهو حاليًا أستاذ االقتصاد الدولي لمؤسسة فورد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

في عدد من مبادرات مكافحة الفقر، وعضو في اتحاد النظم المالية  "بانيرجي" هو مؤسس مشارك

 والفقر.

لمكتب البحوث في التحليل االقتصادي للتنمية، وهو باحث مشارك في المكتب كان بانيرجي رئيًسا 

القومي لألبحاث االقتصادية، وزميل باحث في مركز أبحاث السياسات االقتصادية، وزميل باحث دولي 

 في معهد كيل، وزميل في األكاديمية األمريكية للفنون والعلوم، وزميل في مجتمع االقتصاد القياسي.

 دة وأصغر عمراً بقائمة الفائزينثاني سي

في باريس. وهي  1972أكتوبر )تشرين األول( من العام  25أما إستير دوفلو فهي من مواليد 

اقتصادية فرنسية أميركية، ومؤسسة مشاركة في عدد من مبادرات مكافحة الفقر وأستاذة في الحد من 

 يا.الفقر والتنمية االقتصادية في معهد ماساتشوستس للتكنولوج

وتعتبر "إستير دوفلو" هي ثاني سيدة واألصغر عمراً التي تمنح جائزة نوبل في قسم العلوم 

االقتصادية. "دوفلو" هي باحثة مشاركة في المكتب القومي لألبحاث االقتصادية، وتعمل في مجلس 

مية (، ومديرة برنامج اقتصاديات التنBREADإدارة مكتب البحوث والتحليل االقتصادي للتنمية )

 التابع لمركز أبحاث االقتصاد والسياسة.

وتركز أبحاثها على قضايا االقتصاد الجزئي في البلدان النامية، بما في ذلك اقتصاد األسرة والتعليم 

والوصول إلى التمويل والصحة وتحليل السياسات. وكان عملها برفقة أبهيجيت بانيرجي، ديان كارالن، 

ل موليناثان، مّكن من تطوير التجارب الميدانية باعتبارها منهجية مايكل كريمر، جون ليست، وسندهي

 مهمة الكتشاف العالقات السببية في االقتصاد.
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نوفمبر )تشرين  12أما الثالث فهو مايكل كريمر، وهو اقتصادي وأستاذ جامعي أميركي، ولد في 

 .1964الثاني( من العام 

 ماذا تعرف عن جائزة "نوبل"؟

رسمياً باسم "جائزة بنك السويد في العلوم االقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل"  وتعرف جائزة نوبل

 عام على تأسيس بنك السويد. 300لالحتفال بذكرى مرور  1968التي أُنشئت عام 

وهي جائزة تذكارية في العلوم االقتصادية أو رسمياً جائزة بنك السويد في العلوم االقتصادية على 

جائزة تمنح لإلنجازات المتميزة في حقل علوم االقتصاد، وتعتبر الجائزة ذكرى ألفريد نوبل. وهي 

 األكثر مستوى في هذا المجال.

وهي بشكل مختصر باسم جائزة نوبل في االقتصاد، وهي ليست رسميا واحدة من الخمس جوائز 

نوبل  ألفريد المسماة جوائز نوبل )في مجاالت الفيزياء، الكيمياء، الطب، األدب، والسالم( والتي قام

 300في الذكرى  1968. تم البدء بالعمل بجائزة نوبل لالقتصاد في عام 1895بتأسيسها في عام 

 لتأسيس بنك السويد المركزي وهي ممولة من هذا البنك.

https://www.independentarabia.com/node/63741/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%88%D8%A7-

%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-3-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-

%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-

%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF 

 

 الناتج المحلي اإلجماليحسب  اد العالمياالقتص وزن - 4

 و، 2018عام تريليون دوالر في  86 الناتج المحلي اإلجماليحسب  اد العالمياالقتص وزنبلغ 

 وزنمن  %23.89دوالر وهو يشكل حوالي  مليار 20500بلغ إجمالي الناتج المحلي للواليات المتحدة 

 13610 لصينل إجمالي الناتج المحلي حجمحيث بلغ االقتصاد العالمي، تأتي الصين في المرتبة الثانية 

الناتج المحلي في روسيا  إجمالي االقتصاد العالمي. بينما يبلغ وزن من %15.86دوالر يمثل ر مليا

إجمالي الناتج المحلي في  بلغاالقتصاد العالمي، في حين  وزن من %1.9 يمثلدوالر  مليار 1640

صاديات اقت وزن االقتصاد العالمي. وبالتالي فإن وزن من %0.5 يمثلمليار دوالر  430إيران حوالي 

التي تشكل في ما بينها حلفاً جديداً في مواجهة الواليات  -مجتمعة  الصين و روسيا وإيران الدول الثالث

هي تشكل منافساً حقيقياً للواليات المتحدة على فمن االقتصاد العالمي،  %18.26 يمثل -المتحدة 

 .المستوى االقتصادي

https://www.independentarabia.com/node/63741/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-3-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/63741/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-3-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/63741/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-3-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/63741/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-3-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/63741/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-3-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/63741/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-3-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.independentarabia.com/node/63741/%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%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%AC%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-3-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF


  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

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

9 

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

 2018عام  (المحلي اإلجماليالناتج حسب ) األوزان االقتصادية العالمية

 نسبة مئوية% (دوالر )مليار الدولة

 %23.89 20500 للواليات المتحدة

 %15.86 13610 الصين

 %1.9 1640 روسيا

 %0.5 430 إيران

 57.85 49820 باقي دول العالم

 %100 86000 العالم

 .2020شباط  2تاريخ  272المصدر: التقرير االقتصادي األسبوعي رقم 

 

 الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                                        

 

 2018عام  (الناتج المحلي اإلجماليحسب ) األوزان االقتصادية العالمية
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 فرص أفريقيا االستثمارية محط أنظار العالم - 5

 واألمن والبطالة أبرز المخاطر اقتصادات تنمو فوق المتوسط العالمي...

 2020فبراير  01 

تعد القارة األفريقية إحدى المناطق شديدة الجاذبية لالستثمارات العالمية نظرا لما تتمتع به من 

 (إمكانات فائقة )رويترز

 «الشرق األوسط»أبيدجان: 

ات حول التوقعأكد رئيس مجموعة بنك التنمية األفريقي، أكينومي أديسينا، أن تقرير البنك، 

. يعرض اتجاهات النمو االقتصادي في أفريقيا ويناقش 2020االقتصادية لدول القارة األفريقية لعام 

 .نهج السياسات التي يمكن استخدامها من أجل تحسين النمو االقتصادي والتنمية

ي العاصمة ف وقال أكينومي أديسينا في كلمته خالل مؤتمر عقده بنك التنمية األفريقي، مساء الخميس،

، إن بنك 2020اإليفوارية أبيدجان، بمناسبة إطالق تقريره حول التوقعات االقتصادية لدول القارة لعام 

التنمية األفريقي هو الشريك اإلنمائي المفضل للحكومات األفريقية، مهنئاً فريق االقتصاديين في البنك، 

لى ت االقتصادية في بنك التنمية األفريقي، عبقيادة الدكتورة حنان مرسي مدير قطاع األبحاث والسياسا

 .عملهم في تجميع هذا البحث المتميز والمثمر لخدمة القارة

ولفت إلى أن أفريقيا هي المكان الذي يركز عليه العالم اآلن من أجل النمو واالستثمار؛ نظرا للفرص 

ياً لمستثمرين، وهذا ما ظهر جلاالستثمارية الضخمة التي توفرها القارة لكافة الدول والشركات وكذلك ا

، «أفريقياروسيا و»، وقمة «كوريا وأفريقيا»في العديد من القمم التي عقدت في اآلونة األخيرة، مثل قمة 

، وقمة «الصين وأفريقيا»، وقمة «المملكة المتحدة وأفريقيا»، وقمة «الواليات المتحدة وأفريقيا»وقمة 

، هذا فضال عن منطقة أفريقيا الحرة للتجارة، والتي ستجعل «ريقياالهند وأف»، وقمة «اليابان وأفريقيا»

ونوه بأن االقتصادات األفريقية تنمو بشكل جيد، أعلى من  .تريليون دوالر 3.3من القارة سوقاً بقيمة 

المتوسط العالمي، وأن تقديرات البنك االقتصادية األفريقية، وفقاً للتقرير التوقعات االقتصادية، تُظهر 

، 2020في المائة خالل عام  3.9. إلى 2019في المائة في عام  3.4النمو من المتوقع أن يرتفع من أن 

 .2021في المائة في العام  4.1إلى أن تصل لنحو 

وأكد ضرورة معالجة قضايا انعدام األمن خاصة في منطقة الساحل، وتراجع النمو في غرب أفريقيا، 

ا، مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد، تنفق نصيباً كبيراً من إن عدداً من دول غرب أفريقي»قائالً 

، مضيفاً أنه إذا لم تعالج مسألة األمن في تلك المنطقة، فسوف يكون لها آثار «ميزانياتها على األمن
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أوسع نطاقاً من شأنها أن تتسبب في خفض النمو واالستثمار بها، مشيداً، في الوقت ذاته، بقرار رؤساء 

حكومات الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، والخاص بإنشاء صندوق للمساعدة في معالجة دول و

 .قضايا انعدام األمن في هذه المنطقة

ونبه إلى ضرورة التركيز بشكل جماعي على كيفية اإلدارة المستدامة للديون، وزيادة االعتماد على 

النمو  يد، الفتاً إلى أن البنية التحتية ليست كافية لدفعتعبئة الموارد المحلية لتمويل العجز المالي المتزا

واالقتصادات األفريقية، على الرغم أن عدداً من البلدان األفريقية تنفق جزءاً كبيراً من ميزانياتها على 

 .البنية التحتية األمر الذي قد يتسبب في زيادة الديون

إن جبل »األفريقية، قال أكينومي أديسينا:  وحول قضية البطالة التي يعاني منها الشباب في القارة

، مؤكداً ضرورة إعطاء األولوية القصوى لتلك المسألة التي تشكل خطراً «بطالة الشباب يتزايد سنوياً 

مليون خريج يخرج سنوياً إلى سوق العمل، بينما  12كبيراً يواجه القارة، موضحاً أن ما يقرب من 

 .لى وظائفماليين فقط هم من يحصلون ع 3حوالي 

إنه بالنظر إلى الوتيرة السريعة للتغيرات المتالحقة والمدفوعة بالثورة الصناعية »وتابع قائالً: 

الرابعة والتي تتمثل في الذكاء االصطناعي، والروبوتات، والتعلم اآللي، والحوسبة الكمومية، بات 

اركة ها وخاصة الشباب، إلى المشيجب على أفريقيا أن تستثمر أكثر في إعادة توجيه القوى العاملة لدي

بفعالية، من خالل إعدادهم ليكونوا مستعدين ومؤهلين لشغل وظائف تتناسب مع متطلبات العمل، ال 

 .«سيما التدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

التعليم  مجالوشدد رئيس مجموعة بنك التنمية األفريقي، على الحاجة الملحة لتوسيع التمويل في 

بمختلف المستويات، وأن نملك نظاماً تعليمياً يعد الشباب بشكل كاف لمتطلبات سوق العمل، من خالل 

التدريب على المهارات المهنية، والحد من عدم التوافق بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، 

ويجب أن ينعكس بشكل مباشر على موضحاً أن النمو ال يجب أن يكون مرئياً بقدر أن يكون عادالً، 

 .تحسين حياة الشعوب، وهذا ما ترتكز عليه سياسات وأهداف وأولويات بنك التنمية األفريقي

وقد تمت مناقشة نتائج تقرير بنك التنمية األفريقي بحضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار واضعي 

دوي، ري بأبيدچان السفير الدكتور وائل بالسياسات والمنظمات الدولية بأفريقيا، وكذلك السفير المص

 .والسيدة إلين جونسون سيرليف الرئيسة السابقة لليبيريا والتي تعد أول امرأة تحكم دولة أفريقية

https://aawsat.com/home/article/2109151/%D9%81%D8%B1%D8%B5-

%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D8%AD%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 

https://aawsat.com/home/article/2109151/%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://aawsat.com/home/article/2109151/%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://aawsat.com/home/article/2109151/%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://aawsat.com/home/article/2109151/%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://aawsat.com/home/article/2109151/%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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 : االقتصاد باللغة البولونية واإلنكليزية –ثانياً 

6 - 30 lat wolnego rynku. Tadeusz Syryjczyk: Nie wierzę w politykę 

przemysłową   4 

  Krzysztof Adam Kowalczyk 01.01.2020 

Gazoport po latach jednak powstał. 

Jest też rynek metanowców, ponadto w wyniku eksploatacji łupków w USA rynek ropy 

i gazu się uspokoił. Inni producenci muszą pilnować, by nie przestrzelić z ceną. 

Przejście na dolary w rozliczeniach z ZSRR było szokiem? 

W PRL mieliśmy stamtąd ropę i gaz w barterze: eksportowaliśmy różne rzeczy do 

Związku Radzieckiego i to się miało równoważyć. Wartość gazu szacowano w rublach na 

podstawie kroczących „mirowych cen" (światowych cen; zmieniały się z opóźnieniem do 

rynkowych – red.), ale po urzędowym kursie 90 kopiejek za dolara. ZSRR jednak wyłączył 

z barteru ropę i gazu, co oznaczało, że Polska musi wydać na ich zakup wpływy z około 

40 proc. ówczesnego eksportu (to i tak nie najgorzej, bo były kraje socjalistyczne, w 

których to było 110 proc. eksportu). Ostatecznie jednak to wymuszenie wyszło nam na 

zdrowie, bo okazało się, że eksport zarobił na dostawy gazu i ropy, a kluczowe było 

przekształcenie się w normalnego nabywcę, który dla ZSRR nie był gorszy od krajów 

zachodnich. Był to ważny element niezależności ekonomicznej, chociaż wtedy nieopartej 

na infrastrukturze. Dopóki handlowaliśmy z Rosją w barterze, jak Białoruś i długi czas 

Ukraina, dopóty istniały możliwości szantażu. Gdy się płaci twardą walutą, polityczna 

decyzja o wstrzymaniu dostaw staje się mniej prawdopodobna. Ale dopiero infrastruktura 

zapewniająca dostawy z wielu kierunków pozwala realne targowanie się o cenę, a 

ewentualną blokadę polityczną czyni strzałem w stopę dostawcy. 

Bo każdy chce zarobić? 

A ZSRR chciał zarobić. W gospodarce tego kraju, a potem Rosji, surowce odgrywają 

kluczową rolę, dlatego władze nie mogły sobie pozwolić na wstrzymanie sprzedaży. Po 

wejściu w życie opłat dewizowych, rzadziej też zdarzało się, że Rosjanie przestawali 

pompować, „bo jest awaria". Powstał jednak poważny problem z maszynami, wagonami, 

urządzeniami, ubraniami, butami, itd., którymi wcześniej płaciliśmy za gaz i ropę. Okazały 

się niezbywalne. Rosjanie gotowi byli np. za maszyny zapłacić maszynami. Mieli z 

dziewięć ministerstw różnych przemysłów, dwóch wicepremierów i każdy chciał, by jego 

https://www.rp.pl/autor/500/krzysztof-adam-kowalczyk
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sektor bilansował się oddzielnie. My ich wyrobów przemysłowych nie kupowaliśmy zbyt 

wiele... Utrata tego rynku zbytu kosztowała nas 50-100 tys. miejsc pracy. Ta produkcja 

była niezbywalna na rynku krajowym i zachodnim. Dyrektor firmy produkującej maszyny 

włókiennicze mówił mi: „Myśmy chcieli te maszyny zmodyfikować już wiele lat temu, ale 

odbiorca radziecki nie chciał modyfikacji, bo nie miał kadr". W efekcie w PRL w całych 

dziedzinach następował zastój technologiczny. Załamanie obrotów ze Wschodem było 

silnym impulsem recesyjnym, który zmuszał przedsiębiorstwa do szukania nowych 

rynków zbytu. Nie ma co ukrywać: zostały rzucone na głęboką wodę. W sumie jednak 

eksport polski zaczął rosnąc bardzo dynamicznie, co trwa aż do dzisiaj. 

A drugi impuls recesyjny? 

Drugi impuls wynikał z tego, że gospodarka socjalistyczna była gospodarką niedoboru. 

Dobrym dyrektorem kopalni w PRL nie był ten, który wydobywa oszczędnie, ale ten, kto 

„na telefon" zwiększy wydobycie dwukrotnie. Czyli ma „otwartą" ścianę wydobywczą i 

czeka, nie licząc się z kosztami. Liczy się gotowość. Zakłady produkcyjne z kolei musiały 

robić duże zapasy, bo były trudności z zaopatrzeniem i nikt nie wiedział, czy dostanie 

surowce lub części, gdy akurat będą potrzebne. Pamiętam ze studenckiej praktyki w 

krakowskiej hucie, że najbardziej inteligentni ludzie nie pracowali w dziale zbytu, ale w 

zaopatrzeniu. Trzeba było zdobywać komponenty, więc zaopatrzeniowiec miał prawo do 

wszystkiego. Mówił, że potrzebuje litra spirytusu, żeby kogoś przekupić, to go dostawał. 

Od niego zależało produkcja. Nieważne, czy on gdzieś kogoś przekupi, namówi, przepije... 

A gdy pojawił się rynek, to problem był w drugą stronę – ze sprzedażą wyrobów. 

W związku z tym zamrażanie pieniądza w zapasach było bez sensu. I nagle, choć 

wszystkie kalkulacje kosztowe pokazywały, że przedsiębiorstwa są nierentowne, 

rentowność niektórych skoczyła do... 100 proc. Skąd się wzięła? Otóż firmy miały zapasy 

paromiesięczne i część zaczęła je zużywać w ogóle nie kupując surowców. A zapasy 

wycenione były po starych abstrakcyjnie niskich cenach, sprzed 1 stycznia 1990 r. Zapasy 

w przemyśle pozwoliły wówczas na około trzy miesiące produkcji. 

Ale w firmach rosły koszty, choćby z tytułu podwyżek płac. 

Z tym, że płace były „uspokajane" popiwkiem i to brutalnie. Popiwek (podatek od 

ponadnormatywnych wynagrodzeń – red.) wszedł w życie jeszcze za PRL-u, a 1 stycznia 

1990 r. został zaostrzony. To był szok, bo w PRL wszystko działało na zasadzie politycznej 
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i firmy bardziej wpływowe mogły dostawać różne odroczenia podatkowe, system 

budżetowy był bardzo miękki. Część firm państwowych nawet ZUS-u za pracowników nie 

płaciła... 

Popiwek przecinał spiralę: naciski, wyższe płace, wyższe koszty, wyższe ceny, 

rewindykacje płacowe, wyższe płace, wyższe ceny. 

Hamowanie płac to nie wszystko. Istotne było otwarcie na import i niskie cła – wtedy 

były najniższe cła w historii. No i dyscyplina budżetowa. W pierwszym okresie trzeba było 

budżet nowelizować, bo inflacja wszystko dezaktualizowała. Doszła do takiego poziomu, 

że w pewnym momencie kopalnie (chyba wałbrzyskie) skarżyły się, że w banku zabrakło 

gotówki na wypłaty, choć na koncie pieniądze były. Wtedy nie było jeszcze kart 

bankowych, a pracownicy na ogół nie mieli kont. Wytwórnia banknotów nie wyrabiała z 

drukiem, a zapomniano o wprowadzeniu wyższych nominałów. W warunkach gospodarki 

gotówkowej najwyższy nominał musiał być rzędu połowy średniej pensji. Dlatego 

pośpiesznie wprowadzono do obiegu banknot 200 tys. zł, ale szybko wycofano, bo był zbyt 

łatwy do sfałszowania. 

Pamiętam z 1990 r., że się strasznie baliście podnieść ceny gazu, niemal tak jak obecny 

rząd – prądu dla ludności. 

Cena urzędowa gazu dla ludności była 40-krotnie niższa niż na granicy. W 

gospodarstwach domowych, które korzystały tylko z kuchenek, nie pokrywała nawet 

kosztów inkasa. Dlatego gazownicy proponowali tam w ogóle z niego zrezygnować. My 

dążyliśmy jednak do stopniowego urealnienia cen. Gaz i prąd dla ludności musi być 

droższy niż dla przemysłu, bo są wyższe koszty dystrybucji. 

Nawet dzisiaj to nie takie oczywiste. 

I tutaj była próba blokady cen dla konsumentów, ale wtedy przemysł musi płacić 

strasznie dużo, żeby to zrównoważyć. Niektóre państwa mają odwrotną strategię: hamują 

cenę dla przemysłu, żeby był konkurencyjny, a konsumenci przepłacają. 

Tak jest z energią elektryczną w Niemczech. 

Były też inne problemy cenowe, np. z benzyną na stacjach... 

Kartki na benzynę zniknęły jeszcze przed wami, ale dalej ceny paliw były regulowane. 

W moim przekonaniu za późno je uwolniliśmy, więc ciągle były kolejki. To efekt braku 

konkurencji wewnętrznej, bo tak naprawdę wtedy liczyły się tylko dwie rafinerie. A to 
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oznaczało, że brakowałoby hamulca, który by spowodował w pewnym momencie 

ustatkowanie cen paliw. Natomiast część cen w rolnictwie została uwolniona w końcówce 

rządu Rakowskiego. Gdy 1 sierpnia 1989 r. ostatni rząd PZPR zniósł kartki na żywność i 

uwolnił jej ceny, wystrzeliła inflacja.  

Bo choć oni uwalniali ceny, to nie stworzyli mechanizmu konkurencji, który by je 

hamował. My w pierwszych miesiącach rządu Mazowieckiego borykaliśmy się z 

pozostałościami gospodarki nakazowo-rozdzielczej, np. sektor rolny się domagał 

przydziału stali dla fabryk, które produkują maszyny rolnicze... Nikt nie zdawał sobie 

sprawy z tego, że niedługo huty będą miały problem ze sprzedażą blach, a nie odbiorcy z 

przydziałami. 

Pojawienie bariery popytu było zaskoczeniem? 

Ludzie nie bardzo wierzyli, że może być inaczej. Opowiem anegdotę. W pewnym 

momencie jeden z wyższych urzędników mówi mi: „W PRL zawsze brakowało sznurka 

do snopowiązałek. Gdyby za tego rządu też zabrakło, to byłaby kompromitacja". Więc 

poprosiłem wiceministra, by wejrzał w problem. No i gdy się zaczęły żniwa pytam, co ze 

sznurkiem? Ten na to: „Proszę pana, jeden gość o mało nie zbankrutował, tyle tego sznurka 

nasprowadzał". Wahadło wychyliło się w drugą stronę: wszyscy wiedzieli, że sznurka 

zawsze brakuje, więc chcąc zarobić nasprowadzali go tak dużo, że pojawiła się nadwyżka. 

Zaskoczeni byliście recesją w I kwartale 1990 r.? Produkcja przemysłowa mocno 

spadła. 

W statystykach widać było około 20 proc. spadku. I rzeczywiście wszyscy spodziewali 

się mniejszego. Wcześniej nikt nie wiedział jak dalece była zniekształcona gospodarka 

PRL i ile się produkuje rzeczy, których nikt nie kupi po urealnieniu kosztów produkcji, 

stworzeniu możliwości wyboru i kierowania się jakością. I jak mało było rzeczy naprawdę 

potrzebnych. 

Dzisiaj komentuje się, że może powinniście jak japońskie MITI czy premier 

Morawiecki w swojej strategii wskazywać firmom, w co inwestować. 

Po pierwsze, nie było żadnych instrumentów to umożliwiających, a po drugie takie 

prowadzenie za rękę nie byłoby słuszne. Czy ktoś zaplanował rozwój przemysłu gier 

komputerowych? A ten przemysł powstał, choć nikt mu nie pomagał. Bodźce urzędowe na 

ogół służą konserwacji struktur, a nie innowacjom. Istniejące przemysły są silnym lobby, 
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a tych nowych firm jeszcze nie ma, wiec nie ma, kto za nimi lobbować. Tak, więc, nawet, 

jeżeli sugestie władz, co i jak produkować początkowo byłyby bardziej trafne od oceny 

inwestorów prywatnych, przedsiębiorców i banków, to rychło okaże się, że beneficjentem 

jest to co jest, a nie to, co nowe. Gdy zaczynaliśmy pracę, gadano: brakuje węgla, brakuje 

energii, wszystkiego. Część zużycia wynikała z olbrzymiego zacofania produkcji. Po paru 

miesiącach reformy niczego już nie brakowało. Wręcz przeciwnie, była nadwyżka. Gdy 

zostałem ministrem przemysłu, importowaliśmy jeszcze energię z elektrowni atomowej z 

ukraińskiej części ZSSR. Potem przez ćwierć wieku produkt krajowy został podwojony, a 

zużycie energii wzrosło może o 10 proc. Dopiero kilka lat temu został pobity szczytowy 

rekord mocy chwilowej, który ma miejsce w zimowe wieczory. 

Spadek zużycia energii to skutek zwijania się przemysłu ciężkiego. 

Owszem, struktura przemysłu, który odnotowuje spory wzrost, zmienia się. Ale istotne 

są także zmiany technologiczne. Przez pierwszych kilkanaście lat transformacji ilość 

energii potrzebnej do wyprodukowania tony stali zmniejszyła się, co najmniej o połowę. 

W hutnictwie był też problem struktury produkcji. Huta Katowice miała dużą część 

surowcową, ze znikomymi mocami przeróbczymi. Natomaist Huta Lenina wytwarzała 

blachę do AGD, ale w kraju w ogóle nie było blachy samochodowej. Musiała pochodzić z 

importu. Nawet w polskich samochodach nie było jej ani kilograma. Przygotowywaliśmy 

wraz z firmą z Kanady restrukturyzację hut, ale niestety bardzo późno została wdrożona. 

Efekt przewagi inżynierów nad ekonomistami? 

Nie inżynierów, ale nomenklatury kierowniczej, związków zawodowych, itd. 

Kanadyjczycy tłumaczyli dyrektorom: żeby huta była rentowna, należy jak najdalej 

przetworzyć blachę, produkować gotowe wyroby, np. felgi. Większość dyrektorów 

uważała, że huta przede wszystkim powinna mieć wielki piec, a co potem, to mało ważne. 

W Hucie Katowice za Gierka przeinwestowano w części surowcowej, nawet Rosjanie 

ostrzegali, że to bez sensu. Z kolei w przemyśle cementowym połowa cementowni 

pracowała w tzw. technologii mokrej, która zużywała dwa razy więcej energii na tonę 

cementu niż technologie współczesne. Ten przemysł zdecydowanie unowocześnił się 

dzięki prywatyzacji. 
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W PRL przemysł miał problem nie tylko z energochłonnością, ale i z jakością. W latach 

80. buty były na kartki, wyboru nie było. Gdy chciałem je kupić, w moim rozmiarze była 

tylko jedna para – prawy od lewego różnił się o pół centymetra. 

To jeden z kosztów RWPG: ZSRR brał wszystko jak leci. Tam z pańskich butów by 

się ucieszyli. Stopniowy upadek tego imperium, które sponsorowało wcześniej partyzantki 

komunistyczne na całym świecie, spowodował także recesję w naszym przemyśle 

zbrojeniowym. W Radomiu baraki były pełne kałasznikowów, a hala w Mesku – broni 

rakietowej do ostrzeliwania helikopterów, ale Wietkong już ich nie potrzebował, a ZSRR 

nie płacił. Część tego przemysłu jeszcze za PRL zaczęła się przestawiać na produkcję inną 

niż zbrojeniowa, ale odbywało się to zbyt wolno, bo wszyscy tam wierzyli, że ich przecież 

i tak uratują. 

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

https://www.rp.pl/Wywiady/301019938-30-lat-wolnego-rynku-Tadeusz-Syryjczyk-

Nie-wierze-w-polityke-przemyslowa.html 

 

7 - Tylko jedna wygrywa z inflacją. Ranking lokat półrocznych 

NATALIA SKWIERAWSKA - 28 PAŹDZIERNIKA 2019 

 Adobe Stock 

Coraz trudniej inwestować w czasach rosnącej inflacji. Wrześniowy poziom tego 

wskaźnika wyniósł 2,6 proc. 

Oznacza to, że niewiele lokat jest w stanie ochronić wolne środki przed utratą ich 

wartości. W rankingu lokat sześciomiesięcznych z wkładem rzędu 10 tys. zł znaleźć można 

tylko jeden depozyt z oprocentowaniem 4 proc. w skali roku. Na pozostałych produktach 

banki oferują zbyt mało, by realnie na nich zarabiać. 

Najlepsze lokaty 6 miesięczne na 10 000 zł 

Październik 2019 

4,03,53,02,52,01,51,00,50 

Nest Bank 

Toyota Bank 

Idea Bank 
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https://pieniadze.rp.pl/oszczednosci/konta-bankowe/21558-najlepsze-lokaty-na-pol-roku-listopad-2019
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Getin Bank 

PlusBank 

BOŚ 

Credit Agricole 

PKO  

BPBank  

MillenniummBank 

BGŻOptima  

BNP Paribas  

Santander Consumm 

…42,42,32,121,851,71,61,61,51,21,21,2 

źródło: banki, dane z 28.10.2019 

Aby cieszyć się oprocentowaniem 4 proc. w skali roku na 6-miesięcznej Nest Lokacie 

Witaj od Nest Banku, należy spełnić jeden warunek: przelewać regularnie wynagrodzenie 

na Nest Konto prowadzone w złotych (min. 1 tys. zł) lub zapewniać wpływy na BIZnest 

Konto (min. 6 tys. zł) oraz dokonywać z niego płatności do ZUS/US. Wpłata środków na 

lokatę może opiewać na kwotę od 1 tys. zł do maksymalnie 10 tys. zł. 

Warto sprawdzić: Banki ściągają prowizje, gdzie się da. Najwięcej kasują te 

W Toyota Banku można zarobić 2,4 proc. w skali roku (o 64 zł mniej odsetek na koniec 

okresu umownego, niż w Nest Banku, który pozwala zarobić 160 zł). Wskazana stawka 

obowiązuje na Lokacie Sprint dedykowanej klientom prowadzącym ROR. Na depozyt 

można przelać kwotę od 3 tys. zł do 18 tys. zł – maksymalnie założyć można aż dziesięć 

lokat. 

Z 2,2 proc. do 2,3 proc. w skali roku wzrosło oprocentowanie Lokaty Na Nowe Środki 

w Idea Banku. Oszczędzający ma prawo wpłacić na depozyt od 500 zł do 1 mln nowych 

środków, których saldo bank wylicza, jako nadwyżkę ponad saldo wszystkich środków 

posiadanych przez klienta na rachunkach w Idea Banku, liczonych na koniec dwudziestego 

dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiła wpłata kapitału 

na rachunek Lokaty Na Nowe Środki Plus. Z oferty mogą skorzystać wyłącznie posiadacze 

konta indywidualnego w Idea Banku. 

https://pieniadze.rp.pl/oszczednosci/konta-bankowe/21499-banki-sciagaja-prowizje-gdzie-sie-da-najwiecej-kasuja-te
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Getin Bank również stawia na nowe środki i na półrocznej Lokacie na Nowe Środki 

płaci 2,1 proc. w skali roku. Saldo tych środków bank określa jako nadwyżkę ponad saldo 

środków złotowych klienta w Getin Noble Banku według stanu na dzień 12 października 

2019 r. Minimalna wpłata wynosi 500 zł. Maksymalna stawka podniesiona została z 100 

tys. zł do 300 tys. zł. Promocja trwa do 17 listopada 2019 r. 

PlusBank na Lokacie Nowa Kasa = Większy Zysk oferuje oprocentowanie w 

wysokości 2 proc. w skali roku. Stali i nowi klienci banku (z obowiązkowym kontem) 

mogą ulokować na depozycie nowe środki w kwocie od 5 tys. zł do 200 tys. zł. Dniem 

bazowym dla wylicza nadwyżki ponad stan salda na wszystkich rachunkach 

oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych posiadanych przez klienta w 

PlusBanku jest 22 lipca 2019 roku. 

Mniej niż 2 proc. 

Z EKOlokatą Zyskowną od Banku Ochrony Środowiska można wypracować zysk 

rzędu 1,85 proc. w skali roku. Wystarczy posiadać ROR i aktywnie korzystać z karty 

debetowej wydanej do konta. Minimalna kwota wpłaty na lokatę wynosi 1 tys. zł. 

Maksymalnie zainwestować można do 200 tys. zł. 

1,7 proc. w skali roku gwarantuje Credit Agricole. Na Lokacie w Ofercie na nowe 

środki znaleźć się możne maksymalnie 100 tys. zł (minimum 1 tys. zł). Nowe środki bank 

wylicza jako kwotę, która stanowi przyrost salda w stosunku do stanu środków 

zgromadzonych na koncie klienta w dniu 31 sierpnia 2019 r. 

Warto sprawdzić: To nie jest dobry czas dla oszczędzających. Oszuści korzystają 

Niewiele mniej, bo 1,6 proc. w skali roku za nowe środki oferują banki PKO BP i 

Millennium. Na oba depozyty przelać można po minimum 1 tys. zł. Maksymalna wpłata 

w PKO BP, to nadwyżka ponad środki zgromadzone na produktach depozytowych klienta 

w dniu 18 października 2019 r. W przypadku Lokaty Horyzont Zysku w Banku Millennium 

dniem bazowym jest 17 października 2018 r. Na depozycie znaleźć się może do 100 tys. 

zł. 

Zestawienie dziesiątki najwyżej oprocentowanych lokat na 6 miesięcy zamykają 

mBank, który na Lokacie na nowe środki oferuje 1,5 proc. w skali roku oraz banki: 

BGŻOptima, BNP Paribas i Santander Consummer Bank, które dają zarobić maksymalnie 

do 1,2 proc. w skali roku. © Licencja na publikację ©℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 

https://pieniadze.rp.pl/oszczednosci/21448-to-nie-jest-dobry-czas-dla-oszczedzajacych-oszusci-korzystaja
http://www.rp.pl/licencja
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8 - Aneta Gawrońska: No i gdzie jest ten kryzys? 

Adobe Stock 

Aneta Gawrońska 23.01.2020 

Pogłoski o końcu hossy w mieszkaniówce okazały się przedwczesne. Nieruchomości 

idą jak woda, mimo że ceny szybują. 

Kres trendu wzrostowego na rynku mieszkań rok temu o tej porze wieszczył 

niejeden analityk. Rok 2018 deweloperzy zamknęli, bowiem z ponad 10-procentowym 

spadkiem sprzedaży. Miało być tylko gorzej. Powolne wygasanie hossy sugerowały wyniki 

deweloperów jeszcze po trzecim kwartale 2019 r. 

Czytaj także: Mieszkanie to dzisiaj inwestycja 

Dziś wiadomo, że czarne prognozy się nie sprawdziły. W 2019 r. budujące osiedla 

firmy sprzedały w największych miastach 65,4 tys. mieszkań. To drugi wynik w historii. 

Podciągnął go świetny ostatni kwartał. Powód był banalny: deweloperzy sypnęli 

mieszkaniami. Ludzie kupowali, bo mieli, co kupować. Nie odstraszały ich 10-, 15-proc. 

zwyżki cen. Brali mieszkania nawet w budynkach, które nie wyszły z ziemi. Rekordowo 

mała była oferta lokali na ukończonych osiedlach, co jest 

dowodem wyjątkowej koniunktury. Gotowe osiedla w czasie boomu puste nie stoją. 

Wcześniejsze spadki sprzedaży nie wynikały ze słabnących apetytów klientów, ale z 

ograniczonej podaży. Deweloperzy nie zawsze nadążają z produkcją mieszkań. Wiele firm 

nie jest w stanie budować więcej, bo nie ma gdzie. Działek budowlanych brakuje. Za 

ziemię inwestorzy płacą jak za zboże, 250 mln zł za działkę przy Chełmskiej w Warszawie, 

148 mln za parcelę przy Grzybowskiej. Deweloperzy narzekają też na problemy 

z wykonawcami. Branży brakuje 200 tys. wykwalifikowanych pracowników. 

Tymczasem Polacy rzucili się kupować nieruchomości, bo trzymanie pieniędzy w 

bankach przestało się opłacać. Inflacja rośnie, stopy procentowe są na historycznie niskim 

poziomie. Zamiast do bankowej skarbonki, klienci wolą włożyć pieniądze w 

nieruchomość. Można ją wynająć, można sprzedać, można trzymać „na emeryturę". 

Popyt na mieszkania w tym roku raczej nie spadnie. Nie spadną też ceny. Deweloperzy 

wciąż będą testować możliwości kupujących. Inwestorzy muszą mieć jednak świadomość, 

że po latach tłustych nadejdą chude. Już dziś część kupujących mieszkania z myślą o 

https://www.rp.pl/autor/78/aneta-gawronska
https://www.rp.pl/Mieszkaniowe/301239874-Mieszkanie-to-dzisiaj-inwestycja.html
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wynajmie na doby liczy straty, nie wytrzymując konkurencji np. z hotelami. Nie na każdej 

nieruchomości da się zbić kokosy. Trzeba, więc uważać, by nie wyjść na tym jak Zabłocki 

na mydle. 

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

https://www.rp.pl/Komentarze-ekonomiczne/301239864-Aneta-Gawronska-No-i-

gdzie-jest-ten-kryzys.html 

 

9 - Jak i dlaczego znikają pieniądze we wpłatomatach 

 

Wpłatomat zawodzi z powodów mechanicznych lub po awarii połączenia z siecią 

banku  Adobe Stock 

Utrata połączenia z systemem centralnym banku, zacięcie wpłatomatu, wpłaty większe 

niż limit… Przyczyn jest sporo. 

Jeden z naszych czytelników we wpłatomacie zasilił kilkoma tysiącami złotych swój 

rachunek. – Transakcja przebiegła bez problemu, urządzenie wydało potwierdzenie 

wpłaty. Ale pieniędzy na koncie nie ma – zdziwił się pan Piotr. Co może być przyczyną? 

Ewa Krawczyk z Santander Bank Polska mówi, że powodem może być zacięcie 

urządzenia, awaria zasilania, błędne skorzystanie z wpłatomatu, np. włożenie banknotów 

spiętych recepturką. – Takie sytuacje stanowią jednak margines wszystkich transakcji we 

wpłatomatach. Skala niewielka, ale oczywiście to kłopot dla klienta, dlatego proces 

reklamacji jest obsługiwany maksymalnie szybko – zapewnia Ewa Krawczyk. 

Warto sprawdzić: „Idiotyczne” limity techniczne bankomatów i wpłatomatów 

Tropią zaginione pieniądze we wpłatomatach 

Anna Strompowska, Partnership Manager w Credit Agricole, podaje, że klient po 

dokonaniu wpłaty we wpłatomacie powinien mieć zaksięgowane środki na rachunku 

maksymalnie w ciągu 70 minut od momentu dokonania wpłaty. 

Paweł Bernat z Biura Komunikacji Korporacyjnej Pekao SA przyznaje, że podczas 

realizacji transakcji wpłaty gotówki bankomat czasami traci połączenie z systemem 

centralnym: wtedy transakcja zaczyna się online, kończy offline. – Transakcja wpłaty trwa 

kilkakrotnie dłużej niż wypłata, z uwagi na konieczność liczenia i weryfikacji wpłacanych 

banknotów – zwraca uwagę Bernat. – Jeśli pieniądze znalazły się w urządzeniu, klient 

https://www.rp.pl/licencja
javascript:void(0)
https://www.rp.pl/Komentarze-ekonomiczne/301239864-Aneta-Gawronska-No-i-gdzie-jest-ten-kryzys.html
https://www.rp.pl/Komentarze-ekonomiczne/301239864-Aneta-Gawronska-No-i-gdzie-jest-ten-kryzys.html
https://pieniadze.rp.pl/oszczednosci/konta-bankowe/21659-limity-techniczne-bankomatow-i-wplatomatow
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powinien dostać pokwitowanie będące dla niego dowodem wpłaty lub – w najgorszym 

przypadku – próby wykonania takiej operacji lub wpłaty zakończonej błędem – zapewnia 

Karolina Kozakiewicz z biura prasowego BNP Paribas. 

Ile trwa rozpatrywanie skarg? Od czego to zależy? Ile instytucji bierze w tym udział? 

W Santander Bank Polska w 90 proc. przypadków klient w ciągu dwóch dni roboczych 

ma dostęp do gotówki. Ewa Krawczyk podkreśla, że do szybkiego rozpatrzenia zgłoszenia 

konieczne jest wskazanie numeru karty, którą dokonywano wpłaty, daty transakcji, numeru 

lub adresu urządzenia. 

Warto sprawdzić: Mało kto wie o tej możliwości wpłatomatu. Garść korzysta 

W Credit Agricole reklamację rozpatrywane są maksymalnie do 15 dni roboczych. Jak 

podkreśla Anna Strompowska, jeśli transakcja przebiegła poprawnie, czyli zakończyła się 

wydrukiem z wpłatomatu potwierdzającym pomyślny jej przebieg, a pomimo to nie ma 

środków na rachunku, to oznacza, że plik z transakcją „utknął” na którymś z etapów w 

jednej z instytucji zaangażowanych w proces: właściciela wpłatomatu, centrum 

rozliczeniowego lub banku. – W takiej sytuacji uznajemy tę transakcję klientowi – 

deklaruje przedstawicielka Credit Agricole. 

Bank podkreśla, że częścią każdego etapu transakcji są punkty kontrolne sprawdzające, 

czy pliki transakcyjne są kompletne i poprawnie przetwarzane. Jeżeli któryś z procesów 

nie przebiega prawidłowo, pojawiają się alerty. – Wtedy zajmują się tym odpowiednie 

jednostki. Raz dziennie dokonywane jest porównanie raportów z transakcji wykonanych 

w urządzeniach z transakcjami, które zostały zaksięgowane w systemach banku – tłumaczy 

Anna Strompowska. 

Jeżeli jakaś transakcja wykonana prawidłowo w urządzeniu nie została zaksięgowana 

na rachunku klienta, pojawia się niezgodność w takim raporcie dziennym. 

W Pekao SA większość reklamacji jest rozpatrywana w ciągu kilku dni. – Mogą się 

zdarzyć przypadki dłuższego czasu rozpatrywania reklamacji. Zwykle wynika to z 

konieczności wykonania „fizycznie” we wpłatomacie sprawdzenia stanu gotówki – 

tłumaczy Paweł Bernat z biura Komunikacji Korporacyjnej banku. 

Jak informuje BNP Paribas klienci najczęściej składają reklamacje, gdy po przeliczeniu 

gotówki przez urządzenie nie ma zgodności ilości środków zadeklarowanych z faktycznie 

otrzymanymi przez urządzenie, kiedy następuje blokada wpłatomatu podczas 

https://pieniadze.rp.pl/oszczednosci/karty-platnicze/20979-karta-kredytowa-wplatomat
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deponowania pieniędzy, a niemożliwe już jest cofnięcie części środków przez klienta lub 

gdy wpłacający dokłada gotówkę ponad limit wskazany na urządzeniu albo wykonuje 

transakcje partiami, zmieniając kwotę deklarowaną i kwotę „fizycznej” wpłaty. 

Karolina Kozakiewicz z BNP Paribas przyznaje, że czasem następują błędy łączności, 

skutkujące brakiem potwierdzenia prawidłowo wykonanej przez system sterujący pracą 

sprzętu operacji. – Staramy się, by odpowiadać na reklamacje wpłatomatowe jak 

najszybciej, ale czas obsługi tego typu spraw jest zróżnicowany – przyznaje 

przedstawicielka BNP Paribas. 

Warto sprawdzić: Wpłatomat jak policjant. Zatrzymuje fałszywki 

Czasem bywają kontrowersje 

Czas reklamacji może się wydłużyć ze względu na konieczność doprecyzowania 

wyników postępowania wyjaśniającego, jeśli chodzi o przyczyny braku uznania 

reklamacji. Zdarzają się też błędne rejestracje sprawy przez doradcę lub pracownika 

infolinii w systemie reklamacyjnym albo też błędnie podane dane przez klienta 

składającego reklamację, co do numeru wpłatomatu lub numeru karty albo daty transakcji 

wpłacania pieniędzy. 

© Licencja na publikację ©℗ Wszystkie prawa zastrzeżone 
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 : االقتصاد العربي –ثالثاً 

 لبنان بلد مفلس واألنهيار األقتصادي قادم -  3   ! لبنان مقالي عن إقتصاد - 10

بانتظار  2019جردة السنة: عام حرج لألسواق المالية اللبنانية في  -التقرير األسبوعي لبنك عوده

 16:16|  2019كانون األول  27 حلول إنقاذية

عاماً حرجاً لألسواق كان  2019قال التقرير األسبوعي لبنك عوده في جردته السنوية أن العام 

المالية اللبنانية وسط موجة من االحتجاجات عّمت البالد من أقصاه إلى أقصاه على خلفية مطالب 

اجتماعية واقتصادية مزمنة وفي ظل استمرار أزمة التأليف الحكومي، فيما سّجل شح في السيولة 

 ع المردود على سندات الخزينةبالدوالر وبلغ معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستويات قياسية وارتف

بالليرة ألول مرة منذ ست سنوات، كما سلكت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان مسلكاً تراجعياً، 

وانخفضت أسعار سندات الدين اللبنانية المقومة بالدوالر إلى مستويات غير مسبوقة، بينما اشترطت 

تطيع تطبيق إصالحات عاجلة لكي تقدم مجموعة الدعم الدولية تشكيل حكومة ذات مصداقية تس

المساعدة المالية للبنان. في ظل هذه الظروف االستثنائية، أصدر مصرف لبنان وال سيما خالل الربع 

سلسلة من التعاميم بشأن وضع آلية لتأمين التمويل بالدوالر لالعتمادات  2019األخير من العام 

ة، والطلب من المصارف عدم توزيع أرباح عن السنة المستندية المخصصة الستيراد المنتجات األساسي

في مهلة أقصاها  %20وزيادة أموالها الخاصة األساسية بالدوالر األميركي بنسبة  2019المالية 

، وخفض معدالت الفوائد الدائنة على الودائع بالليرة والدوالر وإلزام المصارف دفع 2020حزيران 

اللبنانية ونصفها بالدوالر. في خضم هذه األجواء، سجلت سوق الفوائد على الدوالر نصفها بالليرة 

القطع حركة تحويالت ناشطة لصالح الدوالر، أدت إلى بلوغ نسبة دولرة الودائع أعلى مستوى لها منذ 

أكثر من عشر سنوات. فيما فرضت المصارف اللبنانية عمالً بتوصيات "جمعية المصارف في لبنان" 

عملية السحوبات وخروج الرساميل وذلك من باب حرصها على مصالح العمالء  تدابير استثنائية لتنظيم

والمصلحة العامة للتمكن من تجاوز الظروف الراهنة. وقد انعكس ازدياد الطلب على الدوالر شحاً في 

 %100السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد وارتفاعاً في معدل الفائدة من يوم إلى يوم إلى حدود 

مع نهاية السنة. أما سوق سندات األوروبوند،  %10األحيان علماً أنه انخفض إلى ما دون بعض 

فشهدت تصحيحاً تراجعياً لألسعار وبيوعات أجنبية صافية وسط عمليات خفض للتصنيف االئتماني 

للبنان من قبل ثالث مؤسسات تصنيف عالمية هي "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد أند بورز"، ما انعكس 

واتساعاً الفتاً في هوامش المخاطر  %30تفاعاً في متوسط المردود المثقل إلى مستويات قياسية بلغت ار

 .نقطة أساس 2429االئتمانية لخمس سنوات لحدود 
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 األسواق

في ظل موجة من  2019سوق النقد: خضعت سوق النقد للعديد من الضغوطات خالل العام 

ق القطع وبلوغ نسبة دولرة الودائع أعلى مستوى لها منذ التحويالت الصافية لصالح الدوالر في سو

(. وهذا ما انعكس شحاً في السيولة بالليرة اللبنانية وارتفاعاً في معدل الفائدة من %73.4) 2008تموز 

. إال أن معدل الفائدة من يوم %100يوم إلى يوم إلى مستويات قياسية بلغت في بعض األحيان زهاء 

في نهاية كانون األول في ظل  %5ليقفل على  2019لكاً تراجعياً قبيل نهاية العام إلى يوم بدأ يسلك مس

التدابير االستثنائية التي اتخذتها المصارف اللبنانية من أجل الحّد من أحجام التحويل من الوفورات 

وافر ت بالليرة اللبنانية لصالح الدوالر، ناهيك عن ظهور بعض األسباب التقنية والتي ساهمت في عودة

، وال سيما إعادة توظيف ودائع صندوق 2019السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد في نهاية العام 

 .الضمان االجتماعي لدى المصارف اللبنانية

ألول مرة  2019سوق سندات الخزينة: بعد استقرار استمر ألكثر من ست سنوات، شهد العام 

خزينة بالليرة من فئات الثالثة أشهر والستة أشهر والسنة زيادة في معدالت الفوائد على سندات ال

، وذلك %1.92و %0.86والسنتين والثالث سنوات والخمس سنوات والسبع سنوات، بما يتراوح بين 

سنة في كانون األول  15سنوات و 10بعد أن تّم رفع معدالت الفوائد على السندات بالليرة من فئتي 

جمالية للجهاز المالي )المصارف ومصرف لبنان( بسندات الخزينة . واقتصرت االكتتابات اإل2018

مليار ليرة  28557بالمقارنة مع اكتتابات أكبر  2019مليار ليرة في العام  17405بالليرة على نحو 

مليار ليرة،  12792. في المقابل، ظهرت استحقاقات بنحو %39، أي بتراجع نسبته 2018في العام 

 11665مقابل فائض أكبر بقيمة  2019مليار ليرة في العام  4613بنحو  مما أسفر عن فائض اسمي

. وظل مصرف لبنان يغطّي العجز الحاصل في الطلب في السوق األولية 2018مليار ليرة في العام 

باالكتتاب بسندات الخزينة  2019لسندات الخزينة، كما قام في تشرين الثاني وكانون األول من العام 

مليار ليرة. وهذا ما انعكس نمواً في محفظة  3000وبما مجموعه  %1نوات بفائدة من فئة العشر س

 2018مليار ليرة منذ نهاية العام  9146سندات الخزينة بالليرة المملوكة من قبل مصرف لبنان بقيمة 

مليار ليرة في العام  2361بعد نمو أقل بكثير في هذه المحفظة بقيمة  2019حتى منتصف كانون األول 

2018. 

سوق القطع: اشتّد الطلب على الدوالر في سوق القطع وال سيما منذ نهاية الفصل الثالث من العام 

وظهر شّح في السيولة بالعملة الصعبة ما أدى إلى بروز أزمة في استيراد بعض السلع الحيوية.  2019

ويل استيراد هذه السلع. وهذا ما دعا مصرف لبنان إلى إصدار العديد من التعاميم المنظّمة لعملية تم
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على توظيف كل  2019تشرين األول  17وحرصت المصارف اللبنانية منذ اندالع الحراك المدني في 

جهودها الستيعاب طلبات زبائنها وسط ظروف استثنائية، فيما وضعت بعض الضوابط على التحاويل 

ن لراهنة حفاظاً على حسوالسحوبات المصرفية وفرضت بعض اإلجراءات التي تتماشى مع األوضاع ا

سير العمل والمصلحة العامة. في موازاة ذلك، تراجعت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان بقيمة 

لتبلغ  2019حتى منتصف كانون األول  2018مليار دوالر خالل الفترة الممتدة منذ نهاية العام  2.1

مليار دوالر  5.7وروبوند اللبنانية بلغت مليار دوالر )علماً أن محفظة المركزي لسندات األ 37.6زهاء 

(. ويأتي هذا االنخفاض في احتياطيات المركزي في ظل التحويالت 2019في منتصف كانون األول 

مليون دوالر في العام  2650الصافية لصالح العمالت األجنبية ونتيجة استحقاق سندات سيادية بقيمة 

جدر الذكر أنه لدى احتساب احتياطي الذهب، يصل مليون دوالر. ي 2074ودفع قسائم بقيمة  2019

 .2019مليار دوالر في منتصف كنون األول  51مجموع احتياطيات مصرف لبنان إلى 

 2019سوق األسهم: ظلت أسعار األسهم في بورصة بيروت تسلك مسلكاً تراجعياً خالل العام 

بعد أن كان قد سجل  %17.3نسبة داخل سوق تفتقر إلى السيولة والفعالية. إذ هبط مؤشر األسعار ب

وسط تأزم الوضع السياسي الداخلي وبانتظار ظهور مؤشرات  2018في العام  %14.6انخفاضاً نسبته 

جدية لتشكيل حكومة ذات مصداقية تكسب ثقة المجتمع الدولي والمباشرة بتطبيق إصالحات اقتصادية 

سهماً مدرجاً في بورصة بيروت، بينما  26سهماً من أصل  15جدية. في هذا السياق، انخفضت أسعار 

. وقد ترافق هبوط األسعار 2019أسهم مستقرة خالل العام  9ارتفعت أسعار سهمين، وظلت أسعار 

في بورصة بيروت مع ازدياد في تقلّبية األسعار والتي تُقاس باالنحراف المعياري لهذه األسعار نسبةً 

. في هذا السياق، 2018في العام  %7.05مقابل  2019في العام  %7.52الى متوسطها، حيث بلغت 

وعلى ضوء االنخفاض الالفت في أسعار األسهم، تراجعت القيمة الترسملية في بورصة بيروت بنسبة 

مليون دوالر في  9117مقابل  2019مليون دوالر في نهاية العام  7506، حيث بلغت زهاء 17.7%

بالمقارنة  2019في العام  %48.0ية انخفاضاَ الفتاً نسبته . وسجلت قيمة التداول االسم2018نهاية العام 

من  %82.4مليون دوالر. وقد استحوذت األسهم المصرفية على  196، لتبلغ زهاء 2018مع العام 

. في هذا %0.3فاألسهم الصناعية والتجارية بنسبة  %17.3النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 

، المحتسب على أساس مجموع 2019م في بورصة بيروت في العام السياق، تراجع معدل دوران األسه

، علماً 2018في العام  %4.1مقابل  %2.6قيمة التداول السنوية إلى القيمة الترسملية، حيث بلغ نحو 

 .أنه أدنى بكثير من المتوّسطات اإلقليمية والعالمية
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أدنى مستوى  2019في العام  سوق سندات األوروبوند: بلغت أسعار سندات األوروبوند اللبنانية

لها على اإلطالق وسط تلبد المناخ السياسي، وفي ظل خفض التصنيف االئتماني للبنان من قبل "فيتش" 

وخفض التصنيف من قبل "موديز" مرتين أيضاً  ”CC“ مرتين في آب وكانون األول من هذا العام إلى

وخفض التصنيف االئتماني للبنان من  ”Caa2“ إلى 2019في كانون الثاني وتشرين الثاني من العام 

، بينما اشترطت مجموعة الدعم الدولية 2019في تشرين الثاني  ”CCC“ قبل "ستاندرد أند بورز" إلى

تشكيل حكومة ذات مصداقية تستطيع تطبيق إصالحات عاجلة لكي  2019المنعقدة في كانون األول 

هدت سندات الدين اللبنانية المقومة بالدوالر تصحيحاً تقّدم المساعدة المالية للبنان. في هذا السياق، ش

تراجعياً في األسعار وبيوعات صافية من قبل المتعاملين المؤسساتين األجانب، إذ سجلت األوراق 

دوالر  8.13انخفاضات في األسعار تراوحت بين  2037و 2020السيادية التي تستحق بين العام 

إلى  2019وصل متوسط المردود المثقل في نهاية العام . عليه، 2019دوالر في العام  38.38و

 %9.95وهو يقارن مع مستوى مردود أقل بكثير نسبته  %30مستويات عالية غير مسبوقة المست 

. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر لخمس سنوات 2018في نهاية العام 

 2429إلى مستوى غير مسبوق له مقداره  2018لعام نقطة أساس في نهاية ا 770على نحو الفت من 

، في إشارة إلى تدهور نظرة األسواق إلى المخاطر السيادية في لبنان. 2019نقطة أساس في نهاية العام 

تنشط حركة األسواق وتبعد كابوس االنهيار عن  2020تبقى اآلمال معقودة على حلول إنقاذية في العام 

 .المنظوركاهلها بشكل عام في المدى 

https://www.annahar.com/article/1093435-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-

%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-

%D8%B9%D8%A7%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%AC-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-

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

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2019 

 

 2 !إعمار المناطق "الُمدمرة" في العراق: مزرعة استثمار الخراب - 11

 شاعر وكاتب من العراق صفاء خلف2019-03-26

 استثمار الخراب

منظمة دولية ومحلية،  179وعددها  -وعلى الرغم من تفاؤل المنظمات الدولية العاملة في العراق 

المشهد يظلُّ قاتماً مع فشل النظام االّ ان  -حكومية وغير حكومية، تعمل بالشراكة مع االمم المتحدة 

السياسي في استيعاب مشكالت انهيار الخدمات، وضعف البيئة االستثمارية، والصراعات الداخلية 

https://www.annahar.com/article/1093435-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.annahar.com/article/1093435-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.annahar.com/article/1093435-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.annahar.com/article/1093435-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.annahar.com/article/1093435-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.annahar.com/article/1093435-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2019
https://www.annahar.com/article/1093435-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2019
http://assafirarabi.com/ar/author/author-699/
http://assafirarabi.com/ar/author/author-699/
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وتلك المتعلقة بالصراع االقليمي بين واشنطن وطهران، والتناحر لالستحواذ على إدارة المحافظات، 

 ."وبيع المناصب، وتوسيع مساحة "النهب العام

التخصيصات المالية الحكومية مخيبة للغاية، وقد بات واضحاً ان معوقات إعادة االعمار ال  جاءت

تقف عند عتبة األموال فقط، بل تتعداها الى الصراع الُمركب الذيإ تشهده تلك المناطق بين مراكز النفوذ 

 .االقليمية والمحلية التي تتقاتل على حيازة المصالح

ق عن نينوى، عبد الرحمن اللويزي الذي امضى السنوات الثماني االخيرة مثاالً، يؤكد النائب الساب

التقرير " كنائب عن المحافظة االكثر دماراً بين بقية المناطق، وساهم جدياً آنذاك بكتابة تحقيقات

أعده مجلس النواب العراقي عن أسباب سقوط الموصل، )لكن اياً من الُمدانين لم يقدَّم الذي  "السري

الى المحاكمة بعد، بسبب فساد النظام السياسي والقضائي(، أن "الموصل وبعد مضي أكثر من عام 

على تحريرها لم تشهد أّي إعمار، وما يحصل اجراءات طوارئ سخيفة واصالح بعض الجسور 

ة فقط !". قبيل حادثة العبّارة، كان عدد من الجسور في الموصل قد انهار بسبب سيول بطريقة بدائي

االمطار وارتفاع مناسيب دجلة، واظهرت فيديوهات لنشطاء دعامات جسر حيوي وسط الموصل آيلة 

للسقوط المفاجئ دون اكتراث من قبل السلطات التي كان عليها ان تبادر الى اغالق الجسر احتياطاً 

 .كارثة لمنع

الصراع الُمركب سيقود االوضاع في المناطق الُمدمرة الى االنفجار، ومن ثَّم االنهيار االمني، وهو 

ما يؤكده اللويزي الذي يؤشر الى سبب آخر لبقاء الدمار بتلك المناطق بقوله أنَّ "التحالف الدولي 

لتزاماته باعادة االعمار"، إذ لمكافحة االرهاب في العراق الذي تقوده الواليات المتحدة تنصل من ا

ترى إدارة الرئيس االميركي أن "العراق بات منطقة نفوذ راسخة إليران"، لذا ترفض واشنطن ان 

تكون جزءاً من تمويل عمليات اعمار تذهب اموالها بزعمها الى حسابات النظام االيراني عبر جماعاتها 

 .مريكي المشدد ضدهاوأحزابها في العراق، فيحطم ذلك برنامج العقوبات اال

بالمقابل ترى طهران أن واشنطن تسعى عبر الجماعات االرهابية مثل "داعش" الى مد نفوذها في 

 .العراق والسيطرة عليه وضرب "محور المقاومة" وتقطيع األوصال البرية لدول ذلك المحور

تكن مخصصات ، لم 2019و 2018االجراءات الحكومية آخذة باالنحدار. ففي موازنتي العامين 

تلك المحافظات العادة االعمار تشي ببزوغ اي أمل النهاء معاناة العائدين الى مناطق مدمرة كلياً أو 

 .جزئياً 

عملياً، أحدث هذا الصراع انقساماً سياسياً حاداً في العراق، قد يؤدي الى نشوب "اقتتال مسلح 

قتصاد المتراجع. ويجد اللويزي ان "واشنطن بالنيابة" وليس فقط الى عرقلة إعادة االعمار أو تنمية اال

https://drive.google.com/file/d/1_IK8X0NfgKb34nSTrHt1rw_IAYsIq2e9/view
https://drive.google.com/file/d/1_IK8X0NfgKb34nSTrHt1rw_IAYsIq2e9/view
https://drive.google.com/file/d/1_IK8X0NfgKb34nSTrHt1rw_IAYsIq2e9/view
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واالتحاد االوروبي تنصلوا من التزاماتهم تجاه إعمار العراق بعد تغيّر الخارطة السياسية عقب انتخابات 

، وصعود اعداء الواليات المتحدة أو معارضيها الى السلطة، وهم أصدقاء اليران"، 2018ايار/ مايو 

 ."لمنضوية في تحالف "البناءويقصد القوى الشيعية المسلحة ا

ينوه اللويزي، وهو ينحدر من بلدة "تل عبطة" غرب الموصل التي باتت قاعدة أساسية من قواعد 

الفصائل الشيعية المسلحة الدارة السيطرة الديموغرافية في أعالي غرب العراق بغاية تحقيق ربط إيران 

لطهران تريد اخراج القوات االميركية من العراق بالحليفة سوريا عبر العراق، ان "الجماعات الداعمة 

في ظل حالة االستقطاب التي تعيشها المنطقة وأجواء الحرب التي تلوح في االفق وانخفاض اسعار 

 ."النفط وشحة االموال الحكومية العراقية، وكل ذلك يؤثر على إعادة بناء المناطق المدمرة

 المزرعة الفاسدة

اوة على غرب العراق لصالح ثالثة اهداف: االزاحة، ترسيخ تتصارع طهران وواشنطن بضر

النفوذ، تمكين االستثمارات االقتصادية. ووفقاً لهذه المعادلة باتت تلك المنطقة مقطّعة لمساحات نفوذ 

على حسب انتشار القوات االميركية أو غرمائها من الفصائل الشيعية وااليرانية. واضحى الشريط 

السوري منطقة "تنافس" بين واشنطن وطهران، حتى بات ذلك  –العراقي  الحدودي على المقسمين

التنافس على االراضي يصل الى تنازع على مضائق واشرطة بينية صغيرة لتحقيق أي ثغرة عبور 

الى الحدود السورية في المنطقة الواقعة "غرب الفرات" داخل االراضي العراقية و"شرق الفرات" 

شاهد ملك على االشتباك المرير بين  (1مشروع استثمار الطريق الدولي )رقم  داخل سورية. ولعل

واشنطن وطهران والجماعات المحلية في االنبار او الفصائل المسلحة الوافدة اليها. وفي سياق معادلة 

 .في االنبار تخضع لحسابات ترسيخ النفوذ وشراء الهيّمنةالتنافس تلك، باتت عملية اعادة االعمار 

( استطاعت الفصائل المسلحة الشيعية وبعضاً 2018في االنتخابات النيابية االخيرة )أيار/ مايو 

من السياسيين الُسنة في االنبار، وبينهم "حركة الحّل" المدعومة من إيران، الوصول الى البرلمان، 

عراقية موالية لواشنطن، ما مثل تهديداً لنفوذ االميركيين في العراق. وكانت ومنعوا بذا تشكيل حكومة 

المفاجئة "المتوقعة" بأن القوى الُسنية الصاعدة من الصحراء الغربية متحالفة بضرورة "انتهاز 

اللحظة" مع إيران، وابرزها الجماعة العائلية "حزب حركة الحل" القائمة على الشراكة بين عائلتي 

بلة" و"الحالبّسة"، وما يسمى بـ"المشروع العربي" الذي يمثله العائد من التحريم السياسي، رجل "الكرا

 .األعمال خميس الخنجر

http://jadaliyya2.koeinbeta.com/Details/38406
http://jadaliyya2.koeinbeta.com/Details/38406
http://jadaliyya2.koeinbeta.com/Details/38406
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التخصيصات المالية الحكومية مخيبة للغاية، وقد بات واضحاً أن معوقات اعادة االعمار ال تقف 

ه تلك المناطق بين مراكز النفوذ عند عتبة االموال فقط، بل تتعدى الى الصراع الُمركب الذي تشهد

 .االقليمية والمحلية التي تتقاتل على حيازة المصالح

تمثل "حركة الحّل" قوة ُسنية سياسية صاعدة تنطلق من غرب العراق، لكنها غالباً ما توصف بانها 

، يمجموعة تجارية فاسدة تلعب أدواراً انتهازية للوصول الى أهدافها، مثلما أوصلت محمد الحلبوس

وهو شاٌب بال خبرة سياسية، ليكون رئيساً لمجلس النواب بعدما كان محافظاً لالنبار واتسم عهده بالفساد 

 .والتخويف

وهو  -وتوصيفاً لذاك العهد واستمراريته اآلن في المدينة الُمدمرة )االنبار(، يُعلق محمود الهيتي 

بمصير األنبار اآلن، وهي تقوم باستغالل  أن "جماعة حركة الحّل هم األسياد المتحكمين -ناشط هناك 

أموال المنظمات الدولية وأموال مؤتمر الكويت من أجل الدعاية السياسية وتمويل أنشطتها خالل 

 ."االنتخابات. وبعد االنتخابات توقفت كل مشاريع االعمار فجأة

الر بقليل، مليون دو 100اكثر من  2019الحكومة العراقية خصصت لألنبار في موازنة العام 

 .وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة بالدمار الهائل الذي يعم هناك

يدير الهيتي منظمة صغيرة لدعم االنشطة الثقافية، وهو يؤكد ان "جماعة حركة الحّل، وبالتواطؤ 

 أو -الذي بادر هو إليه  -مع االجهزة االمنية والعسكرية، يمنعون مثالً اقامة المارثون من أجل السالم 

 ."شاط ثقافي مدني غير ُمسيّس أو غير ُمجيّر لصالحهم، ألن ذلك يمثل تحدياً لنفوذهم هناكأي ن

وبالطبع يستلزم المشهد القاتم في تلك المناطق االشارة الى االجراءات السلطوية التعسفية واالبتزاز 

ذلك من  االمني للسكان عبر وصمهم بـ"عار التعامل" مع المجموعة االرهابية )داعش( وما يرافق

مصادرة أراضي أو استيالء على ملكيات أراضي وعقارات ُمدمرة وتغيير ملكيتها الى اشخاص موالين 

للفصائل المسلحة، عبر تزوير االوراق العقارية أو إتالفها أو ادعاء تعرضها للحرق أو الضياع بفعل 

غرافية في البنية الديمو العمليات العسكرية، والسيما في الموصل. وهكذا خلقت الحرب تغييراً كبيراً 

 .وفي ُملكية األراضي والعقارات

في محادثة هاتفية أجراها معه كاتب هذه السطور في مطلع الشهر الجاري، وهو كذلك ما قام  (*) 

 .به الكاتب مع سائر االشخاص الواردة اسماؤهم في النص، بغاية استطالع آرائهم

http://assafirarabi.com/ar/24969/2019/03/26/%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-

%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b2%d8%b1/ 

http://assafirarabi.com/ar/24969/2019/03/26/%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b2%d8%b1/
http://assafirarabi.com/ar/24969/2019/03/26/%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b2%d8%b1/
http://assafirarabi.com/ar/24969/2019/03/26/%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b2%d8%b1/
http://assafirarabi.com/ar/24969/2019/03/26/%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b2%d8%b1/
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 ليرة؟ 2000ماذا يعني تثبيت سعر صرف الدوالر بـ - 12

 18:42|  2020كانون الثاني  23  "المصدر: "النهار

حددت نقابة الصرافين بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، سعر شراء الدوالر  

األميركي بألفي ليرة لبنانية كحد أقصى، وطلبت التقيّد به من قبل الصرافين المرخصين بدءاً من صباح 

الفين من قبل السلطات المعنية. ولكن هل أمس، تحت طائلة إلحاق العقوبات اإلدارية والقانونية بالمخ

 فعالً هذه الخطوة مفيدة اقتصادياً؟

الخبير االقتصادي مروان مخايل رأى أّن تحديد سعر صرف الدوالر أمر إيجابي خصوصاً أنّه  

تحت إشراف مصرف لبنان، األمر الذي يُخفف من تسارع ارتفاع السعر خصوصاً أّن ال وجود للعملة 

ير في السوق الموازية أي سوق الحواالت من الخارج، مؤكداً أّن السعر الرسمي لن الصعبة بحجم كب

ليرة لبنانية خصوصاً  1500ليرة لبنانية، و"علينا أال نأمل بأن يعود سوق الصرافين إلى  2000يكون 

 .""Capital Control" وسط السيطرة على رؤوس األموال

نان ونقابة الصرافين حّددا سعر شراء الدوالر بـ تحّدث الكثير من المواطنين عن أّن مصرف لب

ليرة لبنانية، في حين يمكنهما بيع للمواطنين بالسعر الذي يريدونه، فأوضح مخايل أنّه وخالل  2000

في حين يبيعه حالياً  2000اتصاله بأحد الصرافين أكّد له أّن مصرف لبنان أجبره على شراء الدوالر بـ 

 .ليرة لبنانية 1950بـ 

ي المقابل، اعتبر الخبير االقتصادي منير راشد أّن تحديد السعر هو سياسة خاطئة، خصوصاً ف

 2000ليرة لبنانية، ولن نستطيع الحفاظ على سعر  1500"أننا لم نستطع الحفاظ على السعر الرسمي 

 ."ليرة أيضاً، والمطلوب وضع السعر بالقانون وليس وفقاً لحاجة السوق

النهار" عن نقص الدوالر عند التّجار الذين يضطرون إلى فتح اعتمادات كما تحّدث راشد لـ "

جديدة لدى المصارف الستمرار أعمالهم"، معتبراً أّن "المواطنين أيضاً يعانون من خسارات كبيرة، 

وخصوصاً عند حصولهم على التحويالت فأصبح المغتربون يُفضلون حمل الدوالرات معهم من 

 ."نانالخارج إلى ذويهم في لب

مشكلة السعرين للدوالر كبيرة وتُؤثر على القطاعات كافة كما على المواطنين، والحد من األزمات 

المالية يكون بتوحيد سعر الصرف الرسمي وتدخل مصرف لبنان عند حاجة السوق إلى مبالغ بالكميات 

لى أّن تُؤثر سلباً عالصعبة، بحسب ما قاله راشد، علماً أّن سياسة تواجد سعرين في لبنان من شأنها 

 .السوق واالقتصاد على حد سواء
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من جهته، رأى الخبير االقتصادي جان طويلة، أّن "هذه الخطوة غير مجدية ومن شأنها أن تخلق 

سوقاً ثالثة غير شرعية وغير منظمة: السعر الرسمي عند المصارف، والسعر الثاني عند الصرافين 

 ."ير الرسميينالرسميين، وسعر ثالث عند الصرافيين غ

وأوضح أّن "المواطن الذي يحتاج إلى العملة الصعبة سيُضطر إلى اللجوء إلى الصرافين إذ لن  

يكون الدوالر متوافراً"، وأشار إلى أّن المطلوب ضبط سعر الصرف من جهة، ودعم دولي إلعادة 

 .استقرار الدوالر داخل لبنان

https://www.annahar.com/article/1109506-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-

%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A82000-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9 

 

 نحو نموذج اقتصادي جديد للبنان - 13

 11:22|  2019كانون األول  22  خليل جبارة

أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، تعميًما في الرابع من كانون األول الحالي، وضع  

لفائدة الممنوحة على الودائع المصرفيّة بالدوالر األميركي والليرة بموجبه سقفًا لمعّدالت أسعار ا

اللبنانية. وأيًضا، تّم تناقل أخبار أخرى تفيد بأن مصرف لبنان قد يصدر تعميًما آخر يعطي بموجبه 

غطاًء رسميًا للقيود المالية غير الرسمية )السحب والتحويل( التي تنفّذها المصارف التجارية حالياً 

 .ت صادرة عن جمعية مصارف لبنانبقرارا

، على أن 1990في الواقع، تنّص مقّدمة الدستور اللبناني، التي أضيفت بعد اتفاق الطائف في العام 

النظام االقتصادي في لبنان هو نظام حّر، يكفل المبادرة الخاّصة والملّكية الخاّصة. انطالقًا من هنا، 

راءات غير الرسميّة التي قامت بها المصارف التجارية، برزت إشكالية كبيرة حول مدى شرعيّة اإلج

، بعد أربع سنوات من صدور قانون النقد 1959ال سيّما أن جمعية مصارف لبنان تأّسست في العام 

، والذي ال 1909والتسليف الذي أنشأ مصرف لبنان، بموجب قانون الجمعيّات الصادر في العام 

ار تدابير مماثلة وتنفيذها. من هنا، قد يحاجج البعض بأن كّل يمنحها، بطبيعة الحال، الحّق في إصد

ضوابط رأس المال غير دستورية، لكن على الرغم من ذلك، تتطلّب عملية قوننتها تشريًعا من مجلس 

 .النواب وليس مجّرد تعميم يصدره مصرف لبنان

س المال، ومن تحويالت اعتاش النموذج االقتصادي اللبناني، حتّى اآلن، من التدفّقات الحّرة لرأ

المغتربين اللبنانين واالستثمارات األجنبية المباشرة، وأيًضا عبر االعتماد الُمفرط على قطاع السياحة 

والخدمات. لذلك، تلعب المصارف التجارية دوًرا محوريًّا في النموذج االقتصادي الحالي، كونها 

https://www.annahar.com/article/1109506-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A82000-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.annahar.com/article/1109506-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A82000-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.annahar.com/article/1109506-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A82000-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.annahar.com/author/25540-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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وتغطية العجز التجاري، وإقراض األُسر  مسؤولة عن تمويل العجز البنيوي في الموازنة العاّمة،

واألفراد لتعويض ركود الرواتب وانخفاضها في القطاع الخاّص، وتوفير خطوط ائتمان مختلفة 

للمقاولين والمستشفيات والموّردين الحكوميين الذين ينتظرون، عادةً، فترات طويلة للحصول على 

ضح وأبسط، تعّد المصارف التجارية محّرك هذا مستحقّاتهم الناجمة عن الخدمات المقّدمة. بمعنى أو

االقتصاد المدولر والهّش، المدمن على العمالت األجنبية، والذي يعتمد على النمّو المستمر في الودائع 

 .المصرفية

استفاد النموذج االقتصادي في فترة ما قبل الحرب األهلية، بشكل كبير، من الحروب 

التي أّدت إلى احتالل فلسطين  ١٩٤٨ال سيّما بعد حرب العام  واالضطرابات السياسية في المنطقة،

وتحّول التجارة من ميناء حيفا إلى مرفأ بيروت، ومن ثّم هجرة رأس المال السوري إلى لبنان نتيجة 

االنقالبات المتتالية في سوريا وسياسات التأميم، والحقًا إصدار البرلمان اللبناني قانون السّرية 

لجذب رؤوس األموال العربية. أّما النموذج االقتصادي بعد الحرب األهلية،  1956ام المصرفية في الع

فقد اعتمد على سعر صرف ثابت، وتدفّق حّر في حركة رأس المال، وأسعار فائدة مرتفعة لجذب 

األموال من الخارج، وضمان نمّو مستمر في الودائع المصرفية. إلى ذلك، يعّد العجز المستمّر في 

لمدفوعات المؤّشر الرئيس لتخبّط هذا النموذج وعدم قابليته وقدرته على االستمرار. لكن بدالً ميزان ا

من التعامل مع أوجه القصور المالية والنقدية الرئيسية، التي أّدت إلى عجز مزدوج )عجز في الموازنة 

مصادر جديدة، وكذلك في ميزان المدفوعات(، ُرفِعت أسعار الفائدة لجذب المزيد من األموال من 

وأجرى مصرف لبنان العديد من الهندسات المالية لزيادة االحتياطيات األجنبية. بحيث أّدت هذه التدابير 

إلى زيادة االلتزامات بالعمالت األجنبية، ومزاحمة االستثمارات الخاّصة وإخراجها، وخفض سيولة 

ألي إخفاق في سداد سندات الدولة المصارف التجارية بالعمالت األجنبية وزيادة إمكانية تعّرضها 

 .(بالعمالت األجنبية )أوروبوندز

عمليًا، يعلن التعميم األخير الصادر عن مصرف لبنان نهاية النموذج االقتصادي الذي اعتُِمد منذ 

تسعينيّات القرن الماضي، إذ لم يعد لبنان قادًرا على الحصول على تدفّقات مستمّرة لرأس المال لتمويل 

تجاري والعجز في المالية العاّمة، ال سيّما بعدما انكسرت الثقة بين المصارف التجارية العجز ال

وعمالئها، إذ لم يعد المستثمرون والمغتربون يثقون بأن أموالهم ستكون آمنة في المصارف اللبنانية 

 .ةبعد اآلن، وهو ما يتطلّب جيالً، على األقل، لتتمّكن المصارف من التعافي واستعادة الثق

إلى  1966في الواقع، انكسرت هذه الثقة في السابق، عندما أّدى انهيار بنك "إنترا" في العام  

اهتزاز النظام السياسي وارتفاع نسبة انعدام الثقة بين مختلف األحزاب السياسية. في حينها، وضعت 
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وكان  1951نظريات مختلفة لتفسير سبب انهيار هذا المصرف الذي أّسسه يوسف بيدس في العام 

 .في المئة من مجمل الودائع المصرفية 15يستحوذ على نحو 

في أعقاب انهيار "إنترا"، أعاد المصرف المركزي والحكومة اللبنانية هيكلة البنك ليصبح "شركة 

إنترا لالستثمار"، المملوكة حاليًا من المصرف المركزي وعدد من المساهمين السابقين في بنك 

أخرى كان يمتلكها البنك مثل شركة طيران الشرق األوسط وكازينو لبنان.  "إنترا"، ومعها شركات

لتجنّب مواقف مماثلة، وهي لجنة  1967واألهّم من ذلك، تّم إنشاء هيئات رقابية وناظمة في العام 

الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا ومؤّسسة ضمان الودائع. لكن المثير للسخرية، راهنًا، 

الهيئة المصرفية العليا غير قادرة على االجتماع، اليوم، لتأديّة مهامها، ألن الحكومة السابقة لم  هو أن

تستطع تعيين نواب ُجدد لحاكم مصرف لبنان بسبب الخالفات على أسماء المرّشحين بين األحزاب 

 .السياسية

رء إال التساؤل عّما اليوم، هناك حاجة لتصميم نموذج اقتصادي جديد وواضح. وهنا، ال يمكن للم

إذا كانت النخبة السياسية الحاليّة والسلطات الماليّة لديها اإلرادة والقدرة على إدارة مثل هذه العملية 

الصعبة، خصوًصا وأن هذا النموذج يتطلّب تنظيمات وتشريعات جديدة، من بينها، وضع حّد أقصى 

ح بها من قبل مصرف لبنان، وفرض مجموعة وسقف لنسبة تمويل االلتزامات المالية الحكومية المسمو

من التدابير للحّد من تضارب المصالح بين المصارف التجارية والسلطات المالية الرسمية، ووضع 

آليات أفضل تسمح باإلفصاح الدوري والنشر المنتظم للميزانية السنوية لمصرف لبنان كي ال تتكرر 

 .أخطاء الحاضر مستقبالً 

https://www.annahar.com/article/1090642-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-

%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 

 

 لبنان يواجه دائنيه... التخلف عن السداد يلهب السندات - 14

 لنجاةاألزمة المالية واالقتصادية الداخلية المستمرة تضعف فرص ا

 7:16 2020يناير  23الخميس   jessytradmtv@  صحافية جيسي طراد 

 (محتجون يحطمون واجهة أحد المصارف في مدينة طرابلس شمال لبنان )غيتي

مارس )آذار( المقبل على  9الترجيحات حول تخلّف لبنان عن سداد دينه المستحق في كثرت 

مليون دوالر كفوائد. ترجيحات دفعت  143مليار دوالر كأصل الدين و 1.2سندات يوروبوندز بقيمة 

https://www.annahar.com/article/1090642-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.annahar.com/article/1090642-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.annahar.com/article/1090642-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/7036
https://twitter.com/jessytradmtv
https://twitter.com/jessytradmtv
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في المئة نهاية األسبوع الماضي، قبل أن  200عوائد السندات المقومة بالدوالر إلى االرتفاع إلى 

 في المئة. 20جع قليالً مع تشكيل الحكومة الجديدة بواقع تترا

فاألزمة المالية واالقتصادية الداخلية المستمرة تضعف فرص نجاة لبنان من التخلف عن السداد. 

ولعل ما أّدى إلى تكثيف بيع هذه السندات، كالم حاكم مصرف لبنان رياض سالمة لوكالة "بلومبيرغ" 

ندات الدين بالعملة األجنبية )يوروبوند( إلى مارس المقبل، بسندات أخرى عن اقتراح المركزي تبديل س

 أطول أجالً، واضعاً هذه الخطوة في إطار عمل لبنان على إدارة أزمة ديونه.

(، طُرح على َحَملَة الـ"يوروبوندز" المحليين، Swapكما أظهر كالم الحاكم أن االقتراح بالتبديل )

مل الكم األكبر من دين الدولة بالعمالت األجنبية والليرة. إجراء لم تقابله أي البنوك المحلية، التي تح

البنوك بايجابية، فلجأت إلى بيع هذه السندات في األسواق العالمية، وهذا ما يفسر ارتفاع العوائد إلى 

 رمستويات غير مسبوقة. كما دفعت المخاوف وإمكانية عدم سداد المستحقات وكالة "فيتش" إلى التحذي

من تخفيض التصنيف االئتماني للدولة اللبنانية، إن أصّرت الحكومة على المضي في مشروع استبدال 

 .Selective defaultالسندات، الذي اعتبرته تخلفاً انتقائياً عن السداد أو 

واقع لبنان الذي يعاني من أخطر أزمة اقتصادية منذ عقود، دفع المستثمرين العالميين في السندات 

نبية اللبنانية إلى دراسة احتمال تعثّر الدولة عن سداد ديونها، ولو أنّهم يختلفون بشأن موعد التخلّف األج

 عن السداد، وعما إذا كان المستثمرون األجانب بمنأى عن نتائج هذا السيناريو.

   إعادة هيكلة الدين حتمية

مليار  87.7من إجمالي دين يبلغ  مليار دوالر 32يبلغ إجمالي دين لبنان بالدوالر األميركي حوالى 

 مليار دوالر. 12مليار دوالر منها، فيما يحمل األجانب حوالى  15دوالر، للمصارف حوالى 

لذلك، وبحسب الخبير المصرفي جان طويلة، فإن أي إعادة جدولة أو هيكلة يجب أن تمر أوالً 

 ت جدية مع الدائنين في حال اتخذتبالدائنين المحليين ثم األجانب. فعلى وزارة المالية بدء مفاوضا

 قراراً بإعادة الهيكلة أو الجدولة، الذي يعتبره طويلة حتمياً.

ويرى أن االستحقاق المقبل، في مارس، أصبح أقرب من قدرة الدولة على التعامل أو التفاوض 

قاقات ستحبشأنه. بالتالي، فإن أي تخلف عن السداد من دون خطة واضحة ومتكاملة تأخذ باالعتبار اال

المقبلة، كما إدارة مالية الدولة، ستكون مكلفة جداً على لبنان، الذي سيُعتبر متخلفاً عن سداد ديونه. كما 

ستتضرر السندات المقبلة ذات االستحقاقات األطول في ظل فقدان الثقة من قبل الدائنين الدوليين، ما 

 ه مستحيلة.يجعل عودة الدولة إلى سوق السندات الدولية مستقبالً شب

 خالف بين المالية والمركزي
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طرح حاكم مصرف لبنان استبدال استحقاقات مارس بسندات آلجال أطول ولو بفائدة أعلى، لم يلق 

صدًى لدى وزارة المالية وتحديداً وزير المالية المستقيل علي حسن خليل، الذي كان وفي مراسلة إلى 

مصير استحقاق مارس، ضمن سلة حلول لتخفيف المركزي، أوضح أن الحكومة الجديدة ستناقش 

 الضغوط االقتصادية على لبنان وتردي وضع المالية، في تغاٍض واضح لطرح المركزي.

توازياً، كان لسالمة موقف آخر، شرح من خالله أن المصرف المركزي لم يتخذ قراره بعد بشأن 

، كما حصل 2020عليها في  منح قرض مرحلي للحكومة لتسديد سندات الـ"يوروبوندز" المستحقة

 العام الفائت.

مليارات  5، ساعد المصرف المركزي الحكومة على تسديد "يوروبوندز" بقيمة 2019ففي عام 

. وفي نوفمبر )تشرين الثاني( الفائت، سّدد المركزي Bridge loanدوالر تقريباً عبر ما يُعرف بالـ

 مليار دوالر. 1.58ة إجمالية مع فوائد تبلغ كامل قيمة سندات الـ"يوروبوندز" التي استحقت بقيم

ويبدو مع استنزاف احتياطات المركزي من العمالت األجنبية، فإن تمويل الدين السيادي مجدداً 

مستبعد، خصوصاً أن االحتياطي بالعمالت يذهب حالياً ومع فقدان الدوالر من األسواق، إلى تمويل 

طية والطحين واألدوية والمستلزمات الطبية، وأخيراً أُضيف الحاجات األساسية للبنان، كالمشتقات النف

 تمويل المواد األولية للصناعة المحلية أيضاً.

مليار دوالر، منها سيولة  30فاالحتياطي بالعمالت األجنبية في مصرف لبنان تراجع إلى مستوى 

فعلية، بانتظار مليار دوالر، ما يضع المركزي تحت ضغوط  19و 16قابلة لالستعمال تتراوح بين 

 حل سياسي يترجم بمساعدات دولية وخطط طارئة إلنقاذ االقتصاد.

 التضخم المفرط يضرب لبنان

فيما يبحث المسؤولون عن تمويل استحقاقات دين سابق، يُطرح سؤال كبير بشأن الدين المستجد 

ته الذي ُسّجل عام ، والمتوقع أن يكون بمستوى العجز ذا2019والناتج من عجز الميزانية المسجل عام 

في المئة في األشهر الثالثة األخيرة  40. وقد يكون أعلى في ظل تراجع إيرادات الدولة بما يفوق 2018

 ، بعد انفجار االنتفاضة الشعبية واالحتجاجات وتوقف الدورة االقتصادية.2019من عام 

 تمويل عجزها في ظلفي هذا السياق، يوضح طويلة أن الدولة ستلجأ إلى طرح سندات بالليرة ل

عدم قدرتها على إصدار سندات بالعملة األجنبية، كون الفوائد تسجل ارتفاعات قياسية تترافق مع عدم 

رغبة المستثمرين المحليين من بنوك ومؤسسات مالية أو مستثمرين أجانب في االكتتاب. فمخاطر عدم 

 السداد، أصبحت مرتفعة جداً.
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على المركزي طباعة مزيد من النقد، ما سيُترجم بمزيد من ارتفاع  أما طرح سندات بالليرة، فيحتِّم

الكتلة النقدية، وبالتالي، مزيد من التضخم المستعر أصالً في ظل ارتفاع األسعار مع تفلّت سعر صرف 

 في المئة مقابل الليرة. 40الدوالر في األسواق الموازية، الذي زادت قيمته بنسبة 

 2020استحقاقات دين لبنان لعام 

، عدا االستحقاقات 2020مليار دوالر خالل عام  2.2على الدولة اللبنانية تسديد ما مجموعه 

 األخرى بالليرة. وتتوزع الديون المستحقة كاآلتي:

 مليون دوالر حصة المستثمرين األجانب. 540مليار دوالر، منها  1.2مارس: 

 للدائنين األجانب. مليون دوالر منها 182مليون دوالر،  700أبريل )نيسان(: 

 مليون دوالر منها للدائنين األجانب. 30مليون دوالر،  600يونيو )حزيران(: 

https://www.independentarabia.com/node/88556/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.independentarabia.com/node/88556/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/88556/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/88556/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/88556/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/88556/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/88556/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.independentarabia.com/node/88556/%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%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 : االقتصاد السوري –رابعاً 

 وجريئة لدعم اإلنتاج والتصدير..ومكافحة التهرب الضريبي” جراحية” قرارات  - 15

 :الخبير السوري

االقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مجموعة من المقترحات درست لجنة السياسات والبرامج 

الجديدة لتشجيع التصدير والتوسع بالمنتجات التصديرية بما يحقق نفاذ المنتج السوري خارجيا وفق 

 . معايير تنافسية، إضافة الى تقديم دعم للمواد األولية المستوردة بغرض اإلنتاج

اسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مراجعة وأجرت اللجنة خالل اجتماعها اليوم برئ 

ودراسة آثارها المالية على   للرسوم والضرائب غير الجمركية على المواد االولية الالزمة لإلنتاج

الجهات العامة األخرى. .ولتحقيق هذه الغاية تم تشكيل مجموعتي عمل األولى مالية والثانية فنية لدراسة 

 . ة للتصدير و محفزات دعم المواد األولية وعرضها على مجلس الوزراءالصيغ النهائية المحفز

ركزت المناقشات على احداث التوازن الفعال بين الدعم المقدم للمنتجات التصديرية من جهة 

 . وضمان تدفق مصادر التمويل المناسبة للخزينة العامة والجهات المعنية من جهة أخرى

راسة الجدوى االقتصادية المثلى من الرسوم والضرائب وبدالت اللجان الفنية والمالية هدفها د

 . الخدمات القائمة ، لتقديم الدعم الموجه والعقالني

واعتبر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن التحدي األساسي في الوقت الراهن هو 

ل بعد دراسة كافة الخيارات قدرة الجهات المعنية على إدارة مواردها المادية والمالية على النحو األمث

 . الممكنة واعتماد األكثر فعالية منها على مستوى االقتصاد الوطني

وتأتي هذه الخطوات اإلضافية لتنشيط اإلنتاج وتخفيض تكلفة المنتج ما ينعكس إيجابا على أسعار  

 .المنتجات محليا وتصديريا

ة بحضور وزراء الداخلية والعدل وفي موضوع اخر ناقشت لجنة السياسات والبرامج االقتصادي 

ورئيس مجلس الدولة ومدير عام الجمارك خطة وزارة المالية لمكافحة التهرب الضريبي والوصول 

الى آلية تنفيذية للتحصيل تحقق العدالة والشفافية من خالل تقديم تحليل وتشخيص لبيئة التهرب 

 .الضريبي

تحقيق الربط االلكتروني بين الشؤون المدنية  وفي هذا السياق طلبت اللجنة من وزارة الداخلية

باعتباره خطوة هامة ” الرقم الضريبي لكل مواطن “والهيئة العامة للضرائب والرسوم بهدف انجاز 



  M E A K-Weekly Economic Report                                                    م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي                 

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

39 

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

للتعامل الضريبي والدفع االلكتروني دون مراجعة الهيئة كما طلبت من المديرية العامة للجمارك 

 .الخاص بعمل الجمارك” اسيكودا “الدائم لها على نظام  التشبيك مع هيئة الضرائب لتحقيق النفاذ

وتم االتفاق على ايجاد صيغة للتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والعدل ومجلس الدولة وهيئة  

الضرائب والرسوم فيما يخص السرعة بإنجاز القضايا المتعلقة بتحصيل حقوق الدولة في التهرب 

ظات التي تعيق إنجاز التراكم الضريبي في مديريات المال الضريبي على ان يتم حصر المالح

 .بالمحافظات ومعالجتها

واكدت اللجنة ضرورة ضبط عمل الخبراء الماليين ضمن اللجان الخاصة بتقدير قيمة التهرب  

الضريبي لتكون وفق أسس ومعايير واضحة وكلفت اللجنة وزارات المالية والعدل ومجلس الدولة 

 ومراجعة التعليمات التنفيذية للتشريعات الناظمة” بدعوى وقف التنفيذ “  إلعادة النظربوضع مسودة 

للتحصيل الضريبي إضافة الى جرد جميع القضايا المرسلة الى مجلس الدولة ليتم معالجتها من قبل 

 .مجموعة حقوقية متخصصة من وزارات العدل والمالية ومجلس الدولة

صادية والمالية لظاهرة التهرب الضريبي واسبابها الموضوعية المتعلقة وتناول اللقاء االبعاد االقت

بظروف الحرب المفروضة ومقترحات معالجتها ، وتم تحليل االبعاد المالية والتقنية والفنية والقانونية 

والتشريعية المؤثرة في التهرب الضريبي ، باالضافة الى نتائجها على مستوى المالية العامة للدولة ، 

ذلك على مستوى إعادة توزيع الدخول والثروات في ظل اصرار الحكومة على معالجة هذا الملف وك

 . بما يضمن عدالة التكليف وكفاءة التحصيل

ورسم اجتماع لجنة السياسات والبرامج االقتصادية الخطوط األساسية لخطة معالجة ملف التهرب 

ها في القوانين والتشريعات بما يكفل فعاليت الضريبي ، وتشكيل لجنة فنية مختصة تهدف الى مراجعة

 . تقليص حجم التهرب الضريبي الى ادنى حد ممكن

وتم التأكيد على ضرورة اعتماد نظم االتمتة والمعلوماتية في إدارة المعطيات الضريبية بالتنسيق 

 . داقيةمع الجهات المعنية والسيما الجمركية منها بما يضمن أكبر قدر ممكن من الشفافية والمص

معالجة ملف التهرب الضريبي من ضمن حزمة البرامج والمشروعات   ويأتي التركيز عل

الحكومية الهادفة الى تقليص مساحات اقتصاد الظل ورقمنة االقتصاد السوري وتحقيق العدالة 

فقا و االجتماعية واالقتصادية ، وضمان المساهمة الفاعلة للقطاعات االقتصادية في تمويل خزينة الدولة

 . لمبادىء اإلدارة الضريبة الحديئة
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تم االتفاق على ضرورة عقد اجتماعات بين الجهات الحكومية المعنية ومع قطاع االعمال لتوحيد 

وجهات النظر وضمان المشاركة الفاعلة لكافة المعنيين بضبط الملف الضريبي بما يحقق المصلحة 

 . العليا الوطنية

لتأمين حاجة السوق المحلية من المواد األساسية للمواطنين ، واستكماال والتباع كافة السبل الكفيلة 

لإلجراءات التي أقرتها الحكومة فيما يخص المواد المؤمنة عن طريق البطاقة االلكترونية ، تم اتخاذ 

عددا من القرارات واإلجراءات بخصوص تأمين سوق اللحوم الحمراء والبيضاء من خالل التركيز 

مواد العلفية بالكميات الكافية في السوق المحلية وبأقل مستوى ممكن من التكاليف وفق على تأمين ال

الصيغ القانونية المناسبة، وكذلك األمر زيادة الكميات المعروضة من اللحوم الحمراء في السوق المحلية 

ورية سمن خالل التوسع في حوافز وتسهيالت استيراد العجول بقصد التسمين ، والتنسيق مع مصرف 

 . المركزي لتوفير التمويل المناسب للمستوردات من الثروة الحيوانية ومن المواد العلفية

وتأتي هذه اإلجراءات في ظل سعي الحكومة للعمل على مسارين اثنين في آن معا يضمن األول 

قومات متمكين االقتصاد الوطني من تحقيق االكتفاء الذاتي على المديين المتوسط والطويل السيما من 

األمن الغذائي ،ويضمن المسار الثاني تلبية متطلبات السوق المحلية من اساسيات االستهالك بأنسب 

  . األسعار الممكنة في ظل حالة الحرب والعقوبات االقتصادية

http://syrianexpert.net/?p=45076 

 

 ..وترفع من مستواها” ويب ماتريكس” ة دمشق تكسر عقدة بعد صدمة سابقة..جامع - 16

 :الخبير السوري

صعدت جامعة دمشق بمستويات كبيرة فيما يخص الظهور العالمي إضافة إلى تقدمها على مستوى 

الترتيب العربي، إذ أظهر التصنيف الجديد لترتيب الجامعات السورية حسب موقع ويب ماتريكس 

تحسناً ملموساً وواضحاً من بين جامعات العالم من خالل عدد  2020ني لعام العالمي لشهر كانون الثا

النقاط المسجلة مقارنة مع التصنيف الصادر خالل تموز العام الماضي، فيما تتفاوت عدد النقاط بين 

 .مختلف الجامعات وذلك وفقاً للمؤشرات والخطوات المتخذة لتحسين الترتيب

السورية محلياً، حلت جامعة دمشق في المرتبة األولى بواقع وفي الترتيب الجديد للجامعات 

( نقطة، ومن ثم 4518نقطة عن التصنيف السابق، تليها جامعة حلب بواقع ) 250( بتحسن 3533)

http://syrianexpert.net/?p=45076
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( نقطة، وجاء في المرتبة الرابعة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا 4582تشرين بواقع )

 .( نقطة5742حلت جامعة البعث خامساً بواقع )( نقطة، كما 5424بـواقع ) 

وبين التصنيف الجديد تقدماً واضحاً للجامعة االفتراضية السورية في عدة مستويات والتي حلت 

نقطة، إضافة إلى حصول الجامعة السورية الخاصة على المرتبة  8592في المرتبة السابعة بواقع 

( نقطة بحيث 10290ة ضمن المؤسسة التعليمية بواقع )األولى بين الجامعات السورية الخاصة والسابع

تحسنت بشكل ملموس وسبقت بعض الجامعات الحكومية، مع حصول تغييرات في ترتيب عدد من 

 .الجامعات ومنها مازال جديداً ضمن التصنيف

بينت مديرة مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي ميسون دشاش « الوطن»وفي حديث لـ

وجود تنافسية كبيرة خالل الفترة األخيرة بين الجامعات على المستوى العربي، مبينة تحسن ترتيب عن 

خالل التصنيف السابق،  146عربياً مقارنة مع  127جامعة دمشق عربياً وخاصة أن ترتيبها أصبح 

 .األمر الذي يعكس تحسناً بعدد الدرجات عربياً 

عودة إلى مستواها بشكل تدريجي، مبينة وجود تحسن وأشارت دشاش إلى أن جامعة دمشق بدأت ال

والذي يعتبر سابقة للجامعة في تاريخها مقارنة مع اآلالف  505في الظهور العالمي للجامعة بواقع 

ضمن الترتيب العالمي من حيث الظهور، مبررة أن  344سابقاً، وتسبقها الجامعة االفتراضية بواقع 

شاطات القائمة، وهذا أيضاً يحسب للخطوات المتبعة من الجامعة ذلك يعود إلى خطوات التشبيك والن

االفتراضية، كما لفتت إلى أهمية التبادل الثقافي وخاصة ما اتبعته جامعة دمشق، إضافة إلى وجود نقاط 

 .النفاذ لدى الجامعة االفتراضية ما انعكس على ظهورها عالمياً 

 36مية السورية ضمن التصنيف ازداد إلى وبينت دشاش أن عدد المؤسسات التعليمية األكادي

مؤسسة ضمن التصنيف السابق، مشيرة إلى تحسن طرأ على مختلف المؤسسات  25مؤسسة مقارنة مع 

التعليمية السورية والجامعات، كما أكدت وجود حراك كبير على مستوى الوزارة فيما يخص تحسين 

« يالتااليم»ونشر األبحاث مع وضع مستوى التصنيف وذلك فيما يخص البحث العلمي والتوثيق 

الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية إضافة إلى نسب األبحاث إلى الجامعات، علماً أن الوزارة أجرت 

 .العديد من ورش العمل لتحسين التصنيف

ونوهت مديرة مركز القياس والتقويم بضرورة إجراء توثيق للنشاطات العلمية واألكاديمية وربط 

تمع، األمر الذي يساهم في رفع مستوى الجامعات ما يعكس حجم األعمال القائمة وعكسها الجامعة بالمج

الكترونياً، علماً أن هناك عدة نقاط من شأنها تحسين واقع التصنيف، منها التركيز من بعض الجامعات 
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نترنت على نشر األبحاث العلمية وليس فقط االقتباسات، وعملية إدخال البيانات والمعلومات على اإل

 .باللغة اإلنكليزية من دون االعتماد فقط على العربية

ناهيك عن أهمية التبادل الثقافي للطالب واألساتذة مع الجامعات في الخارج، بما فيها الماجستيرات 

المشتركة ما يساعد في رفع مستوى التصنيف، إضافة إلى نشر مجالت الجامعات وإصدارها بشكل 

القيمة المضافة على موقع الجامعات وليس االقتصار فقط على نشر ونقل دوري، والتركيز على نشر 

 .األخبار، ووضع البيانات على الموقع بشكل دوري، وتشجيع نشر األبحاث العلمية وتحفيزها

كما لفتت إلى ضرورة زيادة التشبيك مع الخارج وتخصيص حيز كبير للتعلم االلكتروني )التعليم 

صيراً واضحاً في تلمس الموضوع من الجامعات باستثناء االفتراضية وخاصة المدمج( علماً أن هناك تق

أن التوصيات العالمية تركز على الرقمنة والتحول الرقمي، ومصادر التعلم المفتوحة. هذا واتخذت 

الوزارة إجراءات مع متابعة الجامعات لتحسين تصنيفها وترتيبها على مستوى مختلف الجامعات 

هم في رفع الترتيب العالمي، والسيما باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإغناء المحتوى العلمي العالمية، بما يس

 .للمواقع اإللكترونية ووضع معايير تسهم في تحسين الترتيب

يُعمل على ترتيب الجامعات بناًء على مؤشرات تستخرج « ويب ماتريكس»يشار إلى أنه ضمن 

لى جودة التدريس ونتائج البحوث والمكانة الدولية للجامعة من المواقع اإللكترونية، كما أنه يعتمد ع

ومدى التواصل مع المجتمع واالستجابة ألهم المعايير ومتطلبات البحث العلمي، بما في ذلك التواصل 

مع مختلف القطاعات، ناهيك عن أهمية البحث العلمي ونشر األبحاث واالهتمام بجميع المناحي التي 

 http://syrianexpert.net/?p=45049 .عاتتنعكس على تصنيف الجام

 

 ..سورية األولى في إنتاج الليمون الحامض في حوض المتوسط - 17

 :الخبير السوري

دول حوض المتوسط هي الدول األساسية التي تصّدر ثمار الحمضيات عالمياً، وسورية من بين 

ضمن المنتجين الكبار. وفي مقارنة مع مجموع دول الحوض التي تتصدر هذه هذه الدول تعتبر 

الزراعة: )تركيا اليونان إيطاليا إسبانيا الجزائر وتونس ومصر واألردن( وفق بيانات منظمة الفاو لعام 

 :يتبين التالي 2017

http://syrianexpert.net/?p=45049
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، بينما 2017ام تبوأت سورية المرتبة األولى في إنتاج ثمار الحامض، وفق بيانات منظمة الفاو للع

تنتج إنتاجاً متوسطاً في البرتقال، أما بمقياس الغلّة، أي كميات اإلنتاج في المساحة، فإن اإلنتاج السوري 

 .سبّاق في الصنفين

طناً في الهكتار، هي ثالث أعلى غلة  28غلّة إنتاج البرتقال في المساحة السورية التي تبلغ وسطياً 

 .طناً في الهكتار 32طناً، واليونان  37فقط هما تركيا: في دول الحوض، وتسبقنا دولتان 

بينما في إنتاج ثمار الحامض فإن سورية هي األولى إنتاجاً وغلة ضمن دول الحوض دون منازع، 

ألف طن، وال تأتي هذه الكميات من إنتاج الحامض  141ألف طن، لتليها تونس بـ  195حيث أنتجت 

اً من ارتفاع الغلة في المساحة، فسورية ضمن دول الحوض من المساحات المزروعة فقط، بل أيض

هي صاحبة غلة الحامض األعلى، تليها تركيا التي ال تخصص إلنتاج الليمون الحامض مساحات 

 .طن منه 2100كبرى، وال تنتج أكثر من 

 200بنسبة كبيرة فبينما كنا نصّدر  2017-2010تراجعت صادرات سورية من ثمار البرتقال بين 

 .طناً تقريباً  3150لم يتعَد  2017، فإن التصدير في عام 2010ف طن في عام أل

ألف  390ألف طن، وتركيا  730أما دول الحوض فقد استمرت بوتيرة تصديرها، لتصّدر مصر 

 .ألف طن، بينما إسبانيا التي تتصدر القائمة فصّدرت ما يفوق مليون طن 226طن، واليونان 

فهو قريب من … دوالر 0.5منافساً بالقياس إلى الدول األخرى:  يعتبر سعر التصدير السوري

دوالر ويستطيع منافستها في التصدير إلى روسيا التي تعتبر من أكبر  0.4سعر التصدير التركي 

 .المستهلكين العالميين وكذلك إلى الجزء الشرقي من أوروبا

ة، وخاصة الخليجية عالية يضاف إلى هذا أن السعر السوري منافس هام في األسواق العربي 

، %40االستهالك، فالمنافس األبرز هو مصر، التي تصّدر بسعر أعلى من السعر السوري بنسبة 

 .دوالر للكغ 0.73وحوالي 

بينما السعر األردني التصديري مرتفع بشكل استثنائي بمعدل دوالر للكغ، ولكنه لكميات قليلة 

 .ارتفاع بالسعر المرتفع للعملة األردنية وألنواع متميزة في غور األردن، كما يرتبط

لدى اإلنتاج السوري فرص تسويقيَّة مهمة، ولديه إمكانات إنتاجية أيضاً سبّاقة رغم التراجع في 

 .الغلة واإلنتاجية وارتفاع الكلف وضعف العناية في الظروف السورية الحالية

 250عوائد تصدير تقارب  إنَّ فوائض تصدير الحمضيات بمقدار نصف مليون طن تعني عملياً 

 .2017مليون دوالر وفق سعر التصدير المسّجل في 
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بدأت الحكومة مؤخراً بإحداث بوابات جديدة للنفاذ إلى األسواق الخارجية، عبر هيئة تنمية 

الصادرات، وهناك عقود جديدة للتصدير أبرزها مع جمهورية القرم، يتضمن استجرار القرم كمية 

حل..وهناك أيضاً التصدير إلى العراق عبر منفذ البوكمال، وعقود أخرى قادمة ألف طن على مرا 120

 http://syrianexpert.net/?p=45187 .تعمل عليها وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية حالياً 

 

 ..”انترادوس“تاريخيّة مع تسوية جديدة على فساد قديم..طرطوس في مواجهة  - 18

 :الخبير السوري

المتضمن  14/11/2019وتاريخ  2049بناًء على القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 

الموافقة على تحويل قسم من األمالك العامة البحرية الواقعة ضمن مشروع انترادوس السياحي بمساحة 

ط المعّد لهذه الغاية، تم تنظيم العقد الالزم إلى أمالك مجلس مدينة طرطوس وفق المخط 2م73875

الماضي المتضمن إفراز  31/12/2019وتاريخ  4976لدى مديرية المصالح العقارية بطرطوس رقم 

قسم من األمالك العامة البحرية إلى أربعة عقارات مستقلة من منطقة طرطوس العقارية ونقل ملكيتها 

-12433-12432-12431طوس باألرقام العقارية من أمالك بحرية إلى ملكية مجلس مدينة طر

 .منطقة طرطوس العقارية باسم مجلس مدينة طرطوس حسب ما ذكر م 12434

 .وسيم زغيبي مدير دائرة األمالك العامة في مجلس مدينة طرطوس

خطوة األلف ميل التي كان من المفروض إنجازها منذ عدة سنوات ” والكالم للمحرر“بكل األحوال 

ا رغم كل ما تم تداوله من مقاالت من خالل وسائل اإلعالم المختلفة، وآخرها ما نشرته تم تجاوزه

منذ أكثر من ثالثة أشهر بخصوص مخاطبة وزير النقل بضرورة إجراء عملية نقل الملكية ” البعث“

وأيضاً هو مطلب الجهة المنفذة بعد إنجاز الخطوة الثانية، وهي توفيق أوضاع الشركة العامة حسب 

انون التجارة السورية التي كانت لسنوات أحد أهم المعوقات، وربما مبررات الفريق الثاني /مجلس ق

إدارة شركة انترادوس للتطوير السياحي/ بعدم تحويل حصة مجلس المدينة من أرباح الشركة، األمر 

ن عمر السابقة مالذي أّدى إلى فوات منفعة لمجلس المدينة يقّدر بمئات الماليين طوال السنوات العشر 

 .المشروع الذي كان حلماً ألبناء المدينة وكذلك لمجلس المدينة

ويبقى من المهم طرح السؤال التالي هل تستقيم أوضاع الشركة ويستكمل إنجاز المشروع الحلم 

 net/?p=45037http://syrianexpert. البعث…بالطريقة التي نحلم بها!

 

http://syrianexpert.net/?p=45187
http://syrianexpert.net/?p=45037
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 ما خسرته سورية ربحه اآلخرون..رجال أعمال سوريون يدعمون االقتصاد المصري - 19

 :الخبير السوري

شركة متخصصة بصناعة المالبس الجاهزة واألقمشة في مصر، عن تدشين  11أعلن تحالف يضم 

مليارات  5قدره  التجارية، بقيادة رجل األعمال السوري أحمد سماقية، وباستثمار” 180فاشون “عالمة 

 .(مليون دوالر 320جنيه )

” ميلك”و” كول”و” فانيليا”و” جونيور”و” هوبي”و” إمبراطور“ويضم التحالف كالً من 

، تسع شركات منها سورية يديرها ”ميلون”و” ماركو لوري”و” بوريل”و” لو بيبي”و” دعدوش”و

 .رجال أعمال سوريون بمصر

صريح صحفي، أن الهدف األساسي من تكوين االتحاد وأوضح رئيس التحالف أحمد سماقية في ت

هو إيجاد عالمة مصرية قادرة على المنافسة ودخول األسواق العالمية، وصد أية محاوالت إلغراق 

 .السوق المحلية )المصرية( بالبضاعة األجنبية المستوردة

 نة العالمية لصناعةوأكد سماقية أهمية النهوض بالمنتج المصري محلياً وعالمياً، واستعادة المكا

 .الغزل والنسيج في مصر، من خالل االعتماد بشكل أساسي على القطن المصري

مليون  50ألف عامل، كما يستهدف التحالف إنتاج نحو  15ويبلغ عدد العمالة في التحالف الجديد 

ات ج منتجمنفذاً للمبيعات في مصر، إضافة إلى أنه ينوي تروي 350قطعة سنوياً، لذا جرى تدشين نحو 

 .سوقاً حول العالم 50العالمة الجديدة ضمن 

وتسببت المالبس التركية الداخلة إلى مصر بخسائر للمصانع، وأدت لتراجع مبيعاتها من المالبس 

 .”االتحاد العام للغرف التجارية المصرية“، وفق تقديرات شعبة المالبس الجاهزة في %50محلياً بنحو 

السوق المصرية بالمالبس التركية، إلى اتفاقية التجارة الحرة التي  ويعود السبب الرئيسي إلغراق

تقضي بإعفاء منتجات البلدين من الرسوم والضرائب الجمركية، وجرى توقيعها بين مصر وتركيا عام 

 .، ودخلت حيز التنفيذ بعد عامين2005

مليار دوالر،  2.4لتبلغ  2019أشهر من  9خالل أول  %11وارتفعت واردات مصر من تركيا 

وتركزت الواردات على المنسوجات والمالبس واآلالت والمعدات والكيمياويات والبالستيك والمطاط 

 .والسيارات والمركبات والورق والسلع الغذائية والزراعية والذهب
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من رجال األعمال السوريين الذين  %30ويشكل المستثمرون السوريون في مصر وحدها نحو 

مليون دوالر في مشاريع عدة أهمها األلبسة وورش الخياطة  800ستثمرون غادروا سورية، وي

 .”وزارة التجارة والصناعة المصرية“والمطاعم والمقاهي، حسب 

دولة حول العالم، منظمة دولية  23، أسس رجال أعمال سوريون قدموا من 2018وفي نهاية 

يين ودعم مصالحهم دولياً وإقليمياً، خاصة غير ربحية، للتنسيق والتعاون بين رجال األعمال السور

 عن أوقات الشام”…تجمع رجال األعمال السوريين في العالم“تحت اسم 

http://syrianexpert.net/?p=45117 
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 أخبار اقتصادية قصيرة:  –خامساً 

 ديون األرجنتين منكشفة على الضغوط 

 [15040مـ رقم العدد ]  2020فبراير  01 -هـ  1441جمادى اآلخرة  7 -السبت  - 1

 2020فبراير  01 «األوسطالشرق »بوينس أيريس:  

ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن دين األرجنتين بالدوالر قد يتعرض قريبا لضغوط مجددا جراء 

الجدول الزمني القصير للتفاوض مع دائنين من القطاع الخاص، إلى جانب تساؤالت بشأن تدخل 

 .صندوق النقد الدولي

تراب من صفقة بنهاية مارس )آذار( تجري ويبدو أن محاولة التخطيط والترويج والتفاوض واالق

سريعا. وتقول بلومبرغ إنها ربما تكون طريقة تفاوض من جانب حكومة الرئيس ألبرتو فيرنانديز، 

لكن قد تؤدي إلى خالف مع جهات إقراض، وتثير فزع المستثمرين الباحثين عن صفقات بالدوالر 

 .األميركي

إيكونوميكس للدراسات االقتصادية أشاروا هذا األسبوع وقالت الوكالة إن خبراء مؤسسة أوكسفورد 

، عندما يتعين أن يتم تمديد سداد 2021إلى أن صندوق النقد الدولي قد ال يتدخل بشكل كبير حتى عام 

 .دين األرجنتين لدى جهات متعددة الجنسيات

وارت يالمتخصصة في أبحاث االقتصادات النامية ومن بينهم ست« تليمر»ويرى محللو مؤسسة 

كولفرهاوس، أن الغموض الذي يكتنف تدخل صندوق النقد الدولي خالل الشهرين المقبلين هو أمر قد 

 .يؤثر على ثقة حاملي السندات في التزام الحكومة بأي خطة

https://aawsat.com/home/article/2109161/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-

%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7 

 

 قانون استثمار جديد في إثيوبيا - 2

 2020فبراير  01 «الشرق األوسط»أديس أبابا:  

أصدرت إثيوبيا قانونا جديدا لالستثمار في إطار مسعى رئيس الوزراء آبي أحمد إلحداث تغيير 

البلد الواقع في القرن األفريقي. لكن إثيوبيا لن تفتح قطاعها المصرفي وشركات شامل في اقتصاد 

https://aawsat.com/home/article/2109161/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://aawsat.com/home/article/2109161/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://aawsat.com/home/article/2109161/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
https://aawsat.com/home/article/2109161/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
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التأمين أمام الملكية األجنبية، حتى بينما تمهد الطريق أمام المستثمرين األجانب للشراء في قطاعات 

 .أخرى في اقتصادها

قصورة على ويقول القانون الجديد إن البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية ستكون م

إطار »المستثمرين المحليين، بحسب ما صدر الخميس. ووفقا لنص القانون الجديد، فإنه يهدف إلنتاج 

قانوني لتسريع قدرة االقتصاد الوطني على المنافسة العالمية وزيادة الصادرات وتوليد قدر أكبر وأفضل 

 .«من فرص التوظيف

https://aawsat.com/home/article/2109156/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-

%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7 

 

3 - Polak rozpoczął naftową rewolucję. Dziś jest (niemal) zapomniany [HISTORIA 

ROPY] 

 MARTA TOMASZKIEWICZ 29.10.2018 

Ignacy Łukasiewicz dokonał rewolucji technologicznej, która zmieniła bieg historii i 

ustawiła całe kolejne stulecie. Zbił majątek, ale o jego dokonaniach w dziedzinie rafinacji 

ropy mało, kto pamięta. Jego odkrycia potrafili wykorzystać Amerykanie, a potem cała 

rzesza naftowych potęg. O tym, jakie były początki uzależnienia ludzkości od ropy, kiedy 

zaczęły się kłopoty i ile czasu pozostało nam do wyczerpania zasobów – opowiada Andrzej 

Krajewski, autor książki „Krew cywilizacji. Biografia ropy naftowej”. 

https://www.newsweek.pl/swiat/polak-rozpoczal-naftowa-rewolucje-dzis-jest-niemal-

zapomniany-historia-ropy/cm1t30t 

 

4 - More than 20,000 tons of Syrian citrus fruits exported to Iraq during the past two 

months 

 DAMASCUS, (ST)-  01 February 2020 

The amount of Syrian citrus fruits exported to Iraq via the al-Boukamal border crossing 

during December, 2019 and January, 2020 has exceeded 20,000 tones. 

Secretary of Al-Boukamal Crossing Customs Asem Iskander told SANA that 758 

trucks carrying thousands of tones of Syrian citrus fruits have crossed into Iraq via al-

https://aawsat.com/home/article/2109156/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/2109156/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/2109156/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.newsweek.pl/autorzy/marta-tomaszkiewicz
https://www.newsweek.pl/autorzy/marta-tomaszkiewicz
https://www.newsweek.pl/swiat/polak-rozpoczal-naftowa-rewolucje-dzis-jest-niemal-zapomniany-historia-ropy/cm1t30t
https://www.newsweek.pl/swiat/polak-rozpoczal-naftowa-rewolucje-dzis-jest-niemal-zapomniany-historia-ropy/cm1t30t
http://syriatimes.sy/index.php/economy/46558-more-than-20-000-tons-of-syrian-citrus-fruits-exported-to-iraq-during-the-past-two-months
http://syriatimes.sy/index.php/economy/46558-more-than-20-000-tons-of-syrian-citrus-fruits-exported-to-iraq-during-the-past-two-months
https://www.newsweek.pl/autorzy/marta-tomaszkiewicz
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Boukamal between December 4th, 2019 and January 30th 2020, pointing out that the 

exported amount reached about 20,000 tones. 

 On his part, Director General of the Local Production and Exports Support and 

Development Agency Ibrahim Mida said that "exporting this amount via one crossing is a 

"positive indication" particularly in the light of the unilateral coercive economic measures 

imposed on Syria. 

He stressed the importance of the Transport Ministry's recent decision to exempt Iraqi 

trucks from the fees when entering Syrian territories via the al-Boukamal outlet in 

facilitating and accelerating the process of exporting different kinds of agricultural crops. 

Hamda Mustafa 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/46558-more-than-20-000-tons-of-syrian-

citrus-fruits-exported-to-iraq-during-the-past-two-months 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://syriatimes.sy/index.php/economy/46558-more-than-20-000-tons-of-syrian-citrus-fruits-exported-to-iraq-during-the-past-two-months
http://syriatimes.sy/index.php/economy/46558-more-than-20-000-tons-of-syrian-citrus-fruits-exported-to-iraq-during-the-past-two-months
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  · ٢٠١٨أغسطس  ٨ مفاهيم اقتصادية

 نظام االحتياطي الفيدرالي االتحادي

ام عن األنظمة األخرى هو نظام البنك المركزي في الواليات المتحدة األمريكية ويختلف هذا النظ

للبنوك المركزية في الدول األخرى حيث يوجدا اثنا عشر بنكا إقليميا وأربعة وعشرين فرعا وكلها 

تعمل تحت رقابة المجلس االحتياطي الفيدرالي في واشنطن ويعمل كل بنك إقليمي على أساس أنه بنك 

نوك تجارية يجب أن تكون على مركزي ألعضائه حيث يقوم بإقراضهم عند الحاجة القصوى وهناك ب

أساس القانون أعضاء في نظام االحتياطي الفيدرالي وبنوك أخرى تستطيع أن تطالب بالعضوية تبعا 

لرغبتها ويتكون مجلس االحتياطي الفيدرالي من محافظين يعينوا لمدة طويلة من قبل رئيس الواليات 

ائف البنك المركزي العام وهي الموافقة على المتحدة بعد موافقة مجلس الشيوخ ويقوم هذا المجلس بوظ

 الخصم وتحديد أسعار الفائدة ونسب السيولة

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-

z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJ

C3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-

hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-

Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-

T1cK4XOO-

fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG3

8fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww 

 

  · ٢٠١٨أغسطس  ٥ مفاهيم اقتصادية

 Dumping إغراق

لحدية اأساسا يعتبر اإلغراق اصطالحا يدل على بيع السلعة في األسواق الخارجية بأقل من تكلفتها 

والدولة التي تتبع مثل هذه السياسة قد تعاني خسائر بسببها في األجل القصير ولكنها تفعل ذلك في سبيل 

القضاء على المنافسة لمنتجاتها وبذلك تحقق في األجل الطويل احتكارا لهذه المنتجات في األسواق 

ع دون لص من فائض مؤقت للسلالخارجية إال أنه في بعض األحيان تتبع بعض الدول هذه السياسة للتخ

 .أن يؤدي ذلك إلى انخفاض األسعار في الداخل وبالتالي دون أن يؤدي إلى نقص دخول المنتجين

العامة حول الرسوم الجمركية والتجارة على إمكانية فرض رسوم خاصة لمواجهة  وتنص االتفاقيات

سة إغراقية مع العلم أنه ال يكفي أن أثر اإلغراق إذا أمكن لدولة ما أن تثبت أن دولة أخرى تتبع سيا

تباع صادرا إحدى الدول في الخارج بأقل من األسعار الداخلية فيها حتى يكون ذلك دليال على وجود 

https://www.facebook.com/learneconomy/?__xts__%5B0%5D=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww&__xts__%5B1%5D=68.ARA9fgx5T2NU0Gahfh5OhLEWpr6PGvUXY2_MqxJ08b9VC-IhcC9WL2kccz4gxs8v_wKUtucklX27sdlPUt81egXFsOmRFLT5aDMCWMdirqDaKTstC0fImgbEipmILV4PCaN_iLcTuKjI1-ELIu4Ml0ByiyEDhaKL1yZSV7m6OPRKc5WuyfslW8L_CsvO657LJ3xxsBteMSg7_QTlSW6gnRxOQIw1Zj_wMXLvmyqeKN5ByCsbUrd-ghx0d4aiJyQff11NtFpGQhuSGRF8OY0IIxHf5GUi3U2sc9IB1zjvk7uejS_2Jk07PT7cEjsKgVCRKt5T9405NXKCGPb0Do-UWw&__tn__=kC-R&eid=ARBuahIHVBsARlR2pFrpsP4cl9r5BEa8bEySxd5OXRhDV6XAYsu-FJ8hPown7O2QsxNKjQrdYAywkMUq&hc_ref=ARQnICyQSrlYp_aWcaG8i5461Y0H19LvGFYYtz0Mk_viBD5QDRZUuBevlVffqLgKPeQ&fref=nf
https://www.facebook.com/learneconomy/posts/1777201662356186?__xts__%5B0%5D=68.ARA9fgx5T2NU0Gahfh5OhLEWpr6PGvUXY2_MqxJ08b9VC-IhcC9WL2kccz4gxs8v_wKUtucklX27sdlPUt81egXFsOmRFLT5aDMCWMdirqDaKTstC0fImgbEipmILV4PCaN_iLcTuKjI1-ELIu4Ml0ByiyEDhaKL1yZSV7m6OPRKc5WuyfslW8L_CsvO657LJ3xxsBteMSg7_QTlSW6gnRxOQIw1Zj_wMXLvmyqeKN5ByCsbUrd-ghx0d4aiJyQff11NtFpGQhuSGRF8OY0IIxHf5GUi3U2sc9IB1zjvk7uejS_2Jk07PT7cEjsKgVCRKt5T9405NXKCGPb0Do-UWw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJC3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-T1cK4XOO-fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG38fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww
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اإلغراق إذ يلزم وجود حزمة من األدلة تؤكد تعمد الدولة المصدرة المتهمة باإلغراق باإلضرار بالدولة 

 .المستوردة أو الدولة صاحبة الدعوى

https://www.facebook.com/learneconomy/?__tn__=kC-R&eid=ARBm0NNa2VUH9-

z6ctl07PsI1mn097zvuleaF2LwcAlv8kqMO5IHRXAXQtR61snL3ZI7v7KP4zhd7Jy1&hc_ref=ARQ2JzFGMZQUA0QMfE_wJx2PdfJ

C3sQ-dHJJM8S7C437MxltzzyibZo6ZtuxjOukN-M&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCK3rpaa3LTerVlqRU-mbJ4fs-

hOXiIhgfF1nyyIMyLnchI2KAEz19sBRFiCW0-mv_D8KgGfsEFQcASZpLp6ZwLOAwP-

Tz2cDzHXNp6WHOIinCuMAwXsN56wdft1hDIp9JCmZFv8mh0clEckrGdjqpp5p_imiAS4OGAPtuSi2XOBfzpobNwESvPbb-g-

T1cK4XOO-

fxjcBbTnmg5IesESbvJuPskW9jXR0ScrZDzXKNDTu5nlej4tgJh6ydl0Napgy2fY6P72Y6HgWh_MXI_ZB6EmXPgn1k_oCCsKPzG3

8fEcnGIfyYGuib0mf3YF5NhUpYznDp2vbSFeB-GYwNww 

 

Koniec raportu 

End of Report 

 انتهى التقرير

*** 
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